
ברגע האמת, סוכן ביטוח!
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 יום ב’ 10.11.2014 
כל ההרצאות יתקיימו במלון "דן אילת" באולם ההרצאות )קומה 1-(

הגעה וקליטה בבית המלון.  08:00 - 15:00
“ביטוח קבלנים - ככה לא בונים מרפסת”, ניתוח קריסת המרפסת בחדרה, מר גדעון ארמן, יועץ אלמנטרי   15:30 - 16:10

לחברי הלשכה  
“תביעת נזקי המים גם איתה ניתן להתמודד”, מר ליאור הרץ, סמנכ"ל שיווק בחב' אקווה רימט  16:10 - 16:30

מנחה ואחראי מושב: מר חגי לוינסון - חבר הועדה לביטוח כללי  
ארוחת ערב בבתי המלון   18:30 – 20:00

קבלת פנים והתכנסות במלון הרודס באולם “הפביליון”   20:00 – 20:30
טקס פתיחה    20:30 – 22:30

דברי פתיחה: מר אריאל מונין, יו”ר הועדה לביטוח כללי  
ברכות:  

גב' ציפי לבני, שרת המשפטים �
מר עופר אליהו - יו"ר איגוד חברות הביטוח בישראל �
גב' דורית סלינגר, הממונה על שוק  ההון,  ביטוח וחסכון  �
מר אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל �

מופע אומנותי והנחיית הערב - מר ליאור סושרד  

קוקטייל עשיר ברחבת הפביליון  22:30

 יום ג’ 11.11.2014 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי קישור  09:00 - 09:15
מדדי השירות וטיפול בתביעות, מר אסף מיכאלי, מנהל תחום ביטוח כללי, באגף הפיקוח על הביטוח  09:15 - 09:45

לאן מוביל האוצר את השוק בחוזר העמילות - רו”ח הילה בן חיים, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון  09:45 - 10:15
דברי קישור   10:15 - 10:20

סקר שביעות רצון - חברי הלשכה מדרגים את חברות הביטוח לשנת 2014   10:20 - 10:50
מר אריאל מונין, יו”ר הועדה לביטוח כללי  

הפסקה  10:50 - 11:20
חוכמת ההמונים והגשמת חלומות - מר ליאור צורף, מומחה בתחום מהפכת העידן הדיגיטלי והעתיד   11:20 - 12:00

ועולם הטכנולוגיה והשיווק.  
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תכנית הכינוס



רב שיח: הריכוזיות בענף הביטוח והשפעתה על הצרכן.  12:00 - 13:00
בהשתתפות:   

אורי צפריר, סגן ומ"מ נשיא הלשכה �
אורי אומיד, מנכ"ל שלמה חב' לביטוח בע"מ  �
ח"כ יעקב מרגי, חבר ועדת עבודה רווחה ובריאות �
ד”ר שלומי פריזט, לשעבר כלכלן ראשי ברשות להגבלים עסקיים �

מנחה: ד"ר טל מופקדי   
שר הבטחון, מר בוגי יעלון, אתגרי ישראל במזרח התיכון החדש  13:00 - 13:45

ארוחת צהריים משותפת במלון “דן אילת”  13:45

תוכנית לבני / בנות הזוג במלון דן אילת באולם תרשיש     10:00 - 11:00
מרצה: מר גיל ריבה - עיתונאי צבעוני ומעניין, נחשב לאחד המראיינים הבכירים בארץ   

בז'אנר הראיון האישי הבלתי אמצעי.  

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

האתגר והפתרון - שרות בתביעות נזקי המים, מר אלדד הלוי, מנכ”ל ובעלי חב’ סקונד אופיניין בישראל   15:00 - 15:30
זרקור - השרות זה הלב - מר זאב פרלשטיין - יו”ר המועצה הארצית   15:30 - 15:45

הסוכן בשירות המבוטח בעת תביעות עסק - עו”ד ליאת הר-טוב, סמנכ”ל האודן ישראל ויועצת לניהול סיכונים וביטוח   15:45 - 16:30
ועו”ד משה הנדלמן - הנדלמן - יועצים מומחים לניהול נזקים  

מנחה מושב: מר זאב פרלשטיין, יו”ר המועצה הארצית  

HAPPY HOUR במרפסת מלון רויאל ביץ', בצוותא עם הנהלת הלשכה  17:00 - 18:30
בשיתוף: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.  

ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון    19:00 - 21:30
מופע אומנותי במלון “הרודס” בפביליון   21:30 - 23:00

מוש בן ארי ולהקתו מארחים את קובי אפללו  

מנחה הערב: מר שמעון אזולאי, חבר לשכה  

בשיתוף איתוראן, מיגון, איתור ותקשורת לרכב.  

 יום ד’ 12.11.2014 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי קישור  09:00 - 09:15
Customer-Obsession ’המיקוד הוא בשירות - יצירת ערך בעולם משתנה, גב’ טלי בר-לב ציון, יועצת שירות, בעלת חב  09:15 - 09:45
שרות רווחיות ועמלות בביטוח חובה? - ההגיון והצדק ומה שביניהם - מר חגי שפירא, יועץ ומנהל פרויקטים ביטוחיים   09:45 - 10:15

דברי קישור  10:15 - 10:25
הפוליסת התקנית לדירה לשרות המבוטח, צד האוצר, מר אוהד מעודי, מנהל מחלקת ביטוח רכוש באגף הפיקוח   10:25 - 10:40

על הביטוח  
חידון ידע בביטוח אלמנטרי של לשכת סוכני ביטוח – מר אריאל מונין, יו"ר הועדה לביטוח כללי.   10:40 - 11:10

הפסקה  11:10 - 11:40
THE POWER OF PASSION - כח התשוקה ד”ר אורית וולף  11:40 - 12:25

מבכירי המרצים בעולם בנושא חדשנות וחוויית לקוח, וכן פסנתרנית בינלאומית וזוכת פרסים רבים.  
טריוויה  12:25 - 12:40

סקר שביעות רצון הציבור מסוכן הביטוח, הגב' סימה אהרוני, מנהלת תחום מחקר בחב' דיאלוג    12:40 - 13:30
ארוחת צהריים משותפת במלון “דן אילת”    13:30

תוכנית לבני / בנות הזוג במלון דן אילת באולם תרשיש    10:00 - 11:00
מרצה: מר גיל חובב  

סופר, מו"ל ואיש טלויזיה, מגיש וכותב תוכניות בישול רבות בטלוויזיה.  



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

מיגונים בדירות - ההלכה המשפטית, עו”ד ארז שניאורסון, מומחה בנושאי ביטוח  15:00 - 15:40
זרקור - פתרון השירות בתביעות צדי ג’ מאתגר להזדמנות - מר דותן ויגודסקי, חבר הועדה לביטוח כללי  15:40 - 16:00

רב שיח סוכנים ותיקים לשרות הצעירים - פרוייקט המנטורים.   16:00 - 16:30
משתתפים:   

מנטורים - ורדה לבקוביץ ויעל כהן �
דור המשך - שמעון וזיו ברק �

בהנחיית דביר רפ, יו”ר ועדת סוכנים צעירים  
מנחה מושב: מר שלמה אפלר, חבר הועדה לביטוח כללי  

HAPPY HOUR בלובי מלון דן אילת, שירי ארץ ישראל וקריוקי.   17:00 - 18:30
בשיתוף: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.  

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

מופע אומנותי בפביליון מלון הרודס -”פיאסטה לטינית”    21:30 - 23:00
פבלו רוזנברג בהופעה מארח את ליילה מלקוס  

שדרן הרדיו קיקה סמואל  
להקת קוקו לוקו  

לפני המופע תתקיים הכרזה על תוצאות חידון הידע.  

קוקטייל עשיר ברחבת הפביליון.  23:00

 יום ה’ 2014. 13.11 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי קישור   09:00 - 09:15
גביית דמי טיפול על ידי סוכן, מר אודי כץ, נשיא הלשכה לשעבר   09:15 - 09:45

"תקציב המדינה 2015" - לאן הולכת המדינה? רב שיח   09:30 - 10:45
בהשתתפות:  

ח"כ מיכל בירן, חברת ועדת הכספים ויו"ר שדולת הפנסיה בכנסת �
ח"כ איציק שמולי, חבר ועדת הכלכלה �
ח"כ בועז טופורובסקי, חבר ועדת הכספים �
ח"כ שמעון סולומון, חבר ועדת הכספים �
מר אודי ניסן, ראש אגף התקציבים לשעבר ויו"ר קבוצת דלק �
מר נחמיה שטרסלר, עיתונאי �

מנחה: יהודה שרוני   
מאחורי הקלעים של תוכנית “עובדה” - מר עומרי אסנהיים   10:45 - 11:30

מחבר רב המכר "צאלים - הטראומה של סיירת מטכ"ל", הוא מהבולטים שבעיתונאים החוקרים בישראל.   
בשבע השנים האחרונות הוא משמש כתב בכיר בתכנית התחקירים "עובדה עם אילנה דיין".  

עדכון חוזרי הפיקוח - חוזר שירות, חוזר חידושים - עו"ד ג'ון גבע, יועץ משפטי לחברי הלשכה    11:30-12:15
טקס סיום  12:15

ארוחת צהריים משותפת במלון “דן אילת”   12:30

*התכנית נתונה לשינויים

להתראות בכנס ביטוח ופיננסים 2015 – 9-12.3.2015


