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תכנית הכינוס

יום ראשון 18 במרץ 2012 
תכנית מיוחדת לחברי MDRT - ישראל 

 הרצאות באולם תרשיש במלון "דן אילת" 
בחסות: מגדל חב' לביטוח

דברי פתיחה: מר רם מסחרי יו"ר MDRT ישראל  15:00 - 15:15
MDRT פעילות למען הקהילה - מר צחי עובד, חבר מועדון  15:15 - 15:45

המודל הצ'ילאני - מר רמי דיין, מנהל אגף חסכון ארוך טווח, כלל חב' לביטוח  15:45 - 16:15
סוכן הביטוח בעולם המשתנה - מר משה תמיר, משנה למנכ"ל ור' תחום שיווק, מגדל חב' לביטוח  16:15 - 16:45

תהליך הבחירות לתפקיד יו"ר MDRT ישראל - גרשון דגן CLU, יו"ר ועדת הבחירות, ו"בינינו לבין עצמנו"   16:45 - 17:30
MDRT מנחה מושב: מר אלי גולן, חבר הנהלת  

ערב מיוחד לחברי MDRT - באולם האירועים במלון "הרודס פורום"   
קבלת פנים וקוקטיל  19:00 - 19:30

דברי ברכה:   20:00 - 20:30
 	MDRT מר רם מסחרי, יו"ר

מר ג'וליאן גוד, נשיא MDRT	  לשעבר
, יו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים מר זאב אבן-חן	 

, נשיא הלשכה  	CLU מר אהוד כץ
MDRT חבר הנהלת ,CLU מר אלון אבן-חן מנחה הערב:  

ארוחת ערב חגיגית   20:30 - 21:30
ריקודים לצלילי להקת "המשפחה"  21:30

יום שני 19 במרץ 2012 
המשך תכנית מיוחדת לחברי MDRT - ישראל - ההרצאות פתוחות לכל משתתפי הכינוס

 הרצאות במלון דן באולם "תרשיש" 

ארוחת בוקר בבתי המלון  07:30 - 09:00
פוליסות השקעה - מר בני שיזף, משנה למנכ"ל ומנהל תחום חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים, הפניקס חב' לביטוח.  09:30 - 10:00

MDRT לא על הפוליסה לבדה - מר אמיר אלדן, חבר  10:00 - 10:30
MDRT הגיל השלישי - מנוף להגדלת תיק הביטוח - מר אלי ארליך, חבר  10:30 - 11:15

אחריות מקצועית של סוכן הביטוח - מר עודד צסרקס, מנהל אגף ביטוח כללי איילון חב' לביטוח  11:15 - 11:45
לאן נוסעים? שוק החיסכון הפנסיוני - מר ניר כהן, משנה למנכ"ל וראש מטה ההנהלה, הראל חב' לביטוח   11:45 - 12:15

הרצאה באנגלית: מיצוי הפוטנציאל האנושי - מר ג'וליאן גוד, נשיא MDRT לשעבר  12:15 - 13:00
קופות הגמל ודמי ניהול - מר רג'ואן גרייב - סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון  13:00 - 13:30

הרפורמה להגברת התחרות: המשמעות לסוכן הביטוח - מר אייל לפידות - מנכ"ל הפניקס חב' לביטוח  13:30 - 14:00
סוכן הביטוח, השקט הנפשי של המשפחה - מר אמיל ויינשל - מנכ"ל איילון חב' לביטוח  14:00 - 14:30



היסטוריה של משברים פיננסים ופנינו לאן? - מר תמיר פורת, סמנכ"ל השקעות ומנהל אגף נכסים ומחקר,   14:30 - 15:00
כלל פיננסים  

הרצאה באנגלית: השינוי מעמלה לדמי יעוץ באנגליה - מר אסווין צ'והן , יו"ר MDRT אירופה  15:00 - 15:30
דברי סיכום: מר רם מסחרי, יו"ר MDRT ישראל  15:30 - 15:45

MDRT מנחה מושב: מר דרור שפיר, חבר הנהלת  

טכס הפתיחה בחסות: התאחדות חברות לביטוח חיים, יתקיים במלון "הרודס" ברחבת "הפביליון"  
קבלת פנים חגיגית  17:15 - 18:30

דברי פתיחה: מר עקיבא קלימן CLU, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני  18:30 - 20:15
סיפורו של לקוח  

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

	 אישיות ממלכתית
מירל רזניק הכנר הוירטואוז בקטעי נגינה  

מנחה: מר שמעון פרנס  
ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון  20:30 - 21:30

ערב ריקודים מלהיב משירי שנות ה-60   21:30 
עם תזמורת שמש במלון רויאל ביץ' במועדון צ'פלין  

יום שלישי 20 במרץ 2012 
 כל ההרצאות יתקיימו באולם "עצי הארץ" במלון "רויאל ביץ" 

ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00
זרקור - סיפורו של לקוח  09:00 - 09:05

חוק האכיפה המנהלית - רו"ח אליאור גבאי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון  09:10 - 09:40
חידון ביטוח מקצועי נושא פרסים בחסות: הראל חברה לביטוח   09:40 - 10:10

ענף הביטוח והפיננסים מגמות ותחזיות - מר יונל כהן, מנכ"ל מגדל חברה לביטוח  10:10 - 10:40
סקר שביעות רצון חברי הלשכה מדרגים את חברות הביטוח לשנת 2011, מר רוני שטרן מ"מ וסגן נשיא הלשכה  10:40 - 11:10

הפסקה   11:10 - 11:40
זרקור - סיפורו של לקוח  11:40 - 11:45

צעד אחורה שניים קדימה - מר רונן טוב, מנכ"ל פסגות בית השקעות  11:45 - 12:15
כוחה של החלטה למסע בלתי נתפס - סיפור המסע הבלתי יאומן של 4 שנים וחודשיים שהקיף את העולם   12:15 - 12:55

ברכיבת אופניים. חציית 66,000 ק"מ של הגשמה עצמית - מר רועי סדן   
עימות ואימות: פנסיה או ביטוח קצבה או קופת גמל בהשתתפות:  12:55 - 13:25
עמדת קרן פנסיה - מר יוסי כהן, מנכ"ל איילון פנסיה חב' לביטוח  

עמדת ביטוח מנהלים - מר בני שיזף, משנה למנכ"ל ומנהל תחום חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים,   
הפניקס חב' לביטוח  

עמדת קופות גמל - מר דן פנחסי, מנכ"ל דש פנסיה, גמל והשתלמויות  
בהנחיית: מר עקיבא קלימן CLU, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני  

מנחה הבוקר: מר שמעון פרנס  
ארוחת צהריים משותפת במלון "רויאל ביץ"   13:30

רכישת אמונו של הלקוח ומניעת התנגדויות - מר ארז גוטמן, חבר הועדה לביטוח פנסיוני  15:00 - 15:40
לא לוקחים סיכון ומתאימים את המוצר הרצוי ללקוח - מר אורי גבע, הועדה לביטוח פנסיוני  15:50 - 16:30

מנחה ואחראי מושב: מר סמי זילכה CLU, חבר הועדה לביטוח פנסיוני  

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

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



מופע אומנותי: משה פרץ ולהקתו  21:30 - 23:00
המופע יתקיים במלון "הרודס" ברחבת הפביליון בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב  

לפני המופע יתקיימו טכסי חלוקת פרסים לזוכי החידון וחלוקת מלגות לדור ההמשך בחסות: הראל חברה לביטוח   
מנחה: מר חזי מנדלאוי, סגן נשיא הלשכה  

מוסיקה לתוך הלילה במלון "רויאל ביץ"  23:30

יום רביעי 21 במרץ 2012 
על הבוקר בביטוח - מותחים שרירים, הליכה וריצת בוקר בחסות: כלל בריאות  07:00 - 07:45

ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00
זרקור - סיפורו של לקוח  09:00 - 09:05

טכנולוגיה וניהול משרד הסוכן - מר ג'ק דבש, חבר לשכה   09:05 - 09:35
שליחותו של סוכן הביטוח - מר עקיבא קלימן, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני  09:35 - 10:05

איך להיות מאושר במאה ה-21 - ד"ר אייל דורון, מחזאי, יוצר טלויזיה, במאי ויוצר הסדרה המצליחה   10:05 - 10:45
"איך להיות מאושר בשישה שיעורים"   

הפסקה   10:45 - 11:15
זרקור - סיפורו של לקוח  11:15 - 11:20

הרצאת אורח באנגלית: הדרך להצלחה לאור משבר כלכלי - מר ג'וליאן גוד, נשיא MDRT העולמי לשעבר   11:20 - 11:50
)בתרגום לעברית(  

אומנות בשירות - תתכונן להרבה לקוחות חדשים - מר בנצי עמרם, מאמן בכיר בתחום השירות   11:50 - 12:20
והבעלים של "הקשר"  

"גם אני רוצה": כיצד נחנך את ילדינו לחשיבה כלכלית נבונה, המפתח לחינוך כלכלי יעיל - פרופ' עמוס רולידר,   12:20 - 13:20
ביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז ללימודים אקדמיים אור-יהודה  

מנחה מושב הבוקר: מר שמעון פרנס  
ארוחת צהריים משותפת במלון "רויאל ביץ"   13:30

"להגיע אל הפאי - מדוע ללקוחות כדאי לנהל את הכסף הפרטי מחוץ למערכת הבנקאית?" - מר אבי פרדס,   15:00 - 15:40
חבר הועד המנהל  

פגישת שרות והזדמנות למכירה נוספת - מר יובל ארנון, חבר הועד המנהל  15:50 - 16:30
מנחה ואחראי מושב: מר משה קטורזה, חבר הועדה לביטוח פנסיוני  

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

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

מופע אומנותי: שלום אסייג - סטנד-אפ במיטבו   21:30 - 23:00
המופע יתקיים במלון "הרודס" ברחבת הפביליון  

מוסיקה לתוך הלילה במלון "רויאל ביץ"  23:00

יום ה' 22 במרץ 2012
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

זרקור - סיפורו של לקוח  09:00 - 09:05
הערכות משרד הסוכן לחוק האכיפה המנהלתית בהשתתפות:   09:05 - 09:50
, היועץ המשפטי ללשכה היבטים משפטיים - עו"ד ג'ון גבע	 

, יועצת ללשכה בנושא ניהול וארגון משרד הסוכן היבטים בארגון המשרד - גב' שוש בורנשטיין	 
מתכננים ומוכרים עם TARGET - תוכנת תכנון פיננסי אישי - מר יובל ארנון, חבר הועדה לביטוח פנסיוני  09:50 - 10:20

זרקור - סיפורו של לקוח  10:20 - 10:25
 ,CLU תחתונים", האם-כיצד חברת הביטוח שלך עוזרת לך להיות מלך המכירות? - מר אורן אל-און"  10:25 - 11:00

משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת לקוחות, הפניקס חב' לביטוח  
מי משלם ומי לא משלם, שעה קלה על עמלה - מר שלמה אייזיק, חבר המועצה הארצית  11:00 - 11:30

גבע וארנון - הקטסטרופות נשארות בארון - איך בונים אובדן כושר עבודה - בהשתתפות: מר יובל ארנון,   11:30 - 12:10
חבר הועדה לביטוח פנסיוני ועו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה  

טכס סיום  12:10
ארוחת צהריים משותפת   12:30


