
המרכז למשפט מסחרי בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

בשיתוף ACCI – ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל

מזמינים אתכם לתוכנית לימודי תעודה בנושא:

Corporate Compliance - ציות תאגידי
ריכוז אקדמי: פרופ' עדי אייל, אונ' בר-אילן

לבוגרי התוכנית תוענק תעודה מטעם אוניברסיטת בר-אילן בציון ההתמחות בציות תאגידי

ההשתלמות תתקיים בימי ג', בין 15.1.19 – 26.2.19

בין השעות 17:00 עד 20:00,  בניין 306, חדר סגל הפקולטה למשפטים 

יועצים משפטיים ומנהלי סיכונים של חברות מסחריות נדרשים לטפל במגוון גדול של משימות ולהיכרות עם הוראות 
ודרישות רגולטוריות רבות.  עולם הציות התאגידי גדל ומתרחב בהתמדה, כאשר על קצין הציות ועל היועמ"ש הפנימי מוטלת 
אחריות רבה, אישית ותאגידית. בהשתלמות זו נחשוף צוהר אל מוסדות רגולטוריים ישראלים ואל הדרישות המשפטיות 

הרלוונטיות, יחד עם העמקה בדרכי עבודה, תהליכים ומנגנוני בקרה מיטביים שמהווים best practice בתחום. 

 ההשתלמות תדגיש את הפרקטיקות והיישומים שפותחו בארץ ובעולם כדי להקל על עבודת קציני הציות והיועצים 
המשפטיים הפנימיים, יחד עם מנגנונים לשיתוף פעולה מקדמי עם רגולטורים ורשויות. נשלב בין מרצים מהאקדמיה 
והפרקטיקה, עם השתתפות של רגולטורים ובעלי ניסיון בגיבוש תוכניות עבודה ובקרת הציות התאגידי לנהלים פנימיים 
ורגולציות חיצוניות.  ההשתלמות תתקיים סביב "שולחן עגול" כדי לתת דגש לדוגמאות מהשטח ודיון פתוח של המרצים עם 

קציני הציות והיועצים המשפטיים המשתתפים בהשתלמות. 

תכנית הקורס:

מפגש ראשון  -   15.1.19

פתיחה וברכות17:00 – 17:15 

פרופ' אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים

עו"ד ניב פולני, יו"ר ACCI ומנהל הפיתוח העסקי, בנק הפועלים

שם המשחק - עולם ניהול הסיכונים17:15 – 18:30

פרופ' עדי אייל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן 

הערכה עצמית של סיכונים הגבליים18:50 – 20:00

עו"ד מיכל כהן, ראש המחלקה האזרחית, הרשות להגבלים עסקיים

מפגש שני  -  22.1.19

מאכיפה פנימית לליטיגציה חיצונית 17:00 - 18:30

עו"ד נתי שמחוני, הרצוג פוקס נאמן ושות'

עו"ד אלון גלרט, מיתר לוקוורניק ושות'

עו"ד חיים גלפנד, שבלת ושות'

אחריות נושאי משרה והמתח בינם לבין שומרי הסף 18:50 - 20:00

ד"ר לאה פסרמן, רשות ניירות ערך והקריה האקדמית אונו



מפגש שלישי  -  29.1.19

האיסור על הלבנת הון והצורך בפיקוח פנימי17:00 - 18:30

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

עו"ד רמי ששון, קצין הציות של בנק דיסקונט

20:00 – 18:50 Conduct Risk

עו"ד ניב פולני, יו"ר ACCI ומנהל הפיתוח העסקי, בנק הפועלים 

מפגש רביעי  -  5.2.19

GDPR – אחריות תאגידית לפרטיות משתמשים17:00- 18:00

עו"ד בן חקלאי, מנהל תחום מסחרי משפטי, מיקרוסופט ישראל

מאחורי הקלעים של הרגולציה18:20 - 20:00

לירון הרשקוביץ, ריפבליק יועצים

עו"ד רונית אמיר-יניב, יגאל ארנון ושות'

עו"ד גיל רוזנברג, שבלת ושות'

מפגש חמישי  -  12.2.19

הגנת הפרטיות בעולם איסוף המידע ושיתופו17:00 – 18:20 

עו"ד גילי בסמן-ריינגולד, יועצת משפטית, הרשות להגנת הפרטיות 

מודלים להערכת סיכונים 18:50 - 20:00

PwC Israel  ,רו"ח אייל בן אבי



מפגש שישי  -  19.2.19

סיכונים תאגידיים בשל עבירות מסים17:00 – 18:30

עו"ד טל עצמון, גולדפרב-זליגמן ושות'

תפקידו של "שומר הסף" מנקודת מבט שיפוטית18:50 – 20:00

השופטת רות רונן, המחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי, תל אביב-יפו

מפגש שביעי  -  26.2.19

ממשל תאגידי והתלות בשומרי סף17:00 – 18:20

Entropy ,מתי אהרון

סיכום ואינטגרציה – פנינו לאן?18:50 – 20:00

פרופ' עדי אייל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
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