
 

 

 כנס סופשבוע לדירקטורים ונושאי משרה בכירים
 מהפכות המשנות את עולמם של הדירקטורים

 28.11.19-30.11.19 
 

משתלמים של איגוד הדירקטורים בישראל בשיתוף פעולה עם איגוד החברות  םסופשבוע לדירקטורי כנס
 הציבוריות והתאחדות התעשיינים מיועד לדירקטורים ונושאי משרה בכירים.

 .'ה ים המלחפלאזבמלון קראון  28.11.2019-30.11.2019שבת ב  –שישי  –ייערך בימים חמישי הכנס 

( 13:00ועד השעה  10:00שישי )החל מהשעה –( 16:00 –ההכשרות ייערכו בימים חמישי )החל מהצהריים 
 .(10:00-13:00ובשבת )

 חמישי

 

 שישי

 קבלת מפתח וכיבוד קל  14:00-15:45
 פתיחה ברכות ודברי 15:45-16:15

 עו"ד מיכל מור קופל, מנכ"לית משותפת איגוד הדירקטורים בישראל מנחה:
  –דברי ברכה 

  איגוד הדירקטורים בישראליו"ר פרופ' יוסף גרוס, 
 איגוד הדירקטורים בישראלמנכ"ל משותף  רו"ח ניר זיכלינסקי,

 , מנכ"ל איגוד החברות הציבוריותעו"ד אילן פלטו
 בעולם החדשכיצד נגן על עצמנו מפני תביעות  16:15-16:45

 פרופ' יוסי גרוס, יו"ר איגוד הדירקטורים בישראל
  קנאביסתעוררות מניות הה : בעידןבקרה וניהול סיכונים בעת כניסה לשווקים חדשים 16:45-17:10

 BDOם קנאביס רפואי, דורון אראמי, דירקטור וראש תחו
 תעשיה שהיא מדע -קנאביס רפואי  17:10-17:30

 מאיר אריאל , מנכ"ל ומייסד קבוצת בזלת
 הפסקת קפה 17:30-17:45
  הדרישות המחמירות לעסקאות בעלי עניין  17:30-18:00

 כלית הראשית של רשות ניירות ערך הכל , )לשעבר(גרשגורן-ד"ר גיתית גור
 מקסום הערך לארגון מחדשנות להתחדשותל: פאנ 18:00-18:45

 מנהל מרחב דרום, התאחדות התעשיינים בישראלחצבני,  מר אביב :מנחה
 משתתפים:

 טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם 
 NEXT ERA מנכ"ל ומייסד מיקי גרנות,

 עולמיה מותיז, יו"ר הועדה המייעצת באיגוד הדירקטורים בישראל ונשיא ארגון הפרופ' אהוד מניפז
 HITראש המחלקה ללימודים רב תחומיים , מומחית לבינה מלאכותית, ד"ר נאווה שקד

  מנוחה וארוחת ערב 18:45-21:00
 מופע אמן חושים 21:00-22:00

 , מרתק וחדשנייבמופע  אינטראקטיב איציק מרקו

 הגנת הפרטיות דירקטורים כשומרי סף בעידן  -מהפכת הסייבר  10:00-10:30
 ושות' משרד עורכי הדין ש.הורוביץ ,עו"ד נועם זמיר, שותף



 

 

 

 שבת 

 

 ת*פינויי חדרים בצאת השב

 המרחב הציבורי''ודיון בנושא  'קסם במדבר'**סיור מיוחד למשתתפי סופשבוע 

 להבראת חברות םפואה פיננסית: כליר 10:30-11:00
  BDOדורון שטיין, שותף וראש אשכול תעשייה והתיישבות, 

 אסטרטגיה וכניסה לתחומים חדשים בעולם ההשקעות המשתנה 11:00-11:30
  IBI בית ההשקעות אלון דורי, מנכ"ל

 הפסקת קפה 11:30-11:45
ומה  אתיקה, אחריות חברתית – השקעות אחראיות חברתיות כמשנות את פני החברהפאנל בנושא:  11:45-12:30

 ניהםישב
 תף וממייסדי איגוד הדירקטורים בישראלמנכ"ל משו רו"ח ניר זיכלינסקי, :  מנחה

 משתתפים:
 קפיטליזם קשוב ויו"ר Gitam BBDOשותפה ב ד"ר יעל אלמוג, 

רופין ויו"ר הועדה לקידום רכז האקדמי ראש המחלקה לכלכלה וחשבונאות במ ,מא דוידוביץ''איד"ר ל
  ריפריה באיגוד הדירקטורים בישראלהפ

 שותף, משרד עורכי הדין ש.הורוביץ ושות'ם זמיר, עו"ד נוע
 אחראיות להשקעות הקרןValue  ,נדן לבציון נגה

  בורדו ישראל מנכ"ל ונונו,  נח עזר סדנת יין ועסקים 12:30-13:00
 הפסקת צהריים קלה 13:00-14:00
עו"ד , בהנחייתה של רקינג והכרותדיון בסוגיות חדשות בעולם של הדירקטורים, נטוו –שולחנות עגולים  14:00-15:30

יו"ר הועדה המקצועית , והכלכלן עפר לביאמנכ"ל משותף איגוד הדירקטורים בישראל  קופל, -מיכל מור
  איגוד הדירקטורים בישראל

 קידוש וארוחת ערב חגיגית 18:30-20:30
  מופע סטנדאפ 21:00-22:30

 יעל קפיטולניק במופע 'מתעוררים לחיים'

  SDG’sתחזית המשק בסימן  10:30-11:30
 לניהול אוניברסיטת תל אביב, איש עסקים ומומחה לניהול סיכונים וסביבהפרופסור פרופ' יהודה כהנא,  

 יחסינו לאן?  –עסקים ותקשורת  ,משלמ 11:30-12:30
 עובד יחזקאל, מנכ"ל ת.א.ר.א

 ארוחת צהריים 12:30-14:00
  םעיוורי מטפלים י"ע םהוליסטיי טיפולים 14:00-17:00

 )העיוורים לצרכי ולב נייםיע פותחים ( ה"פעול מותתע


