
לשכת סוכני ביטוח בישראל

יום העיון מיועד לחברי לשכה

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

דברי פתיחה: גב' נאוה ויקלמן, יו"ר הועדה לביטוחי בריאות וסיעוד  09:00 - 09:05
מר אהוד כץ CLU, נשיא הלשכה  09:05 - 09:15

סוגיות בביטוח סיעוד - גב' שרונה פלדמן מנהלת מח' ביטוח בריאות במשרד המפקח על הביטוח   09:15 - 09:45
הרצאת אורח: מר יעקב ליצמן סגן שר הבריאות   09:45 - 10:15

הרפואה הציבורית מול הרפואה הפרטית - ד"ר יצחק ברלוביץ, מנכ"ל בית חולים וולפסון   10:15 - 10:45

הפסקה  10:45 - 11:15

"פיתוח תוכניות ביטוח בריאות, סיעוד ותוכניות שב"ן והתאמתם לצרכים המשתנים" רב-שיח בהשתתפות:  11:15 - 12:15
מר פרדי רוזנפלד - מנהל חטיבת בריאות הראל חב' לביטוח  

מר ראובן קפלן - מנכל כלל בריאות   
מר דורון איתן - מנהל אגף בריאות מגדל חב' לביטוח   

מר אייל בן סימון - משנה למנכ"ל ומנהל תחום כללי ובריאות הפניקס חב' לביטוח   
מר חיים טביבי - ראש אגף בריאות מנורה חב' לביטוח   

נציגת קופת חולים המייצגת את השב"ן גב' מיה הולצמן, מנהלת מערך הביטוח, מכבי שרותי ביטוח  
מנחה רב-השיח: מר רן רזניק, כתב לענייני בריאות, "ישראל היום"   

שיקולים מנחים של הועדה להכלת תרופות נוספות שאינן בסל התרופות - מגר' טל מורגנשטיין, מנהלת  12:15 - 12:45
המחלקה לפרמקואפידמיולוגיה וכלכלת תרופות, משרד הבריאות  

סיפורו של מבוטח - מר משה קופלמן    12:45 - 13:00
שיווק ביטוח בריאות וסיעוד - השליחות החברתית ותמורה בצידה - מר אלון גל, מאמן אישי,   13:00 - 13:30

תות תקשורת ותוצאות  
דברי סיכום: גב' נאוה ויקלמן, יו"ר הועדה לביטוחי בריאות וסיעוד  

מנחה יום העיון: מר רוני שטרן, מ"מ וסגן נשיא הלשכה  

ארוחת צהריים * התוכנית ניתנת לשינויים.13:45 

מתכבדת להזמינך ליום עיון ארצי בנושא:

יום העיון יתקיים ביום שני, כה סיון תשע"א, 27 ביוני 2011, בשעה 08:30 
ב"אבניו", קרית שדה התעופה

"רפואה ציבורית - 
רפואה פרטית"

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

																			 																	 שם משפחה שם פרטי הנני מאשר/ת השתתפותי בכנס. 

ספח הרשמה ליום עיון | "רפואה ציבורית - רפואה פרטית"   27/06/2011


