
 רשימה חלקית של המרצים אשר יקחו חלק בסמינר יזמות ועסקים בסין

 

 

 מר צבי שלגו

ניהול  שנה שירותי 41המספקת כבר  (PTL Group)קבוצת חברות  ל”מנכ
החברה מתמחה  ותמיכה תפעולית לחברות בינלאומיות הפועלות בסין.

 ,שיווק ,בתהליכי חדירה לשוק הסיני ומספקת שירותי ניהול מגוונים: כספים
יצור וכן ניהול  וקווי מפעלים ותפעול, הקמת אנוש, לוגיסטיקה משאבי

, כיהן 4991צבי חי ועובד בסין מאז  חברות בסין. הבראת של פרויקטים
 . 0242-0242כיו"ר לשכת המסחר הישראלית בשנגחאי בין השנים 

 

 פרופ' יורי פינס

היסטוריון מטעם האוניברסיטה העברית המתמחה בסין. תחום עניין מרכזי 
נס הוא הגות פוליטית סינית קדומה ותרבות פוליטית סינית של מחקריו של פי

לפני  1-2האסכולות", מאות  422מסורתית. עיקר עניינו הוא בתקופת "
הספירה, עידן של גיבוש התרבות וההגות הסינית כפי שאנו מכירים אותה 
היום. כתב והרצה רבות אודות עלייתה של סין בפן הכלכלי והפוליטי בעשורים 

 , האתגרים העומדים בפניה כמו גם בשלל נושאים אחרים.האחרונים

 עו"ד ג'רמי בן דוד

. חברה המייעצת בתחום הפטנטים, זכויות יוצרים וכד'. JMBמנהל חברת 
ובעל נסיון עשיר בתחומו.  4992עו"ד בן דוד משמש בתפקידו מאז שנת 

 חברתו הינה חברה בינלאומית ותחום פועלה במקומות רבים בעולם.

 לאטי-עו"ד תהילה לוי

בעלת ידע רב וניסיון מצטבר . ZAG/JunZeJun  מנהלת את השותפות הייחודית
בליווי ומתן ייעוץ משפטי מקיף לחברות ולמשקיעים בינלאומיים וישראליים 
ברחבי סין. וכן הינה בעלת ניסיון עשיר בייצוג משקיעים ישראליים ובינלאומיים, 

ם הכרוכים בפעילות העסקית ברחבי סין וכן בכל השלבים המשפטיים והמסחריי

 .בעבודה מול הרשויות המתאימות

 מר חגי רביד

מספק מערך מלא של שירותי בנקאות מנכ"ל קוקירמן השקעות. בית השקעות ה
. כמו גם, ייעוץ אסטרטגי לחברות רבות בארץ ובעולם. מנכ"ל החברה, השקעות

ות לחברות אחרות בעולם, מר רביד, תיווך בעסקאות רבות בין חברות סיני
 כמו גם חברות ישראליות.

 



 

 גב' יפעת ענבר

 סין באגף מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה.-מנהלת דסק הודו

 

 

 

 מר יואל גת

שני תחומים מרכזיים: טכנולוגיות ב מתמחה , "גילת לווייניםמייסד חברת "
מכן לוויינים והשוק הסיני, שאליו נחשף במהלך עבודתו בגילת, ולאחר 

 .הספר "סין, סיפור אהבה" כתב את בחברות נוספות שהקים וניהל.

 

 

 גב' עינת גז 

בתחומי הגיוס הגלובלי ובמתן פתרונות . חברה המתמחה Relocation Jobsמנכלי"ת חברת 
ליוותה ובעלת נסיון עשיר בתחום.  הרילוקיישןגב' גז מתמחה בתחום למשאבי אנוש גלובלים. 

בינלאומיות רבות ברחבי העולם, הן בגיוס והקמת צוותים והן בבניית תוכניות פעילויות של חברות 
 . תפעול מלא של רילוקיישניםכן תגמול ומדיניות רילוקיישן ו

  

 תור-עו"ד צבי קן

תור עכו. משרד המתמחה במתן ייעוץ וסיוע משפטי -מנהל שותף במשרד קן
נים בעולם, בין לישראלים בקבלת אשרות עבודה ורילוקיישן במוקדים שו

 השאר סין.

 

 מר אופיר גור 

עידוד היצוא תפקידו התמקד ב .לשעבר הנספח הכלכלי של ישראל בטייוואן
השקעות ואן ומשיכת הישראלי לטיוואן, עידוד שיתופי מו"פ בין ישראל לטיו

 טייוואניות לישראל.

 

 אמיר אופקמר  

, חברה התמחה בהשקעות בשוק ההייטק הישראלי. בעבר, BVLשותף בחברת 
במסגרת עבודתו בחברת 'אמדוקס' קידם את שיתוף הפעולה האסטרגי בין 

 , חברה בתחום התקשורת במזרח אסיה.SingTelהחברה לבין קבוצת 

 

 עו"ד גל פורר



יזם ואחד המייסדים של לשכת המסחר הישראלית בסין. עבד וחי בסין שנים  
ניהוליים ומשפטיים  ופת שהותו בסין מילא מגוון רחב של תפקידיםרבות. בתק

  Viz-Asiaבחברות שונות. כיום, השותף המנהל של חברת הייעוץ העסקית 
 המתמחה בשוק הסיני ובעסקים בסין.

 

 

 מר גיא אלמוג

בבייג'ינג. הקים    BLCUבעל תואר ראשון לשפה ותרבות סינית באוניברסיטת
ילוז, את מרכז "מנדרינה" ללימודי שפה ותרבות סינית,  וניהל, יחד עם יפעת

 (.בסישואנגבנה )חבל יונאן

 

 מר עומרי שמיר

 

בעל תואר שני ללימודי מזרח אסיה. הקים וניהל חברה בהונג קונג. ממקימי 

. חברה המתמחה במתן ייעוץ ופלטפורמה לחדירה Startup Eastחברת 
  לשוק האסיאתי בכלל וסין בפרט.

 

 עמוס אבנרמר 

 

. חברה המתמחה במתן ייעוץ ופלטפורמה Startup Eastממקימי חברת 

, מרכז StarTAUבנוסף, מנהל ב לחדירה לשוק האסיאתי בכלל וסין בפרט.
 היזמות של אוניברסיטת ת"א.

 

 גב' יינג וואנג

 

מנהלת פרויקטים במכון הייצוא הישראלי. בעלת נסיון רב במסגרת עבודתה 

, שם בין תפקידיה הרבים, גישרה בין ספקים  TechnologyRinpakבחברת 
 זרים לסינים.

 

 גב' יעל טראו

סחר בינלאומי. חברה המסייעת לגופים שונים במשק כגון:  Helios   סמנכלי"ת שיווק בחברת 
תעשיינים, מפעלים, חברות טכנולוגיה וכד' בביצוע רכש, ייצור וקבלנות משנה בסין. בעלת ארבעה 

 סניפים בסין ונסיון של עשרות שנים.

 עו"ד אהוד גבריאלי



ניין הרוחני בארץ גבריאלי ושות', משרד המתמחה בעיקר בתחום הק-מנהל שותף במשרד זליגסון
ובעולם. כמו כן, עו"ד גבריאלי שותף באגודת עורכי הפטנטים, הארגון הבינלאומי להגנת הקניין 
הרוחני והאיגוד הבינלאומי לסימני מסחר. מבין תפקידיו המגוונים שימש גם כמרצה באוניברסיטת 

און המשפטי "הפרקליט" ת"א, יו"ר לועדת חקיקה לעניין קניין רוחני בלשכת עורכי הדין, עורך הבט
 ותפקידים מגוונים אחרים.

 מר ג'ונתן שטיינברג

, חברה ממשלתית שמטרתה לעודד השקעות כלכליות בהונג Invest Hong Kongנציג מטעם חברת 
 קונג ולבסס את מעמדה כגורם מרכזי ליזמות והעסקים במזרח אסיה.

 

 הרשימה איננה סופית ויתכנו שינויים. 


