תכנית הכנס*
יום ג' |  9בנובמבר 2021
ריאיון עם איציק עוז ,מנכ"ל משותף ,אגם לידרים
מראיין :שמעון גונן ,יועץ פנסיוני ,שותף במשרד
הייעוץ גונן את גלזנר

 09:00דברי פתיחה וברכות
כפיר לוי ,מנכ"ל עדיף תקשורת
עו"ד אוריאל לין ,נשיא איגוד לשכות המסחר

10:50מיסוי פנסיוני – חידושי רגולציה

עולם הפנסיה והעבודה
09:15פנסיה זה גודיז:
העתיד של העובד מגיע לכאן ולעכשיו
גיא קריגר ,מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל

09:30פאנל :המעסיק בשוק הפנסיה החדש

10:15מה הצפי ומהן הסכנות לקראת
שנת  2022בשוקי ההון?

 11:20פאנל :אתגרים בשוק העבודה
מנחה :שלומית יהב ,מנהלת מכללת עדיף
עו"ד מיכל וקסמן ,ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש,
התאחדות התעשיינים
עו"ד רבקה ורבנר ,הממונה הראשית על יחסי עבודה,
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
עו"ד אורלי ג'רבי ,שותפה ,ראש מחלקת דיני עבודה
ויחסי עבודה ,הרצוג פוקס נאמן
עו"ד שלומי לויה ,סמנכ"ל משפט וממשל ,איגוד
לשכות המסחר

 12:00דמי הבידוד והעלאת גיל הפרישה

ביטוחים עסקיים
13:15פאנל :סיכוני סייבר בעסק –
הגנות ופתרונות
מנחה :ירדן פלד ,יזם ומומחה בתחום הטכנולוגיה
והחדשנות בעולם הביטוח; שותף מייסד בחברת ;CI
בעלים – אריסטו – נגיעות זהב דיגיטליות
עו"ד נוי ארז ,מנכ"ל משותף ,קריטיקל אימפקט
עו״ד קרן הנדלמן פרנקפורט ,מנהלת מחלקת
התביעות במארש ישראל
אלי מזרחי ,ראש מרכז מגזרים ,מערך הסייבר הלאומי

ביטוח בריאות קבוצתי
מנחה :חני שפיס ,יועצת לניהול סיכוני בריאות וסיעוד

10:25כיצד להנגיש מידע פנסיוני למעסיק
בדיגיטל?
ריאיון עם קרן שמיר ,מנכ"לית קבוצת שקל
מראיין :ירון שמאי ,יועץ פנסיוני ,שותף במשרד הייעוץ
גונן את גלזנר

כפיר לוי

תומר טישלר ,סמנכ"ל בכיר ,מנהל אגף ביטוחי
בריאות ושיניים קיבוציים בקבוצת הראל ביטוח
ופיננסים
עו"ד שרונה תושייה פישר ,סמנכ"לית ,מנהלת ביטוח
בריאות ,מגדל חברה לביטוח
עדי בשן ,מנכ"ל ובעלים של חברת הייעוץ בריאוטיפ
אילנה אלטר ,מנהלת רכשSAP ,

עו"ד מוטי עזרן ,מנהל תחום משפט קיבוצי ,התאחדות
התעשיינים

גיא מני ,מנהל השקעות ראשי ,חיסכון ארוך טווח
מיטב דש בית השקעות

רו"ח רונית כהן

11:05ריאיון  1X1עם עמיר טל,
מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

12:40מושב ב'
ביטוח בריאות קבוצתי בראי העובד:
מה העובד שלכם צריך בביטוח
רפואי פרטי?

מראיין :אילן פיש ,עורך משנה ,עדיף

מנחה :ירון שמאי ,יועץ פנסיוני ,שותף במשרד הייעוץ
גונן את גלזנר
משה ארנסט ,משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת חיסכון
ארוך טווח ,כלל ביטוח; מנכ"ל כלל פנסיה וגמל
ענת כנפו תבור ,סמנכ"ל קרן הפנסיה ותפעול,
אלטשולר שחם גמל ופנסיה
יפעת מזרחי ,מנכ"לית הפניקס פנסיה וגמל
אורי קיסוס ,מנכ"ל מור גמל
עמית אורון ,מנכ"ל מגדל מקפת ,מנהל חטיבת חיסכון
ארוך טווח ,מגדל

עו"ד אוריאל לין

ריאיון עם רו"ח רונית כהן ,מנהלת תחום קופות הגמל
ברשות המסים
מראיינת :אילה אבני ,מנכ"לית סיטרין ייעוץ פנסיוני

גיא קריגר

12:10מושב א'
ביטוח בריאות קבוצתי :2021
רשות או חובה?

13:45סיכום הכנס

אורית קרמר ,משנה למנכ"ל ,מנהלת אגף ביטוחי

עו"ד רבקה ורבנר

עו"ד מיכל וקסמן

ענת כנפו תבור

כפיר לוי ,מנכ"ל עדיף תקשורת

איציק עוז

משה ארנסט

יפעת מזרחי

גיא מני

שמעון גונן

עמית אורון

ד"ר נאוה
ניב סרודיו

עו"ד שלומי לויה

חני שפיס

עו"ד אורלי ג'רבי

עדי בשןL.L.M ,

קרן שמיר

עו"ד שרונה
תושייה פישר

ירון שמאי

אורי קיסוס

אורית קרמר

עו״ד קרן
הנדלמן פרנקפורט

עו"ד מוטי עזרן

תומר טישלר

שלומית יהב

ירדן פלד

אילה אבני

אילן פיש

עמיר טל

אלי מזרחי

אילנה אלטר

דותן הורביץ

עו"ד נוי ארז

* תוכנית הכנס אינה סופית ונתונה לשינויים

הרשמה לכנס

צילומים :עינת לברון ,אילן בשור ,אלונה ירדן ,סיון פרג' ,טל שחף ,יח"צ מור ,גל חרמוני ,ענבל מרמרי ,נופר חסון הנדלמן

מנחה הכנס :כפיר לוי ,מנכ"ל עדיף תקשורת

10:40ניהול הסדר פנסיוני למעסיק ולעובד

בריאות ,מנורה מבטחים ביטוח
דותן הורביץ ,מנהל מחלקת בריאות ותאונות אישיות
קבוצתי ,הפניקס
ד"ר נאוה ניב סרודיו ,סמנכ"לית בכירה ,מנהלת אגף
בריאות ,איילון ביטוח
עדי בשן ,מנכ"ל ובעלים של חברת הייעוץ בריאוטיפ

