
 המרכז למשפט מסחרי | הפקולטה למשפטים

 השתלמות יועצים לעסקים משפחתיים
 עו"ד משה כאהן מרכז אקדמי:

 2019לדצמבר    2 מועד פתיחה:

 ע, מרבית העסקים בישראל ובעולם מוגדרים כעסקים משפחתיים.וכיד

השונים מעסקים רגילים. ניהול של עסק ידי בני משפחה מאפיינים מיוחדים -לעסקים הנשלטים על

 .משפחתי מהווה אתגר של ממש

האתגר הגדול ביותר העומד בפני משפחה המנהלת עסק משפחתי, הינו להביא לא רק להצלחה ושגשוג 

 של העסק, אלא גם  לשמירה על היחסים  הטובים בתוך המרקם המשפחתי העדין.

למשתתפים את הידע והכלים הבסיסיים  הדרושים לצורך מתן  יעוץ נכון מטרת יום העיון הינה להעניק 
 ומקצועי לעסקים משפחתיים  תוך הבנת האפיונים המיוחדים והבעיות הייחודיות של עסקים מסוג זה.

 * רשימת הרצאות ומרצים

 הצדדים והכוחות השונים הפועלים בעסק המשפחתי

 משה כאהןעו"ד 

 היבטים פסיכולוגיים -משפחתייםעסקים 

 ד"ר דוד זוהר

 משפחההזכויות בעסק המשפחתי מכח יחסי 

 פרופ' שחר ליפשיץ

 האתגרים העסקיים בעסק המשפחתי

 לילך זיורו"ח 

 יחסי עבודה בעסק המשפחתי

 ןיייורי מילשטעו"ד 



 העברה בין דורית בעסק המשפחתי

 משה כאהןעו"ד 

 בעסק המשפחתיהיבטי מיסוי והשקעות 

 רו"ח איריס שטרק

 חבויות בני המשפחה כלפי נושים של העסק המשפחתי

 פרופ' שחר ליפשיץ

 ניהול מו"מ בעסק המשפחתי

 מוטי אלונימר 

 מעסק משפחתי קטן לרשת סופרמרקטים מובילה בישראל

 רמי לוימר 

 מסייעתכיצד תורת המשחקים  -פסיכולוגיה ורציונליות בעסק המשפחתי

 פרופ' עדי אייל

 הליך הגישור בעסקים משפחתיים

 השופטת )בדימוס( הילה גרסטל

 די בחברה המשפחתיתאגימימשל ת

 משה כאהןעו"ד 

 ייעוץ ארגוני ותרבות אירגונית בעסק המשפחתי

 איילת פרמןגב' 

 הדירקטור החיצוני בחברה המשפחתית

 יעל רב הוןגב' 

 בעסק המשפחתי משבר נפוציםסימולציות של מצבי 

 משה כאהןעו"ד 

 כפוף לשינויים*
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