
 

    

 

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים,

 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

 מול פתרונות מוצעים בסימן ליטיגציה ואיומים עסקייםמפגש 
  ,16:30-:4019בין השעות אחר הצהרים , 2019 בנובמבר 18 ' בהמפגש יתקיים ביום 

 ת"א, באודיטוריום.  1רחוב מונטפיורי בית לשכת רואי חשבון, ב
 בשל מגבלת מקום. מצריך הרשמה מוקדמת, אך בלבד המפגש ללא עלות ולחברים

 
 התכנסות וכיבוד  16:30

 16:50-17:00  
 מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשביםרו"ח אלינה פרנקל רונן, : דברי פתיחה
 סגנית יו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,דגנית שוקרוןמנחה: רו"ח 

17:00-17:50  
 תובענות ייצוגיות וסנקציות פליליות -נגישות כאיום עסקי הנושא:

בשנים האחרונות נכנסו לתוקף הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הוראות אלה מחייבות חברות ועסקים בין 
 היתר, להנגיש מבנים, השירות, לקלוט עובדים ולהנגיש אתרי האינטרנט.

ת אלה מטילות על החברה אזרחיות ובראשן תובענות ייצוגיות וכן סנקציות פליליות. סנקציו סנקציותלצד החובות הללו הוטלו 
 סקיים לא מבוטלים. סיכונים ע
 מנהל מחלקת הליטיגציה המנהלית בפירמה אורי הברמן ד"עו הדובר:

 נאמן, קינן ושות', משרד עורכי דין & עמי אשר ושות-שרקון בןמשרד 
 

17:50-18:40 
 ופריסת רשת בטחוןסקי )גם לרואי החשבון(, רשות ניירות ערך ניירות ערך כאיום ע א:הנוש

סקי רב רבדים לתאגידיים העסקיים, לבעלי השליטה ולנושאי הליות בניירות ערך מגלמות איום עעבירות ו/או הפרות מנ
ו הקשורים לו, וכן המשרה בהן, הן מול הרשויות והן מול צדדים מסחריים אחרים אשר נמצאים בסכסוך מול התאגיד א

 סקי רחב היקף לרו"ח המבקרים של אותם תאגידים. מגלמות איום ע
 בפירמה  שותף בכיר גיא נאמן,עו"ד  :הדובר

 נאמן, קינן ושות', משרד עורכי דין & עמי אשר ושות-שרקון בןד משר
 

18:40-19:20 
 והמלצות להתמודדות מולןדיני תחרות כאיום עסקי, רשות התחרות  הנושא:

כיצד ניתן להשתמש בדיני התחרות )ההגבלים העסקיים לשעבר( ככלי ניגוח במסגרת סכסוכים עסקיים, ואיך ניתן להימנע מכך. 
הרצאה נדבר על אכיפה פלילית, מנהלית ואזרחית של דיני התחרות, האיומים לתאגיד, נושאי המשרה ומנהלי במסגרת ה

 .תחומים, חובת הפיקוח החדשה ותוכנית אכיפה פנימית בדיני תחרות
 מנהל תחום התחרות בפירמה רון גוטמןעו"ד  :הדובר
 י דיןנאמן, קינן ושות', משרד עורכ & עמי אשר ושות-שרקון בןמשרד 

 
 שאלות ותשובותפאנל מקצועי  19:20-19:40

 דגנית שוקרון רו"חמנחה: 
 :יםהדובר

 אלינה פרנקל רונן רו"ח
 אורי הברמן ד"עו

 גיא נאמןעו"ד 
 רון גוטמןעו"ד 

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

 

 בברכת חברים,

    
                  

 
 
 
 

  

 
 

 

 MBAרונן, רו"ח, -אלינה פרנקל
 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 

 


