
אוניברסיטת בר-אילן  המרכז  למשפט מסחרי בפקולטה למשפ טים,

ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל  – ACCI בשיתוף

מזמינים אתכם להשתתף בהשתלמות לשנה"ל תשע"ח  2018

corporate compliance - ציות תאגידי
אונ' בר אילן  אייל, ריכוז אקדמי: פרופ' עדי

5.6.18 – בין  24.4.18 ההשתלמות תתקיים בסמסטר  ב',

אולם  11 בניין  305 עד 00: 20, בין השעות  17:00

הוראות  ולהיכרות  עם משימות  גדול  של במגוון  לטפל  נדרשים  מסחריות  חברות  סיכונים  של ומנהלי  משפטיים  יועצים 
הפנימי היועמ"ש  ועל  הציות  קצין  על  כאשר  בהתמדה,  ומתרחב  גדל  התאגידי  הציות  עולם  רבות.  רגולטוריות  ודרישות 

הדרישות  ישראלים  ואל רגולטוריים  מוסדות  צוהר  אל בהשתלמות  זו נחשוף ותאגידית.  אישית  אחריות  רבה, מוטלת 
ב תחום. best practice  ומנגנוני בקרה מיטביים שמהווים עם העמקה בדרכי  עבודה, תהליכים, המשפטיות הרלוונטיות,  יחד

היועצים  הציות  קציני  עבודת  על  להקל  כדי  ובעולם  בארץ  שפותחו  והיישומים  הפרקטיקות  את  תדגיש  ההשתלמות 
מהאקדמיה מרצים  ורשויו ת. נשלב בין רגולטורים  מקדמי  עם פעולה  לשיתוף  מנגנונים  עם  הפנימיים,  יחד המשפטיים 

פנימיים  לנהלים  התאגידי  הציות  עבודה ובקרת  תוכניות  ניסיון  בגיבוש של רגולטורים ובעלי  השתתפות  והפרקטיקה,  עם
ורגולציות חיצוניות. 

תכנית הקורס :

24.4.18 - מפגש ראשון 

עולם ניהול הסיכונים שם המשחק - 17:45 - 17:00 

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן  עדי אי יל, פר ופ'

הערכה עצמית של סיכונים הגבליים 18:45 -18:00 

הגבלים עסקיים  הממונה  על עו"ד מיכל הלפרי ן,

ניירות ערך תוכניות לשיפור האכיפה הפנימית - 19:45 -19:00 

אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך  הממונה  על ד"ר אילנה ליפסקר-מודע י,

1.5.18 - מפגש שני

בסיס הדיון  איסור הלבנת הון – 17:45- 17:00 

קצין הציות של בנק דיסקונט  עו"ד רמי ששו ן,

הרשות לאיסור הלבנת הון, פעילות ויעדים  18:45 -18:00 

הון  ראש הרשות לאיסור הלבנת ווגמן- רטנר, ד"ר שלומית

אחריות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה לציות תאגידי  19:45 -19:00 

בר-אילן  הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת עדי אייל, פר ופ'



 The Center for Commercial Law ירחמס פטמשז לרכהמ

The Faculty of םלמשפטי הקולטהפ Law 

 8.5.18- שיליש מפגש

הרגולטור מול הפרקטיקה  נקודת המבט : השפעת 17:45- 17:00 

בנק ישראל  הבנקים, לשעבר המפקח  על זק ן, רו"ח דודו

תפקידו של "שומר הסף" מנקודת מבט שיפוטית  18:45 -18:00 

תל אביב-יפו  בית המשפט המחוז י, השופט חאלד כבוב ,

תעשה בבניית תוכנית ציות  עשה  ואל 19:45 -19:00 

ועו"ד מאיה ברימן  Prof. Carole Basri 

 15.5.18- יש רביעמפג

מאחורי הקלעים של הרגולציה  18:20- 17:00 

יועצים  ריפבליק לירון הרשקוביץ,

יגאל ארנון ושות ' עו"ד רונית אמיר-י ניב,

ושות ' שבלת עו"ד גיל רוזנב רג,

תאגידי  ותחקור פנימי בעקבות  כשל ביקורת 19:45 -18:35

הקריה האקדמית אונו  ד"ר אסף אקשטיין,

גורניצקי ושו ת' עו"ד אבנר פינקלשטיי ן,

 22.5.18- שימיח מפגש

המס כעבירת מקור מכוח חוק איסור הלבנת הון  17:45- 17:00 

גולדפרב-זליגמן ושות ' עו"ד טל עצמו ן,

"דגלים אדומים" בהקשרן של עבירות מס  18:45 -18:00 

בנק הפועלים  הון, מחלקת איסור הלבנת יריב שקד,

מאכיפה פנימית לליטיגציה חיצונית  19:45 -19:00 

הרצוג-פוקס-נאמן  שמחוני, עו"ד נתי

מיתר לוקוורניק ושות ' עו"ד אלון גלרט ,

רפאל  לשעבר יועמ"ש ושו ת', שבלת עו"ד חיים גל פנד,



The Center for Commercial Law 

The Faculty of Law 

 ירחמס פטמשז לרכהמ

 םלמשפטי הקולטהפ

29.5.18 -  ישש שמפג

Conduct Risk 17:45- 17:00 

בנק הפועלים  וקצין ציות ראש י, ACCI יו"ר עו"ד ניב פולנ י,

מאגרי מידע והגנת הפרטיות  18:45 -18:00 

עורכי הדין  בלשכת יו"ר ועדת הגנת הפרטיות עו"ד דן חי,

הגנת הפרטיות בעולם שיתוף המידע והרשתות החברתיות . 19:45 -19:00 

הרשות להגנת הפרטיות  היועצת המשפטי ת, עו"ד גילי בסמן -ריינג ולד,

5.6.18 -  ישביע שמפג

הלכה למעשה  תכניות ציות בחברה תעשייתית  – 17:45- 17:00 

רפאל  יועמ"ש עו"ד שמואל סנראי,

מודלים להערכת סיכונים  18:45 -18:00 

PWC ,רו"ח אייל בן אבי

פנינו לאן?  סיכום ואינטגרציה  – 19:45 -19:00 

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן  עדי אייל , פר ופ'
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