
 השתלמות תעודה בשיתוף המרכז למשפט מסחרי, אוניברסיטת בר-אילן

מוכרת לצורכי גמול השתלמות 

הכשרת דירקטורים
ריכוז אקדמי: ד"ר שלמה נס ועו"ד ארקדי אליגולאשוילי 

40 שעות אקדמיות, 10 מפגשים בימי שלישי 

 27.03.18  -   23.01.18בין התאריכים:  

 קהל יעד: עורכי דין

 ירושלים. 1הפרקליט, רחוב שופן בבית 



 עו"ד אשר אקסלרד,123.01.1816:30-16:20
יו"ר ועד מחוז ירושלים

 עו"ד מנחם מושקוביץ,
סגן ראש לשכת עורכי הדין

 עו"ד ארקדי אליגולאשוילי,
יו"ר )משותף( פורום השתלמויות ויו"ר 

צעירים במחוז ירושלים עורכי דין פורום
 ב אבו גוש,אעו"ד איה

ף( פורום השתלמויות במחוז יו"ר )משות
ירושלים

דברי ברכה

ד"ר לאה פסרמן23.01.1818:00-16:30
הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית 

אונו

תפקידי ופעילות הדירקטוריון -הרצאת מבוא

ד"ר לאה פסרמן23.01.1819:45-18:15
הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית 

אונו

אחריותם האזרחית של דירקטורים ונושאי 
משרה

רו"ח יואב פיאטקובסקי230.01.1818:00-16:30
המחלקה לכלכלה וחשבונאות, מכללת 

ספיר

ניתוח והבנת נתוני הדוחות הכספיים 
והשלכותיהם על מקבלי ההחלטות בחברה

עו"ד עדי גילה חכמון30.01.1819:45-18:15
דמאיו משרד עורכי דין-חכמון

ממשל תאגידי ואתיקה

ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח306.02.1818:00-16:30
חברת ד"ר שלמה נס ושות'

משבר התפקוד בחברות בקשיים ובתנאי

רו"ח יואב פיאטקובסקי06.02.1819:45-18:15
המחלקה לכלכלה וחשבונאות, מכללת 

ספיר

משמעות עבודת רואה החשבון המבקר 
מגבלות עבודתו ואחריותו -בחברה

מר רוני רימון, יועץ תקשורת413.02.1818:00-16:30
כתב בתחום שוק ההון

רימון, כהן ושות'

-התקשורת והשפעתה בעידן החברתי
דיגיטלי על פעילות הדירקטוריון 

עו"ד מיכל מור13.02.1819:45-18:15
IDUמנכ"לית איגוד הדירקטורים 

נטוורקינג ומיתוג אישי

רו"ח גילה שדה520.02.1818:00-16:30
ראש יחידת הביקורת, מחלקת תאגידים 

הרשות לניירות ערך

חובות הדיווח של הדירקטוריון

עו"ד רונן עדיני20.02.1819:45-18:15
רונן עדיני ושות' משרד עורכי דין

תביעות ייצוגיות ונגזרות

מר גל סטאל627.02.1818:00-16:30
שירותי מחקר כלכלי -מנכ"ל אנטרופי

ניהול סיכונים תאגידי

עו"ד שרית לויתן27.02.1819:45-18:15
מומחית בליווי דירקטוריונים של חברות 

ציבוריות

ציבוריותתפקידי הדירקטור בחברות 



ד"ר עמרי מורג706.03.1818:00-16:30
מרכז הקורס לניהול אסטרטגי באונ' 

הפתוחה 

סוגיות אסטרטגיות לדירקטוריון

עו"ד עדי מרגלית 19:45-18:15
לויתן שרון ושות' משרד עורכי דין

ביטוח ושיפוי נושאי משרה ודירקטורים

גב' מירה מינס 813.03.1818:00-16:30
סגנית רשות החברות הממשלתיות

הדירקטורים בחברות הממשלתיות

רו"ח דורון רונן13.03.1819:45-18:15
איגוד  -ישראל ILAהמשנה לנשיא 

מבקרים פנימיים בישראל

הבקרה והביקורת בחברה בעידן ממשל 
תאגידי

עו"ד ורו"חד"ר שלמה נס, 920.03.1818:00-16:30
חברת ד"ר שלמה נס ושות'

בית המשפט המחוזי בירושלים

מעמדו המשפטי והמעשי של הדירקטור 
החיצוני והדירקטור מקרב הציבור

ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח20.03.1819:45-18:15
חברת ד"ר שלמה נס ושות'

להיות מנהל ודירקטור בעידן הנוכחי

יו"ר דירקטוריון  -הרצאת אורח1027.03.1818:00-16:30
בית המשפט העליון

התנהלות והתמודדות של מנהלים 
2018ודירקטורים בישראל 

שם המרצה27.03.1819:45-18:15
??????

??????




Accessibility Report


		Filename: 

		הכשרת דירקטורים.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
		2017-09-14T14:02:24+0300
	רונן דוד




