 08:00-09:00התכנסות  -ארוחת בוקר מפנקת
מליאה ראשית:
 - 09:00-09:15דברי פתיחה מפי גדי סוקניק ,מנחה הוועידה וכתב כלכלי
ליאת אברהם ,סמנכ"לית מידע כנסים
 - 09:15-09:30סקירת מאקרו של כלכלת כחול לבן  2018ח"כ איתן כבל ,יו"ר ועדת הכלכלה
 - 09:30-09:50מיסוי מטבעות קריפטוגרפים וICO-
רו"ח ועו"ד חגי אלמקייס-שותף ארצי ,חיבה ,אלמקייס ,כהן -פתרונות מיסוי בע״מ
 - 09:50-10:05הביטקוין -כלי לשינוי פרדיגמה כלכלית מר יואב מימן ,מנכ"ל ProxiBit

 - 10:05-10:20הרצאה  -תעודכן בהמשך...
 - 10:20-10:35ביטוח אשראי ,מימון – ומה שביניהם שחר אושרי ,מנכ"ל כלל ביטוח
 - 10:35-11:10אשראי לעסקים מה שלא יספרו לכם
בהנחיית :מר יוסי ווקס ,מנכ"ל חברת הייעוץ נתיב הגברת איילת שחר ,רו״ח ויועצת עסקית
בהשתתפות :מר אייל ליאור ,משנה למנכ"ל ,פנינסולה עו"ד רועי כהן ,נשיא להב
עו"ד שלומי תורג'מן ,מייסד ומנכ"ל  BTBערן גולן ,סמנכ"ל פיתוח עסקי מימון ישיר
 - 11:10-11:35הפסקה ,כיבוד קל
מסלול מיזוגים ורכישות

מסלול ניהול סיכונים

מנחה :צח ברקי ,סמנכ"ל בכיר דן אנד ברדסטריט

מנחה :מיכל מור ,מנכ"לית איגוד הדירקטורים

11:35-11:55

"מגה מיזוג" לעומת סדרת מיזוגים ורכישות -

מהי הדרך הבטוחה לצמיחה? רו"ח שלומי ברטוב,
שותף ,מנכ"ל ,פאהן קנה יועצים בע"מ Grant Thornton Israel
11:55-12:10

11:35-11:55

על הטעיה בתנודות המחירים ועל ניהול סיכונים

בתחום הנדל"ן פרופ' אבי דגני ,נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה
11:55-12:10

משחקי מלחמה עסקיים במיזוגים
ורכישות ,מר אייל וייס ,מייסד ומנהלThe ﬁrm ,
12:10-12:25

חוזרי מס הכנסה ובניית עסקאות -רו"ח ומשפטן ישי
כהן-שותף ארצי ,חיבה ,אלמקייס ,כהן  -פתרונות מיסוי בע״מ
12:25-12:40

הרצאה :תעודכן בהמשך...

ראיון 1:1-איך ה GDPR-משפיע עליך עו״ד אורן שפייזר,
גרנות שפייזר עורכי דין ומיכל מור ,מנכ"לית איגוד הדירקטורים
12:10-12:25

ניהול משברים כדרך לצמיחה ארגונית או אישית

אמיר זמורה

12:25-12:40

תכנון פיננסי וניהול סיכונים למנהלים בכירים
מקרה בוחן ) (CASE STUDY
שיר לוי פנקס ,מתכננת פיננסית בכירה P.F.C
 M.Aמנהל עסקים התמחות מימון ,אדר פיננשיא

12:40-12:55

הרצאה :תעודכן בהמשך...
פאנל מיזוגים ורכישות :סיפורי הצלחה ממביני

דבר בהנחייתו של עו״ד אורן שפייזר ,גרנות שפייזר עו״ד
מר נתי אברהמי ,מנכ"ל Taldor
מר איתן גרוסברד ,דירקטור פיתוח עסקי מיזוגים ורכישותGETT ,
ד"ר אברהם אורטל ,קרן סקיי

12:40-12:55

שילוב קרנות גידור בתיק השקעות

רן פרלמן ,שותף ,סמנכ״ל פיתוח עסקיBSP-Funds

פאנל מנהלי סיכונים :פתרון אתגרים מוצלח
מהמומחים בתחום

עו״ד מירי גרוסמן ,נשיאת לשכת מבקרים פנימיים
מר גיל בר ,מבקר החברה ,סמנכ"ל אל על נתיבי אויר לישראל
הגברת כרמלה אבנר ,סמנכ"ל שטראוס מים טרנספורמציה
עסקית וניהול שותפויות

 - 13:20-13:45הפסקה
 - 13:45-14:00המפתחות להצלחה בגיוס אשראי ותקשורת יעילה עם הבנקאי

מר יוסי ווקס ,מנכ"ל חברת הייעוץ נתיב ,הגברת איילת שחר ,רו״ח ויועצת עסקית

 - 14:00-14:15מגמות בעולם הנדל"ן המניב באירופה

מר יגאל רונאי ,יזם ,ראש ההתמחות לנדל"ן בכללה למנהל ,לשעבר סמנכ"ל בנק דיסקונט ויושב ראש ריט,
יו"ר אדוויזורי בורד של Sapling Capital
 - 14:15-14:30מתן אות הוקרה לפרופסור אמנון שעשוע מייסד מובילאיי וסגן נשיא אינטל העולמית
על העסקה הגדולה ביותר במשק הישראלי

 - 14:30ארוחת צהריים עשירה  +הגרלה

