כנס נדל”ן
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In partnership with:

יום שני 17.6.19 I
מלון דויד אינטרקונטיננטל ת"א
 09:00 - 08:00התכנסות והרשמה
 09:10 - 09:00דברי פתיחה :דני הרינג ,שותף בכיר ,מנהל תחום נדל"ן ,שטיינמץ ,הרינג ,גורמן ושות' עורכי דין
חן שיין ,שותף בכיר ,מנהל תחום נדל"ן EY ,ישראל
 - PropTech 09:30 - 09:10טכנולוגיה ונדל"ן
חן שיין ,שותף בכיר ,מנהל תחום נדל"ן EY ,ישראל
 09:55 - 09:30הרצאת מפתח :לילך אשר-טופילסקי ,מנכ"לית ,בנק דיסקונט
 10:55 - 09:55שוק הדיור בישראל ,לאן הולכים מכאן?  -המלצות לממשלה החדשה
מנחה :חן שיין ,שותף בכיר ,מנהל תחום נדל"ן EY ,ישראל
משתתפים :עודד גבולי ,לשעבר מהנדס עיריית ת"א-יפו | גיל גבע ,יו"ר ,קבוצת תדהר | תמיר דגן ,מנכ"ל ,שיכון ובינוי נדל"ן |
אורן הוד ,מנכ"ל ,אפריקה ישראל מגורים | דלית זילבר ,מנכ"לית ,מינהל התכנון | שאולי לוטן ,מנכ"ל ,קבוצת לוינשטין | ראול סרוגו,
נשיא ,התאחדות בוני הארץ | חיים פייגלין ,סגן נשיא התאחדות בוני הארץ ומנכ”ל ,צמח המרמן | אברהם קוזניצקי ,יו"ר ובעלים,
קבוצת מנרב
 11:25 - 10:55הפסקת קפה
 12:40 - 11:25נדל"ן מניב  -איך להמציא את עצמך מחדש
הרצאות פתיחה :איתמר דויטשר ,מנכ"ל ,קבוצת אלקטרה | חיים כצמן ,מנכ"ל ומייסד ,גזית גלוב
מנחה :איטה קולדצקי ,שותפה ,תחום נדל"ן EY ,ישראל
משתתפים :שלמה איזנברג ,יו"ר ,ישרס | חי גאליס ,משנה למנכ"ל ,ביג מרכזי קניות אבי ורטהים ,יו"ר ,אלוני חץ נכסים והשקעות |
דודו זבידה ,מנכ"ל ,קבוצת מבנה | אבי לוי ,מנכ"ל ,מליסרון | רמי שביט ,מנכ"ל ,המשביר לצרכן | ארנון תורן ,משנה למנכ"ל קבוצת
עזריאלי ומנכ"ל קניוני עזריאלי
 13:40 - 12:40מושב  :1מימון עסקאות נדל"ן
מנחה :מני גורמן ,שותף בכיר ,שטיינמץ ,הרניג ,גורמן ושות' עורכי דין
משתתפים :יוסי דורי ,מנכ"ל ,כנף-כלל ניהול פיננסים
חנה הולנדר ,מנכ"לית ,אקסלנס בית השקעות
רונית הראל בן זאב ,מנכ"לית S&P ,מעלות
רנן כהן אורגד ,מנכ"ל ,לידר הנפקות
איילת רוסק ,מנכ"לית ובעלים ,מכלול התחדשות עירונית
טלי ריצ'מן ,מנהלת אגף נדל"ן ותשתיות ,בנק דיסקונט
גיל רושינק ,מנכ"ל ,אלקטרה נדל"ן

מושב The UK Real-Estate Market :2
Opening lecture: Impact of Brexit on the European Real-Estate sector
Wolfgang Fuchs, Managing Director, UBS Investment Bank AG
Moderator: Paul Miller, Partner, BCLP
Panelists: Wolfgang Fuchs, Head EMEA Real Estate, Lodging
and Leisure, UBS Europe SE
Ian Marcus, Senior Advisor, Eastdil Secured
Sharon Shulman, Tax Managing Partner, EY Israel

 14:40 - 13:40מושב  :3השתלבות הסטארט-אפ ניישן בתעשיית הנדל"ן
הרצאות פתיחה :רון גורה ,סגן נשיא בכיר למוצר WeWork ,ישראל
בנג'י זינגר ,מנכ"ל WeWork ,ישראל
אסף טוכמאיר ,Livestone ,ומבעלי קנדה-ישראל
מנחה :אורן בר-און ,שותף בכיר ,מנהל תחום היי-טק EY ,ישראל
משתתפים :מירב אורן ,מנכ"לית ושותפה מייסדתVersatile ,
Natures
רועי דור ,נשיאObligo ,
אור הילטש ,שותף מייסד וסמנכ״ל טכנולוגיותSkyline AI ,
עמיעד סוטו ,מנכ"ל ומייסדGuesty ,

מושב  :4שמאות בעידן של שינויים טכנולוגיים
הרצאת פתיחה :דורית קדוש ,מנהלת מחלקת תאגידים ,רשות ניירות ערך
מנחה :איתי בר חיים ,שותף ,תחום נדל"ן EY ,ישראל
משתתפים :דברת אולפינר ,שמאית מקרקעין ,גרינברג אולפינר ושות'
לימור גוטפריד ,שמאית ,מנהלת צוות סקירות נדל"ן EY ,ישראל
ד"ר רינה דגני ,מנכ"לית ובעלים ,קבוצת גיאוקרטוגרפיה
חיים מסילתי ,יו"ר ,לשכת שמאי המקרקעין בישראל
אסף נגר ,סמנכ"ל כספים ,ביג מרכזי קניות
ירון ספקטור ,מנכ"ל ובעלים ,ירון ספקטור שמאות מקרקעין

14:40

ארוחת צהריים

להרשמה
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