קורס מתקדם
לדירקטורים ונושאי משרה בכירים

ניהול מקצועי:

עו"ד מישל אוחיון

מאי 8102

קורס מתקדם לדירקטורים ונושאי משרה בכירים
הקדמה
דירקטורים ונושאי משרה בחברות נדרשים כיום ,יותר מבעבר ,להיות בעלי י ֶדע רחב והבנה מעמיקה
בעולם העסקים ,הניהול ,הפיננסים והמשפט ,כדי שיוכלו להפעיל שיקול דעת מקצועי לשם קבלת
ההחלטות העסקיות המתאימות לתאגיד בו הם מכהנים ,על מנת לנהל דיונים וליזום מהלכים
עסקיים  .בנוסף ,על דירקטורים ונושאי המשרה בחברה להתעדכן בדרישות הרגולציה ולהכיר את
כללי הממשל התאגידי כך שיוכלו לקיים את חובות האמון והזהירות החלות עליהם על-פי הדין
ולהימנע מהליכי אכיפה מנהלית ואף פלילית.

מטרות הקורס
 .1הקניית עולם ידע מגוון ,מעודכן ויישומי ,הנחוץ לדירקטורים ונושאי משרה בכירים ,בתפקודם
במערך הניהולי של הפירמות העסקיות.
 .2הענקת כלים והבנה מעמיקה בעולם העסקים ,החשבונאות ,הכלכלה ,ניהול הסיכונים ,המשפט
ושוק ההון.

תיאור תמציתי של הקורס
במהלך הקורס נלמדים ההיבטים האסטרטגיים העסקיים ,הניהוליים ,הפיננסיים והמשפטיים
העדכניים ביותר של תפקיד הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירים בחברות ,תוך רכישת כלים
יישומיים רלבנטיים.
הקורס משלב דיון באירועים אקטואליים מעולם העסקים הישראלי ומחוצה לו ,המשפיעים על
המשק בכלל ועל שוק ההון והממשל התאגידי בישראל ,בפרט.

מרצי הקורס
הקורס מועבר על-ידי מרצים מובילים בתחומי אסטרטגיה ,פיתוח עסקי ,תהליכי קבלת החלטות,
ניהול סיכונים ,פיננסים ומשפט.

מתכונת הלימודים
 8מפגשים חד-שבועיים ,בכל מפגש  4הרצאות בנות  44דקות כל אחת ,מרוכזות ומתומצתות של
מרצים בכירים ,מהשורה הראשונה ובסך-הכל כ 03-מרצים ומשתתפי פאנל (יו"רים ודירקטורים).

קהל יעד
הקורס מיועד לדירקטורים מכהנים ,לנושאי משרה בכירים ולמועמדים לתפקיד דירקטור.

מועד פתיחה
הקורס ייפתח ב 7.4.2318 -ויתקיים בימי ב' ,בין השעות 11:44 :עד 23:33

מקום קיום הקורס
משרדי פירמת פרל כהן צדק לצר ברץ ,דרך מנחם בגין  ,121מגדל עזריאלי – שרונה,
קומה  ,40תל אביב
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תכנית הקורס

מפגש
מפגש 0

5.7.8102

נושא מרכזי ופירוט

הדירקטור והדירקטוריון – תפישה מעודכנת של תפקידיהם


דירקטורים ודירקטוריונים – במנהרת הזמן



מבט משווה – הפרשות העיקריות באחריות דירקטורים מחוץ לישראל

Governance Hot Topics: What is on the minds of investors and
boards in the US and Europe

מפגש 8
01.7.8102

מפגש 3
80.7.8102



התנהלות הדירקטוריון במצבי משבר ואי-ודאות,
שיקולים והטיות בתהליכי קבלת החלטות



מידע ומודיעין בעבודת הדירקטוריון

ניהול אסטרטגי וחדשנות


הדירקטוריון וסדר היום האסטרטגי בחברות



תהליך התכנון האסטרטגי  -מתודולוגיות וכלים עיקריים



מהם מנועי הצמיחה האסטרטגיים בחברות ו Benchmark -מהעולם ומישראל



ניהול תהליך היישום והשינוי בארגון

היבטים פיננסיים מורכבים


מה דירקטורים חייבים לדעת בתחום הפיננסי



קשרי גומלין בין הדוחות הכספיים וניתוחם



חלוקת דיבידנדים – רווחי שערוך ,רווחי אקוויטי; התנהלות דירקטורים
בתקופת קשיים בתזרים המזומנים



מפגש 1
82.7.8102

הערכות שווי ושיערוכים בתהליכי קבלת החלטות

מימון חברות ( )Corporate Financingומיסוי


מונחי מפתח במימון חברות ,אפיקי מימון אפשריים



אסטרטגיות למימון חברות



מיסוי דירקטורים ובעלי שליטה ,אחריות הדירקטוריון למיסוי החברה



עסקאות מהותיות ,שינויים מבניים ומימון
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מפגש

מפגש 7
1.4.8102

מפגש 4
00.4.8102

נושא מרכזי ופירוט

ניהול סיכונים תאגידי


המתודולוגיה לניהול סיכונים תאגידי ,סיכוני סייבר?



ניהול סיכונים בחברות במגזרים שונים



ניהול סיכונים פיננסיים



ניהול סיכונים תפעוליים

היבטים מיוחדים באחריותם של דירקטורים ודירקטוריונים


דירקטוריון אפקטיבי ,אחריות אישית לעומת אחריות קולקטיבית ,אחריות
דירקטורים בקונצרנים ,ניהול סיכוני הדירקטוריון



כיצד מתנהגים בחקירות – רשות ניירות ערך ,רשות ההגבלים העסקיים,
משטרה

מפגש 5
02.4.8102

מפגש 2
87.4.8102



להוסיף על נתי שמחוני?



מימון ליטיגציה באמצעות קרנות השקעה

תפישת תפקידי הדירקטור והדירקטוריון בעיני הרגולטורים


עמדת רשות החברות הממשלתיות



הדירקטור והדירקטוריון – המשקיעים המוסדיים



עמדת הפיקוח על הבנקים



ממשל תאגידי בראי הרגולציה של גופים מוסדיים

תפישת תפקידי הדירקטור והדירקטוריון בעיני המשקיעים
המוסדיים ,סימולציות ,פאנל יו"רים ודירקטורים


הדירקטור והדירקטוריון – המשקיעים המוסדיים



עיקרי האחריות הפלילית ,המנהלית והאזרחית של דירקטורים



סימולציות – ישיבת דירקטוריון
א .שלבי הישיבה
ב .דיון והחלטות
ג.



ביצוע ומעקב

פאנל יו"רים ודירקטורים

עלות הקורס
 ₪ 3,211כולל מע"מ.

זכאות לתעודה
לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודת דירקטור בכיר מטעם השותפים לקורס.
התעודות תוענקנה למשתתפים שהשתתפו בלפחות  1מפגשים.

לפרטים נוספים והרשמה
עדי פינקל | adif@cramiyeda.com | 054-5889973
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קורס מתקדם לדירקטורים ונושאי משרה
נא לרשום אותי לקורס

פרטים אישיים:
שם משפחה ____________ שם פרטי___________ ת"ז ____________________ שנת לידה_________
רחוב _________________________ מס'_________ עיר/יישוב _________________ מיקוד_________
כתובת למשלוח דואר ________________________________________________________________
טל' בעבודה ______________ טל' נייד ________________ טל' נוסף __________________ מין א  /ג
כתובת דוא"ל עדכנית_______________________@ _____________________________________ :
מקום עבודה:
שם החברה/הארגון ______________________________________________________________
התפקיד ________________________ טל' _________________ שנת תחילת העבודה _________
ניסיון נוסף בעבודה ______________________________________________________________
השכלה:
תואר _____________________________ פקולטה/מגמה ______________________________
מוסד הלימודים ____________________________________ שנת סיום הלימוד______________
לתשלום (נא סמן בחירתך):

 ₪ 3,211כולל מע"מ.



 13%הנחה לחברה ברישום של  0משתתפים ויותר



תשלום מזומן ע"ס __________________________



מצ"ב שיק מזומן מס' _______________________ ע"ס ________________________



רצ"ב מכתב התחייבות המעסיק ,באם הינך ממומן על ידו

(המכתב יודפס ע"ג נייר לוגו עם מספר

ח.פ .של החברה)



כתובת החברה למשלוח חשבונית מס/קבלה ______________________________________

לידי ______________________
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נא לחייב כרטיס אשראי
בתוקף עד

שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס



בתשלום אחד



ב _________ תשלומים (עד  0תשלומים ללא ריבית)

שם בעל הכרטיס _______________________ ת.ז .בעל הכרטיס ________________________
סוג כרטיס______________________ :
שם סניף הבנק בו מנוהל חשבון כרטיס האשראי _________________
חתימת בעל הכרטיס ____________________

מדיניות ביטולים/הפסקת לימודים
מדיניות ביטול ההשתתפות בקורס מתקדם לדירקטורים ונושאי משרה הינה בהתאם לקבוע בחוק
הגנת הצרכן ,התשמ"א( 0820-להלן " :החוק") ובהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול

עסקה) ,התשע"א( 8101-להלן" :התקנות").

להלן עיקרי התנאים:
א .עסקת "מכר מרחוק" (סעיף 14ג(ג)( )2לחוק)
 .1במקרים בהם בוצעה העסקה ב"מכר מרחוק" (עסקה המבוצעת באמצעות טלפון או
אינטרנט) הצרכן זכאי לבטל את העסקה עד  14יום מיום ביצוע העסקה (שאינם ימי מנוחה)
או מיום קבלת טופס הגילוי ,לפי המאוחר מבניהם .בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות
שני ימים ,שאינם ימי מנוחה ,קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 .2ביטל הצרכן את העסקה ,רשאים השותפים לקורס לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של
 4%ממחיר העסקה או  133שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם.
 .0החזרת התמורה לנרשם במקרה של ביטול/הפסקת השתתפות תיעשה בהתאם להוראות
החוק.

6

ב .עסקה פרונטלית (סעיף  )0(2לתקנות)
 .1פרק הזמן לביטול השתתפות בקורס הוא בתוך  14ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד
שהביטול ייעשה תוך  14ימים שאינם ימי מנוחה לפחות ,קודם למועד תחילת הקורס.
 .2ביטל הצרכן את העסקה ,רשאים השותפים לקורס לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של
 4%ממחיר העסקה או  133שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם.
 .0החזרת התמורה לנרשם במקרה של ביטול/הפסקת השתתפות תיעשה בהתאם להוראות
התקנות.

אופן שליחת הודעת הביטול


על הנרשם לשלוח הודעה בכתב על ביטול השתתפותו בקורס.



המועד הקובע לעניין הודעת הביטול הנו מועד קבלת ההודעה במשרדי כרמי ידע.



באחריות הנרשם לוודא קבלת הודעת הביטול.
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