פורום דור ההמשך
מנהיגים צעירים בתעשייה

המכללה לניהול בתעשייה
מבית התאחדות התעשיינים

המכללה לניהול בתעשייה בשיתוף פורום דור ההמשך
מתכבדים להזמינך למפגש

עסקים משפחתיים

יום שלישי 16.00-19:00 15.1.2013

התאחדות התעשיינים

רח' המרד  29תל אביב קומה  16אולם מושביץ

על מנת לנהל עסק משפחתי מצליח ומבלי לפגוע במערכות היחסים הקיימות יש לטפל בכל סוגיה מקצועית
תוך כדי שימוש בתובנות ובגישות ייחודיות שאינן קיימות בעסקים אחרים
עסק משפחתי הינו עסק הנמצא בשליטה ישירה או עקיפה של משפחה אחת או מספר משפחות ,לרבות חברות ציבוריות וגדולות.
ניהול העסק המשפחתי מבוסס על התחשבות במאפיינים ייחודיים ,הכוללים בין היתר יחסים אישיים ורגישים בין בני המשפחה.
מטרת המפגש :הצגת מגוון הסוגיות הייחודיות בפעילותו של העסק המשפחתי על בעיותיו ומאפייניו; מתן פתרונות ועצות מעשיות
לטיפול אופטימאלי בסוגיות אלה ,לשם ניהול מוצלח של עסק משפחתי.
קהל היעד :מנכ"לים ,בעלים ,מנהלים ודור המשך בעסקים משפחתיים.

סדר יום
16:00-16:30
16:30-17:15

17:15-18:00

18:00-19:00

התכנסות ודברי פתיחה
גב‘ מירית כהן זמיר ,יו"רית פורום דור ההמשך ,סמנכ"לית בחברת ש.כהן
מר יהודה היימן ,סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי ומנהל איגוד תעשיות המתכת החשמל והתשתית בהתאחדות התעשיינים
העברת העסק המשפחתי מדור לדור – דילמות ופתרונות
דילמות בתכנון העברת המושכות בעסק המשפחתי
קוים לתכנון ההעברה הבין דורית – הלכה למעשה
העברה או מכירה של העסק המשפחתי ? סוגי פתרונות
מר אלי כהן ,מנכ"ל הדרכה יוצרת פיתוח ארגוני בע"מ )  ( 1994המתמחה בליווי עסקים משפחתיים
יומבו – סיפור ההעברה והמכירה של העסק המשפחתי
התפנית במעבר הדורות – משותפות של אב ובן לשותפות של אחים
מייסדים וממשיכים – לקחים מאתגרי המעבר הבין דורי
מודל המכירה וההיפרדות מהעסק המשפחתי
עו"ד דוד גרבורג ,מבעלי ומנהלי חברת גרבורג בע"מ  -חברה לייצור ושיווק זיתים בישראל
להעביר או למכור את העסק המשפחתי ?
דיון פתוח של בעלי ומנהלי עסקים משפחתיים על אתגרי המעבר הבין דורי

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום ,אולם מחייבת הרשמה מראש
לפרטים נוספים :איתן מנדל ,מנהל פורום דור ההמשך ,טל' eitan@industry.org.il 03-5198869
בברכה,
מירית כהן זמיר ,יו"רית פורום דור ההמשך

להרשמה לחץ כאן

