
	 	
רישום והתכנסות  08:00-09:00

דברי ברכה: אורית רבין, מנכ״ל, די.סי. פייננס  09:00-09:10
09:10-09:15  מנחה את הועידה: ד"ר נאוה מיכאל צברי, מנהלת מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים, אונ' תל אביב, דור שלישי למשפחת שטראוס

 
מושב א' | ניהול עושר משפחתי

הרצאת דובר מפתח: ח"כ, ד"ר מייקל אורן סגן שר במשרד ראש הממשלה  09:30-09:50
מיזוגים ורכישות - הרפורמה בתחום שינויי המבנה ושיקולי מס במיזוגים ורכישות  09:50-10:10
רו"ח ישי כהן )משפטן(, שותף, ארצי, חיבה, אלמקייס כהן - פתרונות מיסוי בע"מ   

גילוי מרצון – כל מה שחשוב וכדאי לדעת  10:10-10:25
עו"ד איתי הכהן, שותף מייסד, משרד עו"ד איתי הכהן ושות'  
קרנות השקעה - שיקולים מיסויים בתכנון מבנה ההשקעה  10:25-10:40

רו"ח בני יונה, לשעבר מנהל מחלקת שוק ההון ברשות המיסים, משרד ברכה ושות'  

 
מושב ב' |  השקעות אלטרנטיביות

עולם ההשקעות האלטרנטיבי- הדבר הבא בעולם ההשקעות  10:40-10:55
מר רמי דרור, מנכ"ל, הלמן-אלדובי בית השקעות  

הזדמנויות השקעה בפרייבט אקוויטי בארצות דוברות גרמנית  10:55-11:15
ד"ר ארנסט בולס, יו"ר ומר וטורסטן קרום, שותף מנהל, HQ Capital, משותפיה האסטרטגיים של פרופימקס  

ארוחת בוקר  11:15-11:45
רכישת נדל"ן מגורים בחו"ל: שער לאזרחות נוספת  11:45-12:00

  Henley & Partners Switzerland ,מר מריוס רפאל, ראש תחום  
משהו מתבשל בתעשיית הקנאביס  12:00-12:20

Province Brands, Canada ,מר דומה וונדשוך, מייסד ומנכ"ל  
Province Brands, Canada ,מר אלעד ברק, מנהל פיתוח עסקי  

בניית ערך בהשקעה בנדל"ן   12:20-12:30
מר ניר כאהן, מנכ"ל קרן 35 בע"מ  

מושב ג' | השקעות בבלוקצ'יין ומטבעות קריפטו 
Security Tokens :פותחים שוק חדש של השקעות אלטרנטיביות נזילות בשווי מאות טריליוני דולרים   12:30-12:45

Securitize ,יזם וחבר דירקטוריון ,SPiCE VC ,מר טל אלישיב, יזם ושותף מנהל  
ביטקוין - מאנונימיות ללגיטימיות  12:45-13:00

מר יובל רואש, מייסד שותף ומנכ״ל, חברת ביטס אוף גולד בע״מ  
גיוס והערכת שווי מטבעות הקריפטו  13:00-13:20

 WINGS Foundation ,מר סטניסלאב אוסקין, מנהל פיתוח עסקי  
13:20-13:35  מיהו ה- ICO המודרני?

Evident Proof ,מר בריאן מקלפרי, שותף מייסד  

 
מושב ד' | פמילי אופיס, עסקים משפחתיים, לייף סטייל ופילנתרופיה

קרן התרבות אמריקה ישראל, איריס רף רונן מנכ"ל  13:35-13:50
קטעי מחול ע"י רקדנים מלגאי קרן התרבות אמריקה ישראל: אלינור אוסטרובסקי וליאן רייזר ויובל כהן    

ניהול סיכונים בתחום הקמעונאות בארה"ב  13:50-14:10
 Rockstep Capital USA ,מר אנדי ויינר, נשיא  

ניהול העסק המשפחתי  14:10-14:25
ד"ר נאוה מיכאל צברי, מנהלת מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים, אונ' ת״א, דור שלישי למשפחת שטראוס  

הרצאת אורחת: פאולה רוזנברג - תזונת סופר פוד  14:25-14:55
מזון על, או סופר-פוד בשמו הלועזי הוא הלהיט הגדול של עולם התזונה.   

מדובר במזונות מן הטבע בעלי סגולות רבות שעשירים במיוחד בוויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון ובמרכיבי תזונה ייחודיים שלא תמצאו במזונות    
היום-יומיים ולכן משפרים את הבריאות באופן משמעותי ומסייעים לנו למלא מאגרים חסרים של הגוף.  

גם אם צורכים כמות קטנה מהם מקבלים יתרונות תזונתיים רבים.  והיום זה קל ופשוט לשלב אותם בתפריט.    
פאנל: השקעות חברתיות ומי נהנה מהן - אחת על אחת   14:55-15:10

עו”ד איריס לייבוביץ', יועצת משפטית סינגל פמילי אופיס ישראלי, בשיחה על ניהול, רווחה, והשקעה חברתית   
Vibe Israel  עם גב' ג'ואנה לנדאו, מייסדת ומנכ"לית, עמותת  

הרצאת אורח: עו"ד בני דון-יחייא - לא נותנים מנוח - על צוואות, עזבונות ומאבקי ירושה   15:10-15:40
ארוחת צהריים וסיום הועידה   15:40-16:30

 

           תרגום סימולטני ינתן במהלך כל יום הועידה
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