
22-19 בנובמבר 2012 ה'-ח' בכסלו תשע"ג, אילת
תכנית הכינוס

אלמנטר - הקשר החזק ללקוח
 יום ב’ 19.11.2012 

כל ההרצאות יתקיימו במלון "דן אילת" באולם ההרצאות )קומה 1-(

הגעה וקליטה בבית המלון  08:00 - 15:00

הפתעות וחידושים מכס השיפוט - עו”ד ג’ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה  15:30 - 16:30
מנחה ואחראי מושב: מר חגי לוינסון, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי  

קבלת פנים חגיגית בחסות: איגוד חברות הביטוח בישראל  17:00 - 18.30
יתקיים במלון "הרודס" רחבת הפביליון  

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

ברכות:  
, יו”ר ועדת המשנה לביטוח ושוק ההון בועדת הכספים בכנסת ויו”ר השדולה למען חינוך פיננסי ח”כ פאינה קירשנבאום �

, יו”ר איגוד חברות הביטוח  מר עופר אליהו �
מר עודד שריג � פרופ’, המפקח על הביטוח, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון 

, נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל  � CLU מר אהוד כץ
ליווי מוסיקלי: "הוירטואוזים" - פאבל ויוליה  

מנחה הכנס: מר ג'קי לוי  

ארוחת ערב חגיגית בבתי המלון  20:00 - 21:30
אטרקציה וירטואוזית - פאבל ויוליה, זוג כנרים בליווי נגנים בקטעי מוסיקת עולם. במועדון מלון "דן אילת"   21:30

 יום ג’ 20.11.2012
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי פתיחה  09:00 - 09:15
מה מכסה פוליסת חבות מוצר - מר אורי אורלנד, עו"ד ויועץ ביטוח  09:15 - 09:45

חידון מקצועי נושא פרסים בחסות איילון חב' לביטוח   09:45 - 10:15
דברי קישור  10:15 - 10:20

סקרי שביעות רצון - חברי הלשכה מדרגים את חברות הביטוח לשנת 2012  וכן תביעות צד ג' - מר קובי צרפתי,   10:20 - 10:50
יו"ר הועדה לביטוח אלמנטרי  

הפסקה  10:50 - 11:20
סוכן הביטוח בסביבה משתנה - מר יונל כהן - מנכ"ל מגדל חב' לביטוח  11:20 - 11:35

חשיבותו ותפקידו של סוכן הביטוח - מר שלמה אליהו  11:35 - 12:05
ענף הביטוח לקראת 2013 בראיית הפיקוח - רו"ח לי דגן, המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון  12:05 - 12:35

אמנות השכנוע - שיפור יכולות השיווק והשכנוע - עו"ד יניב זייד, מומחה בינלאומי לשכנוע - "ד"ר שכנוע"  12:35 - 13:15

ארוחת צהריים משותפת במלון "דן אילת"   13:30

הרצאות אחר הצהריים:
מלון "דן אילת", אולם הרצאות

הפוליסה לביטוח זיהום סביבתי - עו”ד ליאת הר-טוב, מנכ”ל סוכנות ביטוח “בטח”  15:00 - 15:30
ביטוח אחריות מקצועית לרופאים ולמקצועות הפרה-רפואיים - מר זהר איילון, מנכ”ל כללביט בריאות  15:30 - 16:00

ביטוח דירקטורים - גב’ יפעת פוניס, מנהלת צוות הפניקס חב’ לביטוח  16:00 - 16:30

מנחה ואחראי מושב: מר אודי שושני, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי

HAPPY HOUR בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה: יעקב גבאי, דוד הראובני, מוטי זרגרי ועוד...  17:00 - 18:30
בלובי מלון "דן אילת". בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.  

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

הכינוס ה-26



שלומי שבת - מופע אומנותי במלון “הרודס” רחבת הפביליון  21:30 - 23:00
המופע בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב  

מנחה: מר מקסים דרעי, חבר הועדה המארגנת  

 יום ד’ 21.11.2012 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי פתיחה  09:00 - 09:15
טכנולוגיה במשרד הסוכן - איך תייעל ותשפר את עבודת המשרד שלך, איזה תוכנות ועם מי? -   09:15 - 09:45

מר אייל פז, יו”ר ועדת מחשוב  
מגמות ותחזיות בתחום הביטוח האלמנטרי - מר אסף מיכאלי, מנהל מח’ ביטוח כללי במשרד הממונה על שוק ההון   09:45 - 10:15

ביטוח וחסכון   
המצב האזורי ופרמיית הביטחון - מר דן חלוץ, הרמטכ"ל לשעבר  10:20 - 10:50

הפסקה  10:50 - 11:20
רב-שיח - ענף אלמנטרי לקראת 2013, מה צפוי לנו?  11:20 - 12:20

עודד צסרקס � - מנהל אגף ביטוח כללי, איילון חב’ לביטוח 
אייל בן סימון � - משנה למנכל ומנהל תחום ביטוח כללי, הפניקס חבק לביטוח

, עו"ד - משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת ביטוח כללי פרט, הראל חב' לביטוח  מיכאל ישיל �
אסף חגאי פריי � - סמנכ"ל, מנהל תחום פרט, כלל חב' לביטוח ויו"ר דירקטוריון הפול

גדעון רוזוליו � - מנהל אגף ביטוח כללי, מגדל חב' לביטוח
אהוד כץ CLU � - נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל

בהנחיית: מר רוני שטרן, מ”מ וסגן נשיא הלשכה  
ביטוח נסיעות לחו”ל - מר אלי ארליך, חבר לשכה   12:20 - 12:50

“כעוף החול” - ההתמודדות עם אובדן אישי בעין הציבור, תהליך הצמיחה לאחר משבר והחיים עם אובדן - גב’ רונה רמון  12:50 - 13:30

ארוחת צהריים משותפת במלון “דן אילת”   13:30
   

הרצאות אחר הצהריים:
אולם BBH )קומה 1-(

ביטוח אירועים והפקות - ביטול מופע - מר עופר בן נון, מהנדס מומחה לניהול סיכונים  15:00 - 15:30
איזה מיגון באמת נחוץ לבית העסק - מר עמוס אבטליון, מנהל סיכונים  15:30 - 16:00

ביטוחי הקמה-כולל הרלבנטיות של קבוצות רכישה ושל תמ”א 38 - מר ראובן קוניאק, יועץ ביטוח וניהול סיכונים  16:00 - 16:30

מנחה ואחראי מושב: מר אשר אדרי, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי  

HAPPY HOUR בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה יעקב גבאי, דוד הראובני, מוטי זרגרי ועוד...  17:00 - 18:30
בלובי מלון "דן אילת". בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.  

מופע אומנותי: דני סנדרסון ולהקתו במלון “הרודס” רחבת הפביליון.   21:30 - 23:00
המופע בחסות: הראל חב' לביטוח  

כסאות האולם עוצבו בחסות: כלל חב' לביטוח  

מנחה: מר מקסים דרעי, חבר הועדה המארגנת  

 יום ה’ 22.11.2012 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי פתיחה  09:00 - 09:15
תאונות אישיות - עו”ד אמנון פיראן   09:15 - 09:45

השינויים בפוליסת הרכב החדשה - מר שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר, הפניקס חב' לביטוח   09:45 - 10:15
הלשכה עם הפנים לצעירים - הדור השני והצעיר כמוביל וכמגדיל את העסק -   10:15 - 10:45

בהשתתפות חברי הלשכה: אלון ואריק ורדי, יו"ר צוות לשילוב הצעירים בלשכה, דביר וראובן רפ, אמיר בירן,   
אהרון כהן, יו"ר צוות הכנסת דור צעיר לענף  

מנחה: מר דני פינקלשטיין, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי  
התמודדות עם אישורי קיום ביטוח - מר גדעון ארמן, יועץ מקצועי ללשכה  10:45 - 11:15

משפט מבוים - פוליסה מעל גיל 24, מי הוא נהג צעיר בניגוד לפוליסה בחובה ובמקיף  11:15 - 12:15
בהשתתפותם של: חנן אפרתי )שופט בדימוס( סגן נשיא בימ”ש השלום ת”א; עו”ד ג’ון גבע היועץ המשפטי ללשכה;  

יעקב עוז, עו”ד חבר הלשכה ומוטי זרגרי חבר הלשכה  

טקס סיום  12:15

ארוחת צהריים משותפת במלון “דן אילת”  12:30

*התוכנית נתונה לשינויים

בברכת כנס מהנה ופורה!


