
לשכת סוכני ביטוח בישראל

תכנית יום העיון:
התכנסות רישום וכיבוד  08:30  -  09:00

דברי פתיחה: גב' נאוה ויקלמן, יו"ר הועדה לביטוחי בריאות וסיעוד  09:00  -  09:10

מר אהוד כץ CLU, נשיא הלשכה  09:10  -  09:20

סיפורה של תביעה )בביטוח בריאות( - עו"ד ג'ון גבע היועץ המשפטי ללשכה  09:20  -  09:40

המענה של הרפואה הציבורית אל מול הרפואה הפרטית - ד"ר טוביה חורב, סמנכ"ל כלכלת     09:40  - 10:00
בריאות, משרד הבריאות    

זרקור - סרטון  10:00  -  10:05

10:05    שינויים בביטוח סיעוד קולקטיבי ופרטי - גב' שרונה פלדמן מנהלת מח' ביטוח בריאות במשרד     -  10:25
המפקח על הביטוח     

ביטוח סיעוד לצעירים - מר אבי רייטן, יועץ ביטוח סיעודי  10:25  -  10:45

הפסקה  10:45  -  11:05

זרקור - סרטון   11:05  -  11:10

ביטוח נסיעות לחו"ל - מר קובי צרפתי, יו"ר הועדה לביטוח אלמנטרי  11:10  -  11:30

שוק ממוקד לקוח וחדשנות בניהול קשרי לקוחות - ד”ר אלכס קומן, כלכלן, יועץ ומומחה בשיווק  11:30  -  12:00

טכנולוגיות מתקדמות בניתוחי לב - פרופ' אהוד רענני, מנהל מערך ניתוחי לב וחזה, בי"ח שיבא  12:00  -  12:20

אורח כבוד - סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן  12:20  -  12:25

רב-שיח בנושא: סוגיות נוקבות בביטוחי הבריאות הרפואי ובהשתתפות:  12:25  -  13:25
מנכ”ל כלל בריאות  - מר ראובן קפלן     

מנהל חטיבת בריאות הראל חב' לביטוח  - מר פרדי רוזנפלד     
מנהל אגף בריאות מגדל חב' לביטוח  - מר דורון איתן     
מנהלת אגף בריאות מנורה מבטחים  - גב' אורית קרמר     

מנהלת אגף בריאות הפניקס חב' לביטוח  - גב' דפנה שפירא      
נציג משרד הבריאות, סמנכ"ל פיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים,    - עו”ד יואל ליפשיץ      

משרד הבריאות      
חבר הועדה לביטוחי בריאות וסיעוד   - מר עדי בר-און     

דר' אודי פרישמן, יועץ ללשכה בנושא ביטוחי בריאות  - מנחה רב-השיח      

גב’ נאוה ויקלמן, יו”ר הועדה לביטוחי בריאות וסיעוד   - דברי סיכום      
ארוחת צהריים.       13:30

מר רוני שטרן, מ"מ וסגן נשיא הלשכה                                * התכנית ניתנת לשינויים   - מנחה יום העיון      

מתכבדת להזמינך ליום עיון ארצי בנושא בריאות, סיעוד ונסיעות לחו”ל: 

"בריאות פרטית -
בידיים של סוכן הביטוח"

יום העיון יתקיים ביום שני, כ”ח סיון תשע"ב,  18 ביוני 2012, בשעה 08:30
ב"אבניו", קרית שדה התעופה

יום העיון מיועד לחברי לשכה
ספח הרשמה ליום עיון “בריאות פרטית - בידיים של סוכן הביטוח”   18.06.2012

ההשתתפות ביום העיון לחברי הלשכה - ללא תשלום.
חברים אשר יאשרו השתתפותם ולא יגיעו מתבקשים להודיע על ביטול השתתפותם בכדי למנוע הוצאה כספית מיותרת

דמי ההשתתפות לסוכן שאינו חבר - 300 ₪.

לכבוד: לשכת סוכני ביטוח בישראל
vadot@insurance.org.il פקס: 03-6396322 או באמצעות דואר אלקטרוני

הנני מאשר/ת השתתפותי בכנס.                 שם פרטי                                        שם משפחה




