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תוכנית הכנס 

יום שני 13.6.22

10:30 - רישום וקבלת פנים

10:45 - הביטוח הלאומי בימי קורונה - תקנות, חדשות ועדכונים
אורי כזום, סמנכ"ל הביטוח הלאומי

11:25 - 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

12:05 - אבטחת מידע והגנת סייבר ברשתות המסחר הקמעונאיות - איך לא להיות הבא בתור...
אופיר זילביגר, מנהל מרכז הגנת הסייבר BDO ישראל

12:45 - מיזוגי חברות בעולם הקמעונאות - כל התורה על רגל אחת
אוריאל סיטרואן, סגן הממונה ומנהל מח' שווקים, רשות התחרות

13:25 - יחסי משכיר - שוכר והשפעת הקורונה על חוזי השכירות
עו"ד עמית גרוס, שותף ומייסד - משרד עורכי דין דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'          

14:00 - ארוחת צהרים, קבלת חדרים והפסקה

16:00 - מהפכת הקניה בהוראת קבע בסלולרי, מגבלות חוק המזומן והשינויים בפורמט הצ'קים
שי פרמינגר, מנכ"ל ERN סליקת תשלומים

16:20 - מה זה לכל הרוחות NFT, וכיצד הטרנד העולמי החדש עשוי להשפיע על עולם הריטייל המסורתי? 
SolidBlock יעל תמר, בעלים ומנכ"ל

17:00 - נפרדים לשלום מהבנק... על מהפכת הערבויות החדשה
אריאל גנוט, מנכ"ל גמא

17:15 - רפורמת התקינה על יבוא מוצרי צריכה – הרפורמה ומסלוליה השונים, עיצומים כספיים והחשיפה 
הכספית  לרשתות המסחר

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

17:50 - מדוע זה לא מתאים? מעקב ובקרת כרטיסי אשראי
E.Z Match אלעד דדון, מנכ"ל

18:05 - 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'

18:35 - 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

19:15 - הרפורמה ברישוי עסקים - חנויות, בתי עסק ורשתות מסחר
נפתלי קאיקוב, יו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט בישראל          

19:45 - ארוחת ערב

21:00 - מלחמת רוסיה - אוקראינה ממרחק הלבן של העיניים..
אוהד חמו, כתב חדשות 12, שליח הערוץ לאזורי הקרבות

יום שלישי 14.6.22

08:00 - ארוחת בוקר

10:00 - חוק המבצעים החדש, הטלת עיצומים כספיים ועדכוני חקיקה צרכנית 
עו"ד מיכאל אטלן, ראש הרשות להגנת הצרכן

10:40 - קורונה ודיני עבודה
כל עדכוני החקיקה, התקינה והפסיקה - ומשמעויותיהם הכספיות

עו"ד עינת כרמי ברק – שותפה וראש מח' דיני עבודה, סלומון ליפשיץ ושות'

11:20 - עולם הפרסום החדש 2022 – כך תבדוק את הצעת המחיר שהגיש לך מנהל השיווק... 
כלי מדידה לבדיקת אפקטיביות וכדאיות כלכלית של קמפיינים בעולם הפרסום והשיווק 

אורי אוברוצקי, פרסומאי בכיר ומרצה לפרסום ושיווק בביה"ס למינהל עסקים, מכללת נתניה.

12:00 - שוק ההון 2022 - מגמות והתפתחויות
מאור אבגיל, מנכ"ל אינטגריטי בית השקעות

12:40 - מאגרי מידע ומועדוני לקוחות - היבטים משפטיים וכספיים
עו"ד מיכאל גילינסקי, שותף, ראש תחום רגולציה , אודיט 

13:20 - ארנונה ואגרת שילוט 2022 - טיפים להפחתה משמעותית במיסוי מוניציפאלי
עו"ד ארז גבע, שותף, כץ גבע איצקוביץ KGI – משרד עו"ד

14:00 - שיח סמנכ"לי כספים ברשתות המסחר. פאנל מסכם:
• יחסי משכיר - שוכר בתקופת פוסט קורונה: לקחים, תובנות, טיפים והמלצות

 "CFO - בנחישות וברגישות... על משולש היחסים "בעלים - מנכ"ל •
• ה-CFO בתקופות משבר - על ההחלטות הטובות שקיבלנו בתקופת הסגר הראשון וגם על השגיאות שעשינו  

14:30 - ארוחת צהרים 

15:00 - המשך בילוי בבריכה ובמתקני המלון
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* מינהלת הכנס רשאית לשנות ו/או לבטל חלק מההרצאות ו/או את סדר הופעתם. ט.ל.ח
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