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4.2.2020 14:30 - 08:00, הדר סיטי טאואר, רמת גן
הוועידה השנתית למתכנני פרישה

מתכננים 
פרישה 2020

08:00-09:00 התכנסות וארוחת בוקר

09:00 דברי פתיחה: 
ברק אצילי )CFP(, יו"ר לשכת המתכננים הפיננסים 

מירית עמוסי )CFP(, יו"ר ועדת כנסים בוועד המנהל 
של לשכת המתכננים הפיננסים בישראל

09:10 נואם מרכזי: ד"ר משה ברקת
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

09:20 תכנון פיננסי בעיני הפורש
)CFP( יוסי ברונהיים

מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני, מיסוי והכוונה לפרישה 

09:35 פאנל: מיסוי ורגולציה בעין הפרישה 
)CFP( מנחה: ברק אצילי

יו"ר לשכת המתכננים הפיננסים

פרופ' אבי שמחון
יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה 

יוע"מ ירון גינדי
נשיא לשכת יועצי המס בישראל

רו"ח איריס שטרק
נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

רו"ח צור גינת
משפטן, לשעבר מנהל מחלקת קופות גמל ברשות המסים

10:10 תכנון פיננסי כחלק מייעוץ פרישה 
)CFP( יוסי בלישה

מומחה לתכנון פרישה ויועץ מס

10:35 פרישה מדומה ופנסיה לבעלי שליטה
רו"ח אייל מנדלאוי

מומחה למיסוי פרישה 

11:00 תזרים מזומנים בפרישה – פתרונות מחוץ לקופסה
)CFP( דודי צור

יועץ פנסיוני, מומחה לתכנון פרישה 

11:20 מיזם יעוץ פרישה חינם ללקוחות שידם אינה משגת
)CFP( רון קשת

מנהל מרכז הפרישה, לשכת סוכני הביטוח

הפסקת קפה וכיבוד 
11:30 הפסקת קפה וכיבוד

12:00 שילוב מנצח לפרישה: לנהל נכון את קבלת הקצבה 
המזכה והמוכרת מכמה יצרנים

עומר בן יאיר
מנהל מקצועי חיסכון ארוך טווח, אלטשולר שחם גמל ופנסיה

12:20 האם השקעה ב"טייקונים" עדיפה על השקעה בבעלי 
עסקים קטנים ובינוניים?

אלון כץ
מייסד ומנכ"ל BTB ישראל

12:35 מינימום הפקדה מקסימום קצבה - שילובים בפרישה
איל אליה

מנהל ענף מכירות פיננסים, כלל ביטוח ופיננסים 

12:50 תשואה יציבה בשוק תנודתי - 
שינוי כללי המשחק בעולם הפרישה 

יאיר בן דוד
מנהל תחום תאגידים וסוכנויות, טריא

13:05 עולם מוצרי הפרישה - פשוט ולעניין 
יוסי קסטרו

מנכ"ל משותף של אורות סוכנות לביטוח - מבית מנורה מבטחים

13:20 הכנה ליום סגריר: ירושות, צוואות וייפויי כח מתמשך
עו"ד רחל בן ארי

שותפה מייסדת בן ארי, פיש, סבן ושות' – עורכי דין
 

13:50 פאנל: חלום או סיוט? 
ההיבטים הפסיכולוגיים של קבלת ההחלטות בפרישה 

)CFP( מנחה: אלכס קפלון
גרונטולוג; מייסד-שותף ומנכ"ל FUTURING UP; דוקטורנט 

בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה ועמית מחקר במרכז 
לחקר ולימוד הזיקנה

ד"ר עדו קאליר
ראש ההתמחות במימון, בית הספר למנהל עסקים  הקריה 

האקדמית אונו

ד"ר ארז יעקובי
פסיכולוג, מרצה בכיר, הפקולטה למנהל עסקים, 

הקריה האקדמית אונו

ארן שדמי
יועץ פרישה לארגונים ולעובדים, חבר בצוות "הפרישה הטובה"

רפי פלג
יו"ר מרכז הפרישה הישראלי 

 14:30 ארוחת צהריים

הוועידה מיועדת למתכננים פיננסים – CFP, סוכני ביטוח פנסיוני, רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר, עורכי דין וחברות ליווי וייעוץ לפרישה

ביטוח ופיננסים WEALTH
S T O N E

Holdings
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