
08:00 — 09:00 התכנסות והרשמה; ארוחת בוקר קלה
 

 09:00 — 09:10 דברי פתיחה:
עופר נוריאל, עורך ראשי עדיף 

  09:25-09:10 זרקור
 

 09:25 — 09:45 הרצאה 
מקדמי קיצבה מובטחים

הביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  שריג,  עודד  פרופ’ 
והחיסכון, משרד האוצר

09:45 — 10:05 הרצאה 
המסלקה הפנסיונית - מחזון למציאות

המסלקה  חברת   ,SWIFTNESS מנכ”לית  קורן,  שרון 
הפנסיונית מבית נס טכנולוגיות

 10:05 — 10:20 הרצאה
הפערים בין ענף הביטוח הישראלי 

למגמות הגלובליות המתפתחות
בני שיזף, משנה למנכ”ל, מנהל תחום חיסכון ארוך טווח 

וסיכוני חיים, הפניקס חברה לביטוח

10:20 — 10:35 זרקורים 

הפערים בין שיווק ישיר למנהלי הסדר
איציק עוז, מנכ”ל משותף, אגם לידרים

כיצד מחברים הון וסיעוד?
שמוליק מיוני, מנהל מכירות ארצי-פיננסים ופנסיה, 

מגדל חברה לביטוח

 10:35 — 11:15 רב—שיח 
תוחלת חיים והגיל השלישי

מנחה: עו”ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון 
באיגוד לשכת המסחר

משתתפים: 
אלן פפרמן, יועץ אקטוארי, לשעבר האקטואר הראשי של 

משרד האוצר
משה מורגנשטרן, משנה למנכ”ל ומנהל אגף ביטוח חיים, 

מנורה מבטחים
איל עצמון, מנכ”ל כלל פנסיה וגמל

גיל יניב, משנה למנכ”ל וראש חטיבת חיסכון ארוך טווח, 
מגדל חברה לביטוח

חיים  ביטוח  אגף  וראש  למנכ”ל  משנה  מירון,  שמעון 
ופיננסיים, הכשרה חברה לביטוח

מקדמי  בישראל,  קצבאות  שוק  התפתחות  לדיון:  נושאים 
בפנסיה  חיסכון  הגמל,  מקופת  אנונה  תשלומי  בביטוח,  המרה 

לאור העלייה בתוחלת החיים, שינוי מבנה הטבות המס 

 11:15 — 11:40 הפסקת קפה וכיבוד 

11:40 — 12:10 זרקורים 
התפתחות המדיניות הפנסיונית בעולם 

עינת סקורניק, ראש מערך הייעוץ, בנק לאומי

עתיד סוכנויות ההסדר כמתווכים 
שלי תשובה, שותף מנהל, טריגר פורסייט 
מקבוצת Deloitte בריטמן אלמגור זהר

סוכן הפרט בשוק הביטוח
שלמה אייזיק, מנכ”ל ובעלים יונט וסגן נשיא לה”ב

היערכות לגיל השלישי באמצעות מנהל ההסדר הפנסיוני 
ירון כספי, מנכ”ל ידידים הסדרים פנסיוניים

 12:10 — 12:50 רב—שיח 
המוצר הפנסיוני העתידי

מנחה: שמעון גונן, יועץ פנסיוני
משתתפים: 

דני קהל, מנהל אגף חיסכון ארוך טווח, 
איילון חברה לביטוח

רג’ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, 
הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

יהודה בן אסאייג, מנכ”ל מנורה מבטחים פנסיה
דורון גינת, משנה למנכ”ל הראל ומנהל החטיבה 

לחיסכון ארוך טווח, הראל חברה לביטוח
אילן רביב, מנכ”ל מיטב בית השקעות

 ,IRA ,נושאים לדיון: עתיד קופות הגמל, דמי ניהול, מודל חכם
הרחבת בסיס החיסכון, רגולציה עצמית באישור פוליסות  

12:50 — 13:20 זרקורים 
שוק הגמל — רגע לפני העולם החדש

יורם מנחם, מנכ”ל אקסלנס נשואה גמל ופנסיה; 
יו”ר איגוד קופות הגמל

מניהול הסדרי פנסיה לניהול הסדרים פיננסיים
אייל גורן, מנכ”ל דוידוף ניהול הסדרים פנסיוניים

מוצר הגמל בעקבות ביטול המקדמים
קובי רוזין, מנכ”ל אי.בי.אי. גמל

עתיד השירותים הפיננסיים
ופיתוח  שיווק  תחום  ומנהל  למנכ”ל  משנה  תמיר,  משה 

עסקי, מגדל חברה לביטוח

 13:20 — 14:00 רב—שיח
כשלים והזדמנויות בשוק ההון והביטוח

מנחה: מירב ארלוזורוב, עיתונאית בכירה, דה מרקר
משתתפים:

דורון כהן, מנכ”ל משרד האוצר
משה ברקת, יו”ר הפניקס חברה לביטוח

ד”ר אהוד שפירא, יו”ר פסגות בית השקעות
פרופ’ אמיר ברנע, המרכז הבינתחומי הרצליה

יונל כהן, מנכ”ל מגדל חברה לביטוח
שינויים  ותחרות,  ריכוזיות  שוק,  ונתח  רווחיות  לדיון:  נושאים 
עתידי,  לצורך  כמענה  הנצבר  החיסכון  סיכונים,  ניהול  מבניים, 

מגמות דמוגרפיות, שחיקת דמי הניהול

 14:00 — 14:55 ארוחת צהריים 
14:55 — 15:30 רב—שיח 

ערוצי הפצה
מנחה: לילך ברוקס, מנהלת יחידת השכר, אמדוקס

משתתפים: 
אהוד כץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

מנחם קלי, יו”ר פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים; 
יו”ר קבוצת קלי

רמי סגמן, יו”ר לשכת היועצים הפנסיוניים בישראל 
רו”ח רועי אופיר, מנהל אגף הייעוץ, בנק דיסקונט

החדש,  בשוק  המפיצים  פנסיונית,  מסלקה  לדיון:  נושאים 
מבנה עמלות, פריחת הערוץ הישיר, מעמד מנהל ההסדר, מבנה 

בעלות, מינוי סוכן, עתיד הייעוץ הפנסיוני בבנקים

 15:30 — 17:00 הזירה הפוליטית
הזירה הפוליטית – פנסיה בנקודת מפנה

מנחה: עופר נוריאל, עורך ראשי עדיף
פאנל ראשי מפלגות

ח”כ שלי יחימוביץ’, יו”ר מפלגת העבודה
יאיר לפיד, יו”ר מפלגת יש עתיד

נפתלי בנט, יו”ר הבית היהודי
ח”כ זהבה גלאון, יו”ר מפלגת מרצ

פאנל מומחי מדיניות כלכלית
ח”כ הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר

ח”כ הפרופ’ אבישי ברוורמן, מפלגת העבודה
ח”כ מאיר שטרית, מפלגת התנועה

יעקב פרי, מפלגת יש עתיד
ח”כ פאינה קירשנבאום, הליכוד ביתנו

נושאים לדיון: הגנה לאומית על כספי הפנסיה, המאבק  הציבורי 
על דמי הניהול, ריכוזיות במשק והשפעה על ציבור החוסכים
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הוועידה ה-12
17-16 בדצמבר 2012, לאונרדו סיטי טאואר, רמת גן

שוק פנסיוני בנקודת מפנה
יום הדיונים |   יום ב’ 17.12.12 17:00-08:00

ערב פתיחה | יום א׳ 16.12.12 | 18:30 - 22:00
מפגש פסגה של צמרת הענף

במעמד שר האוצר, ד”ר יובל שטייניץ
קבלת פנים וקוקטייל חגיגי

 טקס הכרזת נבחרי השנה של עיתונאי הפיננסים 
 וקוראי עדיף, בשיתוף פירמת ראיית החשבון והייעוץ 

טקס הוקרה על מפעל חיים למר לוי יצחק רחמני, 
מייסד ונשיא קבוצת איילון ביטוח

ארוחת ערב חגיגית

ת ו ע ק ש ה ת  י ב

 בית ההשקעות הגדול בישראל
לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

*התכנית נתונה לשינויים

מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף

יח"צ וקשרי ממשל: נטע-לי גרייבר


