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המעסיקיםלחברי ארגוני *חינם 

18.3.19, לאונרדו סיטי טאואר, ר"ג  , יום ב'  

ה-9כנס המעסיקים

ה ש ד ח ה  י ס נ פ ל ם  י א צ ו י

בשיתוף
ביטוח | פנסיה | פיננסים

* למעסיקים החברים בארגוני מעסיקים ההשתתפות בכנס חינם למשתתף ראשון, כרטיס שני ואילך במחיר 250 שקלים |
למשתתפים שאינם חברים בארגון המעסיקים ההשתתפות כרוכה בתשלום 

מנחת הכנס: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף

12:00 טקס הוקרה לעו"ד שלמה יצחקי, לשעבר 
הממונה הראשי על יחסי עבודה, משרד העבודה, 

הרווחה והשירותים החברתיים, על תרומתו רבת השנים 
להתפתחות מערכת יחסי העבודה והפנסיה בישראל

12:10 פאנל: מכריעים את נתיב הבחירה בהסדר הפנסיוני 
מנחה: רחלי בינדמן, כלכליסט

דניאל כהן, משנה למנכ"ל, מנהל חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים הפניקס 
חברה לביטוח, מנכ"ל הפניקס פנסיה

איתי ברדה, מנכ"ל הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה
ענת כנפו-תבור, סמנכ"לית פנסיה ותפעול, אלטשולר שחם 

משה ארנסט, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח, כלל ביטוח; 
מנכ"ל כלל פנסיה וגמל

פנחס קימלמן, רו"ח - משנה למנכ"ל וסמנכ"ל משאבי אנוש ופיתוח עסקי, 
אסם השקעות

12:55 עריכת מכרז לבחירת קרן ברירת מחדל: 
למי מתאים, כדאיות, יתרונות וחסרונות

שי עופרי, יועץ פנסיוני – רול ייעוץ פנסיוני, מרצה במכללת עדיף

13:10 אתגרי הפרישה למעסיק ולעובד 
דני גיגי, מנהל מחלקת יעוץ פנסיוני ותכנון פרישה בנק הפועלים

 מושב 2: חבות ואחריות המעסיק

13:25 עדכונים בממשק מעסיקים 2019 
עמיר טל, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

13:40 רגולציה ומקומה של ישראל במדד קלות עשיית עסקים
עו"ד שלומי לויה, סמנכ"ל משפט וממשל, איגוד לשכות המסחר

13:55 פאנל מומחים: סוגיות אקטואליות בתחומי הביטוח הפנסיוני, 
העבודה והביטוח הלאומי

מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף; יועצת פנסיונית
עו"ד מוטי עזרן, מנהל תחום משפט קיבוצי, התאחדות התעשיינים
עו"ד אורלי ג'רבי, שותפה, ראש מחלקת דיני עבודה ויחסי עבודה, 

הרצוג פוקס נאמן
רו"ח אורנה צח-גלרט, יועצת ומרצה בתחום ביטוח לאומי

 14:30 ארוחת צהריים 

 08:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל

09:00 דברי פתיחה
רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים

 מושב 1: נמצאים בצומת ההכרעה

09:20 בחירות 2019 - גם בפנסיה!
גיא קריגר, מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל 

09:35 הרצאה
יפעת מזרחי, מנכ"לית חברת הגמל והפנסיה, פסגות בית השקעות

09:50 הרצאה 
רונן טוב, יו"ר מיטב דש גמל ופנסיה; משנה למנכ"ל מיטב דש

10:10 דיגיטציה וחדשנות בפנסיה
ריאיון 'אחד על אחד' עם רו"ח אפי סנדרוב, מנכ"ל מגדל מקפת

מראיין: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

10:25 פאנל: מצירוף עמיתים ועד לתפעול ההסדר הפנסיוני:
האם המעסיק יכול לעמוד לבד מול קרן הפנסיה?

מנחה: ישראל לחמן, מנכ"ל משותף בשאול את לחמן, תאגיד ייעוץ פנסיוני
בין המשתתפים:

קרן שמיר, מנכ"לית קבוצת שקל
ליאור הורנצ'יק, מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח

יועץ פנסיוני 

10:55 כיסוי ביטוחי: האם הבחירה העצמאית של העובד משחררת 
את המעסיק מאחריות? 

עו"ד מיכל וקסמן-חילי, ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, 
התאחדות התעשיינים

11:10 פלטפורמה חדשנית להצטרפות עובדים לתכניות הפנסיוניות 
משה ששון, מנכ"ל מיי פנסיה ומנכ"ל משותף אגם לידרים

11:25 נאום: עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר

 11:35 הפסקת קפה וכיבוד
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