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מרכז הכנסים ,הבורסה לני"ע ,ת"א
08:00-09:00
09:00-09:30
		
09:30-09:50
09:50-10:05
		
10:05-10:25
		
10:25-10:40
		
10:40-11:00
		
11:00-11:30
11:30-11:45
		
11:45-12:00
		

רישום והתכנסות
דברי ברכה :מר דני חרד ,יו״ר ומייסד ,די .סי .פייננס
מנחה המפגש :ד"ר נאווה מיכאל צברי ,דור שלישי לעסק המשפחתי מנהלת תוכנית העסק המשפחתי בלהב ,אונ' תל אביב
אורחת כבוד :ח"כ סתיו שפיר ,המחנה הציוני ,יושבת-ראש הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
האלטרנטיבה להבטחת עתידן של החברות המשפחתיות
מר ליאור נבון ,מנהל המכירות ,הבורסה לניירות ערך ,ת"א
מטבעות קריפטוגרפים והנפקות ICO's
רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס ,שותף ,ארצי ,חיבה ,אלמקייס כהן  -פתרונות מיסוי בע"מ
מחיסכון פנסיוני ועד השקעות אלטרנטיביות
מר מיקי זכריה ,שותף מנהל ,גורן ניהול הון משפחתי
התחליף לאג"ח קונצרני Private Debt -
מר סטו שפירא ,מנהל פיתוח עיסקי ,הפניקס חברה לביטוח
בראנצ'
ריטים מול נדל״ן ישיר  -העובדות מדברות
מר דרור גד ,יו״ר ,ריט 1
The German Insurtech Landscape
Mr. Dominik Groenen, Founder, Flypper
הזדמנויות חדשות במטבעות קריפטו והנפקות ICO's
מר איתן לומברוזו ומר אשר הולצר ,מייסדיםHeartChain ,

12:00-12:15
		
שיקולי מס בניהול עושר ונכסים
12:15-12:30
רו"ח יגאל רופא ,שותף ,מנהל מחלקת המיסיםGrant Thornton Israel ,
		
על השקעות נדל"ן גלובליות ,שיער מאפיר ואיך לישון טוב בלילה
12:30-12:45
מר אסף רוזנהיים ,סמנכ”ל פיתוח עסקי ,פרופימקס
		
 Social Impactשיחה 1:1
12:45-13:05
עו"ד איריס לייבוביץ' ,יועצת לסינגל פמילי אופיסיס בארץ ובעולם בשיחה עם גב' נגה לבציון נדן ,כלכלנית סביבתית,
		
מנכ"לית חברת המחקר  GREENEYEומומחית להשקעות אחראיות
		
פאנל :על אסטרטגיה בחברות משפחתיות
13:05-13:20
ד"ר נאווה מיכאל צברי ,דור שלישי לעסק המשפחתי מנהלת תוכנית העסק המשפחתי בלהב ,אונ' תל אביב
מנחה:
		
משתתפים :מר מכבי קרסו ,דור שלישי למשפחת קרסו
		
		
מר אסף רוזנהיים ,סמנכ”ל פיתוח עסקי ,פרופימקס ,דור שני לעסק המשפחתי
			
מיזם "חינוך פיננסי לכל תלמיד" של עמותת חיים בפלוס
13:20-13:30
גב' מינדי אייזנר ,מייסדת ומנכ"לית ,עמותת חיים בפלוס
		
הרצאת סיכום :מהפכת מטבעות הקריפטו ,בלוקצ'יין וביטקוין
13:30-14:00
מר משה חוגג ,מייסדSingulariteam ,
		
סיום משוער וקינוחים
		
14:00

נותני חסות:

שת״פ:

