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כנס המעסיקים ה-3
המעסיק בשוק הפנסיוני החדש

יום ג' 21.5.2013 | לאונרדו סיטי-טאואר, רמת גן

09:00-08:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל 
 

09:15-09:00 דברי פתיחה: 
עופר נוריאל, עורך ראשי, עדיף

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר

09:30-09:15 תמונת מצב וכיוונים אסטרטגיים בחיסכון הפנסיוני 
ד"ר זאב רותם, מנכ"ל רותם אסטרטגיה

09:40-09:30 צווי הרחבה ופנסיה חובה - משמעויות למעסיק
עו"ד דורית טנא-פרצ'יק, בעלת חברת ייעוץ להסדרי פרישה ויחסי עבודה

09:50-09:40 המשמעויות הביטוחיות של הפנסיה 
עו"ד תמר גולן, בעלת משרד עו"ד תמר גולן - מומחית לדיני עבודה

10:00-09:50 תפקיד המעסיק בביטוח הפנסיוני 
עו"ד אלון זילברשץ, מומחה לדיני עבודה וביטוח פנסיוני

10:50-10:00 עתיד הפנסיה בישראל 
רב שיח בהנחיית עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון 

איגוד לשכות המסחר, ובהשתתפות:
עו"ד שלמה יצחקי, הממונה הראשי על יחסי העבודה, משרד הכלכלה

אילן לוין, ראש אגף עבודה, התאחדות התעשיינים
רו"ח דורון שורר, נשיא איגוד קופות הגמל הענפיות, לשעבר המפקח על הביטוח

עו"ד גיא קריגר, משנה למנכ"ל, מנורה מבטחים פנסיה
רו"ח זאב חושינסקי, יו"ר אגף הפנסיה בהסתדרות העובדים החדשה 
בין הנושאים: האם החיסכון הפנסיוני יספיק לגיל הפרישה? העלאת גיל הפרישה 

וההשלכות על המעסיקים; קרן פנסיה ממלכתית; קיצוץ הטבות המס במוצר הפנסיוני

11:10-10:50 הפסקת קפה וכיבוד

11:25-11:10 סקר עדיף: עמדות המעסיקים בתחום הפנסיוני
עופר נוריאל, עורך ראשי, עדיף

11:35-11:25 עידן השקשוקה: היערכות המעסיק 
       לבחירה החופשית בסוכן

ששון מנה, שותף מנהל, משגב ירושלים - ביטוח והסדרים פנסיונים

11:45-11:35 חינוך פנסיוני באמצעות מנהל ההסדר
ירון כספי, מנכ"ל ידידים הסדרים פנסיוניים

 11:55-11:45 תתרגל לחיות עם חצי - הפער שבין השכר ערב
                 הפרישה לקצבה הצפויה 

בני שיזף, משנה למנכ"ל ומנהל תחום חיסכון ארוך טווח 
וסיכוני חיים, הפניקס חברה לביטוח

12:35-11:55 היערכות המעסיק לגיל הפרישה
רב-שיח בהנחיית שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף, ובהשתתפות:

גיא אילוז סמנכ"ל, מנהל תחום עסקים ומוצרים, מנורה מבטחים ביטוח 
תומר רובינשטיין, סמנכ"ל תחום חיים חדשים, מגדל חברה לביטוח

ארן שדמי, סמנכ"ל משאבי אנוש, קבוצת פישמן
רן קלי, מנכ"ל קלי, ניהול הסדרים פנסיונים

בין הנושאים: גיל פרישה, פנסיה מוקדמת; מוצרי הגיל השלישי; אלטרנטיבות 
השקעה; פיזור סיכונים

12:45-12:35 קרן הפנסיה – זכות הבחירה ורווחיות
יוני קופרמן, משנה למנכ"ל חטיבת חיסכון ארוך טווח, כלל

12:55-12:45 עסקה ישירה זו לא אמירה גסה
אלקנית עוז, מנכ״ל משותף בחברת הייעוץ עוז אבידן פרויקטים

13:05-12:55 מערכות מידע לשירות המעסיק: פתרונות זמינים 
אורי צלאח, מנכ"ל מלם שכר, מלם תים

 
13:55-13:05 המעסיק בשוק הפנסיוני החדש

רב-שיח בהנחיית עירן פאר, בנק הפועלים, ובהשתתפות:
רו"ח רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, 

משרד האוצר
רמי דיין, לשעבר משנה למנכ"ל כלל

דורון גינת, משנה למנכ"ל ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח, הראל 
חברה לביטוח

יעל גרינולד, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף השיווק, 
מנורה מבטחים פנסיה

עמוס רוקח, מנכ"ל מבטח סימון
בין הנושאים: החיסכון ההוני והשבת קופות הגמל למגרש הפנסיוני;  העלאת קרנה 

של קרן הפנסיה והתמודדות עם פנסיית החובה; היום שאחרי רפורמת המקדמים; 
מכרזים פנסיוניים בעולם של דמי ניהול נמוכים; פנסיה בשיווק ישיר

14:50-13:55 ארוחת צהריים 

15:45-14:50 פאנל מקצועי: מומחים משיבים
פאנל שאלות תשובות בהנחיית עו"ד עופר יוחננוף, היועץ המשפטי 

ומנהל המחלקה למשפט עבודה, התאחדות התעשיינים
ובהשתתפות:

רו"ח יעקב כהן, לשעבר מנהל תחום קופות הגמל ברשות המסים
עו"ד רועי פוליאק, מומחה לרגולציה ואכיפה

עו"ד נחום פיינברג, מומחה לדיני עבודה
רו"ח שוקי מיניביצקי, מומחה לביטוח לאומי

תכנית סדר היום
מנחה: מיקי יקואל, סמנכ"ל שיווק ומכירות, עדיף תקשורת

**יתכנו שינויים בתכנית הכנס * חינם למשתתף ראשון מארגון החבר בהתאחדות התעשיינים או איגוד לשכות המסחר, מחיר מוזל לכל משתתף נוסף 

יום ההשתלמות מוכר כ-7.5 שעות מתוך 15 שעות הנדרשות בלשכת רו"ח לשם שמירת רישיון של חשב שכר בכיר


