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מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף

 08:00 התכנסות, רישום וארוחת בוקר קלה

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

09:15 המעבר מעמלות לשכר טרחה – מגמה עולמית להגדלת הרווחיות
פרופ' עמנואל קרלוצ'י, יו"ר EFPA – ארגון המתכננים הפיננסים האירופאי

09:25 מתכננים עתיד עם סוכן הביטוח
ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח

09:35 פרישה על בטוח
מירה בר, מנהלת תחום הגיל השלישי ותכנון פרישה, מנורה מבטחים ביטוח

09:50 הפיננסים כמנוף עסקי לסוכן
אורי קיסוס, מנכ"ל אקסלנס גמל והשתלמות

אייל אוחיון, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת המכירות, הפניקס
מראיין: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

הטרנדים החמים בעולם ההשקעות

Be The Bank 10:05 - השקעה עם ריבית גבוהה שעוזרת לעסקים לצמוח
אלון כץ, מייסד ומנכ"ל משותף, BTB ישראל

10:20 חיבור בטוח בין מלווים ללווים  
Certa ,דוד נחשון אסיף, מנכ"ל ובעלים

10:35 תכנון פיננסי דיגיטלי
קובי נבון, יו"ר הון ליין

 11:00 הפסקת קפה וכיבוד

11:30 ניהול תיקים 2.0
דודו לביא, מנהל מחלקת השקעות, רשות ניירות ערך

11:40 ניהול השקעות מנצח
רועי יקיר, משנה למנכ"ל ומנהל השקעות ראשי, הפניקס 

11:50 פאנל: IRA - מנוע צמיחה לניהול ההשקעות
מנחה: דן דוברי, מייסד איגוד המתכננים הפיננסים בישראל; מנכ"ל 

חברת אלעד תכנון פיננסי
אודי אביטל, יו"ר ועדת פיננסים בלשכת סוכני הביטוח; יו"ר EFPA ישראל

INTEGO INHouse אילן בויקו, בעלים ומנכ"ל
רן רבה, מנהל מוצר IRA, מיטב דש גמל ופנסיה
  MONTREUX ,שותף מנהל ,Gary Mullan

הזדמנויות עסקיות בפרישה

12:30 ביטוח רצונות – ייפוי כוח מתמשך ככלי משמעותי לתכנון עתיד
עו"ד שלומי הדר, שותף במשרד ג'ון גבע, הדר ושות' – עורכי דין ומגשרים

12:40 תכנון פרישה כהזדמנות לצמיחה אישית ועסקית 
ענת קלדרון, בעלים ומנכ"לית של קפיטל ניהול פרישה והסדרי תגמול בכירים

12:50 ההיבטים הרגשיים של פרישה לפנסיה 
ארן שדמי, יועץ פרישה לארגונים ולעובדים

13:00 פאנל: פרקטיקה בייעוץ מס וליווי מקצועי בפרישה ובעזיבת עבודה 
מנחה: עו"ד )רו"ח( אמיר גבאי, מנהל מרכז תכנון פרישה, פרופיט 

שירותים פיננסיים
רו"ח רונית כהן, מנהלת תחום קופות הגמל, רשות המסים

אבי ברוק, אחראי מקצועי המרכז לתכנון פרישה, מגדל
קובי יתח, משפטן, יועץ מס ומומחה לפתרונות מיסוי לפורשים

רו"ח ועו"ד יעקב קרטה, לשעבר בכיר ברשות המסים

13:35 פאנל: 'זה המגביה עוף הוא המרחיק לראות' 
פתרונות קיימים לדילמות כלכליות שעוד לא נולדו

מנחה: יוסי אש, מומחה לכלכלת המשפחה
נחמן לידור, מומחה לכלכלת המשפחה 

אורי היימן,  מנכ"ל מרכז הפרישה הישראלי, יועץ ומאמן כלכלי, מומחה 
בכלכלה התנהגותית יישומית

ימית אפריאט, יועצת משכנתאות בכירה, ממייסדות התאחדות יועצי 
המשכנתאות וחברת ההנהלה של ההתאחדות

 14:00 ארוחת צהריים

 ההשתתפות בכנס תקנה 1 נקודה CPD לחברי איגוד המתכננים הפיננסים

בשיתוף 
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