
ע"ש יוסי מנור ז"ל

יום שני 21.11.2022

17:05-15:00BBH מושב פתיחה משותף | מלון דן אולם
Ynet ,מנחה: מר אטילה שומפלבי, עיתונאי

כדורגל, ביטוחים ורוקנרול15:20-15:00
סו"ב דורון הורנפלד, מייסד ובעלים iclaim -הביטוח של הביטוח שלכם

סו"ב רון קשת, C.F.P מומחה לתכנון פרישה

יישומי התרעה לרעידות אדמה15:35-15:20
מר יובל אלעני

רב שיח: התמודדות המדינה עם רעש אדמה ואסונות טבע בפן הביטוחי16:10-15:35
Ynet ,מנחה: מר אטילה שומפלבי, עיתונאי

מר אורי אומיד, מייסד "אופק" חברה לביטוח
אל"מ במיל' גולן ואך, מפקד יחידת החילוץ הארצית, לשעבר רמ"ח מיגון בפיקוד העורף

מר יוסי סירוטה, יועץ למבטחי משנה

אחד על אחד - העיתונאי יהודה שרוני ומנהל רשות המיסים, מר ערן יעקב16:35-16:10

רב שיח: כלים טכנולוגיים לניהול משרד סוכן17:05-16:35
Ynet ,מנחה: מר אטילה שומפלבי, עיתונאי
AIGENT סו"ב מעוז ישראל, מנכ"ל ובעלים

LINK-IT סו"ב דודי קרמר, מנכ"ל
מר אייל ברונסון, מנכ"ל Plan-t, טכנולוגיות פיננסיות

ארוחות ערב בבתי המלון20:00-18:30

טקס הפתיחה של ועידת ענף הביטוח באילת | מלון הרודס בוטיק, אולם הפביליון21:45-20:45
Ynet ,מנחים: גב' ליטל שמש, עיתונאית, ערוץ 14 ומר אטילה שומפלבי, עיתונאי

בהשתתפות:
ברכת נשיא המדינה 

סו"ב שלמה אייזיק, נשיא הלשכה
חבר כנסת בכיר

מר יאיר המבורגר, יו"ר איגוד חברות הביטוח
סו"ב אלון דור, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

סו"ב שי שדה, יו"ר הוועדה לביטוח כללי

קוקטייל פתיחה | מלון הרודס בוטיק, רחבת הבריכה23:00-21:45

מסיבה ישראלית עם עינת שרוף | מלון הרודס בוטיק, אולם הקינגס )אירוע עמידה(00:30-22:45
בשיתוף איילון

לתוכנית זו צפויים להיות שינויים אשר יעודכנו באתר הכנס

קוד לבוש:
הרצאות - קז'ואל אלגנט | טקס הפתיחה - אלגנט / חליפה ועניבה | מופעים/מסיבות - קז'ואל



ע"ש יוסי מנור ז"ל

יום שלישי 22.11.2022

ארוחת בוקר בבתי המלון07:30

הרצאת העשרה לבני /בנות זוג - החיים כסטארט אפ | מר יניב ריבלין, מנכ"ל ומייסד Bird ישראל ומחבר רב המכר "החיים 12:00-11:00
כסטארט אפ" | מלון רויאל ביץ', אולם אלון

שימו לב! פיצול אולמות לפי תחומי ביטוח - תחום הביטוח הכללי )אלמנטרי( ותחום הביטוח הפנסיוני

הרצאות בתחום הביטוח הפנסיוני | מלון דן, אולם תרשיש12:45-09:00
 Ynet ,מנחה: מר אטילה שומפלבי, עיתונאי

הרצאה מצולמת MDRT ארה"ב 09:15-09:00

הזדמנויות בליווי לקוחות על ציר הזמן | מר יובל פנקס, מנטור של סוכני הביטוח09:35-09:15

סביבה מעצימה למצוינות אישית ומקצועית | סו"ב אבשלום מושקוביץ, CFP , יו"ר ארגון MDRT ישראל09:55-09:35

הסעיף הסודי בקרנות הפנסיה לילדים עם צרכים מיוחדים | סו"ב שחר שמאי, ארביטראז' פירמת שותפים10:15-09:55

חידון ידע סבב 1 | סו"ב אריה מדורסקי, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני10:20-10:15

חוק לחלוקת חסכון פנסיוני לבני זוג שנפרדו | מר מלכיאל רחמים, יועץ לוועדה הפנסיונית10:40-10:20

חוזר השירות | עו"ד עדי בן אברהם, יועץ לחברי הלשכה11:00-10:40

הפסקה11:20-11:00

עשור לפעילות המסלקה | מר עמיר טל, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית11:40-11:20

סוגיות מקצועיות בניוד לקרן פנסיה | מר עומר בן יאיר, סמנכ"ל מקצועי, אלטשולר שחם גמל ופנסיה12:00-11:40

חידון ידע סבב 2 | סו"ב אריה מדורסקי, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני12:05-12:00

יש חיים אחרי המוות - חשיבות הסוכן במקרי פטירה | סו"ב יורם לביאנט, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני12:30-12:05

הפסקה - מעבר לאולם BBH למליאה משותפת12:45-12:30

12:45-09:15 BBH הרצאות בתחום הביטוח הכללי )אלמנטרי( | מלון דן, אולם
מנחה: גב' ליטל שמש, עיתונאית, ערוץ 14

שיקום מבנים | מר שי פאר, חברת BELFOR ישראל הנדסה ושיקום נזקים09:35-09:15

תמורות ושינויים בעולם הביטוח לאור משבר הקורונה ומלחמת רוסיה-אוקראינה | עו"ד תום זגול, מנכ"ל ZAGUL, שמאות 09:55-09:35
והערכות שווי

חידון ידע סבב 1 | סו"ב שלמה אפלר, חבר הוועדה לביטוח כללי10:00-09:55

ביטוח אחריות מקצועית רפואית ופרא רפואית | עו"ד שירלי גינזבורג, יועצת לחברי הלשכה10:20-10:00

ריקול בעולם הביטוח | עו"ד ליאת הר טוב, יועצת ביטוח10:40-10:20

עתיד עולם האינשורטק וסוכני הביטוח | מר קובי בנדלק, יזם אינשורטק11:00-10:40

הפסקה11:30-11:00

12:10-11:30LIVE-רב שיח בנושא אתגרי פרטיות וסייבר בעולם הביטוח | הקרנת זום - מתקפות סייבר ב
מנחה: עו"ד יעקב עוז, יו"ר ועדת הסייבר והגנת הפרטיות בלהב, יועץ לחברי הלשכה

עו"ד אפרת חשן מנדל, הממונה על אכיפה פלילית ברשות להגנת הפרטיות
פקד אודי תורג'מן, ס.רמ"ח חקירות, יחידת הסייבר להב 433

מר ארז תדהר, ראש אגף בכיר, CERT הלאומי במערך הסייבר 
גב' אתי חנן, מנהלת תחום מטה וחתמת ראשית, כלל חברה לביטוח

סו"ב עו"ד אדם מימון

אובדן המשילות בדרום | ניצב בדימוס בנצי סאו 12:40-12:10

חידון ידע סבב 2 | סו"ב שלמה אפלר, חבר הוועדה לביטוח כללי12:45-12:40

לתוכנית זו צפויים להיות שינויים אשר יעודכנו באתר הכנס



ע"ש יוסי מנור ז"ל

המשך | יום שלישי 22.11.2022

13:40-12:40BBH מליאה משותפת | מלון דן, אולם

חבר כנסת בכיר13:00-12:40

רב שיח: ערוצי הפצה13:40-13:00
מנחה: גב' ליטל שמש, עיתונאית, ערוץ 14

סו"ב שלמה אייזיק, נשיא הלשכה 
מר שרון רייך, מנכ"ל איילון

מר יורם נוה, מנכ"ל כלל
מר יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה 

מר שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה
מר עומר דגני, סמנכ"ל ילין לפידות

מר ירון שמאי, משנה למנכ"ל, מגדל
סו"ב עקיבא קליימן, מנכ"ל תמורה ויו"ר פורום מנהלי ההסדרים

ארוחת צהריים משותפת | מלון דן14:40-13:40

סדנה בתחום הביטוח הכללי: אובדן רווחים, אובדן הכנסות | מלון דן, אולם קורל17:00-15:30
רו"ח ירון רומנו

סדנה בתחום הביטוח הכללי: ביטוח דירקטורים | מלון דן, אולם תרשיש17:00-15:30
צוות 'אנגל זאב סוכנות לביטוח': עו״ד יהודית בן חורין, עו״ד לינור צוקר, סו״ב גדעון בסטיאנס 

סדנה בתחום הביטוח הפנסיוני: סיום עבודה, טופס 161 ורשות המיסים | מלון רויאל ביץ', אולם אלון17:00-15:30
סו"ב אלון דור, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני וסו"ב שחר שמאי, ארביטראז' פירמת שותפים

סדנה בתחום הביטוח הפנסיוני: ניתוח תיק פנסיוני | מלון רויאל ביץ', אולם אלה17:00-15:30
סו"ב יורם לביאנט, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני

HAPPY HOUR בשילוב הקרנת משחק הכדורגל פולין-מקסיקו | מלון רויאל ביץ', מרפסת הלובי )קומת הכניסה( 19:00-17:15
G-1 בשיתוף

ארוחת ערב בבתי המלון20:00-18:30

המופע המרכזי | מלון הרודס בוטיק, אולם הפביליון23:00-20:30
הענקת אות הנשיא על שם אמנון הירשפלד ז"ל - "סוכן מעורר השראה"

מופע - ליאור נרקיס מארח את מוש בן ארי
בשיתוף איתוראן

לתוכנית זו צפויים להיות שינויים אשר יעודכנו באתר הכנס



ע"ש יוסי מנור ז"ל

יום רביעי 23.11.2022

ארוחת בוקר בבתי המלון07:30

הרצאת העשרה לבני /בנות זוג - ספורט, עסקים והקשר ביניהם | מר שמעון אמסלם, קפטן הפועל ת"א ונבחרת ישראל 12:00-11:00
לשעבר  | מלון רויאל ביץ', אולם אלון

שימו לב! פיצול אולמות לפי תחומי ביטוח - תחום הביטוח הכללי )אלמנטרי( ותחום הביטוח הפנסיוני

הרצאות תחום הביטוח הפנסיוני | מלון דן, אולם תרשיש11:50-09:00
Ynet ,מנחה: מר אטילה שומפלבי, עיתונאי

הרצאה מצולמת MDRT ארה"ב 09:15-09:00

ליווי פרישה - לא רק קיבוע זכויות | סו"ב יגאל הררי, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני09:35-09:15

רב שיח: שילוב השקעות אלטרנטיביות בניהול כספים לגיל השלישי10:10-09:35
Ynet ,מנחה: מר אטילה שומפלבי, עיתונאי

Value מר נועם ברכה, שותף מנהל בהפניקס
מר עופר מנחם, סמנכ"ל סלייס גמל

TARYA ,מר יאיר בן דוד, מנהל תחום סוכנויות
מר איתי נרינסקי, סמנכ"ל מכירות, אלטשולר שחם נדל"ן

סו"ב ארל'ה פרסי, חבר ועדה פיננסית

חידון ידע סבב 3 | סו"ב אריה מדורסקי, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני10:15-10:10

11:05-10:15Fintech 4Longevity תפקיד הטכנולגיה בכלכלת אריכות החיים | ד"ר אירה סובל, מנכ"לית

עדכונים בעולם המס | רו"ח רונית כהן, מנהלת קופות הגמל ברשות המיסים11:30-11:05

הפסקה - מעבר לאולם BBH למליאה משותפת11:50-11:30

11:50-09:15 BBH הרצאות תחום הביטוח הכללי )אלמנטרי( | מלון דן, אולם
מנחה: גב' ליטל שמש, עיתונאית, ערוץ 14

ניהול תביעות ביטוח | סו"ב מאור כהן, חבר הוועדה לביטוח כללי09:35-09:15

רכב חשמלי -עמדות טעינה | מר ג'ונתן קוזומנקו, סמנכ"ל פיתוח עסקי, הפניקס09:55-09:35

חידון ידע סבב 3 | סו"ב שלמה אפלר, חבר הוועדה לביטוח כללי10:00-09:55

לקוחות זה לא רק ביטוח | סו"ב יובל ארנון, אפשורנס10:20-10:00

חוזרים אחרונים - הלכה למעשה | עו"ד יניב מאיר, יועץ מקצועי ללשכה10:40-10:20

רב שיח: ביטוח קבלנים לאן? 11:15-10:40
מנחה: סו"ב עו"ד שרון טיקוצקי, חברת הוועדה לביטוח כללי

סו"ב אורן ישראלי, יועץ ביטוח
מר רון טוסמן, סוקר ביטוח

סו"ב דותן ויגודסקי, חבר הוועדה לביטוח כללי
גב' עדנה גרין-טוביאס, מנהלת היחידה ההנדסית, מגדל חברה לביטוח

חידון ידע סבב 4 | סו"ב שלמה אפלר, חבר הוועדה לביטוח כללי11:20-11:15

הפסקה11:50-11:20

לתוכנית זו צפויים להיות שינויים אשר יעודכנו באתר הכנס



ע"ש יוסי מנור ז"ל

המשך | יום רביעי 23.11.2022

13:55-11:50BBH מליאה משותפת | מלון דן, אולם

רב שיח: הוגנות בתחרות? 12:30-11:50
הנחיה: גב' ליטל שמש, עיתונאית, ערוץ 14 

סו"ב שלמה אייזיק, נשיא הלשכה
גב' תרצה אטיה, חוקרת רגולציה, פורום קהלת

מר גל הרשקוביץ, בעלים של חברת סיטרין והממונה על התקציבים באוצר לשעבר
גב' נוה דרומי, עיתונאית, ערוץ 14 

Ynet ,מר אטילה שומפלבי, עיתונאי
סו"ב עאדל מחאג'נה, יו"ר ועדת ההיגוי בחברה הערבית

סו"ב שי שדה, יו"ר הוועדה לביטוח כללי

הצגת סקרי שביעות רצון הסוכנים מחברות הביטוח ונותני השירות13:10-12:30
 סו"ב אלון דור, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

סו"ב שי שדה, יו"ר הוועדה לביטוח כללי

הפתעת צהריים13:55-13:10

ארוחת צהריים משותפת | מלון דן14:55-13:55

סדנה בתחום הביטוח הכללי: אובדן רווחים, אובדן הכנסות | מלון דן, אולם קורל17:00-15:30
רו"ח ירון רומנו

סדנה בתחום הביטוח הכללי: ביטוח דירקטורים | מלון דן, אולם תרשיש17:00-15:30
צוות 'אנגל זאב סוכנות לביטוח': עו״ד יהודית בן חורין, עו״ד לינור צוקר, סו״ב גדעון בסטיאנס

סדנה בתחום הביטוח הפנסיוני: סיום עבודה, טופס 161 ורשות המיסים | מלון רויאל ביץ', אולם אלון17:00-15:30
סו"ב אלון דור, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני וסו"ב שחר שמאי, ארביטראז' פירמת שותפים

סדנה בתחום הביטוח הפנסיוני: ניתוח תיק פנסיוני | מלון רויאל ביץ', אולם אלה17:00-15:30
סו"ב יורם לביאנט, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני

18:30-17:30BBH אירופה ואוקייניה | מלון דן אולם MDRT ערב לזכרו של סו"ב יוסי מנור ז"ל נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר ויו"ר מטה
מנחה: סו"ב שוש כהן, יו"ר מועצה ארצית

ארוחת ערב בבתי המלון20:00-18:30

מופע הסיום | מלון הרודס בוטיק, אולם הפביליון22:30-20:30
טקס הענקת פרסי החידונים

מופע - רותם כהן 
בשיתוף כלל ביטוח ופיננסים

מסיבה ים תיכונית עם טריפונס | מלון הרודס בוטיק, אולם הקינגס )אירוע עמידה(00:30-22:30 
בשיתוף קופל גרופ

לתוכנית זו צפויים להיות שינויים אשר יעודכנו באתר הכנס



ע"ש יוסי מנור ז"ל

יום חמישי 24.11.2022

ארוחת בוקר בבתי המלון07:30

11:30-09:15BBH מליאה משותפת | מלון דן, אולם

קידום ברשתות החברתיות | מר טל סנדרוני, מנכ"ל מדיה חברתית09:35-09:15

האסור והמותר בגביית שכר טרחה | עו"ד ניצן הראל, יועץ לחברי הלשכה09:55-09:35

קבלת החלטות בתנאי אי וודאות | פרופ' יוסי יסעור, המרכז האקדמי רופין10:40-09:55

האם ננצח במלחמה הבאה? | מר יוסי יהושוע, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות11:30-10:40

סיום מתוק עם קפה ועוגה | מלון דן, אולם תרשיש12:30-11:45

לתוכנית זו צפויים להיות שינויים אשר יעודכנו באתר הכנס


