
 

 

 

 דירקטוריות משפיעות" -"איזון

  אקדמי החלק ה -להכשרת דירקטוריות

 

 
 מועד 

 
 שעות

 
 נושאים

 
 מרצה 

30.1.18 

   התכנסות ודברי פתיחה   08:30-09:00

 עו"ד אפרת שוהם  אשנב לדיני תאגידים  09:00-10:30

  הפסקה  10:30-10:45

11:30- 10:45 
חלוקת תפקידים  –משולש הכוחות בחברה 

  וסמכויות בין האורגנים בחברה 
 עו"ד אפרת שוהם

 עו"ד אפרת שוהם 21הדירקטוריון של המאה  11:30 -12:15

  הפסקה  12:15 -12:45

 עו"ד אפרת שוהם  ברוכה הבאה לדירקטוריון הלכה למעשה  12:45 -14:15

6.2.18 

   ורישום התכנסות  08:30-09:00

 עו"ד שמחה לב רו"ח  עקרונות חשבונאים  -הכרת דו"חות כספיים וייעודם 09:00-10:30

  הפסקה  10:30-10:45

 רו"ח עו"ד שמחה לב הכרת מושגים חשבונאים  10:45 -11:30

 רו"ח עו"ד שמחה לב   מתן תרגיל בית  11:30 -12:15

  הפסקה  12:15 -12:45

14:15- 12:45 
 –ניתוח דוחות כספיים ויחסים פיננסים 

  הלכה למעשה 
 רו"ח עו"ד שמחה לב

13.2.18 

   ורישום התכנסות  08:30-09:00

09:00-10:30 
 –תנאי כשירות מינוי וכהונה של דירקטורים 

  דירקטוריםסוגי 
 עו"ד אפרת שוהם

  הפסקה 10:30-10:45

ונושאי משרה אחריות דירקטורים  10:45 -11:30  עו"ד אפרת שוהם 

 עו"ד אפרת שוהם  סימולציה עסקאות עם בעלי עניין  11:30 -12:15

  הפסקה  12:15 -12:45

 עו"ד  נסי מוראד   סוגיות בדיני חוזים  12:45 -14:15

 

 

 



 

 

 

 מועד 
 

 שעות
 

 נושאים

 

 מרצה 

20.2.18 

   ורישום התכנסות  08:30-09:00

 לב שמחה ד"עו ח"רו ניתוח דוחות כספיים   09:00-10:30

   הפסקה  10:30-10:45

 לב שמחה ד"עו ח"רו משמעות חוות דעת של רו"ח  10:45 -11:30

 לב שמחה ד"עו ח"רו בדיקת תרגיל בית  11:30 -12:15

  הפסקה  12:15 -12:45

 לב שמחה ד"עו ח"רו  ניהול סיכונים מנקודת מבט של דירקטור ומנכ"ל  12:45 -14:15

27.2.18 

   ורישוםהתכנסות  08:30-09:00

 דר' נתי ויינשטין  מכותי תפקיד וועדת ביקורת וס 09:00-10:30

  הפסקה  10:30-10:45

 דר' נתי ויינשטין  עבודת המבקר  10:45 -11:30

 דר' נתי ויינשטין   בקרה ופיקוח על הדירקטור  11:30 -12:15

  הפסקה  12:15 -12:45

14:15- 12:45 
 אחריות תאגידית , אתיקה, 

 דיאלוג עם מחזיקי עניין וקיימות 
  גב' דנה הראל

6.3.18 

  התכנסות   08:30-09:00

 גב' דנה הראל סדנא לניהול קונפליקט  -לנהל את הקונפליקט 09:00-10:30

  הפסקה  10:30-10:45

 גב' דנה הראל המשך  10:45 -11:30

 גב' דנה הראל סדנא  –תקשורת יוצרת מציאות  11:30 -12:15

  הפסקה  12:15 -12:45

 תיק אולמרט   –הון ושלטון  12:45-14:15
עו"ד דורית פרידמן 

 ארבל

   

13.3.18 

  התכנסות   08:30-09:00

09:00-10:30 
  –הדירקטוריון בעידן ממשל תאגידי 

  לחוק בחברות 16תיקון 
 עו"ד אפרת שוהם

  הפסקה  10:30-10:45

מבט עיוני ויישומי  –חברות ממשלתיות  10:45 -11:30  עו"ד אפרת שוהם 

 עו"ד אפרת שוהם   דילמה קצרה בחיי הדירקטורית  –פתרון תרגיל בית  11:30 -12:15

  הפסקה  12:15 -12:45



 

 

 סדנא למקסום יכולת ההובלה וההשפעה 12:45 -14:15
  –עדי גמליאל 

 מנהל אחריות תאגידית 

 נתיבי ישראל

 

 

 מועד 
 

 שעות
 

 נושאים

 

 מרצה 

20.3.18 

  התכנסות   08:30-09:00

 עו"ד אפרת שוהם  הגבלת שכירים  – 20תיקון  09:00-10:30

  הפסקה  10:30-10:45

 עו"ד אפרת שוהם  ארגז כלים לדירקטורית  10:45 -11:30

 עו"ד אפרת שוהם  אתגרים ודילמות מחדר דירקטוריון 11:30 -12:15

  הפסקה  12:15 -12:45

 עו"ד אפרת שוהם   סימולציה של ישיבת דירקטוריון  12:45 -14:15

27.3.18 

 יסמיןבאחריות 

המפגש מתקיים 

במכללה 

   למינהל

  

  התכנסות  08:30-09:00

09:00-11:00 
עצירה להתבוננות: משוב אמצע הדרך ותיאום 

 .ציפיות הדדי

 אסנת חזן

 יועצת ארגונית  

 

   צהריים הפסקה 11:00-11:30

 מיכל ישראלי   רישות עסקי  -כללי המשחק  11:30-13:00

14:00- 13:00 
דירקטורית בחברות  –מפגש עם דליה לב 

    ציבוריות  
 דליה לב 

10.4.18 

 באחריות יסמין 

המפגש מתקיים 

כללה במ

  למינהל

  התכנסות   08:30-09:00

09:00-11:00 
מבוא לשוק ההון לדירקטוריות וקבלת 

 סא הדירקטוריוןיהחלטות פיננסיות מכ

 אלה אלקלעי 

 

  הפסקה  11:00-11:15

13:15- 11:15 

ונושאי דגשים בנושא ביטוח דירקטורים ה

 משרה.

דגשים בנושא השקעה/רכישה של ה

 חברות/עסקים

רו"ח עמירם 

 גולדמן

  צהריים הפסקה  13:15 -13:45

14:15- 13:45 
 הצגת תכנית ההמשך 

    + חלוקת תעודות 
 כיראם בלעום 

 

 

 



 

 

 

 

 יתכנו שינויים במערכת משיקולים מקצועיים 

 חוה"מ פסח  – 3.4.18ימי הלימודים יתקיימו בימי שלישי למעט בתאריך 

 .403חדר  -3בתל אביב . קומה  18ברחוב חשמל 

 kiram@jsamine.org.il  6309209-04כיראם בלעום  -מנהלת התכנית עמותת יסמין

 עו"ד אפרת שוהם  -למינהל מלווה אקדמית ומרצה מרכזית  המכלה 

 jasmine@jasmine.org.il  6309209-04עמותת יסמין  –רכזת ומלווה התוכנית 

  073-2481220שושנה חביב  בטלפון  –רכזת אדמיניסטרטיבית המכללה למינהל  
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