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יוצא לפנסי

כנס מעסיקים 2016
נערכים למפץ הפנסיוני
יום ב', 15.2.2016, אווניו, קרית שדה התעופה

08:00-09:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל

09:00-09:10 דברי פתיחה
עופר נוריאל, עורך ראשי, עדיף

09:10-09:30 האתגרים למעסיק 2016 
אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש בית השקעות

אריק יוגב, מנכ"ל איילון חברה לביטוח

 תמורות בעולם הפנסיה

09:40—09:30 נאום: ח"כ הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר 

09:40-10:00 שינויי חקיקה ורגולציה בראי המעסיק 
רו"ח הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, 

הביטוח והחיסכון, משרד האוצר 

10:00-10:40 פאנל בכירים: 
עתיד החיסכון הפנסיוני בעולם של תמורות 

אריאל יעקבי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה 
יונל כהן, יו"ר איילון חברה לביטוח

ח"כ מיכל בירן, המחנה הציוני
צבי סטפק, מייסד ובעלים משותף, מיטב דש

מנחה: רון שטיין, כתב ביטוח, גלובס  

 דיגיטציה בענף הפנסיוני 

10:40-10:50 מגמות דיגיטליות בעולם
דרור גלוברמן, עיתונאי

10:50-11:20 התפתחות הדיגיטציה בעולם הפנסיה 
רונן טוב, משנה למנכ"ל מיטב דש ויו"ר חברת הגמל 

והפנסיה

11:20-11:50 הפסקת קפה וכיבוד 

 המעסיק בשוק הפנסיוני החדש 

11:50-12:30 התפתחות מוצרי הפנסיה
אבי מויאל, סמנכ"ל פיתוח עסקי, מיטב דש 

12:30-12:50 מגמות בהסדרים פנסיוניים
יואב גפני, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, 

משרד האוצר 

12:50-13:10 תקנות הדיווח החדשות – פתרון המסלקה 
הפנסיונית למעסיק 

עמיר טל, מנכ"ל סוויפטנס, חברת המסלקה הפנסיונית 

13:10-14:00 פאנל מומחים ומענה על שאלות: 
היערכות המעסיק לרפורמות בפנסיה 

אלי זיברט, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחילן ויו"ר חילן פנסיה
עו"ד דורית פרצ'יק, בעלת חברת ייעוץ להסדרי פרישה 

ויחסי עבודה 
טדי לין, מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה

יגאל אהרוני, מנהל משאבי אנוש, בנק אוצר החייל
עו"ד רועי פוליאק, מומחה לרגולציה ואכיפה 

 JTG מנחה: ניסים ג'רבי, שותף מנהל בחברת צבירן
בין הנושאים: זכות הבחירה בסוכן הפנסיוני; מימון עלות תפעול ההסדר 

הפנסיוני של העובד על ידי המעסיק; הצטרפות ישירה למוצר פנסיוני; 
תיקון 12, חובת השימוש במסלקה הפנסיונית, השינויים בכללי הדיווח, 

קרן ברירת מחדל

14:00 ארוחת צהריים 

סדר היום  |  מנחה: דרור גלוברמן, עיתונאי

פנינסולה
מבית מיטב דש


