
 
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ח לאור עדכוני החקיקה"ות בעלי עניין בחברות ציבוריות ובתאגידי אגאעסק 03:31-04:41

                                                                        'גרינברג ושות, הלוי, חודק, קלינהנדלר, גרוס, שותף, ד ירון הרמן"עו                      
 לחוק 61 -ו 61הנובעים מתיקונים , ההרצאה תכלול סקירה של החידושים בנושא עסקאות בעלי עניין

 .על הליכי האישור הנדרשים, הלכה למעשה, והשפעתם, החברות
  ?עניין אישי שליטההבעל שבה יש ל העסק חשבהאם חלוקת דיבידנד עשויה לה 04:41-01:41
  האקדמית ספיר המכללה למשפטים ס"ביהראש אביב ו-תל 'אונ ,למשפטיםהפקולטה , עמרי ידלין' פרופ                      

להחשב  עשויה, בחברה המבוצעת באורח שוויוני לכל בעלי המניות, דון בשאלה האם חלוקת דיבידנדנ
 .עניין אישי שליטההבעל שבה יש ל העסק

 וכיבוד קלהפסקת קפה  01:41-01:11
  הנובעים מהחלטות רשות ניירות ערךבתחום חידושים  01:11-00:11
 רשות ניירות ערך, מחלקת תאגידים סגן מנהלת, ראש מערך תאגידים ודיווח, ד אמיר הלמר"עו                      

בתחום עסקאות  מרכזיות של רשות ניירות ערךבהחלטות ועמדות בעדכונים שמקורם ההרצאה תתמקד 
 .ן ותנאי כהונה והעסקה של בכיריםבעלי עניי

 חידושי פסיקה בנושא עסקאות בעלי עניין  00:11-00:11
 יב                                             פרקליטות מחוז תל אב, מנהל המחלקה המסחרית, ד ליאב וינבאום"עו                      
 .שנקבעו בפסקי דין מהעת האחרונה, נסקור את ההלכות המרכזיות בנושא עסקאות בעלי עניין                      
 וכיבוד קלהפסקת קפה  00:11-00:01
 חידושים הנובעים מהצעות חקיקה 00:01-00:11
  משרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה, טלמורד רוני "עו                      

 ציבוריות תנאי כהונה והעסקה בחברותבנושא ההרצאה תכלול סקירה של עיקרי הצעת חוק החברות 
 .והצעות החקיקה בנושא של ועדת הריכוזיותהרלוונטיות ההמלצות הסופיות עיקרי ושל , ח"ובחברות אג

 בתחום עסקאות בעלי עניין ותגמול בכיריםהיבטים פרקטיים פאנל בנושא  00:11-51:01
 ד ענבל ציון"עו: מנחה

  ',נאמן ושות, פוקס, הרצוג, יוגב-ד אילנית לנדסמן"עו, 'להב ושות ,ד אריאלה להב"עו :יםשתתפמ
  .'אוריון ושות, וול, חן, בכר, פישר, זכאי-ד נטלי משען"עו ,'זליגמן ושות, גולדפרב ,עמית לוי ד"עו

, בתחום עסקאות בעלי עניין םחידושיהשל הנובעים מיישומם , היבטים המעשייםתמקד בהפאנל י
ת המוטלות על ועדת הביקורת חובות החדשוה ובכלל זה, השוטפת של הדירקטוריון וועדותיו בעבודתם

הבטחת יעילותם ו, רלוונטייםנהלים , מדיניות תגמול בכיריםדגשים ב, בעלי עניין עסקאות בתחום
 .הסדרי תגמול והגינותם של

      בבית התפוצות אוניברסיטת תל אביב ,2182יולי ב 81 -העיון יערך ביום רביעי היום 
 מ"מע + ₪ 441  זה תאריך לאחר ההשתתפות עלות 8101602182 -ה עד לנרשמים מ"מע + ₪ 091 ביום העיון השתתפות עלות

  (מקומות 81 -מוגבל ל)למשתתף  מ"מע+  ₪ 891י המרכז בעלות של "ומתמחים סבסוד ע סטודנטים
 .מבקרים פנימיים ויועצים בתחום, דירקטורים ונושאי משרה בתאגידים, רואי חשבון, מזכירי חברות, יועצים משפטיים, יום העיון מיועד לעורכי דין

 
 
 

  חידושים בתחום עסקאות בעלי עניין ותנאי כהונה והעסקה של בכירים
 ד ענבל ציון"עו -ריכוז אקדמי 

 
 

 

 

                   [במייל ופקס יש לשלוח טופס זה] :לנוחיותכם מגוון דרכים לרישום 
 www.knowit.org.il                       :המרכזאתר האינטרנט של 

 office@knowit.org.il                                                    :במייל
 810-0-1818191: פקסב
 

 
 

 .מספר המקומות מוגבל, לתשומת לבכם

  מ"מע+ ₪  11חויב ב י העיון יוםלפני שעות  12ביטול השתתפות עד 

  חויב במלוא העלותהעיון י יוםלביטול השתתפות בסמוך יותר 

 יתכנו שינויים בתוכן ההרצאות ובאורכן. 

  

 המחיר כולל חלוקת חומר מקצועי וכיבוד. 

 
 ___________________________שם משתתף

 ______________________________:מקצוע 

 ________________________ארגון0משרדשם 

 _________________פקס____ '_________טל

 _______________________למשלוח חשבונית כתובת

E mail_______________________________ 
 

  מעוניין     לא מעוניין בקבלת עדכונים על השתלמויות   

 ק מזומן'אשראי      צ.כ     :פרטי תשלום
 :הנני מאשר לחייב אותי בכרטיס אשראי כדלקמן

 ויזה     ישראכרט     אמריקן אקספרס  :   סוג כרטיס

 ______0______0_______0_______כרטיס ' מס

______________________    __:שם בעל הכרטיס
 _____0_____:תוקף כרטיס_____________ :ז.ת
 (  לרכב למפגשח "ש 81) מעוניין בחניה האם אתה       

 ח "ש__________:סכום לחיוב

 __________:חתימה______________:שם מלא

 מטהמ לכתובת "בע ומסחר דעת בהמחאה לכבוד או במזומן לשלם ניתן

 

 

לתוכנית 

המפורטת 

 !לחץ כאן
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