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 ניהול הון ועסקים משפחתיים
 להפוך את המשפחה ליתרון תחרותי

 
 רלינגד"ר ציפי שפ: תאקדמי תמנהל

 המרכז הבינתחומי הרצליה
 

 91.40.91מועד פתיחה: 
 92:44-04:44מפגשים בין השעות  8

 

"By 2025, McKinsey forecasts, there will be more than 15,000 companies 

worldwide with at least $1 billion in annual revenues, of which 37% will be 

emerging-market family firms. In 2010 there were only 8,000 firms worldwide 

of this size, and only 16% of them were family-controlled and from emerging 

markets" (McKinsey Quarterly, 2014) 
 

ויצטמצמו בכמות ובהיקף, סטטיסטיקות מנבאות כי  כוליחרף הסברה כי עסקים משפחתיים 

ההיפך הוא הנכון. על פי סטטיסטיקות אלה בטווח של עשר השנים הבאות צפויים היקפים 

 החברה ועל הכלכלה העולמית.  והשפעה הולכים וגדלים של עסקים משפחתיים על

 

 אליה וקוץ בה. -אכן , "עם משפחה לא עושים עסקים"אין אדם שלא שמע את המשפט: 

רווחים שנשארים בתוך המשפחה, הטבעת  סק,בע משפחתית לצד היתרונות של שליטה

משותף רבה בניהול  קיימת בצד האחר מורכבות ,דחותם להנצחת המורשת המשפחתית ועו

מפגש מאתגר שבין אהבה בין השאר, תולדה של  מורכבות שהינה ,ו"משפחה"של "עסק" 

 פקידהבה בעת גם מוחתיים עסקים משפאנשי מורכבות זו מהווה פוטנציאל עבור  לכסף.

משל אנשי ייחודיים ושונים , לי משקל ניכראתגרים כלכליים, רגשיים וחברתיים בע הםבידי

 עסקים לא משפחתיים.

זהה מהשני שפותח ע"י ד"ר ציפי שפרלינג " חד"מודל הוליסטי למודל הקורס מבוסס ע

 –פיננסי  –: אסטרטגי םתחומיהבין ותרומה הדדית בין משפחה לעסקים,  ו השפעות גומלין

 אבחון, לפרקטי ויעיל לזיהוי כלי משמשהמודל . (Social Capital) אישי ובינאישי –משפטי 

חה המנהלת במשפ הכוח הפוטנציאלי הטמון וליצירת פתרונות שיש בהם כדי למנף את

 . עסקיהולהפוך אותה ליתרון תחרותי עבור 

 

י הזדמנות ייחודית לאנשי עסקים משפחתיים להתנסות באופן איש התכנית המוצעת מהווה 

משפחתיים  את יישומם לתהליכי צמיחה ולבחון בכלי אבחון ובגופי ידע רלבנטיים שבשימו
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ה )משפחתיים ועסקיים( כולל מגבלות צמיחבנוסף נזהה ונאיר . דורייםועסקיים, דוריים ובין 

 השקעות והכנסת שותפים. הנפקות, של  כלים להתמודדות עם שאלות בשלב המתקדם

מתודולוגיות ותועבר במגוון  מהווה מקום מפגש ללמידה התנסותית ואינטראקטיבית התכנית

 מסיפורן האישי.  ישתפואשר של משפחות  אנל ומקרי בוחןמצגות, פבינן: סדנאות, סרטונים, 

 

 הקורס מיועד

בעלים, מנהלים ומשפחה של עסקים משפחתיים )ובכלל זה גם בני משפחה אשר  –לנציגים 

המעוניינים להצמיח את החברה ונכסי  –אינם משתתפים בניהול השוטף של העסק( 

אינטלקטואלים, תרבותיים, אנושיים ופיננסיים( להרחיב ולשפר את  -המשפחה )נכסים

תוצאותיה העסקיות מתוך אמונה שה"בינוני" בגודלו צריך ורוצה לצמוח ולהיכנס למגרש של 

 הגדולים.

 הקורס אינו פונה לנותני שירותים לעסקים משפחתיים

 

 : שיילמדו נושאיםבין ה

  מיתוסים אל מול מציאות. 1

  תהליכי אבחון וזיהוי. 2

 תכנון במקבילאסטרטגיה משפחתית:  -אסטרטגיה עסקית   . 3

  )סדנה( תאיומים והזדמנויו. 4

 הגר זאב עם כבש?! :עסקים משפחתיים –. ממשל תאגידי 5

 המשפחה כגוף השקעה )שימור, צמיחה והשקעות(. 6

 וירושה... ומה שביניהם!משפחה, הון . 7

 נכסי המשפחה בעיניי השותף הפוטנציאלי –האם הגענו לתקרת הזכוכית? . 8

 . פאנל משפחות 9
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 תוכנית המפגשים

 

  19404 -1מפגש 

 מיתוסים אל מול מציאות

 ציפי שפרלינגד"ר 

 

המחזיקות בנכסים משותפים ומשפחות המשולבות בעסקים  עם משפחה לא עושים עסקים?

הם תופעה עסקית ייחודית ורווחת אוניברסלית. מרבית המשפחות בעולם מעורבות יחד גם 

. תופחיםמדים עוד הולכים והמובילות את הכלכלה העולמית, והמבעסקים, כולל משפחות 

עם השפעה משמעותית  של המשפחה יתהתופעה מתייחסת למעורבות מלאה או חלק

 דינמיקה ותעסקים, מייצרות כאלה, המעורבות במשפח .סקיתעהבבעלות, בניהול ובהנהגה 

 אנקדוטות. מיתוסים ונוצרים בין אהבה לכסף, ובהתאמה  תמאתגר

הות ולנתח באופן ריאלי לזמחד  .המיתוסים אל מול המציאות לעמת את היא מטרת המפגש

 עסקיםומשפחה  בהן תחומיםהאת ולהאיר להציף ומאידך חיכוך, את הפוטנציאל ל ומושכל

שהמשפחה תהווה  באופן ,(”Familiness“) זה לזה יכולים באופן משמעותי לתרום

 יתרון תחרותי עבור העסק. 

  AVALONקטעים מסרט: 

 

 29404 – 2מפגש 

 תהליכי אבחון וזיהוי

 ציפי שפרלינגד"ר 

 

ובנקודת זמן  ממדיתהסתכלות חד מסתתרים הפתרונות?  היכןאורבות לנו המלכודות ו היכן

ם קריטיים במחזור החיים שלהם בשלביו אנשי עסקים משפחתייםל "אורבת" בלבד אחת

 סיכונים מיותרים ולא מבוקרים לעסק ולמשפחה.  תמייצר הסתכלות חד ממדית

הוליסטי אבחון ו לזיהויהמסייעים  יםפרקטי םכלי ללמוד ולתרגל מגוון פגש היא מטרת המ

על ארבעת  הגישה ההוליסטיתשל ישימותה אופן וערכה  דגש יושם עלולהמרצת הצמיחה. 

קשרי על  ובעיקר  (Social Capital) בינאישיהמשפטי והפיננסי, האסטרטגי, ה:  מדיהמ

  . ביניהם הגומלין והתלות ההדדית

 NOT HERE TO BE LOVED קטעים מסרט: 
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 (02:02)המפגש יסתיים בשעה  06405 -3מפגש 

 משפחתית: תכנון במקביל צמיחה  –עסקית צמיחה 

 ציפי שפרלינג ד"ר 

 כאבי צמיחה? משפחות המעורבות בעסקים נחשפות לסיכונים חדשים ומגוונים כאשר הן

וון ימושכים לכ צרכים חדהעסק. מ הבוגרים של שלביםנדרשות לחצות צמתים קריטיים ב

וון של צמיחת העסק. התוצאה עלולה ידוחפים בכ צרכים אידךומ המשפחתיהגנה על הקן ה

 , הן במישור העסקי והן במישור המשפחתי.וקבעון אסטרטגיהימנעות להיות נטייה חזקה ל

 . מקביל לעסק ולמשפחהון וניתוח אסטרטגי תכנלמוד ולתרגל ל מטרת המפגש היא

  

  AMT COFFEEסרט:   

ROGER LEVI AND ILPAK   דנקנר השקעות(אורנה דנקנר )לשעבר או 

 

   13405 -4מפגש 

 )סדנה(  תאיומים והזדמנויו

 דני חמיאל "רעם דציפי שפרלינג ד"ר  

קשורת היא הכלי היחיד העומד לרשותנו לשאת ולתת אודות אינפורמציה, מחשבות או ת

לא מוכרת לתוך מעצורים, להביא אינפורמציה קשורת פתוחה מאפשרת לשחרר . תרגשות

 . משותפות חדשותוהתנהגויות ופציות לייצר או תהליכי החשיבה

ם האחר איומים מובנים, אלה המכשילים לזהות בתקשורת עהיא מחד  המטרת הסדנ

שתי ללמוד ולתרגל הקשבה חדשה בעזרת יותר ממאידך המטרה היא  .להתמודדמ

  הקשבה אסרטיבית.  מאפשרת ויוצרתאוזניים, הקשבה עמוקה ה

 

  02.22 – 5מפגש 

 הגר זאב עם כבש?! –עסקים משפחתיים  –ממשל תאגידי 
 אורי סלונים, אסא כשרפרופ' עלי בוקשפן, ד"ר 

השיקולים להפרדת הבעלות מן הניהול העקרוני והמעשי עשויים להיות שונים בעסק 

משפחתי לעומת עסק לא משפחתי. חברות ציבוריות מדברות בשבח עצמאות ומקצועיות 

נות. ויתרונותיו. מאידך, גם לנוכחות בעלי השליטה בעסקים משפחתיים יש יתרוהדירקטוריון 

, ממשל התאגידי בדיני החברותמגמות עדכניות בתחום הב לדוןמטרת המפגש היא 

ובחינת הסיכונים הספציפיים לאימוצם, תוך התאמות מתבקשות, שיקולים  להציע ולבחון



                                                                                                              

                  

                         

 בתוכניתקלים היחידה להכשרת מנהלים בבינתחומי שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים 
 

 

 .וסיכוניו של הדירקטור בעסקים משפחתייםבתפקידו ספציפית גם  נדון .עסקים משפחתייםל

 הצגה כללית של מושג האתיקה בכלל ובעולם התאגידים העסקיים בפרט.גם המפגש יכלול 

 

 

 (20:30ויסתיים ב 16:30)המפגש יתחיל ב 346 – 6מפגש  

 משפחה, הון וירושה... ומה שביניהם!

 יוסי מנדלסוןעו"ד 

סוגיות כמו מתי  נתחנים עליהם משפטית? נואיך מגאיך מגלגלים הון ועסקים לדורות הבאים 

נקשרים קשרים משפטיים מחייבים בין זוגות ובתוך משפחות, מהם יחסים רכושיים ומה 

שפטית היא להבין כיצד הגנה מהמפגש  תמטר. ורה בישראל מבחינת שותפות רכושיתק

רחישים שיש ובזמן המתאים, יכולה מחד למנוע תעל מבנה החוזים נכונה, חשיבה מראש 

גשיות וכלכליות על המשפחה ועל העסק, ומאידך לעזור לשמר להם השלכות שליליות ר

 ולשבח נכסים והון משפחתי לדורות הבאים. 

 . בהצלחה הון ועסקים לדורות הבאים "לגלגל"איך   ללמוד ולתרגלמטרת המפגש היא 

 

 1746 – 7מפגש 

 המשפחה כגוף השקעה )שימור, צמיחה והשקעות(

 גדעון בנון

המעבר לשלב השקעות בהון ואף במיזמים הוא מעבר קריטי לשימור נכסי המשפחה לדורות. 

בשלב זה נדרשים לקבל החלטות לטווח הקרוב והרחוק, לבחון השקעות פיננסיות וריאליות 

ואת השפעתן הישירה והעקיפה על שימור והצמחת ההון והנכסים המשפחתיים.  שינוי זה 

ה לנהוג באופן מקצועי, להתייחס לכלל האינטרסים של המשפחה מחייב את המשפח

 לנהל את השקעותיה. איך  ןוובהתאם לבח

שיקולים לקבלת החלטות בנושאים הקשורים  ללמוד ולתרגלמטרת המפגש היא 

ת והזדמנויות, ניהול הכסף כמו: הערכת השקעו להשקעות פיננסיות והשקעות ריאליות

נציאליים, בחינת תפקידי מ עם משקיעים פוט"חה, ניהול מום בתוך או מחוץ למשפהמיזמיו

   יכול לשרת את ההשקעות.  הוהמבנה התאגידי הנכון    FAMILY OFFICE -ה, היועצים
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 2446 – 8מפגש 

נכסי המשפחה בעיניי השותף  –האם הגענו לתקרת הזכוכית? 

  הפוטנציאלי

 שותף בפימי -עמית בן צבי

האם כאשר קצרה ידיה  להכניס שותף פעיל לעסקים? למשפחה  קריטיאו  כדאי מתי וכיצד

מול התחרות הקשה, מול הצורך באיוש תפקידים מקצועי, מול הצורך ביישום מהיר של 

הקריטיות מבהירה את הנחיצות. באופן טבעי בהמשך  מול סכנת הסטגנציה?או/ו  החלטות

מי סקי. בין ערכי המשפחה לשותף העורכבים הדרך, עלולים להיווצר פערים וקונפליקטים מ

 האם וכיצד תתקיים הובלה משותפת?  מעתה את צמיחת העסק? כל להובילבאמת יו

קבלת החלטות ואת ההשלכות למוד ולתרגל את השיקולים בל פגש היאמטרת המ

 . בהכנסת שותף או משקיע

טען לימודי והתנסותי אך עם מ את הקורס , לחזור לנקודה בה פתחנוסגור מעגלהכוונה היא ל

ויכולתה לשמור על  מקומה של המשפחהושאלת  – Familiness -השאלת חדש ומעמיק. 

 . שלב הזהוהרבה יותר מאתגרת בממשיכה להיות מרכזית  יתרון תחרותי

  

 

 פאנל מסכם

 

יחלקו מסיפורם האישי,  הפאנל יהווה במה פתוחה לשיח בין אנשי עסקים משפחתיים ובו

אנשי של עות ומנעד רחבים של ד המשתתפים בפאנל מייצגים קשת סקי.והעהמשפחתי 

 השלב אליו הגיע העסק המשפחתי.  דגש מיוחד יושם בפאנל על עסקים משפחתיים

 .   הייחודית של כל אחד מן המשתתפים לעבר עתיד המשפחה והעסקוההסתכלות 

 


