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   2018 אוקטוברב 31 סדנת השותפים
  "תמורות וחידושים בסקטור המשפט בעולם ובישראלמגמות, " 

  
עתיד המקצוע, על התהליכים הדרמטיים המתרחשים בסקטור עורכי הדין בהקשרים של 

  איומיי הסייבר וניהול ידע , טכנולוגיהמיתוג ושיווק, הסדרי שותפים וחלוקת רווחים, 
  

  :עדוקהל הי סדנהמטרת ה
 סדנתהשנה את גם נקיים  ובסיוע המומחים בתחומם בארץ ובחו"ל, בהמשך לשנים עברו
של  םסוגיות מרכזיות בסדר יומ. במסגרת הסדנא נתעדכן ונקיף מספר השותפים המנהלים

השותפים המנהלים, מנכ"לי המשרדים  :קהל היעד .והנהלת המשרד השותף המנהלהשותפים, 
    שיווק של משרדי עורכי הדין.הפיתוח עסקי וה ,טכנולוגיהה, ולפי העניין, מנהלי הכספים

  
  מועד ומיקום:
ברחוב "קראון פלאז'ה" במלון  20:00 – 16:00בין השעות  31.10.2018 'ד ביוםהסדנה תיערך 

מספר הסדנה אינה כרוכה בתשלום אך קיימת חובת רישום שכן . תל אביבב 145הירקון 
לאי מייל  בהקדם האפשריעשות זאת ן מקום בסדנה מתבקש להמעוניין לשריי משתתפיה מוגבל.

  .7541177-03או למשרדי החברה בטלפון  web@glawbal.comחוזר לכתובת 
  

  :(רקע ומידע על המרצים בהמשך) סדר יום
  

  כיבוד קלו , קפההתכנסות    16:00
  

16:00 – 16:10  
  

  GLawBALדודי זלמנוביץ, מנכ"ל  דברי פתיחה עו"ד   

16:10 – 17:10   
Adv Robert C. Bata  
WarwickPlace Legal, 
LLC 
 

  "Keeping Up With the Latest"-  A Survey of Developments in the Delivery 
of Legal Services Around the World 

  

17:10 – 18:10   
 ,עו"ד דודי זלמנוביץ

  מנכ"ל 
GLawBAL  

  

והסדרי פרישה , מדידה כלכלית מות וחידושים בתחום מנגנוני חלוקת רווחיםמג"  
  במשרדי עורכי דין"

  
של הסדרי השותפות, מנגנוני חלוקת רווחים, סוגיות דילול ומגמות עיון עדכני במודלים 

שימוש בדוגמאות וסימולציות תוך תסקור את הסוגיות הנ"ל ההרצאה  ופרישה וכיוב'.
  .ונים והסדרים קיימים במשרדי עורכי דין בארץ ובעולםמנגנמתוך  תיותיאמ

  
  הפסקת קפה וכיבוד קל     18:30 – 18: 10

  
18:30 – 19:00   

מר גיא לוי מנכ"ל 
   אקסיומה מערכות מידע

  

על התמורות הטכנולוגיות במשרדי עורכי הדין בארץ  - "הטכנולוגיה בשירות המקצוע"  
,   AI – Artificial Intelligenceמים הבאים:בין השאר יוצגו וייסקרו התחו .ובעולם

  ועוד. discovery -e ניהול ידע, 

19:00 – 19:30   
 –מר עידן נישליס 

  נישליס ליגל מרקטינג 
  

סוגי , ארץ לשווקים בינלאומייםיציאה מה – "ליגל מרקטינג תחום המגמות ודגשים ב"  
שיווק מול , ידבק לקוחותהלקוח במרכז/פ, דיגיטל, ליגל טק, המעבר למכירות, מיתוג

  " ועוד.קרוס סלינג, "בניית תקציב שיווק מאוזן, פיתוח עסקי
  

19:30 – 20:00   
  מר שי סימקין 

Howden Insurance 
Brokers  

נתונים עדכניים על פשיעת  -  "ים למניעתםכסיכוני סייבר במשרדי עורכי דין והדר"  
ת במשרד למניעת אירועי סייבר, הסייבר במשרדי עורכי דין, כללים והתנהלות שוטפ

  .ביטוחי סייבר ועוד



 

 
Ayalon  House, 12 Abba Hillel street  P.O.B.  3306, Ramat-Gan  52136 -  ISRAEL  

Tel: 972-3-7541177  Fax: 972-3-7541212 Mobile: 972-54-8029023 
E-mail: david@glawbal.com Our Web-Site: www.glawbal.com 

 
  
  

  :לפי סדר ההרצאות המרצים

 

Adv, Robert Bata is the founder of WarwickPlace Legal, LLC, a consultancy focused 

on cross-border strategies for law firms.  Robert was an international M&A lawyer for 

more than thirty years, practicing with Sullivan & Cromwell, Mayer Brown and Salans 

(now Dentons), with a speciality in the emerging markets of Eastern Europe and 

China.  He opened and ran offices for his firms throughout Europe, in the UK and in 

China, and spent fifteen years based in Prague and London.  WarwickPlace Legal’s 

clients are law firms of all sizes doing business in the US, the UK, Europe, China, 

Southeast Asia, Latin America, North Africa and the Middle East. 

  

המתמחה זה , Enhancing performance Ltd. GLawBALשל  בעליה - עו"ד דודי זלמנוביץ

מבנה מסייעת ללקוחותיה: בניתוח ביצועיהם העסקיים, ו המשפטיכמעט שני עשורים בסקטור 

חוות מיזוגים, רכישות, , פרישה, הערכות שווי, מכירהחלוקת רווחים והסדרי ארגוני, כוח אדם, 

משרדי עורכי דין ועורכי  1,000- נמנים: לשכת עורכי הדין, כהחברה  וחותעל לקדעת ועוד. 

וקליניקות , מחלקות משפטיות בסקטור הפרטי והציבורי, בתי ספר פטנטים, משרד המשפטים

נהל אר ראשון במשפטים ותואר מוסמך במתו, בעל תואר ראשון במדעי החברה עוד.ו למשפטים

במגוון תפקידים כעו"ד, יועץ  כיהןבמשך שנים רבות  .א". כולם מאוניברסיטת תMBAעסקים 

 ,משפטי וכמנהל סביבות עבודה משפטיות בחברות מסחריות, במשרדי עו"ד, קטנים כגדולים

משתתף ומרצה בארץ ובעולם, בסוגיות ארגוניות, כוח אדם משפטי, מייעץ, כותב,  בארץ ובחו"ל.

בפורומים שונים בקרב  . זאתועוד תפותמרקם השו, סוגיות  פיננסיות, אסטרטגיות, שכר טרחה

בישראל, פורום היועצים המשפטיים, השתלמויות של לשכת עורכי ועורכי הפטנטים משרדי עו"ד 

 . אחריםו IBA -ובפורומים שונים נוספים בארץ ובחו"ל כגון ארגון ה , מוסדות אקדמאיםהדין

  

כיום בישראל בייצוג ובפיתוח החברה המובילה  -מה מערכות מידע ומנכ"ל אקסי -מר גיא לוי 

עבור משרדי עו"ד ולשכות מתמחות מערכות טכנולוגיות ייעודיות ומערכות לניהול ידע ומסמכים 

 ,ERP, PPM, ECM –בפיתוח ויישום מערכות מידע ניהוליות  החברה מתמחהמשפטיות. בנוסף 

CRM הדין הגדולים . לחברה עשרות לקוחות בסקטור המשפטי וביניהם כמעט כל משרדי עורכי

מר לוי מעורה  בישראל, משרדי בוטיק רבים ומחלקות משפטיות במגזרים וסקטורים שונים.

בתחום הטכנולוגיה בסקטור המשפטי בארץ ובחו"ל מזה כעשרים שנה ומייעץ ומרצה בתחומים 

  אלו למשרדי עורכי דין מחלקות משפטיות ועוד.
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הישראלי היחיד אשר למד את התחום באופן ול, מחלוצי הליגל מרקטינג בישרא - עידן נישליסמר 

. ומיישם את לימודיו בפרקטיקה מזה שנים רבות אקדמי בארה''ב במסגרת לימודי התואר השני

  רקע עשיר וניסיון עבודה מגוון בליגל מרקטינג, בעקבות עבודה בתחום בניו יורק נישליס עידן מר ל

פיתוח העסקי הראשונה במשרד עורכי דין את מחלקת הבעבר ייסד  מר עידן נישליס ובישראל.

את משרד נישליס ליגל . בהמשך ייסד שנים 5-הרצוג פוקס נאמן, אותה ניהל למעלה כמשרד ב

מרקטינג. עידן הוא חבר פעיל ומרצה באיגוד הליגל מרקטינג העולמי ומתמחה במיתוג 

הדין הגדולים בישראל, רבים ממשרדי עורכי  ,על לקוחותיו של עידן נמנים בין השאר ואסטרטגיה.

 שלוחות של משרדים בינלאומיים ומשרדי רבים מחו"ל. 

  

. למר שי סימקין Howden Insurance Brokers Israelהינו השותף המנהל של  -  מר שי סימקין

שנות ניסיון והתמחות בסקטור עורכי הדין בהיותה  20בתחום הביטוח ומעל  ןשנות ניסיו 30מעל 

ומחלקות משפטיות בתחומי  , עורכי פטנטיםאות משרדי עורכי דיןשל "האודן" מבטחת מ

  האחריות המקצועית והסייבר.

מר סימקין נחשב לחלוץ ומומחה בארץ ובעולם בתחום הסייבר בכלל ובסביבות עבודה משפטיות 

דיניות סייבר, בפרט. במסגרת כך מייעץ מר סימקין למשרדים וגופים משפטיים רבים בנושא מ

  .ועוד ביטוחי סייברסייבר,  מניעת פשיעת

  :על ידי Cyber Risk Industry Person of the Yearמר שי סימקין נבחר ל:  

"Advisen" - The leading provider of data, media, and technology solutions for the 

commercial property and casualty insurance market.  

מר שי סימקין פרסם מאמרים שונים בתחום סיכוני סייבר וביטוחי סייבר והינו מרצה בתחומים 

  אלו בכנסים שונים בתחום זה בארץ ובעולם.

  

   


