
היערכות עסקית
לסוף שנת 2020 ולשנת 2021

ימי עיון אונליין

פיננסים, ביטוח ומיסוי 
 15:05 - 15:00

רו"ח שמוליק וטנשטיין, מנכ"ל לשכת המסחר והתעשיה 
חיפה והצפון << דברי פתיחה

 15:25 – 15:05
מונדר מוסא, מנהל איזור חיפה והצפון בנק לאומי <<

עסקים בצל הקורונה 

 15:45 – 15:25
ורד וייסלר גנץ, יועצת הלשכה בתחום הביטוח <<

ביטוח בית העסק – על מה לתת דגש

 16:05 – 15:45
רמי סגמן, יועץ הלשכה בתחום הפנסיה <<

חידושים בתחום הביטוח הפנסיוני לאור משבר הקורונה

16:05 – 16:15  <<  הפסקה

 16:35 – 16:15
רו"ח יובל אבוחצירא, ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - 

פתרונות מיסוי בע"מ, יועץ הלשכה למיסוי ישראלי << 
סוגיות מס בימי קורונה לתום שנת המס 2020 ולשנת המס 2021

 16:55 – 16:35
רו"ח בוקי ברגמן, יועץ הלשכה לניהול סיכוני אשראי, 

פתרונות מימון ופקטורינג << ניהול סיכונים בתקופת הקורונה

  17:25 – 16:55
תמיר בן שחר, יועץ כלכלי, צ'מנסקי בן שחר <<

האם עולם הנדל"ן המניב נמצא ב"הפרעה"? ובחיפה ובצפון...
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היערכות עסקית לשנת 2021
 15:05 – 15:00

רו"ח שמוליק וטנשטיין, מנכ"ל לשכת המסחר והתעשיה חיפה 
והצפון << דברי פתיחה

 15:25 – 15:05
עו"ד משה אורן, יועץ הלשכה לסחר, מיסוי והסכמים 

בינלאומיים << שינוי וביטול חוזים 

15:45 – 15:25
עו"ד אסף גורה, יועץ הלשכה לארנונה ולמיסוי עירוני <<

מיסוי עירוני בתקופת הקורונה

16:05 – 15:45
עו"ד מוחמד סמאר, יועץ הלשכה לתביעות כספיות, גבייה 

ובנקאות << מוסר תשלומים וגביית חובות במשבר הקורונה

16:05 – 16:15  <<  הפסקה

16:35 – 16:15
שמחה חלמיש, מרצה בכירה בתחומי שוק ההון וניהול פיננסי, 

יזמית ובעלת עסקים << טיפים להתנהלות עסקית לשנת 2021

16:55 – 16:35
נעם בירן, יועץ הלשכה לאסטרטגיה, מיתוג, עיצוב ושיווק 

 B2B דיגיטלי לתעשייה << הטרנספורמציה שעובר עולם השיווק
כתוצאה ממשבר הקורונה

17:15 – 16:55
יואב שטרן, יועץ הלשכה לפיתוח עסקי וליווי פיננסי <<

סקירה על שוק המענקים – מה עבד בשנת 2020 ומה צפוי ב-2021

מנחה: אביאל קורן, מנהל שירותי לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון
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