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סד ת השותפים  31באוקטובר 2018
"מגמות ,תמורות וחידושים בסקטור המשפט בעולם ובישראל"
על התהליכים הדרמטיים המתרחשים בסקטור עורכי הדין בהקשרים של עתיד המקצוע,
הסדרי שותפים וחלוקת רווחים ,מיתוג ושיווק ,טכ ולוגיה ,יהול ידע ואיומיי הסייבר
מטרת הסד ה וקהל היעד:
בהמשך לש ים עברו ובסיוע המומחים בתחומם בארץ ובחו"ל ,קיים גם הש ה את סד ת
השותפים המ הלים .במסגרת הסד א תעדכן ו קיף מספר סוגיות מרכזיות בסדר יומם של
השותפים ,השותף המ הל וה הלת המשרד .קהל היעד :השותפים המ הלים ,מ כ"לי המשרדים
ולפי הע יין ,מ הלי הכספים ,הטכ ולוגיה ,הפיתוח עסקי והשיווק של משרדי עורכי הדין.
מועד ומיקום:
הסד ה תיערך ביום ד'  31.10.2018בין השעות  20:00 – 16:00במלון "קראון פלאז'ה" ברחוב
הירקון  145בתל אביב .הסד ה אי ה כרוכה בתשלום אך קיימת חובת רישום שכן מספר
משתתפיה מוגבל .המעו יין לשריין מקום בסד ה מתבקש לעשות זאת בהקדם האפשרי לאי מייל
חוזר לכתובת  web@glawbal.comאו למשרדי החברה בטלפון .03-7541177
סדר יום )רקע ומידע על המרצים בהמשך(:
16:00

התכ סות ,קפה וכיבוד קל

16:10 – 16:00

דברי פתיחה עו"ד דודי זלמ וביץ ,מ כ"ל GLawBAL

17:10 – 16:10
Adv Robert C. Bata
WarwickPlace Legal,
LLC
18:10 – 17:10
עו"ד דודי זלמ וביץ,
מ כ"ל
GLawBAL

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

"מגמות וחידושים בתחום מ ג ו י חלוקת רווחים ,מדידה כלכלית והסדרי פרישה
במשרדי עורכי דין"
עיון עדכ י במודלים ומגמות של הסדרי השותפות ,מ ג ו י חלוקת רווחים ,סוגיות דילול
ופרישה וכיוב' .ההרצאה תסקור את הסוגיות ה "ל תוך שימוש בדוגמאות וסימולציות
אמיתיות מתוך מ ג ו ים והסדרים קיימים במשרדי עורכי דין בארץ ובעולם.

18:30 – 18: 10

הפסקת קפה וכיבוד קל

19:00 – 18:30
מר גיא לוי מ כ"ל
אקסיומה מערכות מידע

"הטכ ולוגיה בשירות המקצוע"  -על התמורות הטכ ולוגיות במשרדי עורכי הדין בארץ
ובעולם .בין השאר יוצגו וייסקרו התחומים הבאים,AI – Artificial Intelligence :
יהול ידע e- discovery ,ועוד.

19:30 – 19:00
מר עידן ישליס –
ישליס ליגל מרקטי ג

"מגמות ודגשים בתחום הליגל מרקטי ג " – יציאה מהארץ לשווקים בי לאומיים ,סוגי
מיתוג ,המעבר למכירות ,ליגל טק ,דיגיטל ,הלקוח במרכז/פידבק לקוחות ,שיווק מול
פיתוח עסקי ,ב יית תקציב שיווק מאוזן" ,קרוס סלי ג" ועוד.

20:00 – 19:30
מר שי סימקין
Howden Insurance
Brokers

"סיכו י סייבר במשרדי עורכי דין והדרכים למ יעתם"  -תו ים עדכ יים על פשיעת
הסייבר במשרדי עורכי דין ,כללים והת הלות שוטפת במשרד למ יעת אירועי סייבר,
ביטוחי סייבר ועוד.
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המרצים לפי סדר ההרצאות:
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.
עו"ד דודי זלמ וביץ  -בעליה של  ,GLawBAL Enhancing performance Ltd.המתמחה זה
כמעט ש י עשורים בסקטור המשפטי ומסייעת ללקוחותיה :ב יתוח ביצועיהם העסקיים ,מב ה
ארגו י ,כוח אדם ,חלוקת רווחים והסדרי פרישה ,הערכות שווי ,מכירה ,מיזוגים ,רכישות ,חוות
דעת ועוד .על לקוחות החברה מ ים :לשכת עורכי הדין ,כ 1,000-משרדי עורכי דין ועורכי
פט טים ,משרד המשפטים ,מחלקות משפטיות בסקטור הפרטי והציבורי ,בתי ספר וקלי יקות
למשפטים ועוד .בעל תואר ראשון במדעי החברה ,תואר ראשון במשפטים ותואר מוסמך במ הל
עסקים  .MBAכולם מאו יברסיטת ת"א .במשך ש ים רבות כיהן במגוון תפקידים כעו"ד ,יועץ
משפטי וכמ הל סביבות עבודה משפטיות בחברות מסחריות ,במשרדי עו"ד ,קט ים כגדולים,
בארץ ובחו"ל .מייעץ ,כותב ,משתתף ומרצה בארץ ובעולם ,בסוגיות ארגו יות ,כוח אדם משפטי,
סוגיות פי סיות ,אסטרטגיות ,שכר טרחה ,מרקם השותפות ועוד .זאת בפורומים שו ים בקרב
משרדי עו"ד ועורכי הפט טים בישראל ,פורום היועצים המשפטיים ,השתלמויות של לשכת עורכי
הדין ,מוסדות אקדמאים ובפורומים שו ים וספים בארץ ובחו"ל כגון ארגון ה IBA -ואחרים.
מר גיא לוי  -מ כ"ל אקסיומה מערכות מידע  -החברה המובילה כיום בישראל בייצוג ובפיתוח
מערכות טכ ולוגיות ייעודיות ומערכות ל יהול ידע ומסמכים מתמחות עבור משרדי עו"ד ולשכות
משפטיות .ב וסף החברה מתמחה בפיתוח ויישום מערכות מידע יהוליות – ERP, PPM, ECM,
 .CRMלחברה עשרות לקוחות בסקטור המשפטי ובי יהם כמעט כל משרדי עורכי הדין הגדולים
בישראל ,משרדי בוטיק רבים ומחלקות משפטיות במגזרים וסקטורים שו ים .מר לוי מעורה
בתחום הטכ ולוגיה בסקטור המשפטי בארץ ובחו"ל מזה כעשרים ש ה ומייעץ ומרצה בתחומים
אלו למשרדי עורכי דין מחלקות משפטיות ועוד.
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מר עידן ישליס  -מחלוצי הליגל מרקטי ג בישראל ,והישראלי היחיד אשר למד את התחום באופן
אקדמי בארה''ב במסגרת לימודי התואר הש י ומיישם את לימודיו בפרקטיקה מזה ש ים רבות.
למר עידן ישליס רקע עשיר ו יסיון עבודה מגוון בליגל מרקטי ג ,בעקבות עבודה בתחום ב יו יורק
ובישראל .מר עידן ישליס ייסד בעבר את מחלקת הפיתוח העסקי הראשו ה במשרד עורכי דין
במשרד הרצוג פוקס אמן ,אותה יהל למעלה כ 5-ש ים .בהמשך ייסד את משרד ישליס ליגל
מרקטי ג .עידן הוא חבר פעיל ומרצה באיגוד הליגל מרקטי ג העולמי ומתמחה במיתוג
ואסטרטגיה .על לקוחותיו של עידן מ ים בין השאר ,רבים ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל,
שלוחות של משרדים בי לאומיים ומשרדי רבים מחו"ל.
מר שי סימקין  -הי ו השותף המ הל של  .Howden Insurance Brokers Israelלמר שי סימקין
מעל  30ש ות יסיון בתחום הביטוח ומעל  20ש ות יסיון והתמחות בסקטור עורכי הדין בהיותה
של "האודן" מבטחת מאות משרדי עורכי דין ,עורכי פט טים ומחלקות משפטיות בתחומי
האחריות המקצועית והסייבר.
מר סימקין חשב לחלוץ ומומחה בארץ ובעולם בתחום הסייבר בכלל ובסביבות עבודה משפטיות
בפרט .במסגרת כך מייעץ מר סימקין למשרדים וגופים משפטיים רבים ב ושא מדי יות סייבר,
מ יעת פשיעת סייבר ,ביטוחי סייבר ועוד.
מר שי סימקין בחר ל Cyber Risk Industry Person of the Year :על ידי:
"Advisen" - The leading provider of data, media, and technology solutions for the
commercial property and casualty insurance market.
מר שי סימקין פרסם מאמרים שו ים בתחום סיכו י סייבר וביטוחי סייבר והי ו מרצה בתחומים
אלו בכ סים שו ים בתחום זה בארץ ובעולם.

