
תכנית הכינוס
1-4 בנובמבר 2010 כד'-כז' חשון תשע"א, אילת

 יום ב' 1.11.2010
כל הרצאות הכינוס יתקיימו באולם הארועים במלון "דן אילת"

הגעה וקליטה בבית המלון  08:00 - 15:00

סוגיות לוהטות מכס השיפוט - עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה   15:30 - 16:30
מנחה ואחראי מושב:   

קבלת פנים חגיגית בחסות: איגוד חברות הביטוח בישראל, יתקיים במלון "הרודס" ברחבת הפביליון  17:00 - 18:30
טקס פתיחה בליווי מוסיקלי   18.30 - 20:15

מר קובי צרפתי, יו"ר הועדה לביטוח אלמנטרי דברי פתיחה: 
מר עודד שריג, פרופ', המפקח על הביטוח, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  ברכות: 

מר גדעון המבורגר, יו"ר איגוד חברות הביטוח  
מר אהוד כץ CLU, נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל   

מנחה הכנס: מר שמעון פרנס  

ארוחת ערב חגיגית בבתי המלון  20:00 - 21:30

ריקודים לתוך הלילה   22:00

 יום ג' 2.11.2010
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי פתיחה  09:10 - 09:15
ניתוח אירוע ביטוחי - מר אריה הרמן, מנכ"ל ביטוח חקלאי, חב' לביטוח  09:15 - 09:45

תקנות בביטוח חובה ומקיף - מר פיני שחר, מנהל מח' ביטוח כללי במשרד המפקח על הביטוח   09:45- - 10:15
חידון מקצועי נושא פרסים בחסות איילון חב' לביטוח  10:15 - 10:30

סקר שביעות רצון, חברי הלשכה מדרגים את חברות הביטוח לשנת 2010 - מר קובי צרפתי, יו"ר הועדה לביטוח אלמנטרי  10:30 - 11:00

הפסקה  11:00 - 11:30

אישיות ממלכתית  11:30 - 12:00
"ההתמודדות עם הקושי והשיקום ותהליך החזרה לחיים תקינים - סיפור הפציעה בגיאורגיה"  12:00 - 12:30

מר צדוק יחזקאלי, עיתונאי בכיר ב"ידיעות אחרונות", זוכה בפרס "סוקולוב"   
ענף הביטוח לקראת 2011, מגמות ותחזיות, רב שיח בהשתתפות:   12:40 - 13:30

אהוד כץ CLU - נשיא הלשכה  
אייל לפידות - מנכ"ל, פניקס חב' לביטוח   

יונל כהן - מנכ"ל מגדל חב' לביטוח  
יצחקי דני - מנכ"ל שומרה חב' לביטוח  

נגה רחמני - יו"ר איילון חב' לביטוח   
עופר טרמצ'י - מנכ"ל הכשרה ביטוח   

מנחה: מר בן-ציון ציטרין, עיתונאי ויועץ תיקשורת   

ארוחת צהריים משותפת במלון "דן אילת"  13:30

הסוכן - מנוע הצמיחה של הענף



תוכנית לבני/בנות הזוג: "סטיילינג לנשים אמיתיות - הרצאה חווייתית לנשים" -   10:30 - 11:30
גב' רביד מנשה, במלון רויאל ביץ' - באולם צ'אפלין  

מוטיבציה - "חיים בסרט" - מר גדי ברייר   15:00 - 16:00

HAPPY HOUR בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה. בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב  17:00 - 18:30

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

יהודה פוליקר במופע חדש במלון "הרודס" ברחבת הפביליון. המופע בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב  21:30 - 23:00

 יום ד' 3.11.2010 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי פתיחה  09:10 - 09:15
שטחים אפורים בביטוח - מר אורי אורלנד, יועץ ביטוח  09:15 - 09:45

ממשקים בין ביטוחי חבויות )צד ג'; אחריות מקצועית; מוצר( - מר יעקב קיהל, יועץ ביטוח   09:45 - 10:15
תביעות צד ג', מאפייני התביעות ודירוגן - מר רוני שטרן, מ"מ וסגן נשיא הלשכה   10:15 - 10:45

שיווק ביטוח ופיננסים בעולם הדיגיטלי - מר משה תמיר משנה למנכל מגדל  10:45 - 11:25

הפסקה  11:25 - 11:55

המזרח התיכון: בין זעזועים ליציבות - הערכות ותחזיות - ד"ר גיא בכור, מומחה בנושא מזרח תיכון ומרצה בכיר   11:55 - 12:40
במרכז הבינ-תחומי בהרצליה   

יחסי גומלין סוכן/חברה, רב שיח בהשתתפות:  12:40 - 13:30
אהוד כץ CLU - נשיא הלשכה  

אורן אל-און CLU - משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות, פניקס חב' לביטוח  
אלכס קפלון - סמנכ"ל ומנהל מערך המכירות הקבוצתי, כלל חב' לביטוח  
אמיל ויינשל - משנה למנכל ומנהל חט' עסקי ביטוח, הראל חב' לביטוח  

רונן טוב - משנה למנכל, מגדל חב' לביטוח  
מנחה: רוני שטרן סגן ומ"מ נשיא הלשכה  

ארוחת צהריים משותפת במלון "דן אילת"  13:30

HAPPY HOUR בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה. בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב  17:00 - 18:30

ישראל קטורזה מופע סטאנד-אפ במלון "הרודס" ברחבת הפביליון  21:30 - 23:00

ריקודים לתוך הלילה  22:30

 יום ה' 2010. 4.11
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי פתיחה  09:10 - 09:15
 BELFOR השפעת סוכן הביטוח בתהליך שיקום בנזקים - מר אמנון רם, אקספרס  09:15 - 09:45

חוזר המפקח ליישוב תביעות: האמנם מהפכה של ממש? - עו"ד חיים קליר   09:45 - 10:15
פתרונות לאבטחת עסקים - מר נחמיה אדמוני, סמנכ"ל מוקד 99  10:15 - 10:45

מיזוגים ורכישות בענף סוכני הביטוח - מר דני פינקלשטיין, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי   10:45 - 11:15
מה ניתן ללמוד מהרעידה בהאיטי ובצ'ילה, על הצפוי להתרחש בישראל - מר שלום בן אריה, תא"ל )במיל'(   11:15 - 12:15

מפקד משלחת הסיוע של צה"ל להאיטי   
סודות מהכספת, כל מה שרציתם לדעת על תכולה, תכשיטים ועוד..." - עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה   12:15 - 12:45

טקס סיום  12:45

ארוחת צהריים משותפת במלון "דן אילת"  13:00

* התכנית ניתנת לשינויים



בברכת כינוס מהנה ופורה
ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל

המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61574

 תערוכת מציגים 
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון "דן אילת", שעות הפתיחה 10:00-16:00

 תערוכה טכנולוגית 2010 
בקומת הכניסה למלון "דן אילת" במהלך כל ימי הכינוס תתקיים תערוכה טכנולגית שבה יוצגו מכלול האמצעים הטכנולוגים, בתי תוכנה, 

ספקי חומרה וחברות התקשורת.

 פעילות בשעות הפנאי 
HAPPY HOUR - אחה"צ בשעות 17:00-18:30, במרפסת מלון "דן אילת". 

 סדרי ההרשמה 
ההרשמה תעשה ע"י "דיזנהאוז-יוניתורס בע"מ" באמצעות טופס ההרשמה המצורף ובהתאם להנחיות המופיעות בו. 

את טופס ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת "דיזנהאוז-יוניתורס בע"מ" לכתובת: רחוב המלאכה 3, בית ויקטוריה ת"א 67215. 
טל': 03-6234558 / 1700-503-233  פקס: 03-6242175 

 www.insurance.org.il :ניתן להרשם גם באתר האינטרנט בכתובת

לתשומת לבכם! ההרשמה לחדרים במלונות "דן אילת" ו"רויאל ביץ" נסגרה.
	 ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח. 

	 ההרשמה לכינוס רק עפ"י התוכניות הרשומות. 
	 יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל חבר. 

	 שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה על פי קביעת החברה המבצעת. 
	 ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד.

	 הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד הגשת טפסי ההרשמה והתשלום לכינוס. 
	 אין התחייבות לשכן במלון הנדרש. 

הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 25%	  מעלות חבר לשכה עם הצגת תלוש שכר עובד.
	 הכניסה למופעי הערב תהיה ע"ב הגעת טפסי ההרשמה.

 עלות ההרשמה לאחר 18.10.10
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת החדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם לאחר ה- 18.10.10 בתוספת של 150₪, ולכן 

רצוי להזדרז ולהירשם. 

 אפשרויות התשלום 
את התשלום יש לרשום לפקודת "דיזנהאוז-יוניתורס בע"מ".

ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות: 
	 במזומן 

 . בהמחאה: ב-2 תשלומים שווים לתאריכים: 25.10.10, 25.09.10	 
באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דיינרס, ישראכרט, אמריקן אקספרס )וב-3-1	  תשלומים שווים ללא ריבית(, הגבייה תתבצע מיום ההזמנה. 

	 באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית, בכפוף לתקנות חברת האשראי. 

 שהות המשך לסוף שבוע, 4-6 בנובמבר 2010
חברים שיחפצו להמשיך את שהייתם לאחר הכינוס לסוף שבוע עם משפחותיהם, יקבלו מחירי מבצע מיוחדים. לפרטים יש לפנות לחברת 

"דיזנהאוז-יוניתורס בע"מ".



טופס הרשמה לכינוס - לחברי לשכה

 __________________________ ______________________ שם פרטי שם משפחה

 ________________________________________________________ שם התאגיד

 _________________________________________________ הוצאת חשבונית ע"ש

_____________________________________________ מיקוד__________  כתובת

 _____________________ E-MAIL_________________________________ סלולרי

 __________________________ ________________________ מס' פקס מס' טלפון

טיסות
הנך מתבקש לציין 2 מועדים רצויים עפ"י עדיפות מבוקשת ע"י סימון 1 או 2 במשבצת המתאימה.

אין חב' "דיזנהויז-יוניתורס בע"מ" מתחייבת לספק כרטיסי טיסה למועד המבוקש והתאום יעשה על בסיס מקום פנוי.

עלות ההרשמה לאחר ה- 18.10.10  
נוכח מחויבותינו לבתי המלון לצורך שמירת החדרים אנו נאלצים לחייב כל חבר

הנרשם לאחר 18.10.2010 בתוספת של 150 ש"ח לכן רצוי להזדרז ולהרשם עתה.

מעוניין בארוחת ערב גלאט כשר______ 

* ע"פ חוק חלק מדמי ההשתתפות מחוייב במע"מ ומחושב על בסיס 500 ש"ח לאדם

סה"כ
 _______________ לתשלום 

סה"כ
 _____________ מחיר טיסות 

סה"כ
מחיר מלון _____________ 

מחיריםחזור מאילת 4.11.10הלוך לאילת 1.11.10
נתב"ג - אילת - נתב"ג          440 ש"חארקיעישראיירארקיעישראייר

שדה דב

08:15 09:00 15:15 15:50 שדה דב - אילת - שדה       575 ש"ח
09:45 11:00 15:45 16:15 חיפה - אילת - חיפה           740 ש"ח
11:15 12:00 18:30 19:00 
13:00 מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד*

נתב"ג
09:50 08:30 16:45 16:00 

09:30 

חיפה
08:50 10:05 16:40 13:10 

13:15 17:00 

מחיריםחזור מאילת 4.11.10הלוך לאילת 1.11.10
נתב"ג - אילת - נתב"ג          440 ש"ח 15:35 אילת - נתב"ג 15:15 אילת - שדה דב 09:00 נתב"ג - אילת 08:15 שדה דב - אילת

שדה דב - אילת - שדה       576 ש"ח 16:45 אילת - נתב"ג 15:45 אילת - שדה דב 09:50 נתב"ג - אילת 09:00 שדה דב - אילת

חיפה - אילת - חיפה           740 ש"ח 13:15 אילת - חיפה 15:50 אילת - שדה דב 12:00 נתב"ג - אילת 09:45 שדה דב - אילת

 16:40 אילת - חיפה 16:15 אילת - שדה דב 08:50 חיפה - אילת 11:00 שדה דב - אילת
*מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד 17:00 אילת - חיפה 18:30 אילת - שדה דב 10:05 חיפה - אילת 11:15 שדה דב - אילת

 18:45 אילת - שדה דב 13:15 חיפה - אילת 12:00 שדה דב - אילת
 13:00 שדה דב - אילת

דרכי תשלום (נא סמן x במשבצת המתאימה)

התשלום לפקודת "דיזנהאוז-יוניתורס" תיירות ישראלית (2004) בע"מ

___ משתתפים, לפי תוכנית שסומנה לעיל. הנני מצרף בזה המחאה ע"ס________ ש"ח דמי השתתפות עבור
הנני מצרף בזה 2 המחאות בתשלומים שווים לכיסוי דמי ההשתתפות עפ"י התוכנית אשר בחרתי וסימנתי לעיל.

________ ז"פ 25.09.10  שיק על סך

________ ז"פ 25.10.10 שיק על סך

תשלום באמצעות כרטיסי אשראי ללא ריבית. שם בעל הכרטיס___________________________ 

חברי הלשכה המעוניינים לשלם את דמי ההשתתפות ב-1 עד 3 תשלומים ללא ריבית. הגבייה תתבצע מיום ההזמנה.

_____ תשלומים חודשיים באמצעות כרטיסי אשראי: דיינרס/ויזה/ישראכרט/אמריקן אקספרס (נא סמן בעיגול סוג הכרטיס). מעוניין ב

_______ מס' כרטיס ___________________________ סכום לתשלום: _________ ת.ז בתוקף עד

תשלום באמצעות כרטיסי אשראי ויזה / ישראכרט / דיינרס / אמריקן אקספרס בתשלומי קרדיט

חברי הלשכה המעוניינים לשלם את דמי ההשתתפות ב-2 עד 18 תשלומים, יחוייבו בריבית קבועה כפי שנקבעת ע"י חברות האשראי.

_____ תשלומים חודשיים באמצעות כרטיסי אשראי: דיינרס/ויזה/ישראכרט/אמריקן אקספרס (נא סמן בעיגול סוג הכרטיס). מעוניין ב

_______ מס' כרטיס ___________________________ סכום לתשלום: _________ ת.ז בתוקף עד

_____________________ חתימה אבקשכם לרשום אותי לכינוס ולגבות את התשלום עפ"י הפרטים שרשמתי 

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל, המסגר 18, ת.ד. 57696 ת"א 61574, טל: 03-6396676, פקס: 03-6396322

תוכנית השתתפות (נא סמן x במשבצת המתאימה)

סך ב& רויאל גארדן הילטון מלכת שבאדמי השתתפות                           במלונות:  הרודס פאלאס  דן אילת  רויאל ביץ'

תוכנית א' משתתף בחדר זוגי 
1,227 + 80 = 1,307&1,466 + 80 = 1,546&1,568 + 80 = 1,648&(עם משתתף נוסף) מעונין ללון בחדר עם

&2,627 = 80 + 2,547&2,317 = 80 + 2,237&2,022 = 80 + 1,942תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)
2,454 + 160 = 2,614&2,932 + 160 = 3,092&3,136 + 160 = 3,296&מגיע עם אשתי/בעלי, שם פרטי

את טפסי ההרשמה יש לשלוח לחב' "דיזנהאוז-יוניתורס" המלאכה 3 בית ויקטוריה, תל אביב, מיקוד 67215
טלפון: 1700-503-233, פקס: 03-6242175

www.insurance.org.il ניתן להרשם גם באתר האינטרנט של הלשכה בכתובת
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