
תוכנית הכנס השנתי השלישי

09:00 - ארוחת בוקר

09:45 - הביטוח הלאומי 2022 - תקנות, חידושים ועדכונים אורי כזום, סמנכ"ל הביטוח הלאומי 
בתום הפרזנטציה ינתן זמן לשאלות ותשובות במגוון נושאים

10:15 - אמצעי התשלום העתידיים - סקירה צופה פני עתיד, היבטים רגולטורים, תקני אבטחת מידע וההשפעות הצפויות על קמעונאי 
וצרכני ישראל עודד סלומי, מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה, בנק ישראל

10:40 - מע"מ בעידן הארנק הדיגיטלי - תווי שי, גיפט כארד, כרטיסי מועדון וסוגיות מע"מ בעידן התשלומים החדש 
פאנל הכולל שאלות ותשובות מהקהל, בהשתתפות: רו"ח אהרן ברגר, מנהל המח' המקצועית במע"מ לשעבר,

רו"ח רפי גבאי, מנהל מע"מ פתח תקוה ורחובות לשעבר

11:10 - תביעות ייצוגיות נגד רשתות המסחר - כלים להתמודדות עם המגפה המשפטית
עו"ד רונית סיטון-זלקינד, שותפה במשרד מ. פירון ושות' ויו"ר ועדת תובענות ייצוגיות בלשכת עורכי הדין

11:35 - בואו נתערב שתחסכו כסף... על מהפכת האשראי והערבויות אריאל גנוט, מנכ"ל גמא    

11:50 - על ה-"LAST MILE" ועל היברידיות במשלוחים - המפתח להצלחה באי-קומרס
תא"ל (במיל') איציק כהן, בעלים ומנכ"ל Best-Practice, לשעבר ראש חטיבת הלוגיסטיקה בצה"ל

12:15 - הפסקת קפה ועוגה

12:30 - רפורמת התקינה על יבוא מוצרי צריכה - הרפורמה ומסלוליה, עיצומים כספיים והחשיפה הכספית לרשתות המסחר
עו"ד גיל נדל, שותף, גולדפרב זליגמן ושות'

DDTKG 12:50 - יחסי משכיר - שוכר והשפעת הקורונה על חוזי השכירות בהווה ובעתיד  עו"ד עמית גרוס, שותף ומייסד, פירמת עו"ד

13:15 - שימור עובדים והנעה ליעדים בעידן הפוסט קורונה - אבי סולסקי, מנכ"ל ובעלים איי.בי.סול

13:25 - אבטחת מידע והגנת סייבר ברשתות המסחר - כך לא תהיה הבא בתור אופיר זילביגר, מנהל מרכז הגנת הסייבר BDO ישראל

13:50 - עולם הריטייל זקוק ליעילות מקסימלית, עכשיו יותר מתמיד - אילן גת, מנכ"ל מיועד, קומקס  

14:00 - מיסי יבוא – רפורמות מס הקניה, הפחתות המכסים, משטר העיצומים של רשות המיסים, גירעונות מע"מ וקנסות פיגורים

 עו"ד גיל נדל, שותף, גולדפרב זליגמן ושות'        

14:25 - ארנונה ואגרת שילוט 2022- טיפים להפחתה משמעותית בחיובים - עו"ד ארז גבע, שותף, כץ גבע איצקוביץ KGI – משרד עו"ד

14:50 - הרפורמה ברישוי עסקים: חנויות, בתי עסק ורשתות מסחר  - נפתלי קאיקוב, יו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט בישראל 

15:15 ארוחת צהריים    |    16:00 - סיום הכנס

כנס מנהלי
כספים

מבית ועידת הקניונים ורשתות המסחר בישראל

ברשתות המסחר
הקמעונאיות

* מינהלת הכנס רשאית לשנות ו/או לבטל חלק מההרצאות ו/או את סדר הופעתם. ט.ל.ח
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