שלום!
 .1לקראת מועד חידוש פוליסות האחריות המקצועית אעסוק בהגבהת רף תביעות אחריות מקצועית.
במאמר המקיף המצורף ,מוצגת התפלגות העדכנית של מקרי הביטוח ,סקירת  70מקרי ביטוח
אמתיים )מבין מאות( בחינה של המתחדש בתחום ,דגשים לניהול סיכונים וביטוחי האחריות
המקצועית ועוד ...המאמר מצורף בקישור זה .לייעוץ בנושא זה פנו ל web@glawbal.com -
 .2במסגרת פורום מנהלי מחלקות משפטיות בכירים של ה ,ACC -הצגתי סקירה של סגמנט היועצים
המשפטיים ולאחריה הרצאה בנושא תוכנית עבודה מתוקצבת של יועץ משפטי .מאמר מפורט
בנושא מצורף בקישור זה.
 .3בימים אלו ,יחידת המיזוגים שלנו חוגגת  1,200מיזוגים ,רכישות וצירופים שבוצעו או לווו על ידינו,
בכמעט שני העשורים האחרונים )חלקם גדולים ומתוקשרים ומרביתם לא( .לרגל כך מצורפת
בקישור זה ,הסקירה המעודכנת והמקיפה שלנו בנושא מיזוגים ,מגמות ,נתונים מודלים למיזוג
וכיוב' .לפניות בנושא מיזוגים פנו ל .sagit@glawbal.com -
 .4בצד פעילות המיזוגים ,אנו חוגגים גם כמעט שני עשורים לפעילות ההשמה שלנו העוסקת בהשמת
שותפים ,עורכי דין שכירים ,עורכי פטנטים ויועצים משפטיים במאות משרדים ומחלקות
המשפטיות .כמגייסים או כמועמדים אנא פנו ל.hr@glawbal.com -
 .5ביוזמה של אגודת עורכי הפטנטים ,חזר להתכנס פורום עורכי הפטנטים ומנהלי הקניין הרוחני.
בקישור זה הזמנה ותוכן להתכנסות הקרובה ביום  .9.12.2019במסגרת הכנס ארצה על ניהול
סיכונים של עורכי פטנטים ומנהלי קניין רוחני.
 .6ביום  21.1.2020יערך באוניברסיטת בר אילן ,כנס ראשון מסוגו שיעסוק בנושא מימון הליכים
משפטיים בו ישתתפו רבים וטובים ,מתחום האקדמיה ,משרד המשפטים ,לשכת עורכי הדין וגופים
הפועלים בתחום .במסגרת הכנס ארצה על נושא מעניין וחדשני זה בארץ ובעולם .פרטים לגבי הכנס
יפורסמו בשבועות הקרובים באתר הבית שלנו  .www.glawbal.comסקירה מעניינת על נושא זה
וחידושים אחרים בסקטור מצורפת בקישור זה.
 .7ביום ראשון  ,24.11.19במסגרת הרצאותיי בתוכנית ההשתלמויות של  Partners & Co.ארצה על
ניהול סיכונים היערכות לחידושי פוליסות האחריות המקצועית בסוף השנה .פרטים בקישור זה.
לרישום )ללא עלות( פנו לhila@partnersco.me -
 .8אזכיר כי המיזם של  Partners & Co.כולל  4קומות במגדלי חג'ג )שרונה( בת"א בהם מאות עורכי
דין .אחד החידושים שהמיזם מציע ומתממש בפועל ,הינו אכסניה למשרדים שלמים ומוכרים )בהם
אף עשרות עורכי דין( שבחרו בפתרון המאפשר להחליף את כל תשומות הניהול וכל ההוצאות
בהמחאה חודשית אחת ,ללא כל שינוי במבנה ואופי פעילות המשרד ובידולו ואף להישאר עם עודף...
נזכירכם שהמיזם משלב מענה על פי כללי האתיקה ,לצורך של עורכי דין/משרדים או משרדים
וירטואליים ,יחד עם תרומה לקהילה ויעוץ משפטי חינם לאוכלוסיות מוחלשות .מלבד עבדכם
הנאמן ,המשקיעים במיזם הינם :רוני בירם ,צביקה בירן ,קרן  2B Communityשל משפחת חשין,
רובי בכר ,צביקה אגמון גל ארליך וכמובן היזמים המקסימים ,הזוג דנית ואלעד נץ.
 .9למבקשים מצורפים מספר קישורים למאמרים שפורסמו לאחרונה :מדידה כלכלית של משרד
עורכי דין ,מודלים של שותפות ,חלוקת רווחים ופרישה ו  -סקירה כלכלית ודמוגרפית ,עשירונים
ורמות השתכרות של שכירים ושותפים.
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