
 
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      אוניברסיטת תל אביבההשתלמות תערך בבית התפוצות 
 מ"מע+  ח"ש 097 זה תאריך לאחר ההשתתפות עלות 52/07/5705 -ה עד לנרשמים מ"מע + ח"ש 037 בהשתלמות השתתפותה עלות
                                  .תעודה צילום בצירוף השתלמותל ברישום הנחה %07, והמתמחים הסטודנטים לאוכלוסיית מקומות 02 מסבסד ומעשה הלכה מרכז

 .מבקרים פנימיים ויועצים בתחום, דירקטורים ונושאי משרה בתאגידים, רואי חשבון, מזכירי חברות, יועצים משפטיים, לעורכי דין ההשתלמות מיועדת

 
 
 

                         חברות בדיני עדכניות בסוגיות ומעשיים עיוניים היבטים
 ציון ענבל ד"עו - אקדמי ריכוז

 
 

 

 

 

 החברה מניות: 5705 בדצמבר 52' ג יום - 0' מס מפגש                
 
 

  חומרים קתוחלו התכנסות   00:77-00:37
 'ושות אוריון וול חן בכר פישר, בכיר שותף, וול אברמי ד"עו - מניות רכישת עסקת של מעשיים היבטים   00:37-00:77

                     מניות רכישת עסקת. פיננסית להשקעה או עסקית להתרחבות נפוצה אסטרטגיה כיום מהוות ורכישות מיזוגים עסקאות
( ועוד מיסוי, עסקיים הגבלים, חברות, חוזים) תחומי רב משפטי ידע הדורשת ומאתגרת מורכבת עסקה לרוב הינה

, מקובלים מנגנונים, בה הגלומים הסיכונים חלוקת, העסקה עיקרי של וניתוח דיון תכלול ההרצאה. יצירתית וחשיבה
 .עמם להתמודדות מעשיים יםוכל אפשריים מוקשים זיהוי

                                                                                                                               הפסקה   00:77-00:02
  בטר, משפטי ויועץ ל"סמנכ ,נאמן מנחם ד"עו - המשפט בתי פסיקת לאור בחברה מניות בעלי של ראשונה סירוב זכות   00:02-09:52

 ישראל פלייס
 עקב. בחברה מניות בעלי בין ובהסכמים חברות בתקנוני מניות עבירות להגבלת שכיח מנגנון הינה ראשונה סירוב זכות

 מהעת לרבות, שונים ובמאמרים בפסיקה האמורה הזכות נדונה, מעוררת שהיא המורכבות והסוגיות, הייחודיים מאפייניה
 על אחרות להגבלות השוואה, לתחולתו מקובלים חריגים, ותכליתו הסירוב זכות בהסדר תעסוק ההרצאה. האחרונה

 .וסחירותה הזכות היקף, ההצעה הדירות, מניות עבירות
 

 וגילוי אישור והליכי המהותיות מבחן: 5703 בינואר 0' ג יום - 5' מס מפגש                
 

  חומרים חלוקתו התכנסות   00:77-00:37
 וראש באבי-תל יברסיטתאונ, למשפטים הפקולטה ,ידלין עמרי' פרופ - וגמישותו עמימותו, מהותו - המהותיות מבחן   00:37-00:77

 ספיר האקדמית המכללה למשפטים ס"ביה
                     אין אשר, רלוונטי ולא טפל מידע לסינון אמצעי ולהוות הגילוי חובת של היקפה את לתחום נועד המהותיות מבחן

 מעורר המהותיות מבחן של בפועל יישומו. ההון בשוק המסחר על או המשקיעים ציבור שיקולי על להשפיע ביכולתו
 הבדלים( להיות צריכים או) קיימים האם בשאלה תדון ההרצאה. מהותיות המונח של עמימותו עקב מעטים לא קשיים

 חובת לצורך מהותיות לבחינת המשמשות המידה אמות לבין, מיידי דוח הגשת חובת של קיומה לעניין המהותיות רף בין
 .פנים במידע השימוש איסור לעניין או תקופתי בדוח הדיווח חובת, בתשקיף הגילוי

  הפסקה   00:77-00:02
 'ושות זליגמן, גולדפרב, שותף, לוי עמית ד"עו - שביניהן ומה זניחות, מהותיות   00:02-09:52

 ואירועים עסקאות לסווג חברות מחייבות, מתקדמים חקיקה בהליכי המצויות אלו גם כמו, הקיימות החוק הוראות
 הנוגע בכל רבה משמעות האמור לסיווג. האמורות הקטגוריות שתי בין בתווך כמצויים או כזניחים, כמהותיים מסוימים

 על, האמורים האירועים אודות הדיווח חובות לעניין וכן, עסקאות לאותן תוקף מתן לשם הנדרשים האישור להליכי
 עסקאות סיווג עם המעשית בהתמודדות תתמקד ההרצאה. מהפרתן הנגזרות, והמנהלי הפלילי במישור, ההשלכות
 וכן, עמם בקשר בפרקטיקה הרווחים והנוהגים זניחות נוהל, חריגה עסקה בנוהל ותדון וגילוי אישור לצרכי ואירועים

 .זה בהקשר הביקורת ועדת ותפקידי, שוק תנאי של התקיימותם בחינת, ואיכותיים כמותיים שיקולים, מהותיות במבחני
 

 

 לצד, התחום מורכבות. והציבורי המשפטי השיח בלב אחת לא וניצב, מתמדת התפתחות במגמת נמצא החברות דיני תחום, האחרונות בשנים
 . מעמיק לדיון הראויות ייחודיות משפטיות סוגיות מעוררים, משבר בעתות במיוחד, עסקיות פירמות מתמודדות עמם האתגרים

 בנכסי עסקאות בעריכת המעורבים יועצים, חברות המלווים מקצועיים גורמים ובכללם, בתחום העוסקים קשת לכל רלוונטיות אלו סוגיות
 ובפסיקת בחקיקה שהותוו, זה בתחום וההלכות הכללים של בפועל יישומם. ערך וניירות חברות בתחומי וליטיגטורים, במניותיהן או חברות

 . ומגוונים רבים מקרים עם התמודדות אגב הנצבר מעשי ניסיון על המבוסס ידע גם, עדכני עיוני מֶיַדע לבד, מצריך, המשפט בתי
 היום סדר בחזית העומדות, ערך ניירות ובדיני חברות בדיני עדכניות לסוגיות המשתתפים יחשפו בהם, מפגשים 5 תכלול ההשתלמות

 . המשפטי
. אקדמית מבט מנקודת הסוגיה את ותבחן עיוני אופי בעלת תהיה אחת הרצאה. הרצאות שתי ויכלול אקדמיות שעות 5 יארך מפגש כל

 . האחרונה מהעת בנושא החידושים על דגש יושם ההרצאות בכל. בפועל וביישומם הנושא של המעשיים בהיבטים תתמקד האחרת ההרצאה
 .בתחום רב מעשי וניסיון מומחיות בעלי בכירים דין עורכי ידי ועל מהאקדמיה מרצים ידי על תועברנה ההרצאות



 
 

 

 

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

 office@knowit.org.il                                                    :במייל
 023-3-2070797: בפקס

 

 
 

 .מוגבל המקומות מספר, לבכם לתשומת

 07-ב חויבי ההשתלמות פתיחת לפני שעות 05 עד השתתפות ביטול 
 מ"מע+  ₪

 במלוא חויבי ההשתלמות לפתיחת יותר בסמוך השתתפות ביטול 
 העלות

 ובאורכן ההרצאות בתוכן שינויים יתכנו. 

  

 וכיבוד מקצועי חומר חלוקת כולל המחיר. 

 

לטופס רישום 
לשליחה בפקס או 

 מייל לחץ כאן!

 

לרישום דרך אתר 
 !המרכז לחץ כאן

 

 משרה נושאי אחריות: 5703 בינואר 0' ג יום - 3' מס מפגש                  
 

  חומרים חלוקתו התכנסות     00:77-00:37
    הפקולטה, צגלה ש"ע על-מרכז מנהל ,חנס שרון' פרופ - הישראלי במשפט העסקי הדעת שיקול כלל של תחולתו     00:37-00:77

 אביב תל אוניברסיטת, למשפטים                      
 החלטות לבחון בבואו המשפט מבית הנדרשת ההתערבות היקף מה השאלה מתעוררת תכופות לעיתים

 ההתנהגות סטנדרט את משקף( BJR) העסקי הדעת שיקול כלל. בפניו המתבררות תביעות במסגרת דירקטורים
 להתערבותו חשופה תהא ולא תקינות מחזקת תהנה שפעולתו מנת על, להפעיל דירקטור מצופה שאותו הסביר

 מפעיל אותם אחרים לכללים השוואתה, BJR -ה דוקטרינת מכוח התקינות בחזקת תדון ההרצאה. המשפט בית של
 שאלת גם תבחן. המוחלטת ההגינות ודוקטרינת המוגבר העסקי הדעת שיקול כלל זה ובכלל המשפט בית לעיתים

 .בנושא בפסיקה חדשות מגמות וינותחו, מקצועי ייעוץ על ההסתמכות

                                                                                                                                             הפסקה    00:77-00:02
 דין עורכי' ושות גורניצקי, ליטיגציה מחלקת ראש, שותף, צור עופר ד"עו - ומשולשת כפולה, רגילה - נגזרת תביעה    00:02-09:52

 של האמונים וחובת הזהירות חובת באכיפת זה ובכלל, חברה של זכויותיה באכיפת מרכזי תפקיד הנגזרת לתביעה
 בנסיבות, וכן, דירקטורים, מניות לבעלי החברה בשם תביעה זכות מתן ידי על וזאת, בחברה משרה נושאי

 והפסיקה החקיקה לחידושי שיש המעשיות בהשלכות תעסוק ההרצאה. חוב אגרות ומחזיקי לנושים, מסוימות
 הליכי, המקדמיים ההליכים, להגשתה התנאים, פרטיות חברות על החלתה, התביעה זכות הרחבת על בתחום

 .וייצוגית אישית תביעה לבין בינה ומה, ההגנה מנגנוני והתאמת ההתגוננות
 

 מהבורסה ויציאה בקשיים חברות :5703 בינואר 02' ג יום - 5' מס מפגש                  
 

  חומרים חלוקתו התכנסות    00:77-00:37
 העברית האוניברסיטה, למשפטים הפקולטה, חמדני אסף' פרופ - חוב והסדר חברה הבראת    00:37-00:77

 הסדר לקבוע שנועד, חברות הבראת בנושא 09 תיקון - החברות לחוק מהותיים תיקונים שני התקבלו לאחרונה

. חוב אגרות בחברת חוב הסדר לבחינת מומחה מינוי שעניינו, 00 ותיקון, chapter 11 ברוח חברות להבראת מקיף
 היחסים משולש על הצפויה ובהשפעתם האמורים החקיקה מתיקוני הנובעים העיקריים בשינויים תדון ההרצאה

 .הסדר או פשרה הליכי ועל השליטה ובעלי הבנקאית המערכת, חוב אגרות מחזיקי של

  הפסקה    00:77-00:02
  ,גרוס, ורכישות מיזוגים תחום ראש, שותפה, קורן אסתר( ח"רו) ד"עו - הופכי משולש ומיזוג מלאה רכש הצעת    00:02-09:52

 'ושות גרינברג, הלוי, חודק, קלינהנדלר
 או סטטוטורי) הופכי משולש ומיזוג מלאה רכש הצעת: פרטית לחברה ציבורית חברה להפיכת דרכים שתי קיימות

, וחסרונותיהן יתרונותיהן, השונות החלופות בין בהבדלים תעסוק ההרצאה(. המשפט בית באישור הסדר של בדרך
 .המניות לבעלי וסעדים( האחרונה מהעת חידושים עקב בהם שחלו והשינויים) האישור הליכי
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