
 

    

 

 

 

 

 

 חברות וחברים יקרים, 
 : בנושאגש  למפ המועדון הפיננסי שמח להזמין אתכם

 

לניהול  לייםהדיגיטנות פתרוהבתחום למעסיקים העתיד מה צופן 
 הנושא הפנסיוני? 

  מפגש בהשתתפות רשות שוק ההון והמסלקה הפנסיונית
 
 

 . םזוקישור ל, 00:19-00:17, בין השעות 2021  במאי 4' ג וםבי MZOO-ביים תקי המפגש
 אך מצריך הרשמה מוקדמת.המפגש ללא עלות ולחברים בלבד,  

 

הפנס ההוןיוניתהמסלקה  שוק  רשות  בפיקוח  הפועלת  הביטו,  והחיסכון,  למייצגים  מאפשר  ,ח  או  למעסיקים  ת 
ם חודשיים,  דיווחי  כון הפנסיוני:סיבתחום החודיווח  כי עבודה  לניהול תהלימקצה לקצה  נות  פתרו  ,בשמםהפועלים  

  שירותים נוספים, הכוללים בתוכם מידע תומך למעסיקים גם וביצוע בקרות ושליחת היזונים, סליקה כספית  
דיגיטליים לשיפור תהל קיימיםוכלים  להא.  יכי עבודה  מוזמנים  בה  ףצטרתם    ותרש  אנשי שתתפות  למפגש 

  ושל אנשי ,  הבינוני והארוךהזמן  טווח  ב לדיגיטציה של פעילות ודיווח המעסיקים  את החזון    וציגיאשר  שוק ההון  
שירותים חדשים ושיפורים  בדגש על  הלכה למעשה    את השירותים הקיימים  וציגיאשר    יתהמסלקה הפנסיונ

 : אחרונה בשנה ה ים קיימיםרותבשי שהוכנסו 

 
 

   :פתיחה והנחייה דברי   17:00-17:10
 ים י כספים וחשב"ר פורום מנכ"לים, מנהלויו  יאהלנשמ"מ ומשנה  ,ונןאלינה פרנקל ר  רו"ח

 

מקדמת שימוש בכלים  רשות שוק ההון   -מעסיק גיטלית תומכת לקידום תשתית די 17:10-17:50
ומעסיקים. ן הפנסיוני לטובת חוסכים בשוק החיסכומרכזיים  ם כדי לתמוך בתהליכיםולוגיטכנ

 יוצגו הפעולות שהרשות צפויה לנקוט בתחום זה בשנה הקרובה  בהרצאה
 

 רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון מטעם , מנהל מחלקת מסלקה פנסיונית  ניר בן שמש מר : הדובר
 

  ניחדש דיגיטלי  ה השיקה המסלקה שירות לאחרונ -  עסיקשירותי המסלקה הפנסיונית למ  17:50-18:30
צפוי  שירות ה . עובדים חדשים וצירופם לפנסיה קליטתיך את תהלולקצר אשר יסייע למעסיקים לשפר 

שהיו לעובד אצל   ם פנסיוניםויות בשיוך למוצריובכללן טעהקיימות כיום בתהליך בעיות  לפתור
במקביל הוכנסו בשנה   .זכויות העובדו ות בנוגע לחובות המעסיקשאלל ה מהיר ומענ, מעסיק קודם 

 חרונה מספר שיפורים משמעותיים בשירותים קיימים הא
 

 מנכ"ל המסלקה הפנסיונית, עמיר טל מר  הדובר:
 

 קצועי שאלות ותשובות פאנל מ  18:30-19:00
 עמיר טל מר   ,ניר בן שמשמר  , ונןנקל ראלינה פר רו"ח  וברים:דה
 

 א.  תיו בנושר המעוניין להרחיב את ידיעובלכל חוחשבים, מבקרים פנימיים  , מנהלי כספים,CFO, ליםלמנכ" ש מיועדהמפג

 

 בברכת חברים, 
    

                  
 
 
 
 

  
 
 

 MBA, רו"ח, רונן-אלינה פרנקל
 את מקום ומשנה לנשיאה מלמ

 פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים  ר ויו"

 

 

  לינק להיכנס לרשום מספר חבר, ביום המפגש ליש  ,ת שם בעבריולהירמת: יש להיכנס לקישור ה מוקדהרשמ
Wqm9Ti00SzQolCNh-https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvduispjwuGNEqVFL 

   s.orgicpa-bracha@fcי למייל או באמצעות ברכה יאס

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvduispjwuGNEqVFL-Wqm9Ti00SzQolCNh
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvduispjwuGNEqVFL-Wqm9Ti00SzQolCNh
mailto:bracha@fc-icpas.org

