
הכנס ה- 18 של ארגון היועצים 
המשפטיים הפנימיים בישראל
היועמ"ש בעולם של אי ודאות וחדשנות גלובליים

8:00 - 16:00 |  2021 29 יוני 

 בן כספית
מנחה הכנס

ד"ר אביחי מנדלבליט
היועמ"ש לממשלה

עו"ד מיכל הלפרין
הממונה על התחרות

מר חנן מלצר
שופט בית המשפט העליון )בדימוס(

סמולרש, אוניברסיטת תל-אביב   |   חניה בסמוך לאולם
הכניסה לחברי ה- ACC ללא עלות, יועמ"ש שאינם חברים 400 ₪

לפרטים נוספים: 

acci@accglobal.com   |  054-5225-512  | יACC נירה פורן מנכ"לית

8:00   התכנסות

9:00   פתיחה
    עו"ד קרן יכין דורון, נשיאת ACC ישראל, דברי פתיחה

    ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה
    מר חנן מלצר, שופט בית המשפט העליון )בדימוס( - על תפקידו של היועץ המשפטי 

    עו"ד ג'ואי שבות, שותף מנהל ועו"ד מאירה פרזיגר, שותפה בתחום דיני עבודה, Greenberg Traurig ת"א 
    ניהול סיכונים פנים וחוץ ארגוניים בחברות רב-לאומיות 

    עו"ד מתן מרידור, שותף, ראש מחלקת תחרות, אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', 
    בשיחה עם עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על התחרות.

    השפעת רגולציה גלובלית על הרגולציה בישראל

    עו"ד נמרוד ורומן, שותף במחלקת הייטק, יגאל ארנון ושות׳
    קריירה פוליאמורית - חדשנות עסקית ומשפטית בהתקשרות עם עובדים וספקים

    ד״ר נמרוד קוזלובסקי, שותף, ראש מחלקת טכנולוגיה ורגולציה, הרצוג פוקס נאמן, 
    בשיחה עם מר מני ברזילי, שותף ומייסד Cytactic - הרצוג אסטרטגיות

    היערכות סייבר וזירות פיננסים

    עו"ד יובל ששון ועו"ד אלון בכר, שותפים, מיתר עורכי דין
    מתקפות סייבר – קשה באימונים קל בקרב

 ,)FBC & Co.( עו״ד טל אייל-בוגר, שותפה וראש מחלקת דיני תחרות, פישר    
    בשיחה עם עו״ד נועה רוזנברג-סגלוביץ, סמנכ״לית, יועצת משפטית ומזכירת האגודות, קבוצת תנובה

    יום בחיי - מאחורי הקלעים של שותפות לדרך

    עו"ד עינת וידברג, שותפה, מחלקת ההייטק, שבלת ושות' 
M&A איך מנטרלים כשלים אפשריים בעסקת    

11:30    ארוחת בוקר

12:45  עו"ד אדם סנוקל, שותף בתחום קניין רוחני וטכנולוגיה, Greenberg Traurig, ת"א, 
"GT Style ינחה את השעשועון: "שידוכים משפטיים                          

Sullivan & Worcester Tel Aviv עו"ד עודד הר אבן ועו"ד רעות אלפיה, שותפים מנהלים    
    הנפקות בבורסה בתל אביב, נאסד״ק ומה שביניהן

    פאנל בנושא: A Seat at the Table, תפקיד היועמ"ש, הזדמנויות מול סיכונים
ADAMA מנחה: עו"ד מיכל ארלוזורוב, מיכל ארלוזורוב יועצת משפטית ומזכירת חברה    

    משתתפי הפאנל:
-  עו"ד מיקי ברנע, שותף מנהל, ברנע ג'פה לנדה ושות' 

-  עו"ד רם ז'אן, שותף מנהל וראש מחלקת ליטיגציה, AYR - עמר רייטר ז’אן שוכטוביץ ושות׳
GNY עו״ד ליאור פורת, שותף מנהל ומוביל תחום תאגידים, גורניצקי  -

-  עו"ד גלעד כ"ץ, שותף במחלקת ליטיגציה, ש. הורוביץ ושות'
-  עו"ד אהרן מיכאלי, שותף וראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות וחדלות פירעון, גולדפרב זליגמן

ACC -עו"ד קרן יכין דורון, נשיאת הארגון, תודות למתנדבי ה    

    Free Your  Mind - מיינדפולנס לשיפור הביצועים, בהדרכת עופר שני

14:30   ארוחת צהריים

Sullivan & Worcester בחסות Happy Hour    

16:00   סיום


