יום עיון

על פרשת דרכים-התמודדות
עם האחריות החדשה המוטלת על
חברות לשמור על זכויות אדם
 11במרץ  2014יום שלישי | בין השעות16:30-19:00 :
באולם הכנסים במשרדי הרצוג פוקס נאמן עו"ד
לקוחות וידידים יקרים,
נושא זכויות האדם בחברות עלה לאחרונה על סדר היום של המועצה לזכויות אדם והאסיפה הכללית של האו"ם וכן זכה להתייחסות והסדרה במסגרת
ה OECD-ובארגונים נוספים ,כתנאי מתלה הנבחן במהלכם התקין של עסקי החברות.

בעידן בו זכויות אדם נבחנות גם במסגרת בדיקת נאותות של חברות ,בנקים ועוד ,נושא האחריות החדשה המוטלת למעשה על החברות תופס תאוצה
רבה .ביום עיון זה ,נציג כיצד נושא זה משפיע על תחומים רבים במשק בעולם וכיצד הוא מתפתח בארץ; נבחן את הולדת הנושא במועצה לזכויות אדם
ואת ההתייחסות הניתנת לו בפורמים נוספים כגון ועידת ההשקעות של ה  ;OECDנציג את ההשפעה של הכללים המנחים על ישראל ,וכיצד ,הלכה
למעשה ,הנושא קורם עור וגידים בארץ וכיצד הוא משפיע ישירות כבר היום על עסקאות גדולות במשק הן מהבחינה המסחרית והן מהבחינה המשפטית.
כמו כן – נבקש לספק פרספקטיבה ולהתחיל דיאלוג לגבי הדרכים שחברות ישראליות צריכות לנקוט לקראת הקשחת המגבלות או הדרישות החדשות
אשר להן השפעה ישירה על העסקים השוטפים שלהן.

רישום
ליום העיון

מספר המקומות מוגבל.
ההשתתפות איננה כרוכה בתשלום ,אולם מותנית ברישום מראש במיילpalatnikd@hfn.co.il :
או בטלפון( 03-692-2025 :דגנית פלטניק-ז'דנוב)

סדר יום
16:30-17:00

התכנסות וכיבוד קל

17:00-17:15

דברי פתיחה | עו"ד אלן סאקס ,שותף בכיר ,הרצוג פוקס נאמן,
עו"ד עירית קאהן ,נשיאת הארגון הבינ"ל של עורכי דין ומשפטנים יהודים

17:15-18:00

אחריות החברות לכבד זכויות אדם  -כיצד עקרונות האו"ם ואחריות חברות לכבד זכויות אדם הופכים לסטנדרט
בין-לאומי | עו"ד גבריאל מירון ,MM~Law LLC ,נציג הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים במועצה לזכויות אדם בג'נבה

18:00-18:45

החזית המשפטית באחריות תאגידית | עו"ד דניאל רייזנר ,שותף ,ראש המחלקה למשפט בינלאומי ,הרצוג פוקס נאמן

18:45-19:00

הפסקה

19:00-19:45

תורת היחסות  -דילמות ערכיות בניהול תאגיד | מר מיקי אדיב ,מנכ"ל חברת G4S

19:45-20:00

דברי סיכום
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