
תוכנית הכינוס
ביטוח ופיננסים 2010

יום ראשון  14 במרץ 2010  

תכנית מיוחדת לחברי MDRT - ישראל  
הרצאות באולם תרשיש במלון "דן אילת"

דברי פתיחה - מר צביקה פורר יו"ר MDRT ישראל .  15:00 - 15:15
דרום ללא אלימות, אכיפה בצד מניעה - ניצב יוחנן דנינו, מפקד המחוז הדרומי, משטרת ישראל  15:15 - 16:00

סוכן ּבטּוח - מר אורן אל-און CLU , משנה למנכ"ל הפניקס.              16:00 - 16:30
דבר סיכום תקופת כהונה  - מר צביקה פורר יו"ר MDRT ישראל.  16:30 - 17:00

תהליך הבחירות לתפקיד יו"ר MDRT ישראל -מר גרשון דגן CLU, יו"ר ועדת הבחירות.   17:30 - 17:00

.MDRT חבר הנהלת CLU מנחה מושב: מר אלברט גבאי   

ערב מיוחד לחברי MDRT באולם הארועים במלון "הרודס פורום".
קבלת פנים וקוקטייל  19:00 - 19:30

דברי ברכה: מר צביקה פורר, יו"ר MDRT ישראל היוצא.  20:00 - 20:30
          יו"ר MDRT הנכנס.

          מר אהוד כץ CLU, נשיא הלשכה.
  

.MDRT חבר הנהלת CLU מנחה הערב: מר אלברט גבאי   

ארוחת ערב חגיגית באולם האירועים במלון "הרודס"   20:30 - 21:30
ריקודים לצלילי להקת שמש.   21:30  

יום שני 15  במרץ 2010  

המשך תכנית מיוחדת לחברי MDRT ישראל - ההרצאות פתוחות לכל משתתפי הכינוס
הרצאות באולם תרשיש במלון דן

ארוחת בוקר בבתי המלון   07:30 - 09:00
יעילות, רווחיות - מר רועי לין, מנהל מחוז ת"א והמרכז, מנורה מבטחים   09:30 - 10:00

לאן צועד חסכון ארוך הטווח? - מר ניר כהן, סמנכ"ל הראל חב' לביטוח      10:00 - 10:30
מימוש פוטנציאל לרווחיות הסוכן - מר שלמה אייזיק , יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני    10:30 - 11:15

הפסקה  11:15 - 11:45
חסכון פנסיוני בתנאי אי ודאות - מר יהודה בן אסאייג , משנה למנכ"ל מנורה מבטחים  11:45 - 12:15

רואה החשבון - המנוף המושלם - מר טיבי זוהר - סוכן ביטוח מארה"ב    12:15 - 13:00
חבר TOT ,MDRT ויו"ר לשכת המסחר היהודית בסן דיאגו, ארה"ב.    

 MDRT חברת הנהלת CLU מנחה מושב: גב' חוה פרידמן - וינרב   



יום שני 15  במרץ 2010  

פתיחת הרצאות הכינוס הכללי. כל משתתפי הכינוס מוזמנים לקחת חלק בהרצאות ה-MDRT של בוקר יום שני
תערוכת מציגים "ביטוח ופיננסים 2010" תתקיים במהלך ימי הכינוס במלון "רויאל ביץ'"

קליטת המשתתפים לכינוס הכללי בבתי המלון   08:00 - 16:30
אתגרי הסוכנים עם כניסת הבנקים - מר עופר טרמצ'י מנכ"ל הכשרה ביטוח    13:00 - 13:30

צוואות, ירושות, מוטבים ומה שביניהם... - עו"ד ג'ון גבע היועץ המשפטי ללשכה  13:30 - 14:30

 MDRT חברת הנהלת CLU מנחה מושב: גב' חוה פרידמן - וינרב   

טכס הפתיחה בחסות: התאחדות חברות לביטוח חיים, יתקיים במלון "הרודס" ברחבת "הפביליון"
קבלת פנים חגיגית  17:15 - 18:30

דברי פתיחה: מר שלמה אייזיק, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני   18:30 - 20:15
ברכות:    

-  פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון   
-  מר יונל כהן, יו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים    

                      -  מר אהוד כץ CLU, נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל 
- קטעי לווי ושירה - להקת צ'קורליה.   

מנחה: מר שמעון פרנס   
ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון  20:30 - 21:30

מופע אחד לבחירה. שובר למשקה ראשון בפנקס המשתתף:
חגיגה בלקנית: הרכב צועני " צ'יקורליה " במופע סוחף המשלב מוסיקה צוענית מארצות הבלקן     21:30  

מקדוניה ויוון ועוד... במועדון מלון דן אילת    
"שבט אחים גם יחד" במועדון ה"מנקיס" ברחבת הטיילת של מלון "רויאל ביץ".    21:30  

    

יום שלישי 16  במרץ 2010   

כל ההרצאות יתקיימו באולם "עצי הארץ" במלון "רויאל ביץ"
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

אנרגיה של בוקר   09:00 - 09:15
כיצד להפוך לסוכן מצליח יותר? - מר יובל ארנון, חבר הועדה לביטוח פנסיוני  09:15 - 09:45

מוטיבציה ומצוינות: הבלתי אפשרי מאוד אפשרי - מר עופר בן דור, מרתוניסט ואיש עסקים  09:45 - 10:15
חידון ביטוח מקצועי נושא פרסים בחסות הראל, חב' לביטוח  10:15 - 10:35

סקר שביעות רצון חברי הלשכה מדרגים את חברות הביטוח לשנת 2010/2009  10:35 - 11:00
מר רוני שטרן, מ"מ וסגן נשיא הלשכה   

הפסקה   11:00 - 11:30
מגמות ותמורות בענף הביטוח בשנת 2010 - מר יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון    11:30 - 12:00

ביטוח וחסכון   
סוד הכריזמה של סוכן הביטוח - מר גיל פרץ, יו"ר אימונים בעסקים  12:00 - 12:30

מהו המוצר הפנסיוני העדיף ללקוח? - עימות בהשתתפות:      12:30 - 13:00
מר מעוז ישראל, סמנכ"ל הפניקס - יגן על מוצר ביטוח מנהלים        

מר אייל עצמון, סמנכ"ל שיווק מנורה - מבטחים - יגן על מוצר קרן פנסיה       
מר דן פנחסי, מנכ"ל כלל גמל - יגן על מוצר קופת גמל    

מנחה: מר בן ציון ציטרין יועץ תקשורת    

מנחה מושב הבוקר: מר שמעון פרנס   

ארוחת צהריים משותפת במלון "רויאל ביץ"  13:30  

תוכנית מיוחדת לבני/ות הזוג במלון "דן אילת" באולם "תרשיש"                                      11:30 - 12:30

HAPPY HOUR בלובי מלון "רויאל ביץ" בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה:      17:00 - 18:30
ג'קי אמסלם, מוטי זרגרי, דוד הראובני, בחסות: איתוראן,  מיגון  איתור ותקשורת לרכב.   



ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון  19:00 - 21:30
שלומית אהרון ושלושת הטנורים: שילוב מוסיקלי ייחודי ומרגש מקלאסיקה ישראלית -     21:30 - 23:00

זעירא, וילנסקי, עמיר בניון, נעמי שמר, ושירים נפוליטניים אהובים.   
המופע יתקיים במלון "הרודס" ברחבת הפביליון בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.   

לפני המופע יתקיים טקס חלוקת פרסים לזוכים בחידון הביטוח בחסות: הראל חברה לביטוח.   
מוסיקה לתוך הלילה במלון "רויאל ביץ"  21:30           

יום רביעי 17  במרץ 2010 

ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00
אנרגיה של בוקר   09:00 - 09:15

הערכות הסוכן לקראת פנסיית חובה לעצמאיים - מר רוני שטרן , מ"מ וסגן נשיא הלשכה   09:15 - 09:45
אקולוגיה ושינויים בשוק החסכון הפנסיוני. מר רונן טוב משנה מנכ"ל מגדל, חב' לביטוח  09:45 - 10:30

סופר מוטיבציה: איש הברזל - מר אלון אולמן, מנכ"ל "פריצת גבולות לתוצאות"  10:30 - 11:00
הפסקה   11:00 - 11:30

מסמך ההנמקה כמנוף עיסקי להגדלת הרווחיות -  מר שלמה אייזיק, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני  11:30 - 12:00
השפעת המדע והטכנולוגיה על הכלכלה בארץ ובעולם - הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ,  12:00 - 12:30

שר המדע והטכנולוגיה    
ההתמודדות בעולם הביטוח והפיננסים החדש רב שיח בהשתתפות:    12:30 - 13:30

מר דורון גינת, משנה למנכ"ל , הראל חב' לביטוח   
גב' יעל גרינוולד, סמנכ"ל ומנהלת אגף לחסכון ארוך טווח - איילון חב' לביטוח   

מר רמי דיין, משנה למנכ"ל - כלל חב' לביטוח   
מר רונן טוב, משנה למנכ"ל מגדל חב' לביטוח   

מר אהוד כץ CLU , נשיא הלשכה    
מר יעקב רוזן, משנה למנכ"ל - מנורה - מבטחים    

מר בני שיזף, משנה למנכ"ל ומנהל תחום חסכון ארוך טווח - הפניקס חב' לביטוח   
מנחה: עידן גרינבאום - סגן עורך עיתון כלכליסט.   

 

מנחה מושב הבוקר: מר שמעון פרנס   

ארוחת צהריים משותפת במלון "רויאל ביץ"   13:30  
רב שיח: סוכנים שואלים, אנשי אגף שוק ההון משיבים  בהשתתפות:  15:00 - 16:00

גב' מירב בר דגן -  מנהלת מח' ביטוח חיים   
מר יואב גפני - מנהל מח' פנסיה   

מר רג'ואן גרייב - מנהל מח' קופות גמל   
עו"ד רני נויבאר - פניות הציבור וסגנית בכירה לממונה על שוק ההון   

HAPPY HOUR  - בלובי מלון "רויאל ביץ" בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה:    17:00 - 18:30
ג'קי אמסלם, מוטי זרגרי, דוד הראובני. בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.   

ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון  19:00 - 21:30
"כל האולם במה"- מסע מוסיקלי מרתק ומלהיב אל פסגות המוסיקה היוונית עם מיטב השירים    21:30 - 23:00

שהפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית    
המופע יתקיים במלון "הרודס" ברחבת הפביליון.    

מוסיקה לתוך הלילה במלון "רויאל ביץ"  23:00  



יום חמישי  18  במרץ 2010

ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00
אנרגיה של בוקר  09:00 - 09:15

לרקוד עם הפחד - מר אמנון הירשפלד סוכן ביטוח, חבר לשכה    09:15 - 09:45
ביטוח בריאות ככלי שיווקי כוללני - ד"ר אודי פרישמן, יועץ ללשכה בנושא ביטוח בריאות   09:45 - 10:15

הייעוץ הגלובלי בעידן החדש - מר בני שיזף , משנה למנכ"ל ומנהל תחום חסכון ארוך טווח -    10:15 - 10:45
הפניקס חב' לביטוח   

תל אביב - סן-דיאגו, המסע המופלא - מר טיבי זוהר, סוכן  ביטוח מארה"ב,  10:45 - 11:30
חבר TOT ,MDRT ויו"ר לשכת המסחר היהודית בסן דיאגו, ארה"ב.    

12:30 - 11:30  "מי הזיז את הפוליסה שלי"? - סוגיות לוהטות מכס השיפוט - עו"ד ג'ון גבע היועץ המשפטי ללשכה
טקס סיום  12:30  

ארוחת צהריים משותפת  12:45           

                           בברכת כנס מהנה ופורה!

* התוכנית ניתנת לשינויים.


