
השקעות, נדל״ן וחדשנות - הקיבוץ צועד קדימה
יום שלישי, 16 באוקטובר 2018 | מלון דן פנורמה, תל אביב

Networking-התכנסות, רישום ו  08:00-09:15
פתיחת הועידה  09:15-09:30

מנחה הוועידה: רו"ח חיים הרשקו, הרשקו, פרקש ושות', רואי חשבון  
דברי פתיחה :   גב' אורית רבין, מנכ"ל, די. סי. פייננס  

הרצאת פתיחת ועידה ודוברי מפתח  
הרצאת אורח - ח"כ אורי אריאל, שר החקלאות  09:30-09:50

הרצאת אורח - מר אבי גבאי, יו"ר תנועת העבודה  09:50-10:20

מושב א' - השקעות, מיסוי ורגולציה   
השקעות אלטרנטיביות - הדבר הבא בעולם ההשקעות  10:20-10:40

מר רמי דרור, מנכ״ל, הלמן אלדובי   
החלה למפרע של חקיקת המס החדשה בקיבוץ המתחדש – האומנם?  10:40-11:00

מר דין קלרו, עו״ד )חשבונאות(, שקל ושות׳, משרד עורכי דין  

ארוחת בוקר  11:00-11:30

מושב ב' - דיור, קרקעות וטכנולוגיה  
הרצאת אורח - ח״כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון  11:30-12:00

שיוך דירות ומגרשים קנייני או חלופת האגודה - טיפים בעינייני מיסוי  12:00-12:15
מר שלומי עובדיה, הרשקו, פרקש ושות׳, משרד רואי חשבון   

עסקאות השבה לרמ״י ויזום - מחלוקות משפטיות ומיסויות מול רשות המיסים    12:15-12:50
מר יהושע שוקרון, הרשקו, פרקש ושות׳, משרד רואי חשבון  

מר עופר אלבוים, עו״ד )חשבונאות(, שקל ושות׳, משרד עורכי דין  
פאנל: ערעור על שומות רמ״י - המלצות מעשיות   12:50-13:10

מנחה:    גב' נחמה בוגין, שמאית מקרקעין מוסמכת, משפטנית ואגרונומית, בעלת משרד נחמה בוגין בע"מ  
משתתפים: עו"ד עופר נעם, מתמחה באגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מקרקעין, ליטיגציה  

     גב' מירי רמון, שמאית ראשית רמ"י

מהפכת הבלוקצ'יין ומטבעות הקריפטו בעולם   13:10-13:40
Alignment -מר אבישי זיו, שותף ומנכ"ל סינגיולריטים ו  

קרן Singulariteam הוכרה כקרן הפעילה ביותר בישראל בשנת 2015 ע״פ IVC ועד היום השקיעה כ- 150 מיליון   
בחברות סטארטאפ ישראליות שונות. אליינמנט הינה זרוע הבלוקצ'יין של הקבוצה.  

הרצאת סיכום:  נישואין זה דבר מצחיק - קטעים מהמופע ההומוריסטי והמרגש "טובים השניים"     13:40-14:00
עו"ד בני דון-יחייא, מומחה לדיני משפחה וירושה  

 
ארוחת צהריים  14:00-15:00

 



2018 Family Office & U/HNWI Events

For more information please visit our website at www.dc-finance.com

The East Coast Family Office & High 
Net Worth Conference

October 25th, 2018
The Union League Club, NYC

www.nyc-wealth.com

DC Finance's flagship Annual Family 
Office Conference

The NYC Family Office Real Estate 
Investment Conference

October 23rd, 2018
Shearman & Sterling LLP, NYC

www.wealth-realestate.com

A meeting dedicated to one of the 
most prominent investment sectors 
– Real Estate

The Toronto Family Office & High 
Net  Worth Conference

November 6th, 2018
Four Seasons Hotel, Toronto

www.canada-wealth.com 

DC Finance's inaugural Family 
Office & HNWI Canadian 
Conference

The New York Family Office & High 
Net Worth Blockchain Conference

November 13th, 2018 
Shearman & Sterling LLP, NYC 

www.nyc-blockchain.com

Family Office Investments in 
Blockchain & Cryptocurrencies

The Dallas Family Office & High Net 
Worth Blockchain Conference

November 15th, 2018
The City Club, Dallas

www.dallas-blockchain.com 

Family Office Investments in 
Blockchain & Cryptocurrencies

The Florida Family Office & 
High Net Worth Conference

December 4th, 2018
W Hotel, Miami Beach

www.wealth-florida.com 

The Annual Pre Art Basel Family 
Office conference followed by a 
week of luxury art related events

The Dallas Family Office &  High Net 
Worth Conference

October 30th, 2018
The City Club, Dallas

www.wealth-dallas.com

Fresh innovative ideas and unique 
topics from a distinguished panel of 
experts from all across the globe

The Tel Aviv Family Office Real 
Estate Investment Conference

November 14th,2018
Tel Aviv Stock Exchange, Tel Aviv

www.israelwealth.com

Real Estate Investments for 
Family Office and High Net Worth 
Individuals.


