
 

 

 

 

 
 2017הנכם מוזמנים להשתתף בהשתלמות לשנה"ל תשע"ז 

 

 בעידן המודרני  דירקטוריוןה
 , דירקטורים ונושאי משרה בתאגידים  ןהדירקטוריו

 ד"ר שלמה נסריכוז אקדמי: 
 

  11:30עד  08:00בין השעות  30.06.17 עד  24.03.17 ', החל מיוםוימי 
 1אולם  304בניין 

 
 נושאי משרה בחברה, הפך לעניין מרכזי בשיח העסקי בשנים האחרונות. תפקיד הדירקטורים ו

 מעולם לא היה תפקיד הדירקטור כה מאתגר. עבודת הדירקטוריון בתחומים השונים, בעולם דיגיטאלי 
 ובתקופה של משבר כלכלי הנה מגוונת ומעניינת.  הפסיקה בשנים האחרונות קבעה סטנדרטים חדשים של 

 על רקע תופעת הגשת תביעות יצוגיות ונגזרות נגד דירקטורים ונושאי משרה בעולם נשיאת אחריות, ו
 החברות הציבוריות גבר העיסוק בשאלת הדרישות מהדירקטוריון, מסגרת אחריותו וסמכויותיו.

 את הקורס יעבירו טובי המומחים בתחום מזוויות והיבטים שונים, כולל  לימוד וניתוח מקרים פרקטיים.
 הידע והמיומנות הנדרשים לדירקטור, מסגרת כוחו וסמכויותיו, מערכת  :אים שיידונו בקורסבין הנוש

 היחסים שלו מול מנכ"ל החברה וגורמים אחרים בחברה.  את מי מייצג הדירקטור האם את החברה או 
 ול את בעלי מניותיה או את הציבור?  דרכי עבודת הדירקטוריון וחובותיו, ממשל תאגידי ואתיקה, ניה

 סיכונים תאגידי, אחריותם הפלילית של דירקטורים, התנהלות הדירקטוריון בתנאי משבר וחדלות פירעון, 
 הסדרי חוב, השפעת רשתות חברתיות על פעילות הדירקטוריון ועוד.

 
 תכנית הקורס:

 

1      .24.03.17  
 

 תפקידי הדירקטוריון. -הרצאת מבוא        

  וב ד"ר לאה פסרמן יוזפ        

 

 . אחריותם האזרחית של דירקטורים ונושאי משרה        

 ד"ר לאה פסרמן יוזפוב        

2.    31.03.17 
 

 דרכי עבודת הדירקטוריון, סמכויות, כלים וועדות הדירקטוריון.        

 אסטרטגיה עסקית מול ניהול שוטף.        

 תהליכי קבלת החלטות.        

 אופטימלי בראי בתי המשפט בישראל.ה ןהדירקטוריו        

 ד"ר עלי בוקשפן        

 תכלית החברה בעידן המודרני         

 .ניתוח פסיקה במקרים אקטואליים        

 ד"ר עלי בוקשפן          
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3   .   21.04.17  
 

 ניהול סיכונים תאגידי          

 והדיווח עליהם.זיהוי הסיכונים, אופן ניהולם, הבקרה          

 גל סטאל, מייסד ומנכ"ל אנטרופי         

          

 . הדירקטוריון בעידן המודרני          

 .מבנה ותפקוד הדירקטוריון בעולם העסקי המודרני          

 פרופ' יוסף גרוס          

4  .    28.04.17 
         

  ידי. הבקרה והביקורת בחברה בעידן הממשל התאג          

 לרבות ועדת הביקורת, המבקר הפנימי, יחסי הגומלין עם רואה החשבון המבקר, יועצים חיצוניים          

 ועוד.          

  רו"ח שמואל רוזנבלום          

           

  אתגרים מיוחדים בעבודת הדירקטוריון.         

 תגמול מנהלים, נושאי משרה ועובדים. -        

 בבחירת מקורות המימון של החברה ןתפקוד ומעורבות הדירקטוריו-        

  רו"ח אלינה פרנקל         

 

5   .   05.05.17 
 

  ממשל תאגידי ואתיקה.          

 .תאגידי והפרדת רשויותהמשטר התאגידי, הממשל העקרונות           

    עו"ד עדי חכמון          

  .והיבטי ביטוח ותביעות נושאי משרה, ביטוח ושיפויהגנות על דירקטורים ו          

 ההבדלים בין פטור, שיפוי וביטוח          

 עו"ד יאיר ליבוביץ          

 

6      .12.05.17 

         

 חובותיו זכויותיו  .מעמדו המשפטי והמעשי של הדירקטור החיצוני והדירקטור מקרב הציבור         

  ותפקידיו הלכה למעשה.         

 ד"ר שלמה נס         

          

 להיות דירקטור ומנהל בעידן הנוכחי          

 ד"ר שלמה נס          
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7.     19.05.17  
 

 מבוא -משברי ניהול חברות בקשיים ובתנאי משבר, והתנהלות בעידן         

 ד"ר שלמה נס        

 

  ים מיוחדים בעבודת הדירקטוריון.אתגר        

 בין היתר:        

 אחריות תאגידית ודיווחית.-        

 התמודדות מול בעלי עניין ומחזיקי עניין.-        

 התמודדות מול מחזיקי האגח"ים-        

 רו"ח אלינה פרנקל         

 
 
8  .  26.05.17   
 

 אי משרה, ומנגנוני הגנה אפשריים של דירקטורים ונוש פליליתאחריותם ה        

 פליליות ועוד. אחריות נושאי משרה בפירוק, תביעות מנהליות,        

 עו"ד נווית נגב        

 

 דיגיטלי על פעילות הדירקטוריון. -התקשורת והשפעתה בעידן החברתי        

 תפקוד הדירקטוריון בעידן המדיה החברתית והתקשורתית.        

 רוני רימוןו ץרמי פס        

 
9    .02.06.17    
 

 התמודדות שוק ההון הישראלי עם משבר הסדרי החוב         

 הליך הוגן ויעיל של הסדרי חוב הוא מאבני היסוד של שוק הון מתקדם ושל כלכלה ריאלית בריאה.        

 וההשפעה על כלל השוק  כיצד מתמודד שוק ההון הישראלי עם  שכיחות ההליך בשנים האחרונות,        

 הישראלי.        

 דו"ח "ועדת אנדורן" והחקיקה החדשה        

 ד"ר שלמה נס        

  
  ןחובת הדיווח של הדירקטוריו        
 רו"ח גיל שדה, ראש יחידת הביקורת, מחלקת תאגידים, רשות לנירות ערך         
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10    .09.06.17    
 

  החברות הציבוריות בעידן הסדרי החוב         

 התנהגות הגופים המוסדיים בשוק ההון והשפעתם על ניהול חברות         

 הסדרי אג"ח, הסדרי חוב בשוק ההון ובשוק הפנסיוני         

 טוב עו"ד אמיר בר         

 
 .שפט של המקרה ההיסטורילמידה מתוך ניתוח מ -צפיה בקטעים מתוך הסרט "אנרון" ואח'         

 ד"ר שלמה נס         

 
11    .16.06.17 

 חלק א'  -ניהול חברות בקשיים ובתנאי משבר, והתנהלות בעידן משברי        

 ד"ר שלמה נס        

 

 חלק ב' -ניהול חברות בקשיים ובתנאי משבר, והתנהלות בעידן משברי        

 ד"ר שלמה נס        

 

12    .23.06.17 

  ניתוח סימולציות ואירועים של ישיבות דירקטוריון.         

 רו"ח רגינה אונגר          

 )המשך( ניתוח סימולציות ואירועים של ישיבות דירקטוריון         

 רו"ח רגינה אונגר         

13    .30.06.17 

 שיעור סיכום וחזרה         

 ד"ר שלמה נס         

 

 בהשתתפות שופטים, מרצים אורחים ובעלי תפקידים המגזר הציבור, בנושאים  כוםסיפאנל           

 אקטואליים הנוגעים לפעילות הדירקטוריון          

           

 ההשתלמות נערכת במסגרת תואר שני

 ומיועדת לעורכי דין בלבד 
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