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 2018נובמבר  - דירקטורים משתלמיםראשון לסופשבוע 

 חמישי

 שישי

 שבת 

 

 קבלת מפתח וכיבוד קל  14:00-15:45
 

 ברכות ודברי פתיחה 15:45-16:15
 

 מנכ"לית משותפת איגוד הדירקטורים בישראלעו"ד מיכל מור קופל,  מנחה:
 

  –דברי ברכה 
  הדירקטורים בישראליו"ר איגוד פרופ' יוסף גרוס, 

  ממייסדי איגוד הדירקטורים בישראלמנכ"ל משותף ו רו"ח ניר זיכלינסקי,
 צפון, התאחדות התעשיינים בישראלמנהל מרחב ליאור אפלבאום, מר 

 Better safe than sorry -הונאות ומעילות  16:15-16:45
  ניהול בקרהשי מדינה, שותף, מנהל מחלקת ביקורת חקירתית, פאהן קנה רו"ח 

 כירהב שותפה , עו"ד שירין הרצוג - וח בחברות ציבוריותכ-ייד הדירקטור על רקע מאבקתפק 16:45-17:15
 נברג ושות'ית, רוטמשרד עורכי הדין רון גזב

 הפסקת קפה 17:15-17:30
 תמונת מצב  -הסדרי החוב במשק הישראלי  17:30-18:00

 ערך ניירותלרשות של הראשית ומנהלת המחלקה הכלכלית  לכלניתכ ,גרשגורן גור תיתג ר"ד
 הדירקטוריון על המוקד? 18:00-18:45

 בהנחיתו של פרופ' יוסף גרוס, יו"ר איגוד הדירקטורים בישראל פאנל
 היבטים ומשמעויות באחריות נושאי משרה על פי חוק חדלות פירעון החדש

 משתתפי הפאנל: 
 משרד פילצר סומך עורכי דיןיועצת משפטית לאיגוד החברות הציבוריות, עו"ד ענת פילצר סומך, 

 דירקטוריות מובילות שינוי משותפת דירקטורית; יו"ר ,עו"ד נאוה סבירסקי סופר
 נברג ושות'ית, רוטמשרד עורכי הדין רון גזב כירהב שותפה , עו"ד שירין הרצוג

 שותף, מנהל מחלקת ביקורת חקירתית, פאהן קנה ניהול בקרהשי מדינה, רו"ח 
 ארוחת ערב מנוחה ו 18:45-21:00
 סיפור חיים של יעל פפר מנשותיו של גואל רצון -גאולה מרצון  21:00-22:00

  הדירקטוריון עבודת על והשלכות היבטים – מנהלית אכיפה 10:00-10:30
מרצה בכירה בקריה האקדמית אונו לשעבר חברת ועדת אכיפה , ד"עו, יוזפוב פסרמן לאה ר"ד

 מנהלית ניירות ערך
 הדירקטוריון בסביבה עסקית משתנה 10:30-11:00

 , מנהל אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים מןיינתנאל המר 
 התמהיל הנכון של שולחן הדירקטוריון -נבחרת מנצחת  11:00-11:30

 דירקטורית, יו״ר ועדת תגמול וחברה בוועדת משאבי אנוש בקבוצת שטראוס ,דליה נרקיסגב' 
 הפסקת קפה 11:30-11:45
 בשביל מה צריך דירקטוריון? 11:45-12:15

 דירקטור אמרי טוב,מר 
 אחריות תאגידית מנקודת מבטו של הדירקטור  12:15-12:45

 יועצים לאחריות תאגידית מקבוצת פאהן קנה good visionמנכ"ל מר עברי ורבין, 
  DILIGENT  ניהול ישיבות דירקטוריון בעידן הדיגיטלי 12:45-13:00

 ישראל ויועץ לחברת   ACCלשעבר נשיא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים  מר רון בלקין,
DILIGENT 

 הפסקת צהריים קלה 13:00-14:00
 אורן בילצבלאומר סיפור חיים,  –ממשבר להזדמנות  14:00-15:00
קופל, מנכ"ל משותף איגוד  -בהנחייתה של עו"ד מיכל מור נטוורקינג והכרות, - שולחנות עגולים 15:00-16:00

 הדירקטורים בישראל
 קידוש וארוחת ערב חגיגית 18:30-20:30

 יה במופע מקסימום סטנדאפנו 21:00

 משולב סימולציה win win/win loseגישות תקשורת  11:00-11:45
 וקופירייטרית בכירה לעסקיםמאמנת למכירות דנה גור ארי, גב' 

 הפסקת קפה 11:45-12:00
 סדנת יין והשראה: תיירות יין וקולינריה במקומות היפים בעולם 12:00-12:45

 Vinspiration מנכ"ל ,גיא הרןמר 


