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מכן הנרשם יחוייב בדמי ביטול של 185 ₪ בתוספת מע"מ. 
אני מאשר קבלת חומר פרסומי מהגופים המארגנים ומנותני החסות.

מספר המקומות מוגבל מהרו להרשם!
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הרשמה נטורקינג וכיבוד בוקר

לשכת המאמנים בתנופה09:00-09:30
מלי אבן חן 

יו”ר לשכת המאמנים בישראל

“Mastery in Coaching” מה הופך מאמן למומחה09:30-10:15
Dr. Jonathan Passmore, Ph.D

ראש היחידה לפסיכולוגיה אימונית באוניברסיטת איסט לונדון, בריטניה. אחד החוקרים 
והמרצים המובילים בתחום האימון

10:15-11:00

 המנטור המוביל 
 בישראל למקסום 

מכירות והצלחה עסקית

מכירות או שכנוע – מה עדיף ומה יותר יעיל? אתם מחליטים! 
דיבייט מקצועי ומרתק, בו גם הקהל נוטל חלק, שואל ומצביע!

“דוקטור שכנוע” – מומחה 
בינלאומי לשיווק עצמי ושכנוע, 

מנכ”ל ובעלים של חברת 
“אמנות השכנוע”

ניר דובדבניד”ר עו”ד יניב זייד

הרצאה באנגלית - אפשרות לתרגום סימולטני

הפסקה11:00-11:20

ב 
טי

ץ’ אק
ם אקטיביים עם סווי

חיי

08:25-08:45

08:00-09:00

סדר יום

11:20-12:0511:20-12:0511:20-11:40

11:40-12:05

פלייבק

כלים יצירתיים 
נגישים אך עוצמתיים, 

נוגעים ותורמים לנו 
כמאמנים

נורית שושן
תאטרון פלייבק 
- משחק מהחיים

להרוויח כמאמן -
לא חייב לכאוב...

כיצד הטכנולוגיה 
מסייעת לכם

איתי וקסלר
מנהל מוצר סליקה 
דיגטלית, ישרכארט

 למה אגואיזם היא
בעצם תכונה סקסית?

שרוני רובינשטיין 
מנטורית לתשוקה, 
תעוזה והעצמה  

מחברת רבי המכר “מה 
היא רוצה?” ו”למה היא 

ולא את” 

מיינדפולנס כמאיץ 
תהליכי שינוי

מיינדפולס מקובל 
כיום כגישה לעבודה 
עם אנשים. משתתפי 
הסדנא יבינו ויחוו את 
התחום ויקבלו כלים 
ליישום מיינדפולנס 

באימון

שימוש בכלים מתחום 
הפסיכולוגיה החיובית

פסיכולוגיה
 חיובית הולכת כבר 

מספר שנים יד ביד עם 
תחום האימון. הסדנה 
תציג מספר טכניקות 
מהתחום שמאמנים 
יכולים לעשות בהם 
שימוש בתהליכים 

שהם מעבירים

תקשיבו - כדאי לכם! 

הקשבה ככלי מרכזי 
למאמן

פרופ’ אבי קלוגר
חוקר הקשבה, התמחות 
בהתנהגות ארגונית, בית 
הספר למנהל עסקים, 
האוניברסיטה העברית

11:20-13:00 11:20-13:00

סדנא 

פיצול ראשון למושבים

מתי ליבליך Dr Jonathan, 
Passmore  Ph.D

ראש היחידה 
לפסיכולוגיה אימונית 
באוניברסיטת איסט 
לונדון, בריטניה. אחד 
החוקרים והמרצים 

המובילים בתחום האימון
מייסדי ומרכזי התכנית 

לתרפיה מבוססת 
מיינדפולנס, היחידה 

ללימודי המשך בביה”ס 
לעבודה סוציאלית, 
אוניברסיטת בר אילן

סדנא 

דוד )שנטם( זוהר

 מושב הפנסיה - העתיד כבר כאן
מנחה ומרכז המושב: איציק בן ארויה,

 C.L.U, יועץ פנסיוני
11:25-11:50  הרפורמות הפנסיוניות האחרונות והשפעתן 

על המעסיקים 
עו״ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים 

ושוק ההון, באיגוד לשכות המסחר
11:50-12:10  אחריות המעסיק והתקנות לשנת 2016

אילן שטרנברג, מנהל PRESALE, מלם שכר
12:10-12:45  ביטוחי המנהלים החדשים והרפורמה על 

קרנות הפנסיה והשפעתן על דילמת בחירת 
המוצר הפנסיוני 

איציק בן ארויה, יועץ פנסיוני 
12:45-13:00  כלכלת הזקנה- תכנון מונע עוני

אלכס קפלון, סמנכ"ל פנסיה וגמל,      
איילון חברה לביטוח
13:00-13:20 הפסקה מתוקה        

13:20-13:35 ריטים כאלטרנטיבה לנדל"ן מניב         
בתיקי פנסיה

דרור גד, יו"ר ריט 1
פאנל בנושא: הערכות סוכנים, מנהלי הסדר   13:35-14:25

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

יועץ פנסיוני
בהשתתפות: יובל ארנון, יו"ר הוועדה 

הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח ומנכ"ל 
משותף, ארנון את וינשטוק

עופר אלשיך, 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

14:25-15:00  ארוחת צהריים

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

אפרת דויטש משרד עורכי דין

11:25-11:55  שוויון הזדמנויות בעבודה
מרצה: עו”ד ציונה קניג-יאיר, נציבת שוויון 

הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה מסכמת 
קדנציה של חמש שנים

11:55-12:15  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     

12:15-13:00   כוחם העולה של ארגוני העובדים
מתן חודורוב, הפרשן הכלכלי של ערוץ 10 

13:00-13:20  הפסקה מתוקה
13:20-13:40 המותר והאסור בהתארגנות עובדים           

במקום העבודה
עו"ד שבתאי )שבי( מיכאלי, שותף וראש 

מחלקת דיני עבודה, משרד ליפא מאיר      
ושות', עו"ד

פאנל בנושא: האם העובד הוא הצד החלש    13:40-14:25
ביחסי העבודה?

מנחת הפאנל: עו״ד אפרת דויטש, אפרת 
דויטש משרד עורכי דין

בהשתתפות: חני יעקב, סמנכ"ל מנהלת חטיבת 
בכירים במנפאואר

עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של        
לשכת המסחר     

ריקי בכר, יו"ר ועד עובדי בנק דיסקונט לשעבר
רו"ח עידן פוגל, סמנכ"ל כספים, עמותת 

"עולים ביחד"
14:25-15:00  ארוחת צהריים

09:00 - 08:00   רישום, התכנסות וכיבוד
10:55 - 09:00   מושב פתיחה  

                      מנחה הוועידה: מתן חודורוב, הפרשן הכלכלי 
                      של ערוץ 10 

                      09:00-09:05 דברי פתיחה וברכה
                      לילך ינוביץ, מנכ"לית חשבים 

                      09:05-09:25  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

09:25-09:45   יוקר המחיה – מי האחראים באמת?  
אירי שחר, מנכ״ל ומייסד רשת ״אחד״  

09:45-10:05   האם יש משבר דיור או משבר של מחירי דירות? 
ד״ר מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, לשעבר הכלכלן 

הראשי במשרד האוצר
10:05-10:25   מי מרוויח מעליית מחירי הנדל״ן   

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

10:25-10:55   ירון זליכה, הרצאה על מגש של כסף   
פרופ' ירון זליכה, ראש ביה"ס לראיית חשבון וניהול כספים, הקריה 

האקדמית אונו

11:25 - 10:55    הפסקה וכיבוד קל
11:25 והלאה     פיצול לשלושה מושבים: מיסוי, עבודה ופנסיה

13:20 - 13:00   הפסקה מתוקה
13:40 - 13:20   המשך הרצאות

14:25 - 13:40   פאנל בכל מושב
15:00 - 14:25   ארוחת צהריים עשירה

 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

11:25-11:55  "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
11:55-12:15  מגמות חדשות במיסוי שוק ההון

עו”ד רו”ח מאורי עמפלי, בעלים- משרד עמפלי עריכת 
דין מיסים

12:15-13:00   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

13:00-13:20  הפסקה מתוקה
13:20-13:40 ה- OECD משנה את העולם

רו"ח ליאון הריס, בעלים, הריס ייעוץ ומיסוי בע"מ
פאנל בנושא: זכויות והטבות לעצמאים ועסקים קטנים   13:40-14:25

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 
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

בייקר טילי   
עו”ד רו”ח מאורי עמפלי, בעלים- משרד עמפלי עריכת 

דין מיסים
14:25-15:00  ארוחת צהריים


