
הכינוס ה-25

5-8 בספטמבר 2011 ו'-ט' באלול תשע"א, אילת
תכנית הכינוס
מצויינות בשרות זה אלמנטרי

 יום ב' 5.9.2011
כל הרצאות הכינוס יתקיימו באולם האירועים במלון "דן אילת"

הגעה וקליטה בבית המלון.  08:00 - 15:00

כל מה שרצית לשאול על יישוב תביעות ולא העזת לשאול - עו"ד ג'ון גבע היועץ המשפטי ללשכה   15:30 - 16:30

מנחה ואחראית מושב: גב' רחל כבודי-קריב, חברת הועדה לביטוח אלמנטרי  

קבלת פנים חגיגית בחסות: איגוד חברות הביטוח בישראל  17:00 - 18.30

טקס פתיחה:  18.30 - 20.15
דברי פתיחה: מר קובי צרפתי, יו"ר הועדה לביטוח אלמנטרי  

ברכות:  
, יו"ר איגוד חברות הביטוח  מר עופר אליהו �

, נשיא לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל עו"ד יהודה טלמון �
, סגן יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת העליה, הקליטה והתפוצות ח"כ דני דנון �

מר עודד שריג � פרופ', המפקח על הביטוח, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון 
, נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל  � CLU מר אהוד כץ

ליווי מוסיקלי: דוד הראובני ולהקתו  
מנחה הכנס: מר ננסי ברנדס  

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

מופע לבחירה. שובר למשקה ראשון בפנקס המשתתף. האירועים בחסות: הראל חברה לביטוח.  

"סיפור אהבה לטיני" - בחגיגה סוחפת של שירי אהבה לטיניים הגדולים מכל הזמנים - הטרובדור דוד הראובני   21:30
בליווי 5 נגנים - במועדון מלון "דן אילת"  

"שבת אחים גם יחד" במועדון ה"מנקיס" ברחבת הטיילת של מלון "רויאל ביץ"  21:30

 יום ג' 6.9.2011
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

מוטיבציה: הצלחה כנגד כל הסיכויים, כולם מחפשים להצליח אבל האם כל אחד יכול? -   09:15 - 10:00
מר שי גולדן, עורך מוסף הארץ וכוכב דוקודראמה "מחוברים"  

סוכן הביטוח בעולם הדיגיטאלי - מר משה תמיר, משנה למנכל מגדל  10:00 - 10:30
500 אלף לקוחות מחכים לך - מר אורן אל-און CLU, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת לקוחות ומר אייל בן-סימון, משנה   10:30 - 11:00

למנכ"ל ומנהל תחום בריאות וכללי - הפניקס חב' לביטוח  
הפסקה  11:00 - 11:30

חידון מקצועי נושא פרסים בחסות איילון חב' לביטוח  11:30 - 12:00
הרפורמה להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני והשלכותיה על הסוכנים והציבור - מר אהוד כץ CLU, נשיא הלשכה  12:00 - 12:30

הרפורמה בתקשורת - ח"כ משה כחלון, שר התקשורת ושר הרווחה   12:30 - 13:00
ארוחת צהריים משותפת במלון "דן אילת"   13:30

הרצאות מקבילות אחר הצהריים:
אולם תרשיש )קומת כניסה(

שמאות פרטית וניהול תביעת ביטוח - עו"ד משה הנדלמן, שמאי רכוש ונזיקין  15:00 - 15:45
הפסקה  15:45 - 15:50



סוכן הביטוח שווה זהב - רווחיות הסוכן ושווי התיק - מר דני פינקלשטיין, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי  15:50 - 16:30
מנחה מושב: מר אודי שושני, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי  

אולם BBH )קומה 1-(
צמ"ה ושבר מכני - מר עופר בן-נון, מהנדס מומחה לניהול סיכונים  15:00 - 15:45

הפסקה  15:45 - 15:50
ביטוח ימי - מר נדב פרג, מנהל מח' ימית ואווירית כלל חב' לביטוח  15:50 - 16:30

מנחה מושב: מר אורן אילון, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי  

HAPPY HOUR בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה - ג'קי אמסלם והזמר אריאל זילבר, במועדון ה"מנקיס"   17:00 - 18:30
ברחבת הטיילת של מלון "רויאל ביץ". בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב  

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

להקת אתניקס במופע מרהיב במלון "הרודס" ברחבת הפביליון. בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב  21:30 - 23:00

לפני המופע יתפרסמו תוצאות חידון הביטוח וחלוקת פרסים לזוכי החידון בחסות: איילון חברה לביטוח  
מנחה: מר חזי מנדלאוי, סגן נשיא הלשכה   

 יום ד' 7.9.2011
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון   07:00 - 09:00

אפשר להרוויח גם בביטוח חובה - מר רוני שטרן מ"מ וסגן נשיא הלשכה  09:15 - 09:45
מה צפוי בענף ביטוח האלמנטארי לקראת 2012 - גב' לי דגן, רו"ח המשנה לממונה על שוק ההון בטוח וחסכון   09:45 - 10:15

סקר שביעות רצון - חברי הלשכה מדרגים את חברות הביטוח לשנת 2011 - מר קובי צרפתי, יו"ר הועדה לביטוח אלמנטרי  10:20 - 10:55
הפסקה  11:00 - 11:30

מיתוג ותדמית הסוכן - מר אלי טנא, מנכ"ל "היי לייט" תקשורת  11:30 - 12:00
ניתוח אירוע השריפה באיקאה ופיצוץ הגז בנתניה - מר אריה הרמן מנכ"ל ביטוח חקלאי  12:00 - 12:30

מאחורי הקלעים של עולם התקשורת בישראל - מר רביב דרוקר, פרשן פוליטי, מגיש תוכנית תחקירים בערוץ 10  12:30 - 13:15
ארוחת צהריים משותפת במלון "דן אילת"   13:30

הרצאות מקבילות אחר הצהריים:
אולם תרשיש )קומת כניסה(

ביטוח חקלאי - מר אורי ברק, מנהל המח' החקלאית, כלל חב' לביטוח  15:00 - 15:45
הפסקה  15:45 - 15:50

מה חדש בטכנולוגיות של הרכבים החדשים - מר דוד נמרי, מהנדס רכב    15:50 - 16:30
מנחה מושב: מר נסים גלעד, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי  

אולם BBH )קומה 1-(
שיווק ותנאי הפוליסה לאחריות מקצועית וביטוח דירקטורים - גב' ריטה בעל טכסא, מנהלת מח' עסקים, פניקס חב' לביטוח  15:00 - 15:45

הפסקה  15:45 - 15:50
סיכונים עסקיים חריגים - מר יעקב קיהל, יועץ ביטוח  15:50 - 16:30

מנחה מושב: גב' איילת יוסף, חברת הועדה לביטוח אלמנטרי  

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

מופע בידור "קצרות ולעניין" עם: חני נחמיאס, ציפי שביט, עירית ענבי. במלון "הרודס" ברחבת הפביליון.   21:30 - 23:00
בחסות: מגדל חב' לביטוח  

 יום ה' 8.9.2011
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון   07:00 - 09:00

ביטוח נסיעות לחו"ל - גב' אסתי בן-צור מנהלת תחום נסיעות לחו"ל פניקס חב' לביטוח  09:15 - 09:45
גם ביטוח דירה דורש שינון והגייה - מר גדעון ארמן, יועץ ללשכה בביטוח אלמנטרי  09:45 - 10:15

איך להימנע מתביעות באחריות מקצועית לאור השינויים - עו"ד אלישע אטיאס  10:15 - 10:45
מהו נזק לרכוש בביטוח עבודות קבלניות - מר אורי אורלנד, יועץ ביטוחי   10:45 - 11:15

מוטיבציה: פספוסים וטעויות במכירה - מר איציק פלד, טלניר הכשרת צוותי מכירות  11:15 - 12:00

טקס סיום  12:00
ארוחת צהריים משותפת במלון "דן אילת"  12:15

בברכת כינוס מהנה ופורה!


