
 

    

 

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים,

 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

 הכל נשאר במשפחה
 ניהול עסקים משפחתיים ורכוש משפחתי

 
 , 16:30-19:40בין השעות  אחר הצהרים, 2019 בספטמבר 15ביום א' המפגש יתקיים 

 ת"א, באודיטוריום.  1רחוב מונטפיורי "ח, בית לשכת רוב
 בשל מגבלת מקום. מצריך הרשמה מוקדמת, אך דהמפגש ללא עלות ולחברים בלב

 

והפיננסי, הן בתחילת הקשר הזוגי והן עסקי –נעסוק בנושאים מתחום דיני המשפחה המשיקים לעולם הכלכלי  במפגש
הסכמים אותם אנו עורכים בתחילת החיים המשותפים או  –נדון בהסכמי ממון והסכמי חיים משותפים  בסיומו:

ן עריכת ההסכמים, תוקפם בהקשרים שונים והמשמעויות הכלכליות הנובעות מהוראות שכיחות במהלכם. נבחן את אופ
נכיר מהם מנגנוני –בהסכמים כאלה, לרבות מניעת התדיינויות עתידיות. נעסוק בפירוק הקשר הזוגי בהיבט הרכושי 

 רות.חלוקת הרכוש הן לגבי מניות ואופציות והן לגבי מוניטין, נכסי קריירה וכושר השתכ
על זאת ועוד  בנוסף נשמע איך עסקים משפחתיים מתמודדים בעולם התחרותי, החוזקות והחולשות בעסק משפחתי.

 במפגש.
 

 התכנסות וכיבוד  16:30

16:50-17:10  
 : דברי פתיחה

 מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשביםרו"ח אלינה פרנקל רונן, 
, לשכת לבוררויות וגישור משותף המרכזיו"ר סגנית נשיאה, יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ, , יברטליאת נו ועו"ד רו"ח

 רואי החשבון בישראל
 מנחה: 

 סגנית יו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,דגנית שוקרוןרו"ח 

17:10-18:40   
 הנושאים:

o הסכמי ממון וחיים משותפים 
o  גם על מניות ואופציות  –חלוקת רכוש 
o ונכסי קריירה מוניטין 

  עורכי דין  ,נאוה פרס משרד נאוה פרס עו"ד הדוברת:
שנה בתחום. במרוצת השנים הובילה את תיקים מורכבים  30נאוה פרס, מומחית לדיני משפחה, בעלת ניסיון של כ "ד עו

 בעלי נכסים. םאליאינדיבידוומשמעותיים ביותר בתחום דיני המשפחה, בדגש על הסכמי גירושין וחלוקת רכוש של 
 

18:40-19:10 
 הכל נשאר במשפחה: הנושא
 יו"ר וילי פוד השקעות, צביקה ויליגרמר  הדובר:

 

19:10-19:40 
 שאלות ותשובותפאנל מקצועי 

 מנחה: רו"ח דגנית שוקרון
 :יםהדובר
 אלינה פרנקל רונןרו"ח  

 נאוה פרס עו"ד
 רט יליאת נויב ועו"ד רו"ח

 צביקה ויליגר מר
 

 ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא.  , מבקרים פנימייםחשבים , מנהלי כספים,CFOש מיועד למנכ"לים, המפג
 

 בברכת חברים,

    
                  

 
 
 
 

  

 
 

 

 MBAרונן, רו"ח, -אלינה פרנקל
 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 

 


