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נושא הכנס :השקעות פמילי אופיסס בנדל"ן
יום חמישי |  | 21.11.2019מרכז הכנסים ,הבורסה לני"ע ,ת"א

רישום והתכנסות
08:00-09:00
דברי ברכה :גב' אורית רבין ,מנכ"ל ,די .סי .פייננס
09:00-09:20
מנחת המפגש :ד"ר נאוה מיכאל צברי ,מנהלת מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים ,אוניברסיטת תל אביב,
		
דור שלישי למשפחת שטראוס
		
הרצאה פתיחה :ניהול סיכונים בעסקאות נדל"ן
09:20-09:40
מר יעקב סיסו ,שותף-מנהל ,קרן יסודות
		
הבורסה לני"ע ,מנוע הצמיחה של חברות הנדל"ן – הנפקת הון וחוב ,רישום כפול ומוצרים אלטרנטיביים
09:40-10:00
מר ליאור נבון ,מנהל מכירות ופיתוח שווקים ,הבורסה לניירות ערך ,ת"א
		
קריטריונים להשקעה מוסדית בנדל"ן
10:00-10:20
מר יאיר קפלן ,סמנכ"ל בכיר ,מנהל השקעות ראשי הכשרה חברה לביטוח
		
ניהול השקעות בעידן אי ודאות
10:20-10:40
מר יוסי לוי ,מנכ"ל ,מור בית השקעות
		
מדירה אחת בבאר שבע לקרן נדל"ן בינלאומית
10:40-11:00
מר שרוליק חנוך ,בעלים ומנכ"לSDB ,
		
חלון הזדמנויות הנדל"ן במזרח אירופה ויוון פורח מחדש
11:00-11:20
עו"ד רוני בר-ניר ,שותף ,מנהל משותף ,פירון  -ברניר (אירופה)
		
בראנץ׳
11:20-12:00
נדל״ן בארה"ב ומלונאות בעולם
12:00-12:20
מר רן הראל ,בעלים ומנכ”ל משותף ,קבוצת RM
		
פאנל מומחים :השקעות נדל"ן – איך עושים את זה נכון פיננסית?
12:20-13:00
רו"ח מיקי בלומנטל ,שותף מנהל ,פאהן קנה ושות'Grant Thornton Israel ,
מנחה:
		
משתתפים :רו"ח יגאל רופא ,מנהל מחלקת מסים ,פאהן קנה ושות'Grant Thornton Israel ,
רו"ח ערן עמרם ,משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים ,קבוצת משולם לוינשטין
			
מר חנן מור ,יו"ר ,קבוצת MORE
			
רו"ח שי עברון ,דירקטור ,פאהן קנה יועצים בע"מ
			
פאנל :נשים דור  IIבעסק המשפחתי
13:00-13:30
ד"ר נאוה מיכאל צברי ,מנהלת מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים ,אוניברסיטת תל אביב,
מנחה:
		
דור שלישי למשפחת שטראוס
		
משתתפות :גב' רוית רוזנברג ,מנכ"ל משותף ,חברת יונידרס
גב' אורה פיטרו-בכלמן ,בעלים ומשנה למנכ"ל ,מנהלת השיווק ,רהיטי פיטרו
			
פאנל השקעות חברתיות :אפשר לעשות שינוי חברתי וגם להרויח
13:30-14:00
עו"ד איריס לייבוביץ' ,יועצת לסינגל פמילי אופיסיס בארץ ובעולם
מנחה:
		
משתתפים :גב' אירה פרידמןSocial Finance Israel ,VP ,
גב' יהודית אדלר2B-Community ,VP ,
			
גב' ליהיא סקולר ,יועצת בתחום השקעות חברתיות
			
הפסקה מתוקה וסיום משוער
		
14:00
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