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Global Family Office Network Presents:

The Tel-Aviv Family Office &  
High Net Worth Annual Conference

רישום והתכנסות  08:00-09:00
דברי ברכה: מר דני חרד, מייסד, די.סי. פייננס  09:00-09:10

מנחה את הועידה: עו"ד איריס לייבוביץ', SFO לשעבר, יועצת משפטית של סינגל פמילי אופיס  09:10-09:15

מושב א' | ניהול עושר משפחתי
סקירה כללית של שוק ההלוואות הארגוניות בארה"ב   09:15-09:50

Loan Syndications and Trading Association (LSTA( ,מנחה הפאנל: מר אליוט גנץ, סגן נשיא בכיר  
Voya Financial ,משתתפים:     מר ג'ף בקלר, מנהל השקעות ראשי  

Octagon Credit Investors ,מר מייקל נחמקין, מנהל השקעות ראשי                        
 Sound Point Capital ,מר ריק ריצ'רט, דירקטור                        

First Trust Advisors ,מר הווארד תיפן, סגן נשיא     
אורחת כבוד: ד"ר קירה רדינסקי, מדענית ראשית, ebay ישראל, מנהלת ויזמת היי-טק ישראלית.   09:50-10:10

דירקטורית מדע נתונים ומדענית מבקרת בטכניון. חברת מליאת הרשות לניירות ערך.    
ניהול השקעות בעידן אי וודאות   10:10-10:25

מר יוסי לוי, מייסד ומנכ"ל, מור בית השקעות  
השקעות אלטרנטיביות נזילות – חשיבות אסטרטגיות מגודרות בתקופה הנוכחית  10:25-10:40

מר ברוק ריצ'י, מנהל השקעות ראשי, 2K פרנקלין טמפלטון  
PE יצירת עושר באמצעות השקעות  10:40-10:50

NewHold ,מר קווין צ'ארלסון ומר צ'ארלס גולדמן, מייסדים שותפים  
הזדמנויות השקעה ע"י יצירת מקומות לינה קהילתיים גלובליים  10:50-11:05

GSA ,מר דרק וויליאמס, מנהל השקעות ראשי  
ארוחת בוקר  11:05-11:30

מושב ב' | אלטרנטיבות השקעה - השקעות נדל״ן
עידן חדש בהלוואות הפרטיות בשוק הנדל"ן בארה"ב  11:30-11:50

Madison Reality Capital, מר אדם טנטלף, שותף, מייסד  
BE ME HOTELS - זה לגמרי אישי  11:50-12:05

  BE ME Hotels ,מר נפתלי בר נתן, מייסד ומנכ"ל  
השקעות פרייבט אקווטי בנדלן בקנדה   12:05-12:20

מר סשה צ'וצ'וז, מנכ"ל Greybrook Securities Inc ומר ניר כאהן, מנכ"ל Yazamnoo, קרן 35 בע"מ   
אורח כבוד: מר אורי לוין, מייסד וויז, יזם סדרתי, מייסד וחבר דירקטוריון בחברות FeeX, Moovit, FairFly, Engie, Refundit, Seetree ועוד.  12:20-12:40

מושב ג' | פילנתרופיה והשקעות חברתיות 
פאנל: עו"ד איריס לייבוביץ', SFO בשיחה עם הנסיך לורנצו דה מדיצ'י - צאצא ישיר של משפחת מדיצ'י, אחת המשפחות החשובות   12:40-13:00

            בהיסטוריה שבחסותה טיפחה את היצירות הגדולות של הרנסנס וד"ר פול האצ'ינסון, האצינסון פמילי אופיסס, פילנתרופ
 OueCrowd :פאנל  13:00-13:30

פאנל: הקשר בין יזמות עיסקית ליזמות חברתית ואת התרומה למשק ולחברה    13:30-14:00
 TBA    :מנחה  

משתתפים:    מר ניסים בר-אל, מייסד ויו"ר קבוצת קומסק, יו"ר יוזמים עתיד, יזם עסקי וחברתי  
    גב'  עדי סופר-תאני, מנכ"לית, פייסבוק ישראל

    גב' חגית אדלר, מנכ"לית, אסם נסטלה 
2B Community ,מר יואל חשין, מייסד    

ארוחת צהריים   14:00-15:00

מושב ד' | עסקים משפחתיים והעברה בין דורית 
כיצד להביא את העסק המשפחתי שלך לשגשג על פני הדורות  15:00-15:30

אורחת כבוד: גב' מיצי פרדו, אשת עסקים, סופרת, משפחת מייסדי רשת בתי המלון שרתון העולמית   
שיקולי מס בעת ביצוע השקעות  15:30-15:45

Grant Thornton Israe ,רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המיסים  
פאנל: "אני לבד ואין מי שיכול להבין אותי" – האם אפשר להתגבר על החוויה הזו של דור ההמשך?   15:45-16:10

מנחות הפאנל: ד"ר תמר מילא, מייסדת דורות עסקים משפחתיים וגב' טל יהב, פיתוח תהליכי הכשרה של קבוצות דור המשך   
משתתפים:      מר שליו ינאי, מנהל מכירות,כלכלן, דור שני, ינאי בתי צמיחה  

      גב' גליה חזן תירוש, ניהול בית המכירות הפומביות לצד אביה ואחיה, תירוש בית מכירות פומביות
Ortal Enterprise and Investments ,מר יוני ליימן, מייסד ומנכ"ל      

פאנל העסק משפחתי כפלטפורמה מאפשרת ולא חונקת לדורות הבאים: Case Study - משפחת דהבני  16:10-16:30
מנחה:    ד"ר עדנה פשר, מייסדת ומנכ"לית, קבוצת ד"ר עדנה פשר ושות', יועצים לניהול בע"מ   

משתתפים:    משפחת דהבני, בעלי חברת בלדי בע"מ  
    מר ארז דהבני, מייסד, מנכ"ל, בלדי בע"מ

    גב' קארין דהבני, מנהלת המחלקה הכלכלית, בלדי בע"מ
    מר תמיר דהבני, מנהל מחלקת יבוא דגים וירקות קפואים

    מר טל דהבני, מנהלת מחלקת חדשנות ופיתוח מוצרים
    מר דור דהבני, מנהל מחלקת שיווק

       תרגום סימולטני ינתן במהלך כל יום הועידה
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