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 קורות חיים
 

 
 יהודה אורבך

 רואה חשבון
 ילדים 3+  נשוי

 רס"ן במילואים ) בעבר(
 1952יליד 

 (6937124תל אביב )  28מאיר יערי  כתובת: 
 052-3692495טל: 

 yehudaor@gmail.com   מייל :  
 

 השכלה
 

 ממועצת רואי חשבון בישראל רואה חשבון שיוןר -  1984
 באוניברסיטה העברית בירושלים כלהבוגר בחשבונאות וכל   -  1981

 
 וועדות בת בדירקטוריונים וחברו

 

 המוסד לסקירת עמיתים של לשכת רואי חשבון בישראל
 
בתחום ניהול מערכות המחשב, אבטחת  משרדי רואי חשבון שוניםעבודת סקירת  היום          -  2015 

המידע והסייבר ובתחום ביצוע ביקורת טכנולוגיית המידע בתיקי לקוחות 
 נסחרים בבורסה.

 
 בעבר תפקידים ביצועיים וניהוליים

 
 בתאגיד הבנקאי. אשיסמנכ"ל, המבקר הפנימי הר – בנק אגוד לישראל בע"מ 2014  -  2000

 
 מנכ"ל, מנהל מחלקת חברים ופיקוח.ס – אביב-הבורסה לניירות ערך בתל 2000  -  1994

 
 מנכ"ל. – קסלמן שירותי ניהול בע"מ 1994  -  1993

 ביקורת מערכות מידע.  ממחושבות וכן  פיתוח מערכותוייעוץ  שעיסוקהחברה 
 

 -על הכנסות המדינה ומנהל שע"מ  המשנה לממונה - משרד האוצר 1993  -  1990
 ים.מסהתחזוקה של מערכות המחשב של בבפיתוח ועוסקת ה ניהול יחידת מחשב

 בר בהנהלת אגף מס הכנסה ומס רכוש.כן הייתי ח
 

לים של מנהל בכיר. הקמה וניהול של סניף ירוש - קסלמן שירותי ניהול בע"מ 1990  - 1983
 .החברה

 
 (.PWC) כיום  משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן 1983 – 1979

 
 צ.ה.ל. 1977 – 1971

 

חבר יו"ר וועדת משאבים, ר וועדת תגמול, דירקטור חיצוני בבנק ירושלים, יו" היום  - 09/2015
 וועדת ביקורת והוועדה לניהול סיכונים.

 
של נספי השואה וועדת הביקורת בחברה לאיתור ולהשבת נכסים חבר ויו"ר  היום  - 11/2013

 בע"מ )חברה ממשלתית(.
 

 אביב )בהתנדבות(.-יו"ר ועדת הביקורת של אגודת ידידי אוניברסיטת תל היום  -   7/2016
 

 חבר הוועדה למיחשוב מחדש של לשכת רואי החשבון בישראל )בהתנדבות(. היום  - 10/2015
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 מכללות בו מרצה באוניברסיטאות
 

בקורס בביקורת מערכות מידע ממוחשבות בחוג לחשבונאות מן החוץ מרצה  היום  -  1993
 .באוניברסיטת תל אביב

 
בביקורת בקורס ום בארגון לחשבונאיבקורס במערכות מידע מן החוץ מרצה  היום  -  2015

  .באוניברסיטת בן גוריוןמערכות מידע ממוחשבות במחלקה לכלכלה 
 

בקורס בביקורת מערכות מידע ממוחשבות בחוג לחשבונאות  מן החוץ  מרצה  היום  -  2005
 בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים.

 
מבנה וביקורת  –שבות מרצה מן החוץ בקורס במערכות מידע חשבונאיות ממוח היום  -  2015

 המכללה למינהל.בבית הספר לחשבונאות וראיית חשבון 
 

 במכללת ספיר.בביקורת מערכות מידע ממוחשבות מן החוץ  מרצה  היום  -  2016

בקורס בביקורת מערכות מידע ממוחשבות בחוג לחשבונאות מן החוץ  מרצה 2009  -  1994
 .באוניברסיטה העברית בירושלים

 
 
 

)ביקורת   הממוחשבות מידעהספרים בביקורת על מערכות  3 פרסום
 טכנולוגיית המידע(

 
, כהן אלון, רו"ח, ביקורת רואה החשבון המבקר בסביבת טכנולוגיית המידע,  רו"ח אורבך יהודה,

 . 2012האוניברסיטה הפתוחה, 
 

, יברסיטה הפתוחה, גלייזנר שמואל, מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות,  האונרו"ח אורבך יהודה,
2007 . 

 
, גלייזנר שמואל, יסודות ביקורת חשבונות במערכות מידע ממוחשבות )קובץ  אורבך יהודה, רו"ח

הרצאות(, אקדמון, בית ההוצאה של אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, 
 . 1995 –ירושלים, תשנ"ו 

 
 .( יפורט בהתאם לצורך)פרסום מאמרים  בביקורת מערכות מידע ממוחשבות 

 
 
 
 
 
 


