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רגולציה וחקיקהמוצר והפצהשוק ההוןמפתח צבעים: כלים לסוכן וליועץ

9.7.13 יום ג', 19:00-12:00, המסלול האקדמי המכללה למינהל, שד' יצחק רבין 7, ראשל"צ

ע צ ק מ ת ה ל  . ד ו מ ל ל  . ש ג פ י ה ועידת הסוכנים והיועצים ה-7 ל
לחיזוק הידע המקצועי

חינם 
לסוכנים 

וליועצים בעלי 
רישיון

אולם 7 אולם 6 אולם 5 אולם 4 אולם 3 אולם 2 אולם 1 
14:45

רמות סיכון 
בהשקעות 
פנסיוניות

אילן רביב

הטכנולוגיה בשירות 
הייעוץ הפנסיוני 

אריק אלמגור

 אתגרים בשוק 
ההון 2013

גילעד אלטשולר

כל מה שצריך 
לדעת על רכישת 

תיקי ביטוח 

דני פינקלשטיין

 ייעוץ פנסיוני בקרן 
פנסיה ותיקה

יואב בן אור

הסיבות וההשלכות 
הכלכליות של 

השפל במחזורי 
המסחר בבורסה

גילי כהן

15:20
הקפ"מ – זירת 

פעילות פיננסית 
חדשה לסוכן

דודו לביא

ניסוח הגדרת 
העיסוק בא.כ.ע

עו"ד ג'ון גבע

אופן ניהול 
ההשקעות בפנסיה: 

תמונת מצב

עינת סקורניק

חיסכון ארוך טווח - 
 בעולם של החלטות 

קצרות טווח

מנחם קלי

ניהול פיננסי על הרצאה
רקע הכבדת העול 

הממשלתי

שלמה מעוז

רב שיח15:55
 רגולציה 

בערוצי ההפצה

מנחה: 
ניר כהן

משתתפים:
אודי כץ

רו"ח לי דגן
רו"ח אריק פרץ
אילנית גולדפרב

רב שיח
 המוצר 

הפנסיוני העתידי

מנחה:
עקיבא קלימן
משתתפים:

רו"ח רג'ואן גרייב
שמעון מירון

דני קהל
יוני קופרמן

משה מורגנשטרן

רב שיח
מערכות תומכות 

לרשות הסוכן

מנחה:
אייל פז

משתתפים:
שלמה שמאי

גיל ארזי
שי בסון

הוא-לי-בלאו

האמת מאחורי כל 
ביטוחי המנהלים 

החדשים

שלמה אייזיק
וצוות יונט

דרכים לעידוד 
החיסכון הפנסיוני

עו"ד גיא קריגר

מוצרי משיכה: 
השוק הפנסיוני 

החדש

רו"ח הראל שרעבי

שוק הפנסיה 2040

דודי ליידנר

 מבנה אחיד 
לייפוי הכוח: 

משמעויות לסוכן

ניר בן שמש

אולם

התכנסות וכיבוד קל      12:30-12:00
כוורת מומחים - מפגש 'אחד על אחד' עם אנשי מקצוע מובילים:  13:30-12:30

רו"ח יעקב כהן )מיסוי פנסיוני(; רו"ח קובי יתח )מיסוי פנסיוני(; אליאב אללוף )שיווק במדיה חברתית(;    
אמנון הירשפלד )שיווק ומכירות בביטוחי פרט וסיכונים(;    

אלן פפרמן )אקטואריה(; עו"ד נחום פיינברג )דיני עבודה(; חיים חיטמן )ביטוח לאומי(; אבי גמבש )אימון עסקי(    
מליאת פתיחה       

המסלקה הפנסיונית - Show Me The Money: שרון קורן, מנכ"לית Swiftness חברת המסלקה הפנסיונית   14:05-13:40
הרצאת אורח      14:40-14:05

מליאה מרכזית:   17:05
מנחה: ניר כהן, מרכז מסלול הביטוח, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;  

משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המטה, הראל חברה לביטוח
דברי פתיחה: פרופ' זאב נוימן, נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל; פרופ' יצחק זילכה, דיקאן בית הספר לכלכלה, 
המסלול האקדמי המכללה למינהל; עופר נוריאל, עורך ראשי עדיף תקשורת; ח"כ הרב יצחק כהן, לשעבר סגן שר האוצר

רב שיח: הקשר בין חינוך פיננסי להתנהגות הצרכנים  17:25
מנחה גיל גרשלר, ראש התמחות מימון, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל  

בין המשתתפים: פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר; 
פרופ' יוג'ין קנדל, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה; רמי לוי, בעלים ומנכ"ל שיווק השקמה

הרצאת אורח  18:15
ארוחת ערב  19:00
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 בית ההשקעות הגדול בישראל
לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

RetireNET

חישוב אובייקטיבי בשבילך



התכנסות וכיבוד קל   12:30-12:00

כוורת מומחים – מפגש 'אחד על אחד' עם אנשי מקצוע מובילים:  13:30-12:30
מיסוי פנסיוני:    

רו"ח יעקב כהן, מומחה למיסוי פרישה וביטוח פנסיוני     
רו"ח קובי יתח, יועץ מס, מומחה לפתרונות מיסוי לפורשים                     

שיווק במדיה חברתית: אליאב אללוף, מומחה לשיווק   
שיווק ומכירות: אמנון הירשפלד, מאמן סוכני ביטוח בביטוחי פרט –סיכונים;    
לשעבר המשנה למנכ"ל ומנהל השיווק והמכירות של שחם סוכנויות לביטוח    

אקטואריה: אלן פפרמן, מנכ"ל ואקטואר ראשי של אלן פפרמן- שירותים אקטואריים    
דיני עבודה: עו"ד נחום פיינברג, שותף בכיר במשרד פיינברג ושות'   

ביטוח לאומי: חיים חיטמן, ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי    
אימון עסקי: אבי גמבש, מאמן עסקי בכיר; מנכ"ל START ביה"ס לעסקים   

מליאת פתיחה:    
 Show Me The Money - המסלקה הפנסיונית  14:05-13:40

שרון קורן, מנכ"לית Swiftness - חברת המסלקה הפנסיונית   

הרצאת אורח  14:40-14:05

מעבר לאולמות מפוצלים   

רמות סיכון בהשקעות פנסיוניות   14:45
אילן רביב, מנכ"ל מיטב-דש בית השקעות    

הטכנולוגיה בשירות הייעוץ הפנסיוני   
אריק אלמגור, יועץ פנסיוני   

 
אתגרים בשוק ההון 2013   

גילעד אלטשולר, בעלים ומנכ"ל משותף, אלטשולר שחם   

כל מה שצריך לדעת על רכישת תיקי ביטוח    
דני פינקלשטיין, מנכ"ל קבוצת גשר מיזוגים ורכישות   

ייעוץ פנסיוני בקרן פנסיה ותיקה   
יואב בן-אור, מנכ"ל עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות   

מלחמות ה'צדק' והשלכותיהן על הבורסה והכלכלה   
גילי כהן, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;    

לשעבר מנהל השקעות ראשי, אקסלנס נשואה    

הקפ"מ – זירת פעילות פיננסית חדשה לסוכן    15:20
דודו לביא, מנהל מחלקת השקעות, הרשות לניירות ערך   

 
אומנות הניסוח- ביהמ"ש העליון - הגדרה נכונה של עיסוק המבוטח בפוליסת אובדן כושר עבודה   

עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכת סוכני הביטוח;    
בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל   

אופן ניהול ההשקעות בפנסיה - תמונת מצב   
עינת סקורניק, ראש מערך ייעוץ השקעות, בנק לאומי   

חיסכון ארוך טווח - בעולם של החלטות קצרות טווח   
מנחם קלי, יו"ר קבוצת קלי; יו"ר פורום מנהלי ההסדרים הפנסיונים בישראל    

הרצאה   

ניהול פיננסי על רקע הכבדת העול הממשלתי   
שלמה מעוז, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;    

כלכלן ראשי של בית ההשקעות "אלפה פלטינום"   
 



רב-שיח: רגולציה בערוצי ההפצה    15:55
מנחה: ניר כהן, מרכז מסלול הביטוח, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;    

משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המטה, הראל חברה לביטוח   
משתתפים:    

אודי כץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח   
רו"ח לי דגן, המשנה לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר   

רו"ח אריק פרץ, סמנכ"ל בכיר, מטה ופיתוח עסקי, פסגות בית השקעות   
אילנית גולדפרב, מנהלת היחידה לייעוץ פנסיוני, הבנק הבינלאומי   

רב-שיח: המוצר הפנסיוני העתידי   
מנחה: עקיבא קלימן, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, לשכת סוכני הביטוח   

משתתפים:    
דני קהל, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף חיסכון ארוך טווח, איילון חברה לביטוח   
משה מורגנשטרן, משנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח חיים, מנורה מבטחים   

רו"ח רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר   
יוני קופרמן, משנה למנכ"ל חטיבת חיסכון ארוך טווח, כלל   

שמעון מירון, משנה למנכ"ל וראש אגף ביטוח חיים ופיננסים, הכשרה   
 

רב שיח: מערכות תומכות לרשות הסוכן   
מנחה: אייל פז, יו"ר ועדת מחשוב בלשכת סוכני הביטוח   

משתתפים:    
גיל ארזי, מנכ"ל כלל ביט, כלל ביטוח   

שלמה שמאי, משנה למנכ"ל, מנהל אגף מערכות מידע, הפניקס חברה לביטוח   
שי בסון, מנהל חטיבת טכנולוגיות ומשאבים, מנכ"ל מגדל טכנולוגיות, קבוצת מגדל   

הוא-לי בלאו, מנכ"ל עמדה טכנולוגיות   

האמת מאחורי כל ביטוחי המנהלים החדשים:   
השוואת כל מוצרי הביטוח בשוק ביחס לקרן הפנסיה   

שלמה אייזיק, מנכ"ל ובעלים יונט רשת סוכנים וסוכנויות ביטוח ופיננסים, וצוות יונט   

עידוד החיסכון הפנסיוני - לאן?    
עו"ד גיא קריגר, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;   

משנה למנכ"ל, מנורה מבטחים פנסיה   

מוצרי משיכה – השוק הפנסיוני החדש   
רו"ח הראל שרעבי, מנהל מחלקת הפנסיה, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר   

שוק הפנסיה 2040    16:30
דודי ליידנר, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;    

מנכ"ל קרן הפנסיה של הראל   

מבנה אחיד לייפוי כוח – משמעויות לסוכן   
ניר בן שמש, מנהל מחלקת סוכנים ויועצים, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר   

 
מליאה מרכזית:     17:05

מנחה: ניר כהן, מרכז מסלול הביטוח, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;  משנה למנכ"ל   
   ומנהל חטיבת המטה, הראל חברה לביטוח

דברי פתיחה: פרופ' זאב נוימן, נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל; פרופ' יצחק זילכה, דיקאן בית הספר לכלכלה,    
המסלול האקדמי המכללה למינהל; עופר נוריאל, עורך ראשי עדיף תקשורת; ח"כ הרב יצחק כהן, לשעבר סגן שר האוצר   

רב שיח: הקשר בין חינוך פיננסי להתנהגות הצרכנים     17:25
מנחה: גיל גרלשר, ראש התמחות מימון, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל   

בין המשתתפים: פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר;    
פרופ' יוג'ין קנדל, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה; רמי לוי, בעלים ומנכ"ל שיווק השקמה   

הרצאת אורח     18:15

ארוחת ערב     19:00


