
 

    

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים,

 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

  ומה שביניהם ודיני תחרות; עבודהדיני  ,מיזוגים ורכישות
  ,00:31-9:00בין השעות  בשעות הבוקר, 9201 במאי 14המפגש יתקיים ביום ג' 

 ת"א, באודיטוריום.  1ברחוב מונטפיורי 
 בשל מגבלת מקום. מצריך הרשמה מוקדמת, אך דהמפגש ללא עלות ולחברים בלב

 
מיזוגים ורכישות משמשים כמנוע צמיחה מרכזי של המשק, בעיקר בתחומי החדשנות, בהם ישראל היא מובילה עולמית. על 

, משפטים םמנת להוציא לפועל עסקאות יש לתת את הדעת למשתנים רבים, ולהיות מעודכנים בשינויים בתחומים רגולטורי
האתגר הקריטי במיזוג מוצלח, נוכח ההבנה כי ככלל התחרות אשר עברו מהפך לאחרונה. עבודה ודיני ים, ולרבות בדיני ופיננס

בהרצאה נציג את המשאב האנושי הינו המשאב הקריטי להצלחת התאגיד, הינו השילוב של דיני עבודה עם הליך המיזוג 
 בעסקה. המורכבות בתחום ואת הפתרונות על מנת להוביל להצלחה 

 התכנסות וכיבוד  9:00
9:20-9:30 

 מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,אלינה פרנקל רונןרו"ח   דברי פתיחה:
 סגנית יו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,דגנית שוקרוןמרכזת מקצועית ומנחה: רו"ח 

          

9:30-10:20  
 :ורכישותמיזוגים הנושא: 
 ?מה בין מיזוגים לבין רכישות     
 הפוטנציאל הטמון במיזוגים ורכישות 
  מבנה עסקה –חופש ההתקשרות בעסקאות מיזוגים ורכישות 
 תהליך העסקה 

, ומנהל מחלקת מיזוגים ורכישות ושוק בלשכת עו"דיו"ר ועדת שוק הון  גיא נאמן )שותף בכיר(,עו"ד  הדובר:
 נאמן, קינן ושות', משרד עורכי דין & עמי אשר ושות-שרקון בןמשרד ההון בפירמה 

10:20-11:10 
 דיני עבודה בראי של מיזוגים ורכישות: -הנושא: האתגר! 

 זכויות עובדים במקרה של מיזוג או רכישה שמביא לשינוי שליטה 
  חידושים ושינוי מעסיקים –יחסי עובד מעסיק 
  סיום העסקה במקרה שינוי שליטה 
 מון, סודיות ואי תחרותיחסי א 

 & עמי אשר ושות-שרקון בןמשרד , בפירמה דיני עבודהמנהל מחלקת  (,אייל שטרנברג )שותףעו"ד  הדובר:
 נאמן, קינן ושות', משרד עורכי דין

11:10-12:00 
 הנושא: הבעיה! דיני תחרות )הגבלים עסקיים(:

  חידושים במערך הפיקוח על מיזוגים ורכישות של רשות התחרות
 עמי אשר ושות-שרקון בןמשרד , , מנהל תחום התחרות )דיני הגבלים( בפירמהרון גוטמן )שותף(עו"ד  הדובר:

 נאמן, קינן ושות', משרד עורכי דין &
12:00-12:30 

 הנושא: מיזוגים ורכישות הלכה למעשה בחברות עסקיות
 ה ופיתוח עסקי אסם השקעותמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל משאבי אנוש, רגולצי, פני קימלמן: רו"ח הדובר

 שאלות ותשובות 12:15-13:00

ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו  , מבקרים פנימייםחשבים , מנהלי כספים,CFOהמפגש מיועד למנכ"לים, 
 בנושא. 

 בברכת חברים,

    
                  

 
 
 
 

  

 
 

 

 MBAרונן, רו"ח, -אלינה פרנקל
 הממלאת מקום ומשנה לנשיא

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 

 


