תכנית "איזון דירקטוריות משפיעות"
להכשרת דירקטוריות -החלק האקדמי
הלימודים יתקיימו ביום שלישי בין השעות 08:30-15:00 :
** פתיחת התכנית יום שלישי 30.1.2018
במבנה המכללה למינהל שלוחת תל אביב

מס'

תאריך ושעה

נושא

.1

30.1.18
יום חמישי
8:30-15:00

•
•
•
•

.2

6.2.18
יום שלישי
8:30-15:00

.3

13.2.18
יום שלישי
8:30-15:00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.4

20.2.18
יום שלישי
8:30-15:00

.5

27.2.18
יום שלישי
8:30-15:00

שם המרצה
התכנסות ,אירוח ,רישום
דברי פתיחה
הדירקטוריון של המאה ה21-
אשנב לדיני תאגידים -סוגי התאגדויות ,מתרומה
קהילתית לאסטרטגיה קהילתית ומבנה החברה .
משולש הכוחות בחברה – חלוקת תפקידים
וסמכויות בין אורגנים בחברה
ברוכה הבאה לדירקטוריון הלכה למעשה
הכרת דו"חות כספיים וייעודם – עקרונות
חשבונאים
הכרת מושגים חשבונאים
ניתוח דו"חות כספיים ויחסים פיננסים – הלכה
למעשה
מתן תרגיל בית

תנאי כשירות מינוי וכהונה של דירקטורים -סוגי
דירקטורים
ייצוג נשי הולם בדירקטוריון
תגמול דירקטורים
התפטרות ופיטורין של דירקטור
אחריות דירקטורים ונושאי משרה – חובת אמונים,
עסקאות עם בעלי עניין
הגנה מפני אחריות – פטור  ,אימוץ קוד אתי  ,שיפוי
וביטוח
סימולציה – עסקאות עם בעלי עניין
מתן תרגיל בית – דילמה קצרה בחיי דירקטורית
מבוא לדיני חוזים
• המשך ניתוח דו"חות כספיים – הלכה למעשה
• ניהול סיכונים מנקודת מבט של דירקטור ומנכ"ל
• ניתוח תרגיל בית
•
•
•
•
•
•
•

תפקיד וועדת ביקורת וסמכויותיה
תפקיד הבקרה והפיקוח על הדירקטור
עבודת המבקר
אחריות תאגידית
אתיקה
דיאלוג עם מחזיקי עניין
קיימות

עו"ד אפרת שהם

רו"ח עו"ד שמחה לב

עו"ד אפרת שהם

עו"ד נסי מוראד
רו"ח עו"ד שמחה לב

רו"ח אריאל פטל
עדי גמליאל  -מנהל תחום אחריות
תאגידית ופיתוח בר קיימא בחברת נתיבי
ישראל

.6

6.3.18
יום שלישי
8:30-15:00

•
•

לנהל את הקונפליקט – סדנא לניהול קונפליקטים
אני ואתה נשנה את העולם – סדנא למקסום יכולת
ההובלה וההשפעה

.7

13.3.18
יום שלישי
8:30-15:00

•

הדירקטוריון בעידן ממשל תאגידי – תיקון 16
לחוק החברות
חברות ממשלתיות – מבט עיוני ויישומי
פתרון תרגיל בית – דילמה קצרה בחיי
הדירקטורית
הון ושלטון – תיק אולמרט

.8

20.3.18
יום שלישי
8:30-15:00

•
•
•

תיקון – 20הגבלת שכירים
ארגז כלים לדירקטורית
דירקטורין מבויים – סימולציה של ישיבת
דירקטוריון  -אתגרים ודילמות מחדר דירקטוירון

.9

27.3.18
יום שלישי
8:30-15:00

•

התכנסות בבורסה  -סקירה על הבורסה ושוק ההון
האתגר האסטרטגי של הבורסה
שאלות ותשובות
רשות ניירות הערך  -רגולציה של שוק ההון
רישות עסקי
חופשת פסח

•
•
•

•
•
•

.10

גב' דנה הראל

עו"ד אפרת שוהם

עו"ד דורית פרידמן ארבל – עוזרת משפטית
של שופט בית משפט עליון בדימוס סלים
ג'ובראן
עו"ד אפרת שוהם

עמותת יסמין

3.4.18
יום שלישי
8:30-15:00
.10
10.4.18
יום שלישי
8:30-15:00

•
•
•
•

מפגש סיום
ניהול נשי וגברי במרחב הניהולי – חזקות ואתגרים
שיוויון מגדרי בדירקטוריונים – היבטי חקיקה
פעולת הוועדה למעמד האישה בכנסת – רעיונות
ויישומם
חלוקת תעודות

*יתכנו שינויים בתכנית
לשאלות ולפרטים :
סיגל ריקרדו :רכזת התכנית ,עמותת יסמין
טלפונים 04-6309209 :או 053-7776767
דוא"ל jasmine@jasmine.org.il :

עמותת יסמין

פרופיל המרצים המרכזיים בתכנית :
עו"ד אפרת שהם-הילדסהיימר
תואר שני משפטים ,חברת דירקטוריון בנתיבי ישראל ,בעברה יועצת בכירה לסגן ראש הממשלה והשר לנושאים
אסטרטגים ,יועצת בנושאי חקיקה ורגולציה לשר הבריאות .מרצה בתכניות להכשרת דירקטורים בנושאי משפט דיני
תאגידים ,חוק החברות הממשלתיות ,אכיפה מנהלית ומכרזים.
שמחה לב ,עו"ד ורו"ח
תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות רו"ח תואר שני במשפטים ,בעל ניסיון מעשי בראיית חשבון ועריכת דין בתוספת
עיסוק בשירותים נלווים ,מיסים ,ייעוץ פיננסי וחשבונאי ,שוק ההון ,ביקורת פנים ,עריכת תכניות עסקיות ומתן חוות
דעת מקצועית ,הערכת שווי חברות ,דיני מיסים ,דיני חברות ,דיני עבודה וגישור .מבקר הבורסה לניירות ערך ,יועץ
פיננסי במשרד הכלכלה ,מרצה בנושאי חשבונאות ודוחות כספיים.
אריאל פטל ,רו"ח
תואר ראשון בראיית חשבון תואר שני במשפטים ,בעברו יו"ר קבוצת רואי החשבון אליוט ישראל ,דירקטור בבית
ההשקעות אינפיניטי .מרצה במוסדות אקדמיים בנושא ביקורת ובקרה ,תפקיד המבקר ועדות ביקורת ותפקיד
המבקר.
דנה הראל
תואר שני במדעי חברה  -סוציולוגיה ארגונית ,מרצה במכללה למינהל בנושא ניהול משאבי אנוש ,פיתוח מיומנויות
תקשורת משא ומתן וקבלת החלטות

