קורס תכנון וביצוע ביטוח פנסיוני
סוגיות נבחרות
להלן מועדים ,פרטי הרשמה ומיקום.
למשתתפי הקורס יחולק אוגדן קורס לצורך החומרים המקצועיים הרלוונטיים .הקורס הינו בן  21שעות אקדמיות .הקורס יתקיים בימים
המפורטים מטה ,בין השעות( 10:11-21:11 :התכנסות ב ,)13:51-סה"כ ארבעה מפגשים ,בתאריכים הבאים:
מפגש ראשון –  7בנובמבר2111 ,
מפגש שני  11 -בנובמבר2111 ,
מפגש שלישי  21 -בנובמבר2111 ,
מפגש רביעי  22 -בנובמבר2111 ,

תודות הפורום לנותני החסות לקורס זה:

מחיר ההשתתפות בקורס ₪ 00822 :בתוספת מע"מ
לחברי פורום תינתן  53%הנחה
לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה CFOs-חברי פורום ,תינתן הנחה בסך 21%
מומלץ להקדים ולהירשם לקורס שכן מספר המקומות מוגבל
טופס הרשמה

הרשמה -התחייבות
CFO
הרשמה
לכבוד :פורוםטופס
טל'  :03-5104555פקסsec@cfo-forum.org 15-3171712 :
הריני להירשם לקורס תכנון וביצוע ביטוח פנסיוני במחירים ובתנאים המפורטים מעלה:
 הריני חבר פורום וזכאי להנחה של 53%
 הריני עובד בחברה בה ה CFO -הינו חבר פורום וזכאי לכן להנחה של ( *02%יש להוסיף פרטי קשר :מייל
ונייד)
 הריני לקוח של נותן החסות וזכאי להנחה של 02%
 אינני חבר פורום (יש להוסיף פרטי קשר :מייל ונייד)
 הפורום שומר לעצמו הזכות ,לפי שיקול דעתו ,שלא לאשר ההרשמה במקרים מסוימים
 ההרשמה -מחייבת וביטול אפשרי אך ורק לפי תנאי הביטול המפורטים כלהלן:
 oשבוע לפני תחילת הקורס -ללא חיוב
 oפחות ימים משבוע -חיוב מלא
שם ____________________:תפקיד_________:חברה__________________________ח.פ________________.
__
נייד ____________________:מייל_______________________________________:
*תנאי ביטול :ביטול הרשמה עד שבוע לפני תחילת הקורס ללא חיוב 0ביטול הרשמה של  6ימים מתחילת הקורס יחויב בדמי ביטול
של  62%ממחיר ההשתתפות .את הודעת הביטול נא לשלוח בפקס או במייל  -משתתף שלא יודיע על ביטול השתתפותו יחויב
בתשלום מלא.

מפגש  1תאריך 702112/711 :בנושא :הביטוח הפנסיוני במבט לעתיד
03:51 – 00:11
00:11 – 00:01

התכנסות
עופר לביא ,מנכ"ל ,מרכז השתלמויות
דברי פתיחה
בפורום CFO
מגמות בשוק הפנסיוני והפיננסי והשפעתן מאיר אוזן ,יו"ר קבוצת שקל ניהול ביטוח
ופיננסים
על המעסיק ועל העובד
 מגמות ,מאפיינים ושינויים הצפויים בתחום
ביטוח הפנסיוני
 הקמת מסלקה פנסיונית
 כניסת הבנקים לשוק הביטוח הפנסיוני?
 זכות הבחירה לעובד
 מעורבות  /אחריות המעסיק בתוכנית
הפנסיה של העובד ,לאן ?
 שיעור התחלופה בפנסיה והירידה ברמת
החיים בעת פרישה
 השלכות התארכות תוחלת החיים על מנגנוני
הבטחת קצבה לעמיתים
 השלכות השינוי הצפוי במודל הטבות המס
לחיסכון פנסיוני בישראל ( המודל הבריטי)

01:03 – 18:15

עו"ד אריה אריאלי ,יועץ משפטי של
הפניקס

00:01 – 01:03

18:15 – 03:51
03:51 –20:00

חשיפת המעסיק לתביעות בתחום הפנסיוני
 ההשלכות של אי קיום התחייבויות המעסיק
בתחום הפנסיוני כנדרש בהסכמים קיבוציים
ו/או פנסיית חובה
 סעיף  – 01מתוקף הסכם קיבוצי  ,אישור
כללי – מה נדרש מהמעסיק?
 הנזק שעלול להיגרם למעסיק כתוצאה מניוד
כספי פיצויים ללא צורך באישורו.
 דוגמאות של פסקי דין
 הפסקה
השתקפות חבות המעסיק לעובדים בדוחות אלן פפרמן ,אקטואר ,מנכ"ל א.שקל
שירותים אקטוארים
הכספיים של החברות (דוחות ) IFRS
 סיכונים בבחירת ההנחות הקובעות את
תוצאות החישוב – שיעורי ריבית להיוון
ושיעורי עזיבת עובדים
 בדיקת רגישות להנחות והדגמה מספרית.
 קריטריונים לבחירת האקטואר ,בארץ בה
אין דרישות ניסיון והשכלה מינימאליות
 אחריות ה CFO -בעבודה עם האקטואר

מפגש  /תאריך 112112/711 :בנושא :תוכניות הביטוח הפנסיוני – בניית תוכנית אישית בראייה הוליסטית
03:51 – 00:11
00:11 – 01:51

התכנסות
עקרונות לבניית תוכנית אישית אופטימאלית קרן שמיר ,מנכ"ל ,שקל סוכנות לביטוח
( )8002בע"מ
– היבט העובד והיבט המעסיק
 תכנון פנסיית מטרה וכיצד ניתן לשמור על
רמת חיים נוכחית בעת הפרישה לגמלאות?
 השוואה איכותית בין התוכניות (קרן פנסיה /
ביטוח מנהלים  /קופת גמל)
 בחירת מסלול הביטוח ומסלול ההשקעה
בהתאם לצרכי וטעמי הלקוח
 השוואות כמותיות
 הפער בין החיסכון הרצוי לחיסכון המצוי –
כיצד מגשרים עליו ?
 תפקיד מנהל ההסדר בגביית הכספים,
קליטתם בחשבון העמית ,בקרות ,דיווח
למעסיק

01:51 –03:11

הסדרי תגמול לבכירים
 מה התחדש בתחום?
 ההשלכות על החברה ועל הפרט ומה עושים

רו"ח דורון לוי – נציב מס הכנסה
לשעבר

03:11 -03:03

הפסקה

03:03 - 19:15

מגמות במיסוי החיסכון הפנסיוני

01:03-01:11

מניסיונו של  CFOבתחום הפנסיוני ודרכי
ההתמודדות עם סוגיות שונות
 בקרה כספית
 השגת תנאים לעובדים
 ניהול תהליך מול העובדים

רו"ח יעקב כהן ,מנהל מחלקת קופות
הגמל ,רשות המיסים

משה מגיד –  CFOישרוטל

מפגש  3תאריך /12112/711 :בנושא :פרישה מהעבודה
03:51 -00:11
00:11-01:11

התכנסות
ניצול אופטימאלי של מקלטיי מס בגין
פיצויים ,פנסיה וגמל בעת סיום עבודה
 פטור בפיצויים מול פטור בקצבה
 יתרונות בביצוע פריסת מס
 רצף קצבה ורצף זכויות פיצויים והשילוב
ביניהם

17:00-18:00

תכנון וניהול של תוכניות פרישה – מדוע
חשוב להיערך מראש לתהליך ?
 תכנון תנאי פרישה בארגון  -מסלול פנסיה
מוקדמת מול מסלול פיצויים – בהיבט
המעסיק והעובד
 כיצד להקטין עלויות למעביד מבלי לפגוע
בפורש
 כיצד לגרום לתוכניות פרישה מרצון להצליח
 דוגמאות לתכנון מס בפרישה

18:00-18:15

הפסקה

18:15-19:15

החשיבות בשמירת זכויות פנסיוניות /
ביטוחיות בעת מעבר בין מעסיקים





01:03-01:11

קובי יתח ,יועץ מס מוסמך ,שטיינמץ
עמינח ושות' ,רואי חשבון

עפר כהן ,סמנכ"ל תחום בכירים,
פרישה ותוכניות לגיל השלישי ,שקל
סוכנות לביטוח ( )8002בע"מ

רחל מירון ,מנהלת מטה מקצועי ,שקל
סוכנות לביטוח ( )8002בע"מ

מדוע חשוב לשמור על רציפות הזכויות
הפנסיוניות במעבר בין מעסיקים
שמירת זכויות בביטוח מנהלים
שמירת זכויות בקרן פנסיה ותיקה
שמירת זכויות בקרן פנסיה חדשה

טיפול בהיבטים "הרכים" של הפרישה
 היבטים פסיכולוגיים בתכנון תהליכי פרישה
בארגון
 הדרכת המנהלים האחראים לתהליך
הפרישה בארגון

ד"ר משה בן אליעזר ,פסיכולוג

מפגש רביעי תאריך /12112/711 :בנושא :ניהול סיכונים בתוכניות פנסיוניות ובכסף חופשי
03:51 – 00:11
00:11 – 01:11

התכנסות
ניהול סיכונים בתוכניות פנסיוניות ובכסף
חופשי
 חשיבות ניהול השקעות בפוליסות  /פנסיה /
גמל
 ניתוח שיטות השקעה שונות כגון :שיטת
הפניקס ומסלולי השקעות אחרים
 ניהול השקעות של כסף חופשי
 ריסק פרופיילר – סימולאטור תומך החלטה
לבחירת מסלול השקעות

01:11 – 03:11

ניהול הוליסטי של נכסי המבוטח כדרך
אופטימאלית להבטחת רמת החיים של
העובד בהווה ובעתיד

18:00-18:15

הפסקה

18:15-19:00

ניהול סיכונים בקרן פנסיה מול ביטוח
מנהלים
 התארכות תוחלת חיים
 ניהול סיכוני ביטוח (פטירה ונכות  ,ביטוחי
משנה  ,הון עצמי)
 ניהול סיכונים בשוק ההון (השפעת הריבית
על מצבו של מבוטח בקרן פנסיה לעומת
בביטוח מנהלים)

אלן פפרמן  ,אקטואר  ,מנכ"ל א.שקל
שירותים אקטוארים

19:00-20:00

מדידת סיכון והערכת ביצוע בביטוח פנסיוני

הרצאת אורח – פרופ' אמיר ברנע

ד"ר גדעון בן נון  ,מנכ"ל ,שקל אג'יו
ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות
בע"מ

מאיר אוזן ,יו"ר קבוצת שקל ניהול
ביטוח ופיננסים

