
הכינוס ה-27

2013
מקצועיות ושירות – המפתח לפעילות הסוכן!

 יום ב’ 4.11.2013 
כל ההרצאות יתקיימו במלון "דן אילת" באולם ההרצאות )קומה 1-(

הגעה וקליטה בבית המלון.   08:00 - 15:00
תכסיסים וטיפים - פסקי דין חדישים בביטוח - עו”ד ג’ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה   15:30 - 16:30

מנחה ואחראי מושב: מר אודי שושני, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי   
קבלת פנים חגיגית בחסות איגוד חברות הביטוח בישראל   17:00 - 18:30

טקס פתיחה.   18:30 - 20:15
דברי פתיחה: מר קובי צרפתי, יו”ר הועדה לביטוח אלמנטרי  

ברכות:  
מר עופר אליהו, יו”ר איגוד חברות הביטוח  �
גב’ דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח והממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  �
מר אהוד כץ CLU, נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל  �

ליווי מוסיקלי: להקת "ארבעה במול"  

מנחה הכנס: מר ג’קי לוי   

ארוחת ערב חגיגית בבתי המלון   20:00 - 21:30
ערב חברות הביטוח - חברות הביטוח מזמינות את סוכניהן  21:30

 יום ג’ 5.11.2013 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

זרקור - ג’קי לוי   09:00 - 09:15
חבות מעבידים - מר אורי אורלנד, עו”ד ויועץ ביטוח   09:15 - 09:45

חידון מקצועי נושא פרסים בחסות איילון חב’ לביטוח   09:45 - 10:15
זרקור - ג’קי לוי  10:15 - 10:20

סקרי שביעות רצון - חברי הלשכה מדרגים את חברות הביטוח   10:20 - 10:50
לשנת 2013  וכן תביעות צד ג’ - מר קובי צרפתי, יו”ר הועדה לביטוח אלמנטרי  

מר שלמה אליהו - מגדל חברה לביטוח בע”מ   10:50 - 11:20
הפסקה  11:20 - 11:50

זרקור - ג’קי לוי  11:50 - 11:55
השפעות בשינויי מזג אויר העולמיים והשלכותיהם על נזקי שיטפונות - מר אריה הרמן מנכ”ל,   11:55 - 12:25 

ביטוח חקלאי חב’ לביטוח בע”מ   
לדבר עם האויב - מר הנריקה צימרמן, כתב הטלוויזיה הספרדית אנטנה 3, ויוניוויז’ן ארה”ב של המזה”ת   12:25 - 13:10

ארוחת צהריים משותפת במלון “דן אילת”    13:30

תכנית הכינוס
4-7 בנובמבר 2013, אילת



הרצאות אחר הצהריים:
אולם BBH )קומה 1-( מלון "דן אילת"

דבר המועמדים לתפקיד נשיא הלשכה: אריה אברמוביץ; קובי צרפתי; רוני שטרן  15:00 - 15:30
"הילכו שניים יחדיו, בלתי אם נועדו?" - הביטוח הימי והסוכן - מר אבי בן-חורין חבר הועדה לביטוח אלמנטרי   15:30 - 16:00

ביטוח חקלאי - עבר, הווה, עתיד - מר שלמה פלס, חבר לשכה   16:00 - 16:30

מנחה מושב: מר ענר אדרי, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי  

HAPPY HOUR בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה: ג’קי אמסלם; דוד הראובני; יעקב גבאי, בלובי מלון "דן אילת"   17:00 - 18:30
בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.  

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

מופע אומנותי: רמי קלינשטיין מארח את: פבלו רוזנברג ושמעון בוסקילה במלון “הרודס” רחבת הפביליון  21:30 - 23:00
בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.  

 יום ד’ 6.11.2013 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

זרקור - ג’קי לוי   09:00 - 09:15
עמלות... או לא להיות! - מר אריה אברמוביץ, יו"ר מחוז חיפה והצפון  09:15 - 09:45

חבות המוצר, ההיבט המשפטי והעסקי - מר אורי נס, שמאי  09:45 - 10:15
זרקור - ג’קי לוי  10:15 - 10:20

השינויים הצפויים בביטוח אלמנטרי ב-2014 - מר אסף מיכאלי - מנהל מח’ ביטוח כללי, במשרד המפקח על הביטוח   10:20 - 10:50
מרצה אורח: ח"כ ניסן סלומינסקי, יו"ר ועדת הכספים בכנסת  10:50 - 11:20

הפסקה  11:20 - 11:50
מוטיבציה: סיפורו של אלוף - מר נועם גרשוני, סיפורו האישי, הדרך הארוכה מתא הטייס בחיל האוויר, בית החולים   11:50 - 12:20

והפציעה האנושה, דרך השיקום, ההתמודדות עם הנכות, אימוני הטניס ומדלית הזהב האולימפית.  
רב-שיח בנושא: סוגיות בטיפול בתביעות, בהשתתפותם של:  12:20 - 13:20

מר אייל בן סימון, משנה למנכ"ל, מנהל תחום ביטוח כללי ומערך התביעות, הפניקס חב’ לביטוח  
עו”ד בתיה לונדון, מנהלת אגף תביעות, מנורה חב’ לביטוח  

עו”ד אילנה סגיס, סמנכ"ל תחום תביעות רכוש וסיכונים מיוחדים, כלל חב' לביטוח  
מר שגיא יוגב, משנה למנכ"ל וראש חטיבת מימוש זכויות וניהול תביעות, הראל ביטוח ופיננסים  

מר ניצן צעיר הרים, סמנכ"ל בכיר ומנהל חטיבת המטה, איילון חב' לביטוח  
מנחה: מר רוני שטרן מ”מ וסגן נשיא הלשכה  

ארוחת צהריים משותפת במלון “דן אילת”  13:30

HAPPY HOUR בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה: ג’קי אמסלם; דוד הראובני; יעקב גבאי, בלובי מלון "דן אילת"   17:00 - 18:30
בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.  

מופע אומנותי: חנה לסלאו במופע בידור חדש "לסלאו לא נחה" במלון “הרודס” רחבת הפביליון  21:30 - 23:00

 יום ה’ 2013. 7.11 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

זרקור - ג’קי לוי  09:00 - 09:15
זכויות נפגעי גוף בתאונות דרכים - עו"ד עמיקם חרל"פ  09:15 - 09:45

G4S סוגיות באבטחת עסקים - מר ארז עזרא, מנכ”ל  09:45 - 10:15
חברות הביטוח: קורבנות הונאה או קוזאקים נגזלים? - עו”ד חיים קליר  10:15 - 10:45
השוואה בין ביטוחי המשרדיות - מר גדעון ארמן, יועץ מקצועי ללשכה    10:45 - 11:15

חקירות ביטוח - מחפשים את האמת, לא “מחפשים” את המבוטח - מר רונן גורדון, מנכ”ל מוקד חקירות    11:15 - 12:00
טקס סיום   12:00

ארוחת צהריים משותפת במלון “דן אילת”  12:15

*התכנית נתונה לשינויים

בברכת כנס מהנה ופורה!


