
 

 

 

מאגר הדירקטורים של  אתר דירקטורלמלרישום  ושימוש הוראות הרשמה
 הדירקטורו"ח –לשכת רו"ח 

 

 /https://www.icpas.org.il-אתר לשכת רואי חשבון בישראל  בצע כניסה דרך לינק

 במסך פתיחה שתי אפשרויות:

למועמד הרוצה להציע עצמו כדירקטור ולהיכלל  – כדירקטורכניסה  –בצד ימין (רקע צהוב)  •
 במאגר נא לעשות שימוש באפשרות זו

שהינו  למחפש המעוניין למצוא דירקטור – כמאתר דירקטורכניסה  –בצד שמאל (רקע כהה)  •
 בחר באופציה זו!  -מהמאגר לצורך השמה.  רואה חשבון

 

 :מחפשבמסך כניסה כ - רישום - שלב ראשון
 , כדלקמן:פרטי זיהוי מילויי "ע רישוםיש לבצע כניסה ראשונה ב

לקבלת  035116637ליצור קשר עם לשכת רואה חשבון בטלפון  ניתן–הרשמה ראשונית 
 סיסמא וסיוע באיתור.

המחפש או  מלא שליש למלא שם ברישום לאתר במסך כניסה לאיתור דירקטור רו"ח  
, רישום ראשוניהכרחי ל הנ"ל – דוא"לשם החברה, מספר זהות או מספר חברה, וכתובת 

 ".צור חשבוןלחץ על כפתור " בסיום

לחיפוש  במייל, שתשמש אותך סיסמאתקבל  -  האדמיןלאחר אישור ראשוני חד פעמי ע"י 
 .ימים 7במאגר הדירקטורו"ח, במשך 

" במסך הפתיחה, ולמלא כתובת חידוש פניהיש צורך ללחוץ על " –לאחר מכן ככל שנדרש ,
, באמצעותה תוכל לבצע ימים נוספים 7-מייל כדי לקבל במייל סיסמא חדשה שתהיה תקפה ל

 .חיפושים נוספים ,וכן הלאה

 

  :ור דירקטורביצוע חיפוש ואית
 לחיפוש: מסכים  2סה"כ ישנם 

 פרטים אישיים וניסיון עסקי √
 ניסיון כדירקטור. √

פרמטר אחד או יותר לחיפוש ולבצע חיפוש,  הגדירל ניתן -ממסכי החיפוש הללו  בכל אחד
(במידה ומועמד עונה על  בכל הקריטריונים שהוגדרושיסנן מתוך המאגר מועמדים שעומדים 

לכן מומלץ לבצע חיפושים בחתכים שונים כדי  - חלק מהקריטריונים ולא כולם הוא לא יופיע),
 לקבל יותר תוצאות.

טרים: מין, גיל, שנות ניסיון עסקי באחת או יותר הפרמ –במסך פרטים אישיים וניסיון עסקי 
 מהתחומים: נושא משרה/ יועץ/ רו"ח, והיכרות עם תחומי פעילות באותם התחומים.
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הפרמטרים: שנות ניסיון כדירקטור, נתונים לגבי היקפי פעילות של  –במסך ניסיון כדירקטור 
סה"כ מאזן, מחזור הכנסות, מספר עובדים וכן היכרות עם תחומי  –החברות בהן כיהן 
 פעילות כדירקטור.

 .המועמדים החיפוש במאגר תפעיל את" חיפושעל כפתור התחתון "לחיצה  –בכל מסך 

 

צפות רשימת המועמדים שעלו בתוצאות החיפוש שהגדרת. באפשרותך לכל חיפוש יניב 
 .החיים שלהם, ע"י בחירת שמותיהם הוריד את פרטיהם וקורותבפרטיהם ו/או ל

באפשרותך ללחוץ שוב על אופציות החיפוש ותעלה  - במידה ותרצה לראות מועמדים נוספים
 .רשימת מועמדים נוספים, אם ישנם, שעולים על הגדרות החיפוש שלך

שנות הניסיון סה"כ פרמטר –עסקי וניסיון כדירקטור  ןמסכים ניסיוב -הסברים נוספים 
עסק בכך המועמד מפורט במסך. הכוונה היא לסה"כ השנים במצטבר שתחום הב המצטבר

כדירקטור בשלוש  ןשנים אחרונות כיה 5-לדוגמא: אם ב, בחברה אחת או יותר. ובקריירה של
 ןשנים ללא קשר לכמות החברות במקביל בהן כיה 5 חברות במקביל, הניסיון המצטבר הוא:

המלא תוכל לראות בקורות החיים ובפרטי המועמד  את הפירוט .באותה תקופת זמן
 בתוצרים.

 3-בהם עסק באחד או יותר מ מועמד כנ"ל בעמוד ניסיון עסקי: סה"כ השנים בקריירה של
 .  במצטבר התחומים שבעמוד (רו"ח, יעוץ, נושא משרה)

כדירקטור ובמסגרת  וניסיון במסגרת פעילות המועמד בהם צבר –תחומי פעילותן ומיס
 –שים לב  או מספר תחומים. אחדתחום אפשר לסמן פעילותך כרו"ח/יועץ/נושא משרה. 

במידה ובחרת לסמן מספר תחומים, יתקבלו תוצאות רק של מועמדים שעונים על כל 
 התחומים. לכן, מומלץ לבצע חיפושים בחתכים שונים כדי לקבל יותר תוצאות.

ועמדים מרשימת  תפעיל את החיפוש ותניב –" חפשעל הכפתור בתחתית המסך " יצהלח
 ופיע לך בצד שמאל של המסך.הנ"ל י –שעמדו בפרמטרים שהוגדרו 

 : לגבי המועמדים שעלו באפשרותך לקבל את התוצרים הבאים

 .נתונים אלו לש  PDFצפיה בנתונים שהוכנסו ע"י המועמד, והורדת קובץ 

 באפשרותך להוריד קו"ח של המועמד.בנוסף, 

במידה ולא מצאת מועמדים מתאימים לחיפוש שהוגדר, כדאי לעדכן את הפרמטרים 
 .שובולחפש 

 

ננסית וחשבונאית הכרחי יאנו מקווים שמצאת מועמדים מתאימים. דירקטור בעל הבנה פ
לדו"חות  לעבודת דירקטוריון תקינה, שמירה על האיתנות הפיננסית ואפקטיביות הבקרות

 הכספיים.

המידע הנכלל במאגר הינו באחריות הגורמים שהזינו אותו , ללשכת רואי חשבון אין כל 
 אחריות לנכונותו ואו התאמתו להגדרות החיפוש.

 

 תודה שבחרתם להשתמש במאגר הדירקטורים של לשכת רו"ח!



 

 

 

 

 


