
יום ראשון 23 במרץ 2014 
תכנית מיוחדת לחברי MDRT - ישראל 

הרצאות באולם תרשיש במלון “דן אילת”

דברי יו”ר MDRT ישראל: מר רם מסחרי  15:00 - 15:15

“Mr. Rory Vaden - “TAKE THE STAIRS )הרצאה באנגלית בליווי תרגום לעברית(  15:15 - 15:45
CLU לתכנון הפיננסי בעולם - מר דן דוברי MDRT האבולוציה של חבר  15:45 - 16:15

רעיונות מכירה סביב השולחן  16:15 - 17:00
“בינינו לבין עצמנו” ותהליך הבחירות לתפקיד יו”ר MDRT ישראל - מר איציק סיט CLU, יו”ר ועדת הבחירות  17:00 - 17:30

מנחה מושב: מר דרור שפיר, חבר הנהלת MDRT ישראל  

ערב מיוחד לחברי MDRT - באולם האירועים במלון “הרודס פורום”  

קבלת פנים וקוקטיל  19:00 - 19:30

דברי ברכה: יו”ר MDRT הנכנס  19:30 - 20:00
מר רם מסחרי, יו”ר MDRT ישראל היוצא  

גב’ Helen Gryparis - יו”ר MDRT אירופה  
מר זאב אבן-חן, יו”ר התאחדות חברות לביטוח חיים  

מר אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה  
מנחה הערב: מר אלברט גבאי CLU, חבר הנהלת MDRT ישראל  

ארוחת ערב חגיגית   20:00 - 21:30

ריקודים לצלילי צוות “ירון וענביה”  21:30

יום שני 24 במרץ 2014 
המשך תכנית מיוחדת לחברי MDRT - ישראל - ההרצאות פתוחות לכל משתתפי הכינוס

הרצאות במלון דן באולם “תרשיש”

ארוחת בוקר בבתי המלון  07:30 - 09:00

“MR. Scott Stratten - “UN-MARKETING )הרצאה באנגלית בליווי תרגום לעברית(  09:30 - 10:00
MDRT חבר מועדון ,CLU 10:30 - 10:00  "יש לי חלום"- מר אמיר אלדן

למסור צ’ק לאלמנה והשפעת התארכות תוחלת החיים על... - מר אביגדור שרמן CLU, מר בועז ים, ד"ר  10:30 - 11:00
“Mr. Brad Elman, CLU - ”Labels, Lessons & love )הרצאה באנגלית בליווי תרגום לעברית(  11:00 - 11:30

מוטיבציה ומצוינות = תרומה לקהילה - מר גיל וינש, הבעלים של חברת הייעוץ טנדם ומייסד חברת CALL יכול  11:30 - 12:15

מובילים שינוי בעולם הפנסיוני

הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל
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הפסקה  12:15 - 12:45

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

“Mr. Wintley Phipps - ”Moments of Destiny )הרצאה באנגלית בליווי תרגום לעברית(  12:45 - 13:15
הרצאת אורחת באנגלית: ביכולתנו לשנות את חייהם של לקוחותינו - גב’ Helen Gryparis, יו”ר MDRT אירופה   13:15 - 13:45

MDRT בדרכי שלי - מר דוד בן-דוד, חבר מועדון  13:45 - 14:15
“Mr. Tony Gordon - ”No such word as can’t )הרצאה באנגלית בליווי תרגום לעברית(  14:15 - 14:45

MDRT סיפורים מהחיים של חברי  14:45 - 15:30

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

ארוחת ערב חגיגית עם יין ומיצים בבתי המלון  18:30 - 20:15

טקס הפתיחה יתקיים במלון “הרודס” באולם “הפביליון”   20:30
מר יובל ארנון, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני דברי פתיחה:   

גב' דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ברכות:   
מר אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה   

מופע אומנותי: מיקי גבריאלוב מארח את ירמי קפלן  
מיקי גבריאלוב אחד מהאמנים המוערכים ביותר בארץ, אשר שיתף פעולה עם גדולי התרבות והמוסיקה בישראל -   

במהלך השנים עבד עם אריק אינשטיין הזכור לטוב, במופע משולבים מיטב השירים והלהיטים מאז ועד היום...  

טוביה צפיר מנחה:   

קוקטייל עשיר ומיוחד, בחגיגת מתוקים שתמתיק לכם את השהות בכנס  

יום שלישי 25 במרץ 2014 
כל ההרצאות יתקיימו באולם הארועים במלון “דן אילת”

פעילות ספורט למשכימים - הליכת בוקר, יציאה ממלון “דן אילת”  06:30 - 07:30
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי קישור  09:00 - 09:05

הכלכלה החדשה והשלכותיה בתחום הפנסיה - פרופ’ יהודה כהנא, אקטואר, אונ' תל-אביב ויו"ר המרכז לאתחול ושגשוג  09:15 - 09:45
לאן צועדת הלשכה - מר אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה  09:45 - 10:15

סקר שביעות רצון חברי הלשכה מדרגים את חברות הביטוח לשנת 2014 - מר יובל ארנון, יו”ר הועדה לביטוח פנסיוני  10:15 - 10:45

הפסקה )בליווי שירה ג’קי אמסלם(  10:45 - 11:15

דברי קישור  11:15 - 11:20

השפעת רשתות על עסקים - מדריך לג’ונגל החברתי - מר דרור גלוברמן, עיתונאי מגיש את התוכנית “אנשים”   11:20 - 12:05
בזכיינית קשת בערוץ 2 ועורך ראשי אתר NEXTER מבית מאקו  

תוכנית לבני/ות זוג במלון “דן אילת” באולם תרשיש - סודות שפת הגוף - מופע חוויתי - דורית עוזיאל  12:00 - 13:00

“איך הפנסיה הפכה לנושא החם בתקשורת הכלכלית” רב-שיח בהשתתפות:   12:05 - 13:00
 ;)YNET( אלי רוזנברג ;)שאול אמסטרדמסקי )כלכליסט(; רחלי בינדרמן )כלכליסט(; רון שטיין )גלובס  

רועי ברגמן )ידיעות אחרונות(; אסא ששון )דה מרקר(; עופר נוריאל )עדיף(  
מנחה: מר יובל ארנון, יו”ר הועדה לביטוח פנסיוני  

מדיניות וביטחון - משה )בוגי( יעלון, שר הביטחון  13:00 - 13:30

מנחה הבוקר: טוביה צפיר  

ארוחת צהריים משותפת במלון “דן”   13:45

מסמך הנמקה, הלכה למעשה בראי חברות הביטוח - מר אבי רוזנבאום, סמנכ”ל בכיר ומנהל מטה חטיבת חסכון   15:30 - 16:00
ארוך טווח, כלל חב’ לביטוח  

טיפול בלקוחות הגיל השלישי וליווי לפרישה - הזדמנות לסוכן הביטוח - מר רון קשת CFP, חבר לשכה.  16:00 - 16:30
מנחה ואחראי מושב: מר דרור שפיר, חבר הועדה לביטוח פנסיוני  

HAPPY HOUR - במרפסת מלון “רויאל ביץ’” בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה: דוד הראובני, ג'קי אמסלם,   17:00 - 18:30
יעקב גבאי. בשיתוף: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב  

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



מופע אומנותי: אברהם טל בהופעה   21:30 - 23:00
בשיתוף: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב  

מנחה: מר יעקב שכנר, חבר לשכה   

יום רביעי 26 במרץ 2014 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי קישור  09:00 - 09:05
המסלקה הפנסיונית - כאן כדי להישאר, תועלת ויישום בחיי היומיום - מר שחר אביבי, סמנכ"ל שיווק ופיתוח   09:15 - 09:45

Swiftness עסקי  
הרצאת אורחת: לקוחות מרוצים מקדמים אותנו לרמת עסקים גבוהה יותר - גב’ Helen Gryparis, יו”ר MDRT אירופה   09:45 - 10:15

)תרגום לעברית(   
חידון ידע בביטוח פנסיוני ופיננסים של לשכת סוכני ביטוח - מר אבי אקהאוס, סגן יו”ר הועדה לביטוח פנסיוני  10:15 - 10:45

הפסקה   10:45 - 11:05

זרקור - סיפורו של מבוטח  11:05 - 11:10
שוק ההפצה 2014 - גב' הילה בן-חיים, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון  11:10 - 11:35

תוכנית לבני/ות זוג במלון “דן אילת” באולם תרשיש: “אכילה בריאה לאנשים עסוקים”   11:30 - 12:30
כדי לשמור על אורח חיים בריא גם למי שמבלה את רוב שעות היום מחוץ לבית - פאולה רוזנברג, מומחית לנטורופתיה   

ורפואה טבעית, תזונה בריאה ומנחה פינת בריאות בערוץ 2 “העולם הבוקר”.  

ניהול והתנהלות מו”מ במציאות מאתגרת - עו”ד מיכאל צור, מומחה לניהול מו”מ ותיהלוך קונפליקטים  11:35 - 12:20
שיקולים וכלים לקבלת החלטות על הפנסיה שלנו - ממצאים מהאקדמיה )אוריינות פיננסית: בהתנהלות פיננסית( -   12:20 - 13:00

פרופ’ אורלי שדה, המחלקה למימון, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית ירושלים  

הרצאת אורח: ח"כ ניסן סלומינסקי, יו”ר וועדת כספים  13:00 - 13:30

מנחה מושב הבוקר: טוביה צפיר  

ארוחת צהריים משותפת במלון “דן”   13:30

ניהול תביעות של אובדן כושר עבודה - ד”ר חיים פרלוק  15:30 - 16:00
הסוכן כמעסיק - דיני עבודה ואכיפתם - עו”ד ניצן הראל  16:00 - 16:30

מנחה ואחראי מושב: מר צביקה קידר, חבר הועדה לביטוח פנסיוני  

HAPPY HOUR - קריוקי - חברי הלשכה נותנים קולם בשיר, במרפסת מלון “רויאל ביץ’”  17:00 - 18:30
בשיתוף: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב  

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

מופע בידור: צביקה הדר - חי על הבמה  21:30 - 23:00
לפני המופע תתקיים הכרזה על תוצאות החידון  

מנחה: מר יעקב שכנר, חבר לשכה  

יום ה’ 27 במרץ 2014
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי קישור  09:00 - 09:05

צו הרחבה 2014 ויישומו בשטח - מר אבי אקהאוס, סגן יו”ר הועדה לביטוח פנסיוני ועו”ד ג’ון גבע,   09:15 - 09:45
יועץ משפטי לחברי הלשכה  

הפוטנציאל בפיננסים - מר ארז גוטמן, חבר הועדה לביטוח פנסיוני  09:45 - 10:15
גילגולה של הפנסיה - ח"כ חיים כץ, יו”ר וועדת העבודה, הרווחה והבריאות.  10:15 - 10:35

משבר הפנסיה, רב-שיח בהשתתפות: ח"כ ניסן סלומינסקי, יו"ר ועדת כספים; ח"כ חיים כץ, יו"ר ועדת העבודה,   10:35 - 11:15
הרווחה והבריאות; ח"כ מיכל בירן; ח"כ עליזה לביא; מר יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה;   

מר אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה  
מנחה: מר גדי סוקניק  

ניהול ארגון בעיתות משבר - מר כרמי גילון, ראש השב”כ לשעבר   11:15 - 12:05

טקס סיום  12:10
מנחה מושב הבוקר: טוביה צפיר  

ארוחת צהריים משותפת  12:30
בברכת כנס מהנה ופורה!התוכנית נתונה לשינויים



מה חדש?
בכינוס ביטוח ופיננסים 2014

טקס הפתיחה
במסגרת כנס “ביטוח ופיננסים 2014“ יערך שינוי במתכונת טקס הפתיחה על פי הפירוט הבא:

בין השעות 20:15 - 18:30 תתאפשר כניסה לארוחת ערב בכל בתי המלון בהם ישהו החברים.	 

בשעה 20:30 יחל טקס הפתיחה במלון “הרודס” ברחבת הפביליון.	 

 בתום טקס הפתיחה, יתקיים באותו מקום בפביליון, מופע מיקי גבריאלוב מארח את ירמי קפלן	 

מיקי גבריאלוב אחד מהאמנים המוערכים ביותר בארץ, אשר שיתף פעולה עם גדולי התרבות והמוסיקה בישראל - 

במהלך השנים עבד עם אריק אינשטיין הזכור לטוב, במופע משולבים מיטב השירים והלהיטים מאז ועד היום...

בתום המופע יתקיים קוקטייל עשיר ומיוחד של חגיגת מתוקים ומשקאות שתמתיק לכולם את השהות בכנס.

“דנילנד”
לרשות החברים הבאים עם ילדים, יעמוד מועדון “דנילנד” במלון “דן אילת” 

אשר יפעל בין השעות: 13:00 - 10:30; 18:00 - 15:00. במועדון תהיינה שתי גננות להשגחה.

סמל הלשכה
סמל הלשכה מוזהב, יחולק לכל משתתפי הכנס. חברי הלשכה מתבקשים לענוד את סמל הלשכה.

פעילות ספורטיבית
ביום שלישי 25 במרץ, תתקיים פעילות ספורט למשכימים - הליכת בוקר. 

יציאה ממלון “דן אילת” בשעה 06:30.


