
 

    

 

 

 

 

 
 ם,חברות וחברים יקרי

 
 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

 אלטרנטיבות והשקעות בנדל"ן -קירות  4לא חייבים 
  ,00:12-9:00בין השעות  בשעות הבוקר, 9201 במאי 19' אהמפגש יתקיים ביום 

 ת"א, באודיטוריום.  1ברחוב מונטפיורי 
 בשל מגבלת מקום. צריך הרשמה מוקדמתמ, אך המפגש ללא עלות ולחברים בלבד

 

( נוסדו לראשונה בארה"ב נדל"ןקרנות להשקעות בREIT-Real Estate Investment Trusts  קרנות ריט )
במסגרת חקיקה חברתית. מטרת המהלך היתה לעודד השקעה של הציבור הרחב בנכסים מניבים  1960-ב

כסים מניבים נהנים מיתרונות השקעה וממתאם נמוך עם איכותיים וגדולים, בפיזור רחב ובניהול מקצועי. נ
נכסי השקעה אחרים שמביא להקטנת התנודתיות והסיכון הכולל בתיק ההשקעות. רכישת מניות בקרן 
מאפשרת, למעשה, להשקיע במגוון נכסים מניבים, בסכומים נמוכים וליהנות מתרומתם לתיק ההשקעות. 

ם להתפשטות מודל הריט לעשרות מדינות ברחבי העולם. הצלחת המהלך בארה"ב הביאה במהלך השני
היא  1קרנות ריט. ריט ארבע . כיום נסחרות בתל אביב 2006ישראל אימצה את מודל הריט בחקיקה בשנת 

 הראשונה והגדולה שבהן.
בנוסף, נקבל סקירה על השקעות נדל"ן גלובליות לא סחירות, יתרונות ההשקעה בקרנות נדל"ן פרייבט 

וחשיבות המנהל המקומי: השקעה בנכסי נדל"ן שאינם סחירים מציעה יתרונות רבים: פיזור   (PERE) אקוויטי

אסטרטגי, גיאוגרפי, סקטוריאלי ומנהלי, מתאם נמוך עם אפיקי השקעה אחרים ותחושת יציבות שמקנה 
 ודאות.-החזקת נכס ריאלי בסביבה שסובלת מאי

 
 התכנסות וכיבוד  9:00 

9:20-9:30 
מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים  רו"ח  אלינה פרנקל רונן, דברי פתיחה:

 וחשבים
    ורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשביםסגנית יו"ר פ מרכזת מקצועית ומנחה: רו"ח דגנית שוקרון,

9:30-10:30  
 ן מניב"בנדל חזקהכאלטרנטיבה לה ריטיםהנושא: 
 הדובר:

 , קרן ההשקעות בנדל"ן מניב 1יו"ר דירקטוריון ריט , דרור גדמר 
10:30-11:30 

חשיבות מרכיב הנדל"ן הגלובלי הלא סחיר בתיק ההשקעות וחשיבות הפיזור כגידור הנושא: 
 סיכונים
 הדובר:

 , מייסד ומנכ"ל פרופימקס, המתמחה בהשקעות נדל"ן בחו"לאלחנן רוזנהייםרו"ח 
11:30-12:00 

 י בנדל"ן מניבהיבטי מיסוהנושא: 
קת מיסים בגזית גלוב וחברת פורום לראש מח, עכו–לאה טבע רו"ח )עו"ד ונוטריון(  מרצה:

 מנכ"לים, 
 מנהלי כספים וחשבים לשכת רואי חשבון בישראל

12:00-12:30 
 שאלות ותשובות

המעוניין להרחיב ולכל חבר  מבקרים פנימייםאנשי מסים, , חשבים , מנהלי כספים,CFOהמפגש מיועד למנכ"לים, 
 את ידיעותיו בנושא. 

 בברכת חברים,

    

                  

 
 
 
 

  

 
 

 

 MBA, רו"ח רונן,-אלינה פרנקל
 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 

 


