
המגרש העסקי של EY - עסקאות ומנועי צמיחה 
בעידן של שינויים מתמידים

יום רביעי ן 5.6.19 ן אצטדיון סמי עופר, חיפה

התכנסות והרשמה 09:00  -  08:00

דברי פתיחה
דורון שהרבני, שותף מנהל, EY ישראל

09:15  -  09:00

מיזוגים ורכישות: משקיעי Private Equity אסטרטגיים 
ומוסדיים בדיון על עולם העסקאות

מנחה: אלון לוגסי, שותף מנהל, מחלקת עסקאות ומשרד חיפה, EY ישראל
דוברים: שרון אמיר, שותף בכיר, מנהל תחום מיזוגים ורכישות, נשיץ ברנדס אמיר

שמוליק בראשי, שותף, קרן פורטיסימו 
מוטי גוטמן, מנכ"ל, מטריקס

רועי יקיר, משנה למנכ"ל ומנהל השקעות ראשי, הפניקס 
טל פניני, ראש תחום הגבלים עסקיים, רגולציה ותחרות, EY ישראל

10:00  -  09:15

ראיון אישי על תהליך הניהול והשבחת חברות עד לאקזיט
רונן בראל, יו"ר, EY ישראל, מראיין את ישי דוידי מייסד ומנכ"ל, 

קרן ההשקעות פימי 

10:20  -  10:00

Open innovation platform - חדשנות בארגון כפלטפורמה לצמיחה
JVP הרצאת פתיחה: אראל מרגלית, מייסד ויו"ר, קרן

מנחה: איתי ז'טלני, שותף, מנהל תחום חדשנות, EY ישראל
דוברים: ד"ר נחום איצקוביץ', מנהל רשות ההשקעות, משרד הכלכלה

רובי גינל, מנכ"ל, התאחדות התעשיינים בישראל
גל גינת, מנהלת תחום חדשנות, משרד חיפה, EY ישראל

עודד סתר, סמנכ"ל אסטרטגיה, כלכלה ובקרה, קבוצת שיכון ובינוי                           

11:20  -  10:20

הפסקה 11:50  -  11:20

ראיון אישי על עסקת תע"ש והקשר של התעשייה הבטחונית 
לאקוסיסטם הכלכלי

יורם טיץ, שותף מנהל, EY ישראל, מראיין את בצלאל )בוצי( מכליס, 
נשיא ומנכ"ל, אלביט מערכות 

12:10  -  11:50

הרצאות TED: העברת השרביט וחילופי דורות כחלק מניהול אסטרטגיה
איתי בן זאב, מנכ"ל, הבורסה לניירות ערך

אייל מליס, מנכ"ל, תנובה

12:40  -  12:10

העברה בין-דורית וכניסת שותפים חדשים לחברה
מנחה: טל אליאסף, שותף מנהל, נשיץ ברנדס אמיר

דוברים: איציק וייץ, מנכ"ל, קבוצת קרסו מוטורס
דימה זאיל, שותף, מחלקת עסקאות, EY ישראל            

עפיף עפיפי, מנכ"ל, קבוצת עפיפי

13:20  -  12:40

האיש "מאחורי הקלעים"
ישראל )שרי( גרידינגר, בעלים, קבוצת Cineworld העולמית 

ו- Yes Planet ישראל

13:40  -  13:20

להרשמה

בחסות:

https://haifaconf.forms-wizard.net/users/new

