
 

 

 

 

 

 

  מסרים מועדון משקיעים

 

חברתי  ו מקצועי   ,בית עסקימהווה , SRI GLOBAL GROUP CLUB מבית   מועדון המשקיעים

 בניהם: , שמטרתו להעניק לחבריו עולם של הזדמנויות עסקיות במגוון תחומים , למשקיעים/ות

 .ועוד M&Aתעשייה  מדיקל,, פוד טק, סייבר, נדל"ן, הייטק

אשר   ,איכותית תוכן  ם ומומחייוכלוסיית משקיעאקהילת בניית הזדמנויות עסקיות זו מתאפשרת בזכות  

 .  עסקיהמפרה ומעצימה את עצמה ואת 

שמסייעות ובוחנות את ההשקעות   ,השונות תמהשורה הראשונה בדיסציפלינו  יצוות מקצועישנו במועדון 

לצד התאמה אישית לצרכי המשקיע   ,כלים מקצועיים לניהול תיק השקעות המועדון נותןוכן,  השונות

 . המשקיע/ה  יו/יה של להעדפות בהתאם 

מערכת חכמה של התאמות בין צרכי המשקיע להזדמנויות עסקיות באמצעות הצלבה  קיימת במועדון 

 הן מצד המשקיע והן מצד החברה. , חכמה בהתאם לצרכים שהועלו

- ניהול אחראי וערכי ה:  SRI (Socially Responsible Investments) מות שלהר  שלושתהמועדון פועל ב

E.S.G.,  השקעה אחראית וכלכלה אחראית.  

ערך לכלל   ולשאתמבוססת על תפיסת אחריות חברתית, מתוך מטרה ברורה להוביל  קהילת המועדון 

באמצעות השקעות, מיזוגים, ליווי וייעוץ   (Share Holders) מחזיקי העניין ובכלל זה לבעלי מניותיה

 . SRI –ה   לחברות בארץ ובעולם בתחומי

   – ה/כשירה /משקיעבמסלול  SRIבמועדון המשקיעים  חברות 

מיועד לאנשים העונים על הגדרת החוק של משקיע כשיר* ומתעניינים בעולם  כשיר  שקיעממסלול 

 ועוד M&Aנדל"ן, הייטק, פוד טק, סייבר, מדיקל, תעשייה  המגוון החל מעסקאות  ההשקעות

 השתלמויות:  אפשרות להשתתף במגוון קיימת -  מקצועיותהשתלמויות  

 .אירוע/אחת לשבועיים מתקיימת השתלמות •

 עולם ההשקעות. מ לסדנאות מגוונות מקצועיות וכלים  מחיר מוזל •

 ניהולית באיגוד הדירקטורים בישראל. חודשיים חברות במסלול עתודה  •

 השתתפות בימי עיון וכנסים לחברי המועדון.  •

 לגבי היבטים מקצועיים ורגולטורים בעולם ההשקעות.  עדכונים שוטפים •

 

 

 



 

 

 

 

 

 .בשלבי ההשקעה השונים גיבוי מקצועי ומגוון מצוות המומחים של המועדוןתמיכה ומתן  •

o ההשקעה   לפני טכנולוגיות ניתוח 

o משפטי  ליווי 

o שווקים  בפתיחת סיוע 

o ההשקעה  ואחרי לפני ליווי 

o  סיוע לחברות במצוקה 

הרחבת זירת ההשקעות ופעילות עסקית ולמידה מקצועית משותפת עם מעדוני   – זירה בינלאומית •

   השקעות דומים בעולם

 מפגשי נטוורקינג עסקיים.  •

  או לכתובת המייל 200שלוחה , 074-7219874יש לפנות בטלפון:  נוספיםלקבלת פרטים 

Oshrit@sriglobalgroup.com 

 : מנהלים מסלול

  המעוניינים לפתח קשרים חברות ו/או אנשי עסקים אשרמנהלים, בעלי  מיועד ל  לול מנהלים"סמ" 

, פוד טק, סייבר,  נדל"ן, הייטק לבצע עסקאות בעולם ההשקעות המגוון החל מעסקאות נאו /ו עסקיים

 ועוד  M&Aתעשייה  מדיקל,

את תנאי הקבלה* למועדון אך אינם עומדים בהגדרת משקיע כשיר על   למי שעברמנהלים מיועד המסלול  

 .ן בעלי פוטנציאל לפעול בעולם ההשקעותי פי דין ועדי

 :החברות במסלול מנהלים מטעם המועדון מקנה

 אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי ובתשלום בהתאם לאירוע.  - השתלמויות מקצועיות •

 מקצועיות וכלים בעולם ההשקעות. לסדנאות מגוונות  מחיר מוזל •

 חודשיים חברות במסלול עתודה ניהולית באיגוד הדירקטורים בישראל.  •

 השתתפות בימי עיון וכנסים לחברי המועדון, על בסיס מקום פנוי, עלות תיקבע בהתאם לאירוע.  •

 לגבי היבטים מקצועיים ורגולטורים בעולם ההשקעות.  עדכונים שוטפים •

 נטוורקינג עסקיים. מפגשי  •

יש לפנות בטלפון:   ,לקבלת מידע אודות עלות דמי החבר השנתיים לחברות במסלול מנהלים

 Oshrit@sriglobalgroup.com או לכתובת המייל   200, שלוחה  0747219874

 

) מאושרים על בסיס קו"ח מדרגת מנכ"ל   בכירים*תנאי הקבלה הנם לבנקאי השקעות, נושאי משרה 

 ) דר"כ כשירים לבדוק בהתאם למסלול(. ומעלה/ יו"ר/דירקטור(, שותפים בקרנות/ פמאלי אופיס

mailto:Oshrit@sriglobalgroup.com
https://www.idu.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93/%D7%A2%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
mailto:Oshrit@sriglobalgroup.com


 

 

 

 

 תכנית הסדנאות / קורסי העשרה לחברי המועדון

 

  DATA SCIENCE-קורס מתקדם ב -ניתוח מידע בעולם העסקים   •

 יזמות וחדשנות בארגונים •

  DATA SCIENCE- קורס מתקדם ב -למדע נתונים יזמות מבוא  •

 זמות פינטק י •

 Machine Learning -ו   AIעידן חדש של מכונות חכמות  •

 עולם הסייבר החדש  –סדנת סייבר   •

 השקעות של היום ושל המחר ) שת"פ משרד עו"ד ו   -סודות הנדל"ן •

 ESGסדנת  •

 שפת גוף ככלי בידי המשקיע  •

 ההשקעות קבלת החלטות בעולם   •
 
 
 

   


