קורס דירקטורים ונושאי משרה
עידן של ממשל תאגידי ורגולטורי
ניהול אקדמי
פרופ' עמיר ליכט  ,ביה"ס רדזינר למשפטים ,המרכז הבינתחומי הרצליה
רו"ח שלומי שוב ,סגן דיקן וראש התכנית לחשבונאות ביה"ס אריסון למנהל עסקים ,המרכז הבינתחומי הרצליה

פתיחת מועד קיץ 7.6.2017
 5מפגשים  9:00-17:30אחת לשבוע
בשנים האחרונות חלה החמרה מצד בתי המשפט והרשויות ביחס לאחריות דירקטורים .פרשת "אי די בי"
והסדר חוב שמלווה בתביעות נגזרות/ייצוגיות גם כנגד הדירקטורים מעידה יותר מכל על האחריות הרבה
שעומדת לפתחו של דירקטור כיום .לא רק שרף הציפיות מדירקטור עלה בצורה משמעותית אלא שגם הדבר
מיושם הלכה למעשה .הן המחוקק והן בתי המשפט אינם מסכימים לגישה של דירקטור פסיבי :דירקטור חייב
לשאול שאלות ולהכיר את החברה לפני ולפנים .דירקטורים ונושאי משרות בכירים מקבלים החלטות רבות
המשפיעות על התנהלות החברה וביצועיה ועל עתידה .על מנת לקבל החלטות המבוססות על שיקולים
מקצועיים ,תוך הקפדה על טוהר המידות והימנעות מניגוד עניינים ,נדרשים הדירקטורים לידע רחב ולהבנה
מעמיקה בעולם העסקים ,החשבונאות ,הכלכלה ,המשפט ושוק ההון .למעשה ,להיות דירקטור זה לא רק
תפקיד היום אלא מקצוע.

בין הנושאים שיילמדו

מטרות התכנית
פיתוח תפיסות ודרכים יישומיות לבחינה נכונה של
התנהלות חברות במסגרת אחריות הדירקטור

חובת הזהירות החלה על דירקטור וסייגים לחובת
הזהירות
ניהול סיכונים לדירקטורים

הבנה נרחבת בחובות המוטלות על הדירקטורים
הקנייה של כלים פרקטיים לקבלת החלטות מקצועיות

כלים פיננסים למנהלים ודוחות כספיים בעידן הIFRS-

פיתוח תפיסה
הדירקטור

חשבונאית

הנדרשת

לתפקיד

חלוקת הסמכויות בין הדירקטור לבין הנהלת החברה
חובות החברה ונושאי המשרה שלה כלפי קהילות
שאינן בעלי מניות
חובת האמונים המוטלת על דירקטור
הערכות שווי ותפקיד הדירקטור החיצוני

הקורס מיועד למנכ"לים ,דירקטורים ,נושאי משרה בכירים ,רו"ח ,יועצים משפטיים ומנהלים בכירים של חברות
ציבוריות ופרטיות.
בין המרצים
רו"ח רונן בר לב יועץ עסקי ופיננסי ד"ר הדס אהרוני ברק הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן ענת
גואטה מנכ"לית אנטרופי פרופ' דיויד גילה אוניברסיטת ת"א ,לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים נורית
דאבוש יו"ר דירקטוריון הבימה ,חברת דירקטוריון בנק יהב פרופ' צבי וינר דיקן ביה"ס למנהל עסקים
האוניברסיטה העברית פרופ' ניראון חשאי האוניברסיטה העברית ירושלים ,ביה"ס אריסון למנהל עסקים
המרכז הבינתחומי הרצליה פרופ' ורדה ליברמן ביה"ס אריסון למנהל עסקים המרכז הבינתחומי הרצליה עו"ד
ברוריה לקנר שותפה מייסדת בן שחר לקנר ושות' ד"ר חיים מכלוף שותף הרצוג פוקס נאמן מורן מסד הדר
רו"ח דירקטורית בקבוצת הטכנולוגיה ,המדיה והתקשורת ב Deloitte-עו"ד (רו"ח) איל נייגר שותף Yingke
 Israelחיאט ,זולטי ,נייגר ד"ר (עו"ד ורו"ח) שלמה נס לשעבר יו"ר חברת החשמל רו"ח ניצן צדוק שותף
מנהל ש .צדוק ושות' ד"ר נמרוד קוזלובסקי הרצוג פוקס נאמן רו"ח איריס שטרק שותפה מייסדת שטרק את
שטרק ,לשעבר יו"ר נמל אשדוד עו"ד דן שמגר מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' פרופ' עודד שריג ביה"ס
אריסון למנהל עסקים המרכז הבינתחומי הרצליה ,לשעבר הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון
*הכשרת מנהלים ולימודי חוץ שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים קלים בתכנית

