
הביטוח הפנסיוני בעידן החדש

תכנית הכינוס
21-25 באפריל 2013 | יא'-טו' באייר תשע"ג, אילת

יום ראשון 21 באפריל 2013 
תכנית מיוחדת לחברי MDRT - ישראל 

הרצאות באולם תרשיש במלון "דן אילת"

דברי פתיחה: מר רם מסחרי יו"ר MDRT ישראל.  15:00 - 15:15
"Mr. Troy Hazard - "Time for action )הרצאה באנגלית בליווי תרגום לעברית(  15:15 - 15:45

אומנות המכירה שלי - מר ישראל פלג, חבר לשכה  15:45 - 16:15
MDRT סיפורים מהחיים של חברי  16:15 - 16:45

"בינינו לבין עצמנו"   16:45 - 17:15
מנחה מושב: איציק סיט CLU, חבר הנהלת MDRT ישראל  

ערב מיוחד לחברי MDRT - באולם האירועים במלון "הרודס בוטיק"  

קבלת פנים וקוקטיל  19:00 - 19:30
דברי ברכה:  20:00 - 20:30

מר רם מסחרי, יו"ר MDRT � ישראל
גב’ Helen Jenkins - יו"ר MDRT � אירופה

, יו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים מר זאב אבן-חן �
, נשיא הלשכה � CLU מר אהוד כץ

מנחה הערב: מר אלי גולן, חבר הנהלת MDRT ישראל  

ארוחת ערב חגיגית   20:30 - 21:30
ריקודים לתוך הלילה לצלילי להקת שמש  21:30

יום שני 22 באפריל 2013 
המשך תכנית מיוחדת לחברי MDRT - ישראל - ההרצאות פתוחות לכל משתתפי הכינוס

הרצאות במלון דן באולם "תרשיש"

ארוחת בוקר בבתי המלון  07:30 - 09:00

ביטוחים לגיל השלישי - מר גיא אילוז, סמנכ"ל עסקים ומוצרים - מנורה חב’ לביטוח ובחסותה  09:30 - 10:00
"Mr. Keith Abraham - "Ordinary to Extraordinary )הרצאה באנגלית בליווי תרגום לעברית(  10:00 - 10:30
ביטוח בריאות כשליחות - גב' אורית קרמר, מנהלת אגף בריאות, מנורה חב’ לביטוח ובחסותה   10:30 - 11:00

"Mr. Jeff Wadsworth - "Keeping the Promise )הרצאה באנגלית בליווי תרגום לעברית(  11:00 - 11:15

הפסקה  11:15 - 11:30

ממשבר להזדמנות - מר אלכס קפלון, סמנכ"ל שיווק פנסיה וגמל, איילון חב' לביטוח  11:30 - 12:15

פתיחת הרצאות הכינוס הכללי 
כל משתתפי הכינוס מוזמנים לקחת חלק בהרצאות ה-MDRT של בוקר יום שני,

ההרצאות יתקיימו באולם תרשיש במלון "דן אילת"

קליטת המשתתפים לכינוס הכללי בבתי המלון   08:00 - 16:30

הרצאת אורחת באנגלית: שמירה על מוטיבציה בעולם משתנה - גב’ Helen Jenkins, יו"ר MDRT אירופה  12:15 - 12:45
2013 - הזמנה לראות רחוק - מר שמואל מיוני, מנהל מכירות ארצי, מגדל חב' לביטוח  12:45 - 13:15



"משחקים של החיים" על דרכי תקשורת עם אנשים - מר צבי יוגב, עו"ד, מרצה בקריה האקדמית אונו  13:15 - 14:00
"Mr. John Nichols - "Own it )הרצאה באנגלית בליווי תרגום לעברית(  14:00 - 14:15

איך צולחים בהצלחה את שנת 2013 - חברי MDRT מעלים רעיונות   14:15 - 15:00
דברי סיכום: מר רם מסחרי, יו"ר MDRT ישראל  15:00 - 15:15

מנחה מושב: חוה פרידמן-וינרב CLU, חברת הנהלת MDRT ישראל  

טקס הפתיחה בחסות: התאחדות חברות לביטוח חיים, יתקיים במלון "הרודס" באולם "הפביליון"  

קבלת פנים חגיגית ב"פביליון"  17:30 - 18:45
דברי פתיחה: מר עקיבא קלימן CLU, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני  18:45 - 20:15

ברכות:   
, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  פרופ’ עודד שריג �

, יו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים  מר זאב אבן-חן �
, נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל � CLU מר אהוד כץ

ח"כ יצחק כהן � 

קטעים מוסיקליים לצלילי צוות שמש   
מנחה: מר ג’קי לוי   

ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון  20:30 - 21:30
ערב חברות הביטוח עם סוכניהם  21:30

יום שלישי 23 באפריל 2013 
כל ההרצאות יתקיימו באולם "עצי הארץ" במלון "רויאל ביץ"

ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי קישור  09:00 - 09:05
על מורכבות חופש הבחירה: כשהשלטון מגן על אזרחים מפני עצמם - מר עדי אייל, ד"ר למשפטים, ד"ר לכלכלה,   09:15 - 09:45

אונ’ בר-אילן   
חידון ביטוח מקצועי נושא פרסים בחסות הראל חברה לביטוח   09:45 - 10:15

המפץ הגדול - השינוי כהזדמנות גדולה - מר יונל כהן, מנכ"ל מגדל חב' לביטוח  10:15 - 10:45
סקר שביעות רצון חברי הלשכה מדרגים את חברות הביטוח לשנת 2013 - מר רוני שטרן, מ"מ וסגן נשיא הלשכה  10:45 - 11:15

הפסקה   11:15 - 11:45

תוכנית לבני/ות זוג  11:00 - 12:15

גב' מעיין סמידי - אחת הנשים לשעבר מהכת של גואל רצון, מספרת את סיפורה האישי   
ההרצאה תתקיים במלון רויאל ביץ' באולם צ'אפלין   

דברי קישור  11:45 - 11:50
קפ"מ - כדי שהצרכן יוכל לקבל יותר גם בשוק הכסף )מוצר חדש, תחליף לפק"מ ואפשרות הפצתו באמצעות   11:50 - 12:20

מערך סוכני הביטוח( - מר דודו לביא, מנהל מחלקת השקעות, הרשות לניירות ערך   
חכמת ההמונים בשימוש יומיומי - מר אלעד הולנדר, מומחה לתורת המשחקים ולתרבות הדיגיטלית  12:20 - 12:50

רב שיח: הערך המוסף של סוכן הביטוח - בהשתתפות:   12:50 - 14:00
מר משה מורגנשטרן � - סמנכ"ל ומנהל אגף ביטוח חיים מנורה חב' לביטוח

מר אורן אל-און CLU � - משנה למנכ"ל ומנהל חט' לקוחות פניקס חב' לביטוח
מר אריק יוגב � - משנה למנכ"ל, מנהל חט' לקוחות וערוצי הפצה מגדל חב' לביטוח

מר דורון גינת � - ראש חטיבה חיסכון ארוך טווח הראל חב' לביטוח
מר צ'יקו )יעקב זכריה( � - משנה למנכ"ל ומנהל מערך עסקים, כלל חב' לביטוח

, רו"ח - המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון  גב' לי דגן �
מר אודי כץ CLU � - נשיא לשכת סוכני ביטוח

בהנחיית: מר יהודה שרוני, הפרשן הכלכלי של "סופהשבוע"  
מנחה הבוקר: מר ג’קי לוי  

ארוחת צהריים משותפת במלון "רויאל ביץ"   13:30

דוקטרינת הדרך השניה, תחזית אופטימית על ענף הביטוח - מר ארז גוטמן, חבר הועדה לביטוח פנסיוני   15:00 - 15:20
מאגרי המידע הוא נכס שלך, איך תשמור עליו? - מר משה שפר, אבטחת עיבוד נתונים אלקטרוניים, מערכות מידע   15:20 - 15:40

משרד הסוכן כעסק כלכלי - מר מיכה מרום, ניהול, מימון, יעוץ והדרכה   15:40 - 16:25
מנחה ואחראי מושב: מר חיים רוזנטל, חבר הועדה לביטוח פנסיוני   

HAPPY HOUR - במרפסת מלון "רויאל ביץ" בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה   17:00 - 18:30
בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.  



ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון  19:00 - 21:30

מופע אומנותי: שרית חדד - המופע יתקיים במלון "הרודס" אולם "הפביליון".   21:30 - 23:00
בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.  

לפני המופע יתקיימו טכסי חלוקת פרסים לזוכי החידון וחלוקת מלגות לדור ההמשך בחסות: הראל חברה לביטוח   
מנחה: מר מוטי זרגרי, חבר לשכה  

יום רביעי 24 באפריל 2013 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי קישור  09:00 - 09:05
מסלקה פנסיונית - מחזון למציאות - גב' שרון קורן, מנכ"לית "SWIFTNESS" חברת המסלקה הפנסיונית  09:15 - 09:45

הרצאת אורחת: דמי יעוץ במקום עמלה - גב’ Helen Jenkins, יו"ר MDRT אירופה )תרגום לעברית(  09:45 - 10:15
תדמית ומיתוג הסוכן - מר אילון זרמון, מנכ"ל זרמון די.די.בי חב’ לפרסום  10:15 - 10:45

הפסקה   10:45 - 11:15

דברי קישור  11:15 - 11:20
עקיבא חוזה עתידות - מר עקיבא קלימן CLU, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני  11:20 - 11:50

תפקידו של מנהל כספי ציבור בתעשייה הפיננסית - מר חגי בדש, מנכ"ל פסגות בית השקעות ויו"ר איגוד בתי השקעות  11:50 - 12:20
בדרך אל המטרה התמדה, כוח רצון, למידת היריב והשגת מטרות - לי קורזיץ, אלופת העולם הישראלית הראשונה   12:20 - 13:20

במקצוע אולימפי   
מנחה מושב הבוקר: מר ג’קי לוי  

ארוחת צהריים משותפת במלון "רויאל ביץ"   13:30

ייפוי כוח ומינוי סוכן - מר אבי אקהאוס, חבר הועדה לביטוח פנסיוני   15:00 - 15:20
תשלום עבור דמי טיפול - מר רם אמית, יועץ מקצועי ללשכה   15:20 - 15:40

אמנת השרות - מר יובל ארנון, סגן יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני ועו"ד ג’ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה   15:40 - 16:00
מנחה ואחראי מושב: מר משה קטורזה, חבר הועדה לביטוח פנסיוני  

HAPPY HOUR - במרפסת מלון "רויאל ביץ" בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה   17:00 - 18:30
בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.  

ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון  19:00 - 21:30

מופע אומנותי: "הכינו את הממחטות", מופע בי"ס למוסיקה עם עידן עמדי  21:30 - 23:00
המופע יתקיים במלון "הרודס" באולם הפביליון.  

מנחה: מר מוטי זרגרי, חבר לשכה  

יום חמישי 25 באפריל 2013
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי קישור  09:00 - 09:05
המטמון הנסתר של סוכני הביטוח )שיטת NWA ליצירת מערכות שיווק להגדלת מכירות לסוכני הביטוח( -   09:15 - 09:45

Baum & Ron 'מר יגאל באום, מנכ"ל משותף חב  
השינויים במיסוי פנסיוני - רו"ח יעקב כהן, מומחה למיסוי פרישה וקופות גמל   09:45 - 10:15

דברי קישור  10:15 - 10:20
הזדמנויות עסקיות וטיפים בעקבות השינויים - מר שלמה אייזיק, חבר הלשכה  10:20 - 10:50

שיווק הוליסטי - מר מאיר אוזן, חבר הלשכה  10:50 - 11:20
משפט מבוים: אובדן כושר עבודה - מגמות בפסיקה, בהשתתפותם של כב’ השופט עודד מודריק, שופט מחוזי   11:20 - 12:20

)ביהמ"ש המחוזי ת"א(, עו"ד ג’ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה, עו"ד יעקב עוז, חבר לשכה, יובל ארנון, חבר לשכה,   
מוטי זרגרי חבר לשכה  

טקס סיום  12:20
ארוחת צהריים משותפת   12:30

* התוכנית נתונה לשינויים

בברכת כנס מהנה ופורה!


