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מספר המקומות מוגבל – השתתפות כרוכה בהרשמה מראש ומותנית בקבלת אישור. לחברי לשכה השתתפות ללא עלות, למי שאינו חבר לשכה השתתפות בעלות של 50 ₪ )מראש(

התכנסות ומינגלינג  09:30-9:00

ברכות –  10:15-09:30
•  מר דוד קסטל, נשיא הלשכה    

•  הגב' סיגל שאלתיאלי, יו"ר המועצה התעשייתית תפן   
•  מר ריאד אברהים, סמנכ"ל מחוזות – משרד הכלכלה והתעשיה         

•  מר אבשלום בוסקילה, מנהל מרחב חיפה והצפון, בנק מזרחי טפחות   
•  הצגת שירותי לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון   

פאנל מומחים בתחום הפיננסי - בהנחיית רו"ח שמוליק וטנשטיין, מנכ"ל לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון  11:15-10:15
•  מר טל רדעי, מנהל מרכז עסקים חיפה, בנק מזרחי טפחות   

•  רו"ח ומשפטן יובל אבוחצירא, שותף ומנהל סניף חיפה והצפון, ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ    
•  רו"ח יסמין סרוואן, מנהלת בכירה בתחום תפעול ואסטרטגיה, EY חיפה   

•  מר בועז פלד, מנכ"ל ובעלים קפיטל פלוס ייעוץ וניהול בע"מ   

הפסקה  11:35-11:15

פאנל אנשי עסקים - בהנחיית הגב' חביבה רוגר, מנהלת הפרסומים לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון,     12:35-11:35
בהשתתפות:   

•  מר אליאס מחול, מנכ"ל נאג'י מחול ובניו בע"מ, סגן נשיא הלשכה   
•  מר יוסי היימן, מנכ"ל מטעמי איכות תפן בע"מ   

•  הגב' נורית לוין, מנכ"ל פרופאל   
•  מר שמעון בן גיגי, מנכ"ל תפנפלסט   

הרצאת עו"ד אסף גורה, שותף ומנהל סניף חיפה, פלג, כהן, דויטש עורכי דין  12:55-12:35
כלים להפחתת תשלומי המיסוי העירוני: ארנונה אגרות והיטלים   

הרצאתם של עמיר קרן וערן רותם,  יועצים-שותפים, חברת השורה התחתונה™  13:40-12:55
אסטרטגיות פיתוח עסקי, שיווק ומכירות התמודדות עסקים בשוק תחרותי   

סיכום, מנכ"ל הלשכה רו"ח שמוליק וטנשטיין  13:45-13:40

13:45             ארוחת צהרים קלה

מגדל תפןכנס עסקים במועצה התעשייתית תפן
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