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

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

09:30-09:45

09:45-10:00

 10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-10:55
 

10:55-11:20

11:20-11:50

                           מושב ב’ | אלטרנטיבות השקעה

11:50-12:20

  

12:20-12:40

              מושב ג’ | פילנתרופיה והשקעות חברתיות

13:00-13:30

13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30
15:30                ארוחת צהריים 

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

מנחה הועידה: דר’ נאוה מיכאל צברי, מנהלת מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים, אונ׳ ת״א, דור שלישי למשפחת שטראוס

אחד על אחד - נשים בעסק המשפחתי
דר’ נאוה מיכאל צברי, מנהלת מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים, אונ׳ ת״א, דור שלישי למשפחת שטראוס

בשיחה עם גב’ אנדריאה ווירשינג, דור 14 למשפחת ייננים )גרמניה( 
מחקרים אקדמאיים בנושאי עסקים משפחתיים 

פרופ’ רפי עמית, פרופסור ליזמות, מנהל אקדמי ויו”ר הוועד  The Wharton Global Family Alliance )ארה״ב(
שירותים נדרשים בפתיחת פמילי אופיס

מר אילן סדון, מנכ”ל משותף ובעלים, כספא
איך שגלגל מסתובב לו -  ניווט העסק המשפחתי לאושר ועושר

שרית וטל ברגר, בעלים משותפים, אושר ועושר, יעוץ לעסקים משפחתיים
גילוי מרצון והלבנת הון – הילכו שניים יחדיו?

רו”ח רן ארצי, שותף מנהל משרד חיבה, אלמקייס, כהן, רואי חשבון
מיסוי השקעות אלטרנטיביות

 PwC Israel ,רו”ח אבי נוימן )משפטן(, שותף מיסים וראש מגזר ניהול נכסים
פאנל: מומחים מדברים על תכנוני מס והגנת נכסים

מנחה:    עו״ד שירה שיין, שותפה, מיכאל שיין ושות׳ ומנהלת, אם.אס. איי שיין גלובל פמילי אופיס בע״מ
משתתפים: עו”ד כפיר אימברמן, מנהל מחלקת מיסוי שוק ההון וניכוי מס במקור, יורו ואט

                    עו״ד שי פינס, שותף, המבורגר עברון ושות, משרד עורכי דין
   רו”ח רן ארצי, שותף מנהל משרד חיבה, אלמקייס, כהן, רואי חשבון 

ארוחת בוקר

פאנל: השקעות נדל״ן
Inspiration Group ,מנחה: גב’ נחמה בוגין, שמאית מקרקעין, משפטנית ואגרונומית, נחמה בוגין בע”מ מר דורי בנבנישתי, סמנכ”ל פיתוח עסקי

           מר יאיר אפרתי, דירקטור, VBA REIT ספרד
           מר אלחנן רוזנהיים, מנכ”ל, פרופימקס

Private Equity יתרונות ההשקעה בנדל״ן ובאנרגיה באמצעות קרנות
מר אסף רוזנהיים, מנהל פיתוח עסקי, פרופימקס ומר ארז גיסין, מייסד ומנהל-שותף, קרן הליוס 

פאנל: פילנתרופיה לא צריכה להיות סביב נתינת כסף
פיטר ת’יל, מייסד פייפאל והמשקיע הראשון בפייסבוק, “כשאתה תורם או מקים חברה, אתה צריך לחשוב האם אתה עושה משהו 

שהופך את העולם לטוב יותר”
מנחה:    ד”ר עדנה פשר, מייסדת ובעלים, פשר יועצים לניהול בע”מ

משתתפים: מר חיים סקאל, מייסד ויו”ר סקאל הולדינגס,  מייסד ויו”ר עמותת לב אוהב
   מר ישראל אליהו, יו”ר מגדל שוקי הון

   מר יהודה משי זהב, מייסד, זק”א
רגעי חרדה 

מר דב מורן, שותף מנהל, גרוב וונצ’רס, ממציא הדיסק-און-קי
פסטיבל הסרטים הישראלי ה-30, לוס אנג’לס 

מר מאיר פניגשטיין, מייסד ומפיק, פסטיבל הסרטים הישראלי בלוס אנג’לס וחבר להקת כוורת 
פאנל: Social Impact - השקעות חברתיות 

)SFO( מנחה:   עו”ד איריס לייבוביץ’, יועצת משפטים, סינגל פמילי אופיס
משתתפים: גב’ עתר רזי-כהן , מנהלת הקרן המשפחתית של סטלה ויואל קרסו

   גב’ אלמה גדות פרז, לשעבר מנכ”לית מכון מילקן ישראל וכיום מנהלת האסטרטגיה 
   והפיתוח האזורי במרכז לממשל מקומי במכון למנהיגות

   גב’ נעה יובל, משפחת רקאנטי
״החיים שאת רוצה״ 

גב’ מיכל צפיר, שחקנית, זמרת ומאמנת לאורח חיים בריא, בשלוש מילים: אמנית החיים הבריאים.

הרצאת אורח: ח”כ ציפי לבני, יו”ר התנועה, המחנה הציוני

משרד עורכי דין ונוטריונים
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