תכנון וניהול פנסיוני  -סוגיות נבחרות:
השלכות המהפכה והרפורמות בתחום הפנסיוני
מפגש  – 1סיכוני חסכון ,אקטואריה ואתגרי המעסיק וניהול המערך הפנסיוני
יום רביעי 7 ,אוקטובר 2015
מרצה

שעה
15:30-16:00
16:00-16:15

נושא
התכנסות
פתיחת הקורס  -על יחודיות הקורס והסילבוס

16:15-17:15

סיכונים בחיסכון ארוך טווח
 סיכוני ריבית
 סיכוני השקעות
 סיכוני כיסויים ביטוחיים
אקטואריה – אבני הבניין ,שיטה ובקרה .זה לא
בשמיים:...
 עקרונות החישוב האקטוארי
 כיצד מחושבות טבלאות מקדם תוחלת החיים
 מאזן דמוגרפי והשפעתו על החסכון
 הנחות התחשיב ,ביסוסן והשפעתן
 כיצד מציגים בצורה מובנת
 כלים ל:CFO-
 oלבקר את תהליך עבודת האקטואר
 oלבחון בנייה ובדיקת הנחות עבודה
 oלהציג את עקרונות מצב האקטואריה בחברה

18:00-18:15

הפסקה

18:15-19:00

ממשק מעסיקים – המודל המתהווה לקראת :2016
 הצד התפעולי השוטף
 השחקנים העיקריים בתחום
 ממשקי הנתונים ושיטת עבודה מתגבשת
 תפקיד החברות ,היועצים ומנהלי ההסדרים -מה
נשתנה?
 מעבר מסוכנות הסדר לפנסיה ישירה
 כיצד להערך לקראת הבאות?

גיא פליישמן
מנהל יחידת ניהול זכויות
עמיתים ,מנורה מבטחים פנסיה

19:00-20:00

תפקיד ה CFO-בניהול אתגרי המערך הפנסיוני ,סוגיות
נבחרות:
 אתגרי ניהול הפנסיה בחברה ומיצוב הCFO-
 שת"פ עם משאבי אנוש – כיצד?
 האם יש תחום הכרחי שתמיד יהיה באחריות ה-
?CFO
 כיצד מתנהלים מול העובדים ,ההנהלה הבורד וגורמי
החוץ ?
 ניתוחי אירוע והדגמות
 לקחים לקחת הביתה

זאב בוטויניק
HP CFO

עפר לביא
מנכ"ל ומנהל אקדמי ,מרכז
השתלמויות מתקדמות ,פורום
CFO

17:15-18:00

יהודה בן אסייג
מנכ"ל ,מנורה מבטחים פנסיה

ישעיהו אורזיצר
אקטואר ראשי ,מנורה מבטחים
פנסיה

מפגש  – 2מערך הביטוח בחברה ,הפן המשפטי ומבוך ההסדרים
יום רביעי 14 ,אוקטובר 2015
מרצה

שעה
15:30-16:00
16:00-17:15

נושא
התכנסות
בניית המערך הפנסיוני בחברה
 כיצד בונים מערך רב שנתי לחברה בראיה כוללת?
 אופטימיזציה של שילובי ערוצים וחלופות
 שמירת ערך וזכויות
 כתיבה נכונה של מכרזים
 ליקויים אופייניים והדרך לטפל בהם
 תפקיד ה CFO-בתהליך

17:15-17:30

הפסקה

17:30-18:45

הצד המשפטי של הפנסיה – ההכרח במודעות
להשלכות המשפטיות של ניהול נכון ולא נכון
 מחויבויות המעסיק
 מה השתנה
 דגשים
 ברירת המחדל וניהולה
 תשלומים וריבית
 נקודות חשיפה עיקריות
 oלחברה
 oלCFO-

אלון אלפרט
יועץ משפטי מנורה מבטחים
פנסיה

18:45-20:00

על הבילבול במבוך ההסדרים הפנסיוניים בהקשר של
 יחסי עובד ומעביד
 חבות המעסיקים
 הגנה על הפרטיות

עו"ד רועי פוליאק
רועי פוליאק ושו"ת

ישראל לחמן
מנכ"ל שאול לחמן ייעוץ ובקרה
פנסיונית לחברות

מפגש  - 3טכנולוגיה ,הסדרים ,רפורמות וסביבת הפנסיה
יום רביעי  21אוקטובר 2015
מרצה

שעה
15:30-16:00
16:00-17:00

נושא
התכנסות
המערך הפנסיוני בחברה – הלכה למעשה
 כיצד מתמודדים עם מצב של כמעט קריסה תפעולית
 גישות לפתרון בתחומים אתגריים במיוחד בתחום
הניהול הפנסיוני
 פתרון מערכתי – כיוונים מומלצים
 ה CFO-כמוביל הנושא

17:00-18:00

סוכנויות ההסדר לאן?
 השתנות סביבת הביטוח
 האתגרים הניצבים מול סוכנויות הביטוח
 כיווני התפתחות ופתרונות
 השלכות על עולם ה CFO -כמוביל הנושא (בשיתוף עם
 - )HRבחברה

18:00-18:15

הפסקה

18:15-19:00

חוק ההסדרים רפורמות ותקנות – מה נתחדש?
 חוק ההסדרים ותחום הפנסיה  -עולם בהתהוות ,דגשים
 רפורמות פנסיוניות שעל הפרק:
 oרפורמת אנדורן (מנכלית משרד האוצר לשעבר)
 oרפורמת סלינג'ר (הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון)
 oרפורמת כחלון (שר האוצר)
 oהשלכות המס ועולם הניהול של הCFO-

עו"ד טלי ירון-אלדר
שותפה מנהלת ירון-אלדר ,פלר,
שורץ ושות' (נציבת מס הכנסה
לשעבר)

19:00-20:00

מהפכת הפנסיה הדיגיטלית :מחידושי התחום  -טלטלה
בשוק הפנסיוני:
 מגמות ברכישות דיגיטליות בעולם ובארץ
 oמנופים
 oסיכונים
 כמה מילים על המסלקה
 עמדת האוצר – האם הכל ברור?
 האם הפנסיה עוברת לדיגיטל?
 כיצד הדיגיטל יכול לסייע למעסיק בבחירת הפנסיה של
העובד?
 דיון  -בסוגיות מפתח

ירדן פלד
מנהל מטה שיווק מנורה מבטחים
פנסיה

שרון תורתי
 CFOקבוצת השומרים שמירה
ובטחון

יוסי קסטרו
מנכ"ל "אורות"

מפגש  - 4מבט אחר :הפרישה מכיוון  ,HRפנסיה אישית ,הרצאת אורח
יום רביעי  28אוקטובר 2015
שעה
15:30-16:00
16:00-17:00

נושא
התכנסות
ניהול הפרישה ממבט של משאבי אנוש כמוביל ,החברה
(כמעסיק) והעובד ,תוך שמירת המעמד החיובי של
החברה בתהליך
 ניתוח משמעויות הפרישה :לחברה ולעובד
 אתגרי הניהול הפנים אירגוני
 חלוקת עבודה דינמית בין סמנכ"ל  HRוה ,CFO-כיצד?
 חלופות מצבי פרישה והטיפול בהן
 תמחור ועלויות
 הסכמי פרישה :לבודד ולקבוצת עובדים
 בניית נהלים עדכניים ונכונים
 לקחי עשה ואל תעשה בתהליך

17:00-18:30

תכנון פנסיוני אישי לבכירים
 מה תהיה הפנסיה שלכם אם לא תנהלו אותה נכון?
 מה ניתן לעשות בתחום הפנסיוני?
 האם צריך וכיצד לשלב תחומי חסכון נוספים?
 איפיון פרופיל אישי מייצג וניתוח/הדגמה של פנסיה
צפויה
 אופיטימיזציה כוללת  -הדגמות של תכנון נכון בהתחשב
בפרופיל החוסך ,רמת החיים המיועדת והאפשרויות
שנמצאות על השולחן באופן מעשי

18:30-18:45

הפסקה

18:45-19:30

 UPLOADעולם מחוץ לקופסה .השפעת הרשתות
החברתיות
 המהפכה התפיסתית בתחום
 קריסת הפרדיגמות הישנות
 ערעור הסדר החברתי על רקע קצב שינויי יומיומי
 סקירת יסודות המהפכה החדשה
 השלכות מהותיות על עולם הניהול והשיווק
 ממצב צבירה כלכלי לאידאולגי?
 ניתוח ומענה לשאלות המאתגרות

19:30-20:00

סיכום וחלוקת תעודות
 יעל גרינולד ,משנה למנכ"ל ,מנהלת אגף שיווק
ומכירות ,מנורה מבטחים פנסיה
 עפר לביא ,מנכ"ל מרכז השתלמויות

מרצה
ארן שדמי
מנכ"ל ומייסד ,ריטיירמנט חיים
מאושרים בפרישה וסמנכ"ל
משאבי אנוש ,הום סנטר

ניסים גרבי
שותף מנהל  ,JTG ZVIRANיועץ
פנסיוני לחברות ומומחה בהסדרי
תגמול בכירים

נועם מנלה
חוקר השפעת הרשתות
החברתיות על העולם העיסקי
והשיווקי ,יועץ לחברות מובילות
במשק

* יתכנו שינויים בסילבוס ובמרצים

הערה-
כל המידע המוצג ,מחולק והנאמר בקורס זה מובא כהדגמה כללית ואיננו בגדר ייעוץ גם כאשר החומר
כולל דוגמאות ספיציפיות הן מובאות לצורך הדגמה והבהרה בלבד .במידה ומי מהמשתתפים מעוניין
בייעוץ יש לפנות בצורה נפרדת מחוץ לקורס ולהתקשר לצורך קבלת ייעוץ בצורה מסודרת .תוך התחשבות
בנסיבות הספציפיות של הייעוץ הנדרש!

