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ראש מעל המים
איך שורדים 

את יוקר המחיה?

מיסוי  //  עבודה  //  פנסיה 3 מושבים: 

09:00 - 08:00   רישום, התכנסות וכיבוד
10:45 - 09:00   מושב פתיחה 

מנחה הוועידה: מתן חודורוב, הפרשן הכלכלי של ערוץ 10                       
הרצאות:                        

 חוקי ההסדרים והתקציב, סדרי העדיפויות הפוליטיים                        
והמאבק בהון השחור - הפתרונות ליוקר המחיה                        

ח"כ מיקי לוי, סגן שר האוצר לשעבר וחבר ועדת הכספים                        
של הכנסת                        

 האם יש משבר דיור או משבר של  מחירי דירות?                        
ד״ר מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה,                        

לשעבר הכלכלן הראשי במשרד האוצר                       
 יוקר המחיה - מי האחראים באמת?                         

אירי שחר, מנכ“ל ומייסד רשת ”אחד“                         
 מי מרוויח מעליית מחירי הנדל״ן                       

רו"ח רן ארצי, שותף, מנהל-ארצי חיבה אלמקייס כהן                        
פתרונות מיסוי                       

 ירון זליכה, הרצאה על מגש של כסף                       
פרופ' ירון זליכה, ראש ביה"ס לראיית חשבון וניהול כספים,                                              

הקריה האקדמית אונו                       
11:15 - 10:45    הפסקה וכיבוד קל

11:15 והלאה     פיצול לשלושה מושבים:         
מיסוי, עבודה ופנסיה                       

13:10 - 12:50   הפסקת קפה
13:30 - 13:10   המשך הרצאות

14:15 - 13:30   פאנל בכל מושב
15:00 - 14:15   ארוחת צהריים עשירה

"

לוח זמנים:

11:15-11:45    "המס ככלי להורדת מחירי הנדל"ן – האמנם?" 
חלופות  המס בהשקעות נדל"ן, יחיד או חברה?                           

השפעות המע"מ ושינויי החקיקה                       
רו"ח (משפטן) ישי כהן, ארצי חיבה אלמקייס כהן                         

פתרונות מיסוי                       
11:45-12:05     הרצאה תפורסם בהמשך

12:05-12:50     רואי חשבון ועורכי דין – שומרי הסף של חוק איסור   
הלבנת הון                       

עו“ד רו“ח רמי אריה, משרד רמי אריה ושות‘ ויו“ר צוות                         
התגובות במיסוי– לשכת עורכי הדין                       

12:50-13:10     הפסקת קפה
13:10-13:30     ה- OECD משנה את העולם

רו"ח ליאון הריס, בעלים, הריס ייעוץ ומיסוי בע"מ                       
13:30-14:15     פאנל בנושא: זכויות והטבות לעצמאים ועסקים קטנים כגורם 

לעידוד הצמיחה במגזר העסקי                       
מנחה הפאנל: רו"ח רן ארצי, שותף, מנהל - ארצי חיבה                        

אלמקייס כהן פתרונות מיסוי                       
בהשתתפות: רו"ח אהוד רצאבי, לשעבר נשיא לה"ב                        

לשכת העצמאים והעסקים בישראל , משרד רמי אריה ושות',                        
עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס                             

עו"ד רו"ח רמי אריה, משרד רמי אריה ושות', עורכי                         
דין, רואי חשבון ויועצי מס                          

SMB רו"ח (עו"ד) הדס שרים, שותפה ומנהלת מחלקת                       
משתתפים נוספים יפורסמו בהמשך                       

14:15-15:00     ארוחת צהריים עשירה

מושב הפנסיה - העתיד כבר כאן
מנחה ומרכז המושב: איציק בן ארויה, C.L.U, יועץ פנסיוני

11:15-11:45     הרפורמות הפנסיוניות האחרונות והשפעתן על המעסיקים 
רונן סולומון, מנהל ביטוח ושוק ההון, לשכת המסחר                       

11:45-12:05     אחריות המעסיק והתקנות לשנת 2016
אילן שטרנברג, מנהל PRESALE, מלם שכר                       

12:05-12:50     ביטוחי המנהלים החדשים והרפורמה על קרנות הפנסיה    
והשפעתן על דילמת בחירת המוצר הפנסיוני                        

איציק בן ארויה, יועץ פנסיוני                        
12:50-13:10     הפסקת קפה

13:10-13:30     הרצאה תפורסם בהמשך
13:30-14:15     פאנל בנושא: הערכות סוכנים, מנהלי הסדר ומעסיקים   

לרפורמות הצפויות                       
מנחה הפאנל: איציק בן ארויה, C.L.U, יועץ פנסיוני                       

בהשתתפות: אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח                       
עופר אלשייך, סמנכ"ל כספים חברת רשת                       

עקיבא קלימן, מנכ"ל תמורה                       
שמוליק מיוני, מנהל פיתוח עסקי מטה פנסיה וגמל, מגדל חברה לביטוח                       

עו"ד ירון טבצ'ניק, טבצ'ניק משרד עורכי דין ויועצים פנסיונים                       
רונן טוב, משנה למנכ"ל מיטב דש השקעות בע"מ ויו"ר מיטב דש                        

                      גמל ופנסיה בע"מ
אלכס קפלון, סמנכ"ל פנסיה וגמל איילון חברה לביטוח                        

14:15-15:00     ארוחת צהריים עשירה    

יום שני | 08:00-15:00 | 23.11.15  
מרכז הארועים והקונגרסים  Avenue קריית שדה התעופה  

מושב העבודה - על עבודה, שוויון וקוטג'
מנחה ומרכזת המושב: עו"ד אפרת דויטש,

אפרת דויטש משרד עורכי דין

11:15-11:45     שוויון הזדמנויות בעבודה
מרצה: עו“ד ציונה קניג-יאיר, נציבת שוויון הזדמנויות                          

בעבודה במשרד הכלכלה מסכמת קדנציה של חמש שנים                        
11:45-12:05     משדרגים את מערכת השכר ומשאבי אנוש בארגון שלכם? - 

                      כך תעשו זאת נכון
יעל ששי, מנכ"לית יעל שכר, מלווה ארגונים מול ספקי תוכנה                        

מעולם השכר ומשאבי אנוש                            
12:05-12:50     כוחם העולה של ארגוני העובדים

מתן חודורוב, הפרשן הכלכלי של ערוץ 10                        
12:50-13:10     הפסקת קפה

13:10-13:30     המותר והאסור בהתארגנות עובדים במקום העבודה
עו"ד שבתאי (שבי) מיכאלי, שותף וראש מחלקת דיני עבודה,                        

משרד ליפא מאיר ושות', עו"ד                       
13:30-14:15     פאנל בנושא: האם העובד הוא הצד החלש ביחסי העבודה?

מנחת הפאנל: עו״ד אפרת דויטש, אפרת דויטש משרד עורכי דין                       
בהשתתפות: ליאת גני, סמנכ"ל לקוחות במנפאואר                        

עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של לשכת המסחר                       
ריקי בכר, יו"ר וועד עובדי בנק דיסקונט לשעבר                       

משתתפים נוספים יפורסמו בהמשך                         
14:15-15:00     ארוחת צהריים עשירה

טל': 03-5680880
conferences@hashavim.co.il :מייל

להרשמה:

לחסויות:

הלי ליפמן, סמנכ"לית מידע כנסים
helly@meda-ltd.com :נייד: 054-4774582, מייל

מושב המיסוי - מיסים כלכלה והון
מנחה ומרכז המושב: עו“ד, רו“ח רמי אריה, 

משרד רמי אריה ושות‘ ויו“ר צוות התגובות במיסוי – לשכת עורכי הדין

חסויות זהב


