מועדון דח"צים

ממשל תאגידי בחברות ללא גרעין שליטה
איגוד הדירקטורים בישראל ,הקתדרה לממשל תאגידי באונ' בר אילן
ומשרד עורכי הדין שבלת ,שמחים להזמינכם להשתתף במפגש במסגרת מועדון הדח"צים

יום שלישי 09.11.2021 ,בין השעות 9:00-12:00
באוניברסיטת בר אילן ,אודיטוריום כלכלה (מס'  ,)10בנין  ,504קומת קרקע
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מנחת האירוע  -עו"ד מיכל מור קופל ,מנכ"לית איגוד הדירקטורים בישראל
 9:00-9:30התכנסות וכיבוד קל
יס
ת
רט
פ
י
ם יחולקו כ
 9:30-9:45דברי פתיחה
פרופ' בני לאוטרבך ,ראש הקתדרה לממשל תאגידי באוניברסיטת בר אילן
פרופ' יוסף גרוס ,יו"ר איגוד הדירקטורים בישראל
אילן פלטו ,מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות
 9:45-10:15מהפכה בחברות ללא גרעין שליטה
 פרופ' יוסף גרוס ,יו"ר איגוד הדירקטורים בישראל
 10:15-11:45התאמת חוק החברות לעידן החדש נטול חברות גרעין שליטה
 עו"ד שאול אדרת ,שותף במחלקת שוק ההון ,משרד עו"ד שבלת
 11:00-11:15מינוי דירקטורים בחברות ללא גרעין שליטה
עו"ד ענת פילצר סומך ,יו"ר ועדת מינויים איגוד הדירקטורים בישראל,
יועמ"שית וסמנכ"לית איגוד החברות הציבוריות ומייסדת משרד-פילצר סומך ,עורכי דין
 11:15-12:00מי מפקח על המנהלים? משולש הכוחות החדש בארגונים
מנחה :ד"ר מני עבודי ,ביה"ס למנהל עסקים באונ' בר אילן
משתתפים :פרופ' יוסף גרוס ,יו"ר איגוד הדירקטורים בישראל
פרופ' בני לאוטרבך ראשהקתדרה לממשל תאגידי באונ' בר אילן
גב' רוני טלמור ,ראש אשכול תאגידים ושוק ההון ,משרד המשפטים
יקי ודמני ,יו"ר שופרסל
יודקה שגב ,יו"ר שפיר הנדסה
 12:00-12:30סיכום ושאלות

כללי כניסה לשערים :ההנחיות בהתאם להוראות משרד הבריאות ומתווה התו הירוק.
כל חבר סגל (מינהלי ,אקדמי ומחקר) ,אורח ,סטודנט  ,קבלן או ספק מעל גיל  3המגיע לקמפוס ברכב או ברגל ,מחויב להציג את אחת
מהתעודות הבאות • :תעודת חיסון בתוקף • תעודת מחלים • תו ירוק באמצעות האפליקציה רמזור • אישור בדיקת קורונה ( )pcrשלילית
עדכנית התקפה לשבוע או בדיקת אנטיגן מהירה התקפה ל 48 -שעות מהכניסה לקמפוס לא תתאפשר כניסה לקמפוס ללא תו ירוק.
שימו לב :ההרצאה מיועדת לחברי איגוד הדירקטורים ושותפים בלבד.
חניה :יש להחנות בחניון וואהל (ניווט באמצעות הוויז :חניון וואהל אוניברסיטת בר אילן) ולקחת
כרטיס חניה ,לחצות את הכביש ,ללכת לאורכו ,להיכנס בשער הולכי הרגל מס'  2עד בנין .504
חניונים :חניון וואהל (בשעה  9:00כבר מלא) ,חניון ספורט ,חניון מוסיקה.
קישור למידע על חניונים :לחץ כאן

השקת ספרו של
יהודה (יודקה) שגב

חברי עתודת הדירקטורים מוזמנים להשתתף בהשתלמות על בסיס מקום פנוי אך מותנה ברישום מוקדם.
ציבור הדירקטורים מוזמן להשתתף בהשתלמות בתשלום ועל בסיס מקום פנוי אך מותנה ברישום מוקדם.

