
 
 

 בנקאות קורס 

 ימי שלישי 

16:00-19:30 

 ***** יתכנו שינויים בתכנית*****

 מרצים נושא המפגש מפגש

 - מפגש ראשון
 רגולציה
 17.3.20תאריך: 

16:00 – 17:30 

 דברי פתיחה
 

מחקיקה ועד ועדת חקירה פרלמנטרית לכשלי 
התפתחויות מנקודת מבטו של  – אשראי

 הרגולטור
 
 

 דפנה אבניאליפרופ' חנס, ד"ר 
 

עו"ד איילת נחמיאס ורבין )חברת 
 כנסת לשעבר(

 

 
18:00 – 19:30 

 

 , הזדמנויות אסטרטגיה –בנקאות באינטרנט 
 וחסמים

  

סמנכ"ל ניהול מר אלכס בלטוש )
 ל(.א.כסיכונים 

 

חובת – מפגש שני
האמון ומימוש 

 ות בטוח
 24.3.20תאריך: 
116:00 – 17:30 

  וחובת הזהירותלקוח: חובת האמון  יחסי בנק
 צדדים שלישיים לקוחות וכלפי 

ושות'  עו"ד אודי ארצי )ש. הורוביץ
 (עו"ד

 

 
18:00 – 19:30 

, כלים להערכה נכונה של הבטוחה הבנקאית
 כולת ההסתמכות עליה איכותה וי

 ()גיל דן משרד עו"ד עו"ד גיל דן

 -מפגש שלישי  
אשראי דוקומנטרי 

בבית ובנקאות 
  המשפט
 31.3.20תאריך: 

16:00 – 17:30 

ושות'  לוינבוקב. עו"ד אורי גאון ) וערבויות בינלאומיות  אשראי דוקומנטרי
 (עו"ד

 

 
18:00 – 19:30 

ד"ר דפנה אבניאלי, מייסדת  תיקי בנקאות מנקודת מבטו של בית המשפט
וראשת המכון לאמנויות המשפט, 

 שופטת בדימ.
 

 –מפגש רביעי 
אשראי  ויעוץ 

 בהשקעות
 5.5.20תאריך: 

16:00 – 17:30 

עמידה  – חוק שירותי תשלוםו חוק אשראי הוגן
 בדרישותיהם

, ליקוורניק, עו"ד איל דותן )מיתר
 גבע ושות' עו"ד(

 
18:00 – 19:30 

סימני האזהרה ומשקלה  –תרמית בניירות ערך 
 של המחשבה הפלילית

לשעבר עו"ד אורלי דורון )מנהלת 
מח' ני"ע פרקליטות מיסוי 

 וכלכלה(
 

  –מפגש חמישי
 מימון והגנת

 הפרטיות 
 19.5.20תאריך: 

16:00– 17:30 

, מיתר עו"ד יהודית גלאור ) היבטי מימון בליווי עסקאות בתחום הנדל"ן. 
 ליקוורניק, גבע ושות' עו"ד(

 

 
18:00 – 19:30 

דרישות החוק  -בבנקים הגנת הפרטיות  
 והרגולציה 

)פרל, כהן צדק,  עו"ד חיים רביה
 לצר ושות' עו"ד(
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 בתאריכים הבאים לא יתקיימו הרצאות:

 )חופשת פסח( 7.4.20-14.4.20

 )ערב יום הזיכרון(  21.4.20

 )יום הזיכרון לשואה ולגבורה(. 28.4.20

 )ל"ג בעומר( 12.5.20

 מפגש שישי
תובענות יצוגיות 

 ומגמות חדשות
 26.5.20תאריך: 

16:00 – 17:30 

מנקודת בעולם הבנקאות תובענות ייצוגיות 
  מבטם של תובעים ונתבעים

פקולטה ח)ה פרופ' אלון קלמנט
 ת"א( למשפטים

 

 
18:00 – 19:30 

 –תמורות ומגמות חדשות בעולם הבנקאות 
מטבעות קריפטוגרפים, בנקאות באינטרנט, 

 חתימה אלקטרונית

, ליקוורניק, מיתר) עו"ד איל דותן
 גבע ושות' עו"ד(

 

 מפגש שביעי
סודיות בנקאית 

אישית  ואחריות 
של נושאי  

 תפקידים
 2.6.20תאריך: 

16:00 – 17:30 
 

 
לאור איסור הלבנת הבנקאית הנגיסה בסודיות 

 FATC, CRSהון, 

 

 
סמנכ"ל בנק ) עו"ד אתי דויטש

 (דיסקונט
 

 
18:00 – 19:30 

שכר בכירים ואחריות אישית של נושאי תפקידים 
 בתאגיד בנקאי

דיקאן הפקולטה ) פרופ' שרון חנס
 (למשפטים ת"א

 

 מפגש שמיני
 משפט מבוים

 9.6.20תאריך:  
16:00 – 17:30 

. סימולציה של ניהול  -משפט מבוים בבנקאות 
 דיון הוכחות בתביעה נגד בנק.    

 )גיל דן משרד עו"ד( עו"ד גיל דן

 
18:00 – 19:30 

ד"ר דפנה אבניאלי, ראשת המכון  סיכום וחלוקת תעודות
 לאמנויות המשפט, שופטת בדימ.

   

   

   

   



 
 

 בנקאות קורס 

 ימי שלישי 

16:00-19:30 

 ***** יתכנו שינויים בתכנית*****

 

 


