
 08:00-09:00
09:00-09:10

                         מושב א’ | פמילי אופיס וניהול עושר משפחתי
 09:10-09:30

09:30-09:50

09:50-10:05

 10:05-10:20

10:20-10:35

10:35-11:05
 
 

11:05-11:30

11:30-12:00

                         מושב ב’ | אלטרנטיבות השקעה

12:00-12:15

12:15-12:30

12:30-12:45

12:45-13:00

13:00-13:10

13:10-13:25

13:25-13:40

13:40-13:55

רישום והתכנסות 
דברי פתיחה: מר דני חרד, מנכ״ל די. סי. פייננס 

מנחה הועידה: עו״ד איריס ליבוביץ׳, יועצת משפטית סינגל פמילי אופיס ישראלי 

חיבור בין דורי-בעסק המשפחתי
עו״ד איריס ליבוביץ׳, יועצת משפטית סינגל פמילי אופיס ישראלי בדיאלוג עם מר ארנואד דה קוניק, יועץ עסקים משפחתיים בינ”ל, ממקימי 

 Trusted Family פלטפורמת פמילי אופיס
מחקרים אקדמאיים בנושאי עסקים משפחתיים 

אחד על אחד: דר’ נאווה מיכאל צברי, מנהלת תוכנית העסק המשפחתי בלהב אונ’ תל אביב, דור שלישי למשפחת שטראוס, 
  The Wharton Global Family Alliance ,בשיחה אישית עם פרופ’ רפי עמית, פרופסור ליזמות, מנהל אקדמי ויו”ר הוועד

מס עזבון –היכן? לאן? מה ניתן לעשות?
רו״ח רן ארצי, מנהל שותף, משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי

האם תם עידן מקלטי המס בעולם?
מר קובי צרפתי, עו”ד ורו”ח )ישראל, ארה”ב(, מוסמך במנהל עסקים מומחה למיסוי ישראלי ובינלאומי, צרפתי ושות’

עסקים סביב השולחן המשפחתי-מינוף הסיכוי וניהול הסיכון
עו”ד שירי מלכה, בעלים, משרד עו”ד שירי מלכה, דיני משפחה וניהול סיכונים משפטיים בעסקים משפחתיים

מיטב המומחים מדברים על תכנוני מס והגנת נכסים 
רו״ח רן ארצי, מנהל שותף, משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי

עו״ד שירה שיין, שותפה, מיכאל שיין ושות׳ ומנהלת, אם. אס. איי שיין גלובל פמילי אופיס בע״מ
משתתפים נוספים יפורסמו בהמשך

ארוחת בוקר 

אמן אורח - הזמרת והיוצרת אחינועם ניני בהופעה חיה, בליוויו של הגיטריסט גיל דור

UK - צמיחה חזקה, של חברות גלובליות חזקות

 Henderson ,מר ג׳יימס הנדרסון, דירקטור
מנהלי השקעות נדל״ן של המשפחות העשירות בארה״ב מדברים על השוק האמריקאי 

Real Estate Capital Partners (RECAP( ,גב׳ קארין שוויר, יו״ר
מר אלחנן רוזנהיים, מנכ״ל פרופימקס, יציג את גב׳ קארין שוויר, RECAP, משותפיה האסטרטגיים של פרופימקס

השקעה בחביות ויסקי
Stilnovisti Investments ,מר קולין המפדן וואייט, מנהל השקעות ועורך וויסקי רבעוני

התשוקה ליזמות
 Feex יו״ר חברת ,Waze מר אורי לוין, יזם ומיסד

דולפין טראסט – חברה גרמנית רשומה להשקעה בנכסים
Dolphin Trust ,מר מלקולם דיקסון, יועץ

העוצמה של הקשרים ה”חלשים” במוסיקה- פיירפליימיוזיק
Fairplaymusic ,דר’  דן גנג , שותף-מייסד ומנכ״ל

תפיסות לא קונבנציונאליות בתחום הנדל”ן כמפתח להצלחה
מר יגאל צמח, מנכ”ל ברגווין, יזם פרוייקט “מאייר על רוטשילד”

מגדל יוקרה בתכנונו של האדריכל הנודע ריצ’ארד מאייר בבעלות ברגרואין אחזקות
לנצח בקרבות היום יום

ג’ודוקא אריק זאבי, מדליסט אולימפי, סגן אלוף עולם, ארבע פעמים אלוף אירופה

         מושב מקביל ג’ | עסקים משפחתיים
14:00-14:15         איך לשכנע בני משפחה לשתף איתכם פעולה? 

           דר’ יניב זייד, מומחה בינ״ל לשכנוע 
14:15-14:30         רגש ועסק ותהליכי קבלת החלטות בעסקים משפחתיים  

           דר’ נאוה מיכאל צברי, מנהלת תוכנית העסק המשפחתי 
           בלהב, אונ’ ת״א, דור שלישי למשפחת שטראוס

14:30-15:30          פאנל  Next Gen: דור ההמשך והרוח היזמית בעסקים משפחתיים  
            מנחה:        דר’  עדנה פשר, יו”ר ומנכ”ל קבוצת עדנה פשר ושות’, 

                                                      יועצים לניהול
           משתתפים: גב’ צביה זוגלובק, דור שני למשפחת זוגלובק, 

                               מר אלי זוגלובק, דור שלישי למשפחת זוגלובק נציגי קבוצת 
                                                      זוגלובק ומבעליה

 YVEL אורנה ויצחק לוי, בעלים, תכשיטי         
          מר נמרוד כהן, שותף ומר רועי אורון, מנהל ההשקעות, 

         פלאס וונצ׳רס 

                       מושב מקביל ד’ | יזמות וחדשנות ישראלית
14:00-14:10       ביוטכנולוגיה ימית – יצירת הדור הבא בעולם הקוסמטיקה

          דר’ אמיר תורן, מנכ”ל סטארלט דרמה 
14:10-14:20       מעבר משלב טכנולוגיה למסחור בקצב מהיר ותוצאות עסקיות בתחום המדיקל 

          מר גלעד גליק, מנכ”ל ונשיא, איתמר מדיקל
14:20-14:35       תרופות למחלות דלקתיות וסרטניות התוקפות מטרה ספציפית בתאים חולים

          פרופ’ פנינה פישמן, מייסדת ומנכ”ל, כן פייט ביופארמה 
14:35-14:40         מעצימים בינה ארגונית

 ClearCi ,מר תומר סופינזון, מייסד משותף                                 
14:40-14:50       ״זה נשמע כמו סינית״ - איך נכנסים להשקעות בהיי-טק?

 ScaleUp ,גב’ אסנת שגב הראל, בעלים          
14:50-15:00       סיכונים והזדמנויות בתעשיית הטכנולוגיה

PwC Israel ,מר גיא פרמינגר, שותף, ראש מגזר טכנולוגיה          
15:00-15:30       השקעה בתעשיית מדעי החיים – סיפורי הצלחה

TBA           :מנחה          
          משתתפים: דר’ שמעון אקהויז, מייסד לומיניס וסינרון
PulseNmore ,דר’ אלעזר זוננשיין, מנכ”ל                   

                                 מר אורי שילה, משנה למנכ״ל כספים ותפעול, רדהיל ביופארמה בע״מ
                                 דר’ עודד ליברמן, מנכ״ל, נוירודרם

יום שלישי, 16 ביוני 2015, הילטון - תל אביב

אורחת מיוחדת 

הזמרת אחינועם ניני 

בהופעה חיה 

ארוחת צהריים   15:30
ט.ל.ח

סדנת השקעות נדל"ן של Thor Equities בשעות 09:30, 10:40, 12:45, 13:30
במסגרת האירוע יתקיימו מספר סדנאות פרטיות על ידי Thor Equities, אחת מחברות הנדל"ן המובילות בעולם ומהידועות ביכולתן להשקיע ברכישת נכסים וניהולם באזורי היוקרה הנחשבים 

בעולם, כגון: Bond Street או 5th Ave והשכרתם לשוכרי יוקרה מרחבי העולם. הסדנה מוגבלת ל-15 משתתפים בלבד. שי מטעם                 יחולק למשתתפים. רישום מראש חובה.


