
 

    

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים,

 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

 בחברה קניין רוחני 
"א, ת 1ברחוב מונטפיורי  ,9:00-12:30בין השעות , 2020 בפברואר 24 ' בביום יתקיים  המפגש

 בשל מגבלת מקום. מצריך הרשמה מוקדמת, אך המפגש ללא עלות ולחברים בלבדבאודיטוריום. 
 

 התכנסות וכיבוד  9:00-9:20
9:20-9:30 
                  מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,אלינה פרנקל רונןרו"ח  :ומגיבה דברי פתיחה

 סגנית יו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,דגנית שוקרוןמרכזת מקצועית ומנחה: רו"ח 
9:30-10:15 

 עלויות בטיפול בקניין הרוחני של חברה או עסק? לייעל ולהפחיתצד ניתן כיהנושא: 
מנהלים בחברות מכירים בכך כי טיפול בקניין הרוחני הוא אחת מההוצאות המשמעותיות ביותר של חברה, בייחוד 

כון כאשר הטיפול אינו לוקח בחשבון אסטרטגיה המאזנת בין טיפול מיטבי לצרכים הפיננסים של העסק. הדבר נ
הולך וגדל עם השנים ובהתאם הולך ומכביד כלכלית על תזרים החברה.  ובמיוחד עבור חברות בהן הפורטפולי

בהחלט יש מה לעשות, ונציג מספר אפשרויות להוזלה משמעותית של עלויות, מבלי לפגוע בקניין  –החדשות הטובות 
 הרוחני. 
 ו שותפה בקבוצת לוצאט-ד"ר אסתר לוצאטו, מנהלת :תהדובר

10:15-11:00 
 הון גיוסהחברה בעמדות  שיפור–המבט של משקיע  קודתקניין רוחני מנהנושא: 

הון לעיתים מערב "כסף חכם" אשר יודע לשקלל את נתוני החברה. לחברות צעירות או חברות בעלות תקציב  גיוס
בקניין הרוחני עד שיגיע מוגבל קיים הפיתוי שלא להשקיע כספים רבים בקניין הרוחני )או לדחות את ההשקעה 

מבלי לקחת בחשבון שאותו קניין רוחני יכול דווקא להעלות את תג המחיר ביום ההשקעה, מנקודת מבטו  –הכסף( 
 של המשקיע. 

 עורכי דיןמשרד לוצאטו , אהוד לסלו עו"ד הדובר:
11:00-11:45 

 לא מה שחשבתם –קניין רוחני הנושא: 
בין אם מדובר בעיצוב של מוצר, סימן מסחר, זכויות יוצרים,  –רוחני של חברה מופיע בשלל צורות ודרכים  קניין

פטנטים ועוד, אך לעיתים אנו רואים כי בעל הקניין הרוחני )הפוטנציאלי או הקיים( אינו ער לקיומו או לפוטנציאל 
 העסקי החבוי בו. 

זאת לצד החשיבות  –ין רוחני, מדוע הדבר חשוב ויוצר יתרון תחרותי בשוק יש צורך להבין איך ניתן להגן על אותו קני
 של הימנעות מחשיפה לתביעות הפרה יקרות. 

 עורכי דין משרד לוצאטו פה מנהלתשות – מיכל לוצאטועו"ד  :תהדובר
11:45-12:30 

 קניין רוחני בחברההנושא: פאנל בנושא 
 מנחה: רו"ח דגנית שוקרון

 הדוברים:
 אלינה פרנקל רונןרו"ח  

 , נשיא קבוצת לוצאטוד"ר כפיר לוצאטו
 

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

 רישום ישיר באתר לשכת רואי חשבון :

)יש להכנס  לגלול מטה כל אירועי המועדון  המועדון הפיננסי   כניסה לאתר לשכת רואי חשבון לדף הבית         מועדונים והטבות 

   icpas.org-bracha@fcעם מספר ת.ז. בטרם נרשמים לארוע או באמצעות ברכה יאסי : 
 

 בברכת חברים,

  
 

                  

 
 
 
 

  

 
 

 

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

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים
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