
לשכת סוכני ביטוח בישראל

תכנית יום העיון:
התכנסות רישום וכיבוד  08:30 - 09:00

דברי פתיחה: גב' נאוה ויקלמן, יו"ר הועדה לביטוחי בריאות וסיעוד  09:00 - 09:05
ביטוחי הבריאות כמנוף עיסקי - מר אהוד כץ CLU, נשיא הלשכה  09:05 - 09:15

סוגיות משפטיות בביטוחי בריאות וסיעוד - עו"ד ג'ון גבע היועץ המשפטי ללשכה  09:15 - 09:40
"תמונת מצב מפת הקטסטרופות" - מר שגיא יוגב, סמנכ"ל וראש אגף תביעות בריאות וחיים,  09:40 - 10:10

הראל חב' לביטוח  
שיקום בישראל ותרומת בי"ח לוינשטיין לשיקום בארץ ובעולם - פרופ' יעקב הארט, מנכ"ל בית לוינשטיין  10:10 - 10:45

הפסקה  10:45 - 11:15
"רפואה לעשירים - רפואה לעניים" רב-שיח בהשתתפות:  11:15 - 12:00

מר טד בר, חבר הועדה לביטוחי בריאות וסיעוד  
עו"ד ליאורה הירשהורן - מנהלת מח' ביטוחי בריאות במשרד המפקח על הביטוח  

מר דורון איתן - מנהל אגף בריאות וסיעוד, מגדל חב' לביטוח  
נציג ציבור  

נציג קופ"ח  
מנחה רב-השיח: ד"ר אודי פרישמן, יועץ ללשכה בנושא ביטוחי בריאות וסיעוד  

"שירות רופא מלווה אישי" - גב' אורית קרמר, סמנכ"לית בכירה וסגנית ראש חטיבת בריאות,   12:00 - 12:30
הראל חב' לביטוח  

לאן צועדת הרפואה בישראל - פרופ' זאב רוטשטיין, מנכ"ל בית החולים שיבא   12:30 - 13:00
הרצאת אורח: מר יעקב ליצמן סגן שר הבריאות  13:00 - 13:20

דברי סיכום ליום העיון - גב' נאוה ויקלמן, יו"ר הועדה לביטוחי בריאות וסיעוד  13:20 - 13:30
מנחה יום העיון: מר רוני שטרן, מ"מ וסגן נשיא הלשכה

ארוחת צהריים  13:30

מתכבדת להזמינך ליום עיון ארצי בנושא:

יום העיון יתקיים ביום שלישי, יב' סיון תש"ע, 25 במאי 2010, בשעה 08:30,
במלון "דן פנורמה", רח' יחזקאל קויפמן 10, תל אביב

בחסות: הראל חברה לביטוח בע"מ

בריאות וסיעוד
"רפואה לעשירים - רפואה לעניים"

לכבוד: לשכת סוכני ביטוח בישראל
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ספח הרשמה ליום עיון | "רפואה לעשירים - רפואה לעניים"  25/05/2010


