
מושב ביטוח, שיווק, רפואה 
מנחה: גב' נטלי רותם

קבלת פנים ורישום09:45- 09:00

שידרוג המוצר הביטוחי - כורח המציאות?10:05- 09:45
עו"ד יניב מאיר, מאמן גדילה "יונט" רשת סוכנים וסוכנויות ביטוח ופיננסים

רב שיח: בדיקות גנומיות - עתיד הרפואה10:05-10:25
מנחה: סו"ב שי טנר, חבר ועדת הבריאות

ד"ר ליאור שושן-גוטמן, מנכ"ל "אונקוטסט" וVPרניום
ד"ר רונן ברנר, מנהל מחלקת אונקולוגיה בי"ח וולפסון

ד"ר יואב מנסטר, פרוג'נטיקס

רב שיח: מנתחי הסדר - האמת העירומה!10:25-10:45
עו"ד סו"ב רמי שלום, חבר ועדת הבריאות והסיעוד

סו"ב חגי לנצט, חבר ועדת הבריאות והסיעוד
סו"ב עופר חורש, מנהל תחום הכשרה, ועדת הבריאות והסיעוד

BACK TO BASICS - מחלות קשות10:45-11:00
עו"ד איילת ערוסי, מאמנת למקצועיות בבריאות

טכנולוגיות חדשות - עולם המחר11:00 11:20
ד"ר אודי פרישמן, יועץ לזכויות רפואיות לתביעות למבוטחים

חווית שירות אישית בשילוב טכנולוגיה רפואית כערך מוסף בשוק ביטוחי הבריאות11:35- 11:20
מר רון משה, מנכ"ל בית חולים 'רפאל'

מושב משפט ותביעות 
מנחה: עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה

קבלת פנים ורישום09:45- 09:00

דרכי התמודדות עם דחיית תביעות בפוליסות לניתוחים בחו"ל10:05- 09:45
עו"ד ליאור קן דרור, יועץ משפטי לחברי לשכה למחוזות הצפון הדרום והשפלה

רב שיח: טיפול באירוע בחו"ל - 3 דרכים10:05-10:25
מנחה: עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה

מר ירון בראון, סמנכ"ל מכירות וחתם ראשי פספורטכארד ודייויד שילד 
מר גורג'יו די קפואה, מנהל מכירות ושיווק אגף בריאות פרט, חו"ל ותושבים זרים ,הראל 

גב' מור פפקין, מנהלת תחום ביטוח נסיעות לחו"ל, הפניקס

רב שיח: אסכולות תביעות10:25-10:45
מנחה: עו"ד בן אברהם, יועמ"ש של לשכת סוכני הביטוח 

סו"ב דורון הורנפלד, מנכ"ל ICLAIM - הביטוח של הביטוח שלכם 
עו"ד ג'ון גבע, יועץ משפטי לחברי לשכה למחוזות המרכז ירושלים והשרון 

Mediwho מר מיקי קופל, מנכ"ל

חוות דעת של סוכן ביטוח מומחה10:45-11:00
סו"ב עדי בר-און, מומחה הביטוח של בתי המשפט

שינוי בחוק ההתיישנות בביטוחי בריאות 11:00 11:20
עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה

המצב הסיעודי ומיצוי הזכויות הרפואיות 11:35- 11:20
עו"ד רפאל אלמוג, מרצה ויועץ בתחום הבריאות והסיעוד ללשכת סוכני הביטוח
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הפסקה11:35-12:05

מליאה מרכזית 
מנחה: גב' נטלי רותם 

סו"ב איגור מורי, יו"ר וועדת הבריאות והסיעוד12:05-12:10

סו"ב יוסי אנגלמן, מ"מ נשיא הלשכה12:10-12:20

ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון12:20-12:30

מסף המוות לחזית העתידנות הרפואית12:30-12:50
Femi ,גב' אורנית עידו, סמנכ"לית שיווק ופיתוח מוצרים

רב שיח חברות ביטוח12:50-13:25
מנחה: מר כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת 

מר דיוויד  ארנון, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הבריאות, כלל ביטוח ופיננסים
מר אילן דטשי, מנהל תחום בריאות פרט ונח"ל, הפניקס

גב' שרון דונסקי, סמנכ"ל, מנהלת מחלקת מחקר ופיתוח מוצרים, הראל ביטוח ופיננסים
ד"ר נאוה ניב-סרודיו, סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף בריאות, איילון חברה לביטוח

גב' אורית קרמר, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום ביטוח בריאות, מנורה מבטחים
גב' שרונה תושיה פישר, מנהלת תחום ביטוח הבריאות, מגדל

תוצאות סקר שביעות רצון מחברות הביטוח וחברות השירות13:25-13:45
סו"ב איגור מורי, יו"ר וועדת הבריאות והסיעוד

ארוחת צהריים סביב שולחנות13:45-14:30

סדנא: מינוי סוכן - סיכוי או סיכון14:30-15:30
סו"ב ורדה לבקוביץ'

סו"ב יואל זיו
 מר גבי נקיבלי

מה יהודה גרופמן
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