
כנס לרגל עשור לבית המשפט הכלכלי

יום ראשון, 24 בינואר 2021, י"א בשבט תשפ"א, בשעה 8:45
ZOOM-האירוע יתקיים באופן מקוון ב

הועדה המארגנת: פרופ' אסף חמדני, פרופ' עמיר ליכט, ד״ר רועי שפירא

בית ספר הארי רדזינר
למשפטים

ברכות ודברי פתיחה    8:45

מושב ראשון: חובות דירקטורים ובעלי שליטה  9:00

פרופ' אסף חמדני, אוניברסיטת תל אביב )עם פרופ' שרון חנס, אוניברסיטת תל אביב(   
״פטור בחוק החברות: בחינה ביקורתית״

ד״ר מורן אופיר, המרכז הבינתחומי הרצליה    
״חובת ההגינות, בעלי כוח הכרעה וחברות ללא גרעין שליטה״

פרופ' אהוד קמר, אוניברסיטת תל אביב    
״הצעות רכש מיוחדות״

דברי סיכום: השופט רון סוקול, בית המשפט המחוזי חיפה  

הפסקה  10:30

מושב שני: ביקורת שיפוטית  10:45

ד״ר רועי שפירא, המרכז הבינתחומי הרצליה    
״מחדל בפיקוח וחובת ההשגחה״

ד״ר עידו באום, המכללה למנהל )עם ד״ר דב סולומון, המרכז האקדמי למשפט ועסקים(    
״מבחן התוחלת בפסיקת בית המשפט הכלכלי - האם יש עוד תוחלת?״

ד״ר קובי קסטיאל, אוניברסיטת תל אביב )עם פרופ' אסף חמדני, אוניברסיטת תל אביב(    
״האם תביעות נגזרות בישראל מגנות על המשקיעים?״

דברי סיכום: השופטת רות רונן, בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו  

הפסקת צהריים  12:15

הרצאה מרכזית   13:00
השופטת יעל וילנר, בית המשפט העליון  

מושב שלישי: הגנה על נושים ובעלי מניות  14:00

פרופ' עמיר ליכט, המרכז הבינתחומי הרצליה    
״צימצום שלא כפשוטו: אחריות נושאי משרה בסמיכות לחדלות פירעון״  

ד״ר אסף אקשטיין, האוניברסיטה העברית )עם פרופ' דוד האן, אוניברסיטת בר אילן(   
״ 'בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית': אחריות דירקטוריון בגין חלוקה אסורה״

ד״ר עדי ליבזון, אוניברסיטת בר אילן )עם פרופ' גדעון פרחומובסקי, האוניברסיטה העברית(    
״ההצדקה להבחנה בין סיכון מסחרי לסיכון משפטי״

ד״ר יפעת ארן, אוניברסיטת חיפה    
״דיני חברות הזנק״

דברי סיכום: השופטת מיכל אגמון-גונן, בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו  

הפסקה  15:50

מושב סיכום: האם הגענו ליעד?  16:00

מנחה: פרופ' שרון חנס, אוניברסיטת תל אביב   

משתתפים: גב' ענת גואטה, יו״ר רשות ניירות ערך, פרופ' זוהר גושן, הקריה האקדמית אונו,  
השופט חאלד כבוב, בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו, עו״ד מאיר לוין, המשנה ליועץ   

המשפטי לממשלה

השתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום, אך מותנית ברישום מוקדם.

להרשמה לחצו כאן <<

קישורית לאירוע המקוון תישלח לנרשמים.

 הפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן 
מרכז בתיה ויששכר פישר לממשל תאגידי

ולרגולציה של שוק ההון

https://www.eventer.co.il/economycourt

