חברות וחברים יקרים,
המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

העולם הפנסיוני
המפגש יתקיים ביום ב'  9בספטמבר  ,2019בין השעות  ,16:00-20:00ברחוב רב אלוף דוד אלעזר  ,10חיפה
אלמוג אירועים וכנסים (מתחם מלונות לאונרדו חיפה)
המפגש ללא עלות ולחברים בלבד ,אך מצריך הרשמה מוקדמת בשל מגבלת מקום.
מרכז מקצועי ומנחה :רו"ח שלום מימרן ,יו"ר המועדון הפיננסי בחיפה והצפון

 16:00התכנסות וכיבוד
16:20-16:35
דברי פתיחה :רו"ח אלינה פרנקל רונן ,מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי כספים וחשבים
רו"ח גלית יחזקאלי ,יו"ר מרחב חיפה והצפון ונציגת המרחב בוועד המרכזי
16:35-18:00
הנושא :עולם קרנות הפנסיה

מה כולל החיסכון הפנסיוני והאם כל קרנות הפנסיה באמת זהות? נדון בדגשים החשובים
שכדאי לדעת על קרנות הפנסיה וכן שינויים בין התקנון הישן לתקנון התקני .נציג את
דרכי הפדיון והמחיר שגובה הפדיון  /הניוד בזכויות הפנסיה של העובדים.
הדוברת :ציפי אבירם קינן ,מנהלת מכירות לקוחות עסקיים חטיבת חיפה והצפון ,מנורה מבטחים פנסיה וגמל

18:00-18:15
הפסקה
18:15-19:15
הנושא :מה לא סיפרו לך על עולם הבריאות?

עולם הבריאות בישראל  -מה הזכויות שלנו במסגרת חוק הבריאות/קופת החולים.
מהם הרבדים השונים במסגרת הביטוח המשלים ומה מגיע לכל אחד מאתנו.
נציג את חשיבות הביטוח הפרטי ,לנוכח הכיסויים במסגרת קופ"ח והביטוחים המשלימים.
הדוברת :איילת ערוסי בודזנק ,מנהלת מוצר בריאות ,אגף שיווק ומכירות ,מנורה מבטחים פנסיה וגמל

19:15-20:00
הנושא :פאנל בנושא המהפכה בעולם הפנסיה
מנחה :רו"ח שלום מימרן
הדוברים:
רו"ח אלינה פרנקל רונן
רו"ח גלית יחזקאלי
ציפי אבירם קינן
איילת ערוסי בודזנק
המפגש מיועד למנכ"לים ,CFO ,מנהלי כספים ,חשבים ,מבקרים פנימיים ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו
בנושא.
רישום ישיר באתר לשכת רואי חשבון :
לגלול מטה כל אירועי המועדון (יש להכנס
המועדון הפיננסי
מועדונים והטבות
כניסה לאתר לשכת רואי חשבון לדף הבית
עם מספר ת.ז .בטרם נרשמים לארוע או באמצעות ברכה יאסי bracha@fc-icpas.org :

בברכת חברים,

יחזקאלי גלית ,רו"ח

אלינה פרנקל רונן ,רו"ח MBA

יו"ר מרחב חיפה והצפון
ונציגת המרחב בוועד המרכזי

מ"מ ומשנה לנשיאת הלשכה
יו"ר פורום מנכ"לים מנהלי כספים וחשבים

