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Opening our Eyes and Heart to the 
Needs of the Visually Impaired
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קבלת מפתח וכיבוד קל 
ברכות ודברי פתיחה

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

פרופ' יוסף גרוס, יו"ר איגוד הדירקטורים בישראל 
רו"ח ניר זיכלינסקי, מנכ"ל משותף איגוד הדירקטורים בישראל

עו"ד אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות 
כיצד נגן על עצמנו מפני תביעות בעולם החדש
פרופ' יוסי גרוס, יו"ר איגוד הדירקטורים בישראל

בקרה וניהול סיכונים בעת כניסה לשווקים חדשים: בעידן התעוררות מניות הקנאביס  
BDO ,דורון אראמי, דירקטור וראש תחום קנאביס רפואי

קנאביס רפואי - תעשיה שהיא מדע
מאיר אריאל , מנכ"ל ומייסד קבוצת בזלת

הפסקת קפה
הדרישות המחמירות לעסקאות בעלי עניין  

ד"ר גיתית גור-גרשגורן, (לשעבר) הכלכלית הראשית של רשות ניירות ערךרך (בדימוס)
פאנל: מקסום הערך לארגון מחדשנות להתחדשות

מנחה: מר אביב חצבני, מנהל מרחב דרום, התאחדות התעשיינים בישראל
משתתפים:

טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם 
ד"ר דליה זלקוביץ, דירקטוריות מובילות בנושא חדשנות טכנולוגית ויו"ר משותפת פורום דירקטוריות מובילות שינוי 

פרופ' אמריטוס אהוד מניפז, יו"ר הועדה המייעצת באיגוד הדירקטורים ויו"ר קרן עירא לעסקים טכנולוגיה וחברה
HIT ד"ר נאווה שקד, מומחית לבינה מלאכותית, ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים

מנוחה וארוחת ערב 
מופע אמן חושים - איציק מרקו במופע אינטראקטיבי, מרתק וחדשני

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

אתגרים פיננסים: כלים להבראת חברות
BDO ,דורון שטיין, שותף וראש אשכול תעשייה והתיישבות

SDG’s תחזית המשק בסימן
פרופ' יהודה כהנא, פרופסור לניהול אוניברסיטת תל אביב, איש עסקים ומומחה לניהול סיכונים וסביבהים של איתוראן ופנגו

הפסקת קפה
פאנל בנושא: השקעות אחראיות חברתיות כמשנות את פני החברה – אתיקה, אחריות חברתית ומה שביניהם

מנחה: רו"ח ניר זיכלינסקי, מנכ"ל משותף וממייסדי איגוד הדירקטורים בישראל
משתתפים:

ד"ר יעל אלמוג, אשת עסקים, שותפה ב Gitam BBDO ויו"ר קפיטליזם קשוב
ד"ר ליאמא דוידוביץ', ראש המחלקה לכלכלה וחשבונאות במרכז האקדמי רופין ויו"ר הועדה לקידום 

הפריפריה באיגוד הדירקטורים בישראל
עו"ד נועם זמיר, שותף, משרד עורכי הדין ש.הורוביץ ושות'

נגה לבציון נדן,  Value הקרן להשקעות אחראיותים
סדנת יין ועסקים עזר נח ונונו, מנכ"ל בורדו ישראל  

הפסקת צהריים קלה
שולחנות עגולים – דיון בסוגיות חדשות בעולם של הדירקטורים, נטוורקינג והכרות, 

בהנחייתה של עו"ד מיכל מור- קופל, מנכ"ל משותף איגוד הדירקטורים בישראל 
והכלכלן עפר לביא, יו"ר הועדה המקצועית איגוד הדירקטורים בישראל קצועית איגוד הדירקטורים בישראל 

קידוש וארוחת ערב חגיגית
מופע סטנדאפ - יעל קפיטולניק במופע 'מתעוררים לחיים'

דרכי התמודדות עם סטרס בעידן של חוסר ודאות 
רו"ח אורנה צח גטלר, סגנית נשיאה לשכת רואי חשבון ומומחית לביטוח לאומי ובהתמודדות עם לחצים

פסיכולוגיה של קבלת החלטות, ד"ר שירה מור, מומחית בינלאומית בקבלת החלטות
ד"ר שירה מור, מרצה בכירה במנהל עסקים ומומחית בינלאומית בהובלת תהליכי משא ומתן לבכירים

ממשל עסקים ותקשורת – יחסינו לאן? 
עובד יחזקאל, מנכ"ל ת.א.ר.א

ארוחת צהריים
טיפולים הוליסטיים ע"י מטפלים עוורים 

עומותת פעול"ה (פותחים עניים ולב לצרכי העיוורים)

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

הכנס ייערך בימים חמישי – שישי – שבת ב 28.11.2019-30.11.2019 במלון קראון פלאז'ה ים המלח.
ההכשרות ייערכו בימים חמישי (החל מהצהריים – 16:00) –שישי (החל מהשעה 10:00 ועד השעה 13:00) ובשבת (10:00-13:00).
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שבת

חמישי


