
יום ראשון 8 במרץ 2015 
תכנית מיוחדת לחברי MDRT - ישראל  

ההרצאות יתקיימו באולם תרשיש במלון "דן אילת"

מנחה מושב הבוקר: גב' חוה פרידמן - ויינרב, חברת המועדון

דברי פתיחה - מר יוסי מנור, יו”ר MDRT ישראל .  15:00 - 15:15
הסוכן בסבך הרגולציה - עו”ד רועי פוליאק, מומחה לדיני ביטוח, פנסיה וגמל  15:15 - 15:45

זרקורים על ביטוחי הריסק, השוני והייחודיות, בהשתתפות:  15:45 - 17:00
מר בני שיזף, משנה למנכ”ל, הפניקס חב’ לביטוח  

מר איציק בסון, סמנכ”ל בכיר, מנהל אגף ביטוח חיים, הראל חב’ לביטוח  
מר אבי רוזנבאום, מנהל משותף בחטיבה לחיסכון ארוך טווח, כלל חב’ לביטוח  

מר גד מילר, מנהל מכירות ארצי, חטיבת ערוצי הפצה, מגדל חב’ לביטוח  
MDRT מנחה המושב: מר ישראל פלג, חבר הנהלת  

בינינו לבין עצמנו:   17:00 - 17:30
1. קידום המועדון בקרב חברות הביטוח, נציגות בחברות.  

2. מכירות לפי כדאיות כלכלית.     
מנחת המושב: גב’ חוה פרידמן - ויינרב, חברת המועדון  

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

קבלת פנים וקוקטיל  19:00 - 19:30
דברי ברכה: מר יוסי מנור, יו”ר MDRT ישראל    20:00 - 20:30

מר מאיר שביט, מנכ”ל התאחדות חברות לביטוח חיים  
מר אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה  

פרידה ממנכ”ל הלשכה היוצא, מר מוטי קינן  
מנחה הערב: מר יענקל’ה שכנר  

ארוחת ערב חגיגית    20:30 - 21:30

מופע אומנותי: “לעשות אהבה עם שופן” - ד”ר אורית וולף - מבכירי המרצים בעולם    21:30
בנושא חדשנות וחוויית לקוח, וכן פסנתרנית בינלאומית וזוכת פרסים רבים.  

הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל
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יום שני 9 במרץ 2015 
המשך תכנית מיוחדת לחברי MDRT - ישראל - ההרצאות פתוחות לכל משתתפי הכינוס

ההרצאות יתקיימו במלון דן באולם ההרצאות קומה 1-

ארוחת בוקר בבתי המלון  07:30 - 09:00

מנחה: מר יענקל’ה שכנר  

זרקור על אובדני כושר עבודה - עו”ד ג’ון גבע, יועץ משפטי לחברי הלשכה במחוז ת”א והמרכז    09:30 - 10:15
 MDRT ראיה מערכתית לסוכן הביטוח, הלכה למעשה - מר אבשלום מוסקוביץ, חבר הנהלת   10:15 - 10:45

“The Best Get Better” - מר Sol Hicks, מנטור, מרצה בינ”ל של MDRT בעולם   10:45 - 11:30
מרצה אורח מחו”ל )הרצאה באנגלית בליווי תרגום בעברית(                       

הפסקה   11:30 - 12:00

פתיחת הרצאות הכינוס הכללי
ההרצאות יתקיימו במלון דן באולם ההרצאות קומה 1-

הקלות הבלתי נסבלת בדחיית תביעות – עו”ד חיים קליר, מומחה לדיני ביטוח ונזיקין   12:00 - 12:30
20,000 ₪ - צורך סיעודי? או צורך קיומי? גב’ חני שפיס, יועצת ומאמנת בביטוחי פרט ובריאות   12:30 - 13:15

הפוליסה הפיננסית החודרת - מר שמעון מירון, סמנכ”ל, הכשרה חב’ לביטוח   13:15 - 13:45
הרצאת מוטיבציה   13:45 - 14:30

סיכום וסיפורו של מבוטח - יוסי ואריק - מר יוסי מנור, יו”ר MDRT ישראל   14:30 - 14:45

ארוחת ערב בבתי המלון  18:00 - 20:00
התכנסות וקבלת פנים במלון “הרודס” באולם “הפביליון”  20:00 - 20:30
טקס הפתיחה יתקיים במלון “הרודס” באולם “הפביליון”  20:30 - 21:15

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   

פרידה ממנכ”ל הלשכה הפורש מר מוטי קינן  21:15 - 21:30

מופע אומנותי: מר גדעון זגהר, אומן על חושי מהמובילים בתחום    21:15 - 22:15 
בקנה מידה בינלאומי אשר הופיע עד היום ב-27 מדינות. מדהים, מצחיק ומפתיע.  

קוקטייל עשיר במלון “הרודס” באולם “הפביליון”  22:15

יום שלישי 10 במרץ 2015 
כל ההרצאות יתקיימו באולם ההרצאות בקומה 1- במלון “דן אילת”

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

דברי קישור   09:00 - 09:15

צירוף לתוכניות ביטוח חדשות, מר אסף מיכאלי, מנהל תחום ביטוח כללי, אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד    09:15 - 09:45
האוצר

“There Is Room At The Top” - מר Sol Hicks, מנטור, מרצה בינ”ל של MDRT בעולם   09:45 - 10:15
מרצה אורח מחו”ל )הרצאה באנגלית בלווי תרגום בעברית(  

סרטון: סיפורו של מבוטח - חדווה וחווה  10:15 - 10:20
סקר שביעות רצון - מר יובל ארנון, יו”ר ועדת ביטוח פנסיוני   10:20 - 10:45

עתיד סוכן הביטוח 2030 - שיחה אישית, מר אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה  10:45 - 11:15

הפסקה   11:15 - 11:45

תוכנית לבני/בנות זוג - גב’ עינב גלילי - אשת תקשורת מזה עשרים שנה ובעלת רקע עשיר בז’אנרים שונים, כותבת   10:00 - 11:15
ומגישה תכניות הומר מצליחות ברדיו ובטלוויזיה

במלון דן באולם תרשיש  

מה אפשר ללמוד מהאקרים על חדשנות” - גב’ קרן אלעזרי, אנליסטית, חוקרת ומרצה בתחום הסייבר   11:45 - 12:30
מיסוי שארים ואובדן כושר עבודה - רו”ח יעקב כהן, מומחה למיסוי פרישה וקופות גמל   12:30 - 13:00

רב שיח - עתידה הכלכלי של מדינת ישראל  13:00 - 13:45
ח”כ ניסן סלומינסקי - יו”ר ועדת הכספים, “הבית היהודי”  

ח”כ יובל שטייניץ - השר לענייני אסטרטגיה ושר האוצר לשעבר, “הליכוד”  
ח”כ אלי ישי - יו”ר מפלגת “יחד”  



מנחה הבוקר: מר גדעון זגהר  

ארוחת צהריים משותפת במלון “דן”   13:45

מושב לזכרו של ארז גוטמן ז”ל

הרצאות ממוקדות בשני אולמות מקבילים: 

הרצאות באולם האירועים, מלון דן קומה 1-
חלוקת הפנסיה בגירושין - עו”ד יניב גוב ארי, מומחה לדיני משפחה    15:00 - 15:30

חשיבותה של צוואה - עו”ד שרון שושי, יועץ משפטי לחברי הלשכה במחוז ירושלים  15:40 - 16:10
פוליסת חסכון מול אלטרנטיבה בבנק - מר רון קשת, חבר הועדה לביטוח פנסיוני   16:20 - 16:50

מנחה ואחראי מושב:  מר אבי קנול, חבר הועדה לביטוח פנסיוני  

הרצאות באולם תרשיש, מלון דן
עתיד ביטוחי הבריאות בעולם משתנה - מר יואל זיו - יו”ר ועדת ביטוח בריאות וסיעוד   15:00 - 15:30

גביית תשלום עבור שירותים - מר דורון הורנפלד, סוכן ביטוח  15:40 - 16:10
התאמת ביטוח לתקציב משפחתי - גב’ יעל כהן, חברת הועדה לביטוח פנסיוני    16:20 - 16:50

מנחה ואחראי מושב: מר יוסי ורסנו, חבר הועדה לביטוח פנסיוני  

HAPPY HOUR - בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה בשיתוף: איתוראן, מיגון  איתור ותקשורת לרכב.   17:00 - 18:30
ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון   18:30 - 21:30

מופע אומנותי: “מיומנה” במופע האנרגטי והסוחף "זרמים"   21:30 - 23:00

לפני המופע יתקיים טקס חלוקת מלגות לדור ההמשך   
בשיתוף: הראל חברה לביטוח    

מנחה: מר יענקל’ה שכנר  

יום רביעי 11 במרץ 2015 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון   07:00 - 09:00

דברי קישור  09:00 - 09:15
ייפוי הכח החדש - מר ניר בן שמש, מנהל מחלקת מסלקה פנסיונית, אגף שוק ההון ביטוח וחסכון    09:15 - 09:45

תחרות “30 שניות על עצמך” - חברי לשכה מתחרים ביניהם   09:45 - 10:00
משבר גיל ה-40, ד”ר גיל ווינץ   10:00 - 10:30

הפסקה   10:30 - 11:00

דברי קישור   11:00 - 11:10

תוכנית לבני/בנות זוג - גב’ לינור אברג’יל - מלכת  היופי של ישראל לשנת 1998 והזוכה הראשונה מישראל   10:00 - 11:15
בתחרות "מיס עולם", בוגרת ביה"ס למשחק "בית צבי", עו"ד ושחקנית, בהרצאה סוחפת וחזקה בנושא "כח 

והתעצמות נשית"
במלון דן באולם תרשיש  

מר מארק זרוק - מומחה לפיתוח תרבות של קולבורציה ממוקדת לקוח ותוצאות להצלחת הארגון.   11:10 - 12:00
“מודלים חדשים לתגמול הסוכן”    12:00 - 12:30

חידון ידע - מר אבי אקהויז, סגן יו”ר הועדה לביטוח פנסיוני   12:30 - 13:00
מנחה מושב הבוקר: מר גדעון זגהר  

ארוחת צהריים משותפת במלון “דן”    13:15

הרצאות ממוקדות בשני אולמות מקבילים: 

הרצאות באולם האירועים, מלון דן קומה 1-
נכויות )מקצועית, תעסוקתית ומתאונה( - עו”ד ג’ון גבע, יועץ משפטי לחברי הלשכה במחוז ת”א והמרכז    15:00 - 15:30

ביטוח שותפים ואנשי מפתח - עו”ד ליאור קן דרור, יועץ משפטי לחברי הלשכה במחוז חיפה והצפון    15:40 - 16:10
איך מקבלים הפניות יוקרה? - מר דרור שפיר, חבר הועדה לביטוח פנסיוני   16:20 - 16:50

מנחה ואחראי מושב: מר אבי קנול, חבר הועדה לביטוח פנסיוני  

הרצאות באולם תרשיש, מלון דן
פתרונות מותאמים לצרכים משתנים - מר צביקה קידר, חבר הועדה לביטוח פנסיוני    15:00 - 15:30

אז מהי באמת פגישת שרות - גב’ יעל לוי, חברת הועדה לביטוח פנסיוני    15:40 - 16:10



סכום חד פעמי או קצבה חודשית במקרה פטירה, מר צבי לב, חבר הועדה לביטוח פנסיוני    16:20 - 16:50
מנחה ואחראי מושב: מר יוסי ורסנו, חבר הועדה לביטוח פנסיוני  

HAPPY HOUR - בשיתוף: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.    17:00 - 18:30
שבת אחים גם יחד עם הנהלת הלשכה  

ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון  18:30 - 21:30

מופע: להקת “תיסלם”  21:30 - 23:00

לפני המופע תתקיים הכרזה על תוצאות החידון   
מנחה: מר יענקל’ה שכנר  

יום ה’ 12 במרץ 2015
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי קישור   09:00 - 09:15

על הרגולציה ואובדן כושר עבודה - עו”ד ג’ון גבע, יועץ משפטי לחברי הלשכה במחוז ת”א והמרכז   09:15 - 10:00
“ערכו הכלכלי של האדם” - מר איציק בן ארויה, יו”ר לשכת היועצים הפנסיוניים בישראל  10:00 - 10:30

דברי קישור   10:30 - 10:35

“8 דרכים ליצירתיות פורצת דרך” - מר אורן הוברמן - יזם של שתי חברות טכנולוגיה מובילות בתחומן )פיקאפס,    10:35 - 11:05
קינטיק-ארט(, עיתונאי לשעבר )עורך ההייטק של מעריב, עורך ראשי מוסף כלכליסט(.

רב שיח חינוך חובה לפנסיה   11:05 - 11:50
ח”כ עומר בר לב, “המחנה הציוני”  
ח”כ פנינה תמנו שטה, “יש עתיד”  

ניר אורבך, “הבית היהודי”  
ח”כ זבולון אורלב, ח”כ לשעבר, מנכ”ל משרד החינוך לשעבר   
מר אודי ניסן, ראש אגף תקציבים לשעבר ויו”ר קבוצת דלק  

מנחה: מר חגי גולן, עורך עיתון “גלובס”  

טקס סיום  11:50
מנחה מושב הבוקר: מר גדעון זגהר  

ארוחת צהריים  13:00

התוכנית נתונה לשינויים

בברכת כנס מהנה ופורה!


