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לאתר הוועידה

יום הדיונים | יום ג’, 10.12.19 | 17:00-08:00 

* תכנית הוועידה נתונה לשינויים

הוועידה ה-19
10-9 בדצמבר 2019, אווניו, קרית שדה התעופה

מבט לשנת2020מפת הביטוח והפיננסים

ערב גאלה
יום ב’, 9.12.19 | 21:45-18:00 

מפגש פסגה 
של צמרת התעשייה

18:45-18:00
קבלת פנים וקוקטייל חגיגי

 21:30-18:45 
 

ד”ר משה ברקת, הממונה על שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון

הכרזת נבחרי השנה של עדיף
ועיתונאי הביטוח והפיננסים

פרס מפעל חיים 
למר לוי יצחק

21:30
ארוחת ערב חגיגית

הערב יערך בהנחיית אומן החושים 
מרום מור, ובמתכונת חדשנית

11:45 הפסקה וכיבוד קל

14:20 ארוחת צהריים

17:00-15:00 פרקטיקה לנאמני לקוח - מעבר למסלולים מקבילים

10:45 אתגרים לפתחו של סוכן הביטוח 
‘אחד על אחד’ עם ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח 

מנחה: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

10:55 ריאיון ‘אחד על אחד’ 
עם אורי קיסוס, מנכ”ל הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל

מראיין: רועי וייינברגר, עורך ראשי, עדיף

מושב 2: מערך הייעוץ וההפצה  

11:10 פאנל: הרחבת מקורות הרווח למפיצים 
ברוקר  יו״ר  פנסיוני,  לחיסכון  מומחה  רוזנבאום,  אבי  מנחה: 

סוכנות לביטוח 
קרן שמיר, מנכ”לית קבוצת שקל

דני גיגי, מנהל מחלקת ייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה, בנק הפועלים
איציק עוז, מנכ”ל משותף, אגם לידרים

כלל  והפצה,  לקוחות  מנהל חטיבת  למנכ”ל,  ירון שמאי, משנה 
ביטוח ופיננסים

עומר דגני, סמנכ”ל שיווק ומכירות, ילין לפידות 

מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף
09:00 דברי פתיחה: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

מליאת פתיחה: אסטרטגיה, מגמות ואתגרים
09:20 עולם הבריאות עם הפנים קדימה 

פרופ’ יהושע )שוקי( שמר, יו”ר מועצת המנהלים, 
אסותא מרכזים רפואיים

09:35 מסע המטופל האונקולוגי בעידן רפואה מותאמת אישית
לגידולי  השירות  מנהלת  באונקולוגיה,  מומחית  פלס,  שרון  ד”ר 

מערכת העיכול, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי, איכילוב
09:50 פאנל: רואים רחוק - מפת הביטוח והפיננסים לשנת 2020

מנחה: רחלי בינדמן, כתבת ביטוח ופיננסים בכלכליסט 
דני נוה, יו”ר כלל ביטוח ופיננסים 

יהודה בן אסאייג, מנכ”ל מנורה מבטחים ביטוח 
פרופ’ עודד שריג, לשעבר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

מאיר שביט, לשעבר הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון
10:30 שוק הפנסיה בישראל - האם המחוג זז?

רונן טוב, יו”ר מיטב דש גמל ופנסיה, משנה למנכ”ל מיטב דש

08:00 התכנסות וארוחת בוקר קלה

מושב 3: אלטרנטיבי מול מסורתי  
שעות המושב: 13:15-12:10

מגמות בשוק ההון 2020
גילעד אלטשולר, בעלים ומנכ"ל משותף, אלטשולר שחם 

אתגרים והזדמנויות בעולם ההשקעות 
רמי דרור, מנכ"ל הלמן-אלדובי בית השקעות

רוצה להשקיע בהלוואות עם הגדולים? 
כך תיכנס לעולם הלוואות מגובות נדל"ן בארה"ב 

גבי מושייב, מנכ"ל הראל פיננסים אלטרנטיב 

תשואה יציבה בשוק תנודתי - שינוי כללי המשחק בעולם האשראי 
יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידים וסוכנויות, טריא

ריאיון 'אחד על אחד' 
עם אופיר נאור, מנהל מערך השקעות לא סחירות, פסגות בית השקעות 
 SQC יו”ר  אופיס,  פמילי  סינרגיה  מנכ”ל  וייגמן,  אוהד  מראיין: 
ישראל – ועדת ההסמכות והמבחנים, תכנון פיננסי, EFPA ישראל 

מושב 4: חדשנות ופתרונות טכנולוגיים  

13:15 המסלקה הפנסיונית - מה צפוי לנו ב-2020? 
 Swiftness עמיר טל, מנכ”ל המסלקה הפנסיונית מבית

13:30 בחיים הכל אישי, גם אצלנו 
ליאור רביב, משנה למנכ”ל ומנהל חטיבת הלקוחות 

וערוצי ההפצה במגדל

13:45 פאנל: מייצרים ערך ללקוח בעידן החדש: 
חדשנות שיווקית בעולם הביטוח

מנחה: טל דן, מנכ”ל ISSUE, יועצת ארגונית לסוכנויות ביטוח
תומר רובינשטיין, סמנכ״ל שיווק ופיתוח עסקי, מגדל

יריב ינאי, מנהל פיתוח עסקי וחדשנות, הכשרה
יעל פאר-סגל, סמנכ”לית, מנהלת אגף שיווק ותקשורת, איילון

ענת אבני-פאפו, מנהלת חדשנות, מנורה מבטחים 

14:10 תכנון פיננסי דיגיטלי
קובי נבון, יו”ר הון ליין

מסלול 2: ארגז כלים לאנשי מקצוע

מהדרכה להטמעה – ההבדל בין פוטנציאל להצלחה
רונן קרפל, יועץ ומלווה עסקי לסוכנויות ביטוח

עוד לא נולד מי שיעצור את הזמן - כלים פרקטיים לניהול זמן
טל דן, מנכ"ל ISSUE, יועצת ארגונית לסוכנויות ביטוח

מספינת מפרש ועד הבוטים:
כיצד להתאים את פעילות הסוכן לעידן החדש?

יובל ארנון, מנכ"ל משותף, ארנון את וינשטוק

הגנת הפרטיות ומאגרי מידע – כיצד להיערך?
עו"ד ניצן הראל, משרד עו"ד קן דרור& הראל ושות'

עו”ד טובי פארי ביטר, משרד עו”ד קן דרור& הראל ושות’

צירוף לביטוח: טיפים מקצועיים לסוכן
עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי ללשכת סוכני הביטוח

מסלול 1 - פרקטיקות לתכנון פיננסי 
ולפרישה להגדלת ההכנסות

מנהלת המושב: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף

ישראל אירופה - הזדמנויות להגדלת ההכנסות

תכנון פרישה הלכה למעשה

בין המרצים:
אודי אביטל, יו”ר ועדת פיננסים, לשכת סוכני הביטוח

הקהילה  של  והסמכות  הסטנדרטים  בוועדת  חבר  דוברי,  דן 
האירופאית; ממייסדי עולם התכנון הפיננסי בישראל
ליאור הורנצ’יק, סגן ומ”מ נשיא לשכת סוכני הביטוח

אייל פז, יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני, לשכת סוכני הביטוח
 

מסלול 3 - תכנון פיננסי מלא: מינוף מערכת פרו 360 כמענה לניהול לקוחות הסוכן

40 שנה ל-

40 שנה ל-

שקל. יש מי שדואג לך, תמיד.

 ניהול הסדרי ביטוח, פנסיה ופיננסים
ס ק י נ פ ה ת  צ ו ב ק מ

ת צ ו ב ק

https://www.adif-knasim.co.il/adif-convention-19

