
www.Anet.co. i l  |  info@Anet.co. i l  |  03-9076000 ם:  לפרטי
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הוועידה לחיזוק הידע המקצועי

17:10-16:55 הפסקה וכיבוד קל
19:10-17:10 מליאה מרכזית:

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

 17:35-17:10 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; אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

17:55-17:35 מהסדרה נכונה לצרכנות נבונה
דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

18:30-17:55 עתיד החיסכון הפנסיוני בעולם של תמורות
אהרון פוגל, לשעבר ראש אגף תקציבים באוצר ועד לאחרונה יו"ר קבוצת מגדל ויונל כהן, לשעבר מנכ"ל קבוצת מגדל

בשיחה עם גיל גרשלר, ראש התמחות מימון, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל
19:10-18:30 הרצאת אורח: אני חושב - משמע אני טועה

ד"ר חיים שפירא, ביה"ס לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל
19:10 ארוחת ערב חגיגית

חינם 
לסוכנים 
וליועצים 
פנסיוניים 
בעלי רישיון

14:00-12:00 התכנסות, מפגש חברתי-מקצועי וארוחה קלה

14:00-12:30 כוורת מומחים – מפגשי 'אחד על אחד' עם אנשי מקצוע מובילים )עד 15 דקות למפגש(

ביטוח לאומי -< חיים חיטמן | אימון עסקי -< אבי גמבש | ייעוץ פנסיוני -< רמי סגמן | תגמול סוכנים -< דובי רם | קופירייטינג -< צביקה סופר
מיזוגים ורכישות -< דני פינקלשטיין | שיווק דיגיטלי -< רונן מאיר | אחריות מקצועית -< עו"ד ארז שניאורסון 

מיסוי פנסיוני -< רו"ח ועו"ד יום טוב אבדי | דיני עבודה -< עו"ד רפי הולין | מיסוי פנסיוני -< קובי יתח
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16:55-15:15 הרצאות ורבי שיח - ◆360 סביב הענף הפנסיוני

הרצאת אורח – תתקיים באולם המליאה    15:15-14:15
איזה צבע אתה? טיפולוגיה כאמצעי להתמודדות אפקטיבית עם שינוי   

תמר צור, מומחית בתקשורת אפקטיבית, בבניית שיתופי פעולה ובניהול משברים         

מספר המקומות מוגבל, תינתן עדיפות לנרשמים הראשונים | שעה מדויקת תימסר בהמשך ומחייבת הגעה בזמן | משתתף שלא יהיה נוכח בזמן מקומו יינתן למשתתף אחר.

כל הקרנות - מכל הזויות

15:15-14:00 בחירה בין סדנאות מעשיות להעמקת הידע המקצועי
 1 

סדנה: כיצד להתאים 
ביטוח אובדן כושר 

עבודה לצרכי הלקוח?

 5 
סדנה: כלים 

למשווק הפנסיוני 
בראי הרגולציה

4
 סדנה: הפלטפורמה 
הדיגיטלית כמנוף 

מכירתי

 3 
 סדנה: כלים 
לתכנון פרישה

7 
סדנה: מעמלות 

לדמי שירות

 6 
סדנה: תכנון פיננסי 

- העתיד כבר כאן

2 
סדנה: כלים חדשניים 
למתן שירות לבכירים 

ולבעלי שליטה

הירשקורן סמארט
סוכנות לביטוח פנסיוני

)2010(בע"מ

הירשקורן סמארט
סוכנות לביטוח פנסיוני

)2010(בע"מ

לאתר ההרשמה



התכנסות, מפגש חברתי-מקצועי וארוחה קלה   14:00-12:00

כוורת מומחים – מפגשי 'אחד על אחד' עם אנשי מקצוע מובילים )עד 15 דקות למפגש(   14:00-12:30

מספר המקומות מוגבל, תינתן עדיפות לנרשמים הראשונים | שעה מדויקת תימסר בהמשך ומחייבת הגעה בזמן.   
משתתף שלא יהיה נוכח בזמן מקומו יינתן למשתתף אחר.   

   ביטוח לאומי -< חיים חיטמן, מומחה לתביעות ביטוח לאומי; ארצי חיבה את אלמקייס

   אימון עסקי -< אבי גמבש, מאמן עסקי בכיר; מנכ"ל START ביה"ס לעסקים

   ייעוץ פנסיוני -< רמי סגמן, מייסד חברת סט פוינט! ויו"ר לשכת היועצים הפנסיוניים בישראל

   תגמול סוכנים -< דובי רם, מומחה בתחום הביטוח הפנסיוני ותגמול סוכנים

   קופירייטינג -< צביקה סופר, קופירייטינג, תוכן שיווקי, ניו-מדיה

   מיזוגים ורכישות -< דני פינקלשטיין, מנכ"ל קבוצת גשר מיזוגים ורכישות

   שיווק דיגיטלי -< רונן מאיר, מומחה לשיווק דיגיטלי

   אחריות מקצועית -< עו"ד ארז שניאורסון, משרד עורכי הדין שניאורסון ושות'; ביטוח ונזיקין 

   מיסוי פנסיוני -< רו"ח ועו"ד יום טוב אבדי

   דיני עבודה -< עו"ד רפי הולין, מומחה לדיני עבודה

   מיסוי פנסיוני -< קובי יתח, יועץ מס לפורשים ושותף מקצועי במשרד רו"ח שטיינמץ עמינח ושות'

בחירה בין סדנאות מעשיות להעמקת הידע המקצועי   15:15-14:00

בחר סדנה )ניתן לבחור סדנה אחת בלבד. ההרשמה לסדנה מחייבת הופעה בזמן. נרשם שלא הופיע, יינתן מקומו למשתתף אחר(   

סדנה -< כיצד להתאים ביטוח אובדן כושר עבודה לצרכי הלקוח?   

יונט רשת סוכנים וסוכנויות ביטוח ופיננסים    

מנחי הסדנה:   

שלמה אייזיק, מנכ"ל קבוצת יונט   

חיים אילוביץ, מאמן גדילה ומשנה למנכ"ל קבוצת יונט   

יניב מאיר, מאמן גדילה וסמנכ"ל תחום מקצועי בקבוצת יונט   

מעוז ישראל, מאמן גדילה ומנכ"ל יונט צפון   

סדנה -< כלים למשווק הפנסיוני בראי הרגולציה   

אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר   

מנחי הסדנה:   

אלי טובול, מנהל מחלת ביקורת הפצה וטכנולוגיה, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר   

רו"ח יניב בר-צבי, מחלקת סוכנים ויועצים, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר      

סדנה -< כלים חדשניים למתן שירות לבכירים ולבעלי שליטה   

אומדן סוכנות לביטוח   

מנחה: ברוך רוזנברג, בעלים ומנכ"ל אומדן סוכנות לביטוח   

סדנה -< הפלטפורמה הדיגיטלית כמנוף מכירתי   

מנחה: רונן מאיר, מומחה לשיווק דיגיטלי   

סדנה -< כלים לתכנון פרישה   

מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף; מומחית במציאת פתרונות יצירתיים לפרישה   

סדנה -< מעמלות לדמי שירות   

מנחים: דורון הורנפלד, מייסד ובעלים 'ביטוח פרמיום' – בוטיק ביטוחי   

רון קשת )C.F.P (USA, מנכ"ל קשת פיננסים   

סדנה -< תכנון פיננסי – העתיד כבר כאן   

מנחה: נועם הירשקורן, מתכנן פיננסי )®CFP(; הירשקורן סמארט סוכנות לביטוח פנסיוני   



הרצאת אורח – תתקיים באולם המליאה   15:15-14:15

איזה צבע אתה? טיפולוגיה כאמצעי להתמודדות אפקטיבית עם שינוי   

תמר צור, מומחית בתקשורת אפקטיבית, בבניית שיתופי פעולה ובניהול משברים         

הרצאות ורבי שיח – ◆360 סביב הענף הפנסיוני  16:55-15:15

בחר מסלול הרצאות  )ניתן להירשם למסלול אחד בלבד, ההרשמה למסלול הרצאות מחייבת הופעה בזמן(   

   1 - מסלול ערוצי הפצה

חינוך פיננסי, ייעוץ אובייקטיבי ומה שביניהם    15:15

חגית בכור, מנהלת אגף ייעוץ ומחקר, בנק הפועלים   

חדשנות טכנולוגית כמסלול לצמיחה    15:40

גיל ארזי, מנכ"ל כללביט מערכות, כלל חברה לביטוח   

רב שיח: כיצד להרוויח מריבוי ערוצי הפצה?    16:05

משתתפים:    

דני קהל, סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף חיסכון ארוך טווח ומנכ"ל איילון פנסיה וגמל   

רו"ח הילה בן חיים, סגנית בכירה ומנהלת מחלקת שוק ההון והפצה, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר   

דני גיגי, מנהל מחלקת ייעוץ וניהול ידע באגף לייעוץ פנסיוני, בנק הפועלים   

יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, לשכת סוכני הביטוח   

מנחה: איל עצמון, לשעבר מנכ"ל תמורה ומנכ"ל כלל פנסיה וגמל   

   2 - מסלול המוצר הפנסיוני

כיצד ניתן לשפר את מצב הפרט בפרישה?    15:15

בני שיזף, משנה למנכ"ל ומנהל תחום חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים, הפניקס חברה לביטוח   

 

cross-sale-ו up-sale איך למקסם נתח לקוח: כלים לביצוע    15:40

שחר פילצר, סמנכ"ל סוכנים, פסגות בית השקעות    

רב שיח: מחיסכון ארוך טווח לביטוח פנסיוני    16:05

משתתפים:   

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

רו"ח הראל שרעבי, מנהל מחלקת הפנסיה, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר   

משה מורגנשטרן, משנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח חיים, מנורה מבטחים ביטוח   

רונן טוב, משנה למנכ"ל מיטב דש ויו"ר חברת הגמל, השתלמות ופנסיה   

מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף   



   3 - מסלול שוק ההון

ניהול ההשקעות הפנסיוניות בעידן של ריבית אפסית    15:15

עינת סקורניק,  ראש מערך ייעוץ והשקעות, בנק לאומי   

ניהול השקעות בסביבת ריבית אפסית ואינפלציה נמוכה     15:40

אילן ארצי, מנהל השקעות ראשי, הלמן-אלדובי   

רב שיח: מגמות עתידיות בשוק ההון    16:05

משתתפים:   

רמי דרור, מנכ"ל קבוצת הלמן-אלדובי   

ג'רי קוטישטנו, מנהל השקעות ראשי, IBI גמל והשתלמות   

דני ירדני, סמנכ"ל השקעות, אלטשולר שחם   

אודי אלוני, מנכ"ל FUNDER; יו"ר לשכת יועצי ההשקעות   

אמיר גיל, סמנכ"ל השקעות, פסגות קופות גמל ופנסיה   

מנחה: יניב חברון, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;    

כלכלן ראשי ומנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה, אקסלנס נשואה   

   4 - מסלול רווחיות הסוכן

דרכי פעולה חדשות    15:15

שמוליק מיוני, סמנכ"ל, מנהל הפצה ושימור חיסכון ופיננסים, מגדל חברה לביטוח   

היתר ללידים ללא רישיון – השפעות צפויות    15:40

חיים אילוביץ, משנה למנכ"ל יונט רשת סוכנים וסוכנויות ביטוח ופיננסים   

דרכים למינוף ההכנסות מול החברות והלקוחות    16:05

יוסי מנור, יו"ר MDRT ישראל   

האם סוכני הביטוח ומנהלי ההסדרים מיותרים?    16:30

עקיבא קלימן, יו"ר פורום מנהלי ההסדרים הפנסיונים   

 

   6 - מסלול פסיקה ורגולציה

חריגים למעמד הסוכן כשלוח של חברת הביטוח    15:15

עו"ד ג'ון גבע, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;    

מומחה לביטוח והיועץ משפטי של חברי לשכת סוכני הביטוח   

שוק ההפצה 2014    15:40

נועה קיסר, מנהלת מחלקת סוכנים ויועצים, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר   

 

תיקון 190 – כלים לייעוץ מס לפרישה    16:05

רו"ח צביקה משבנק, מומחה למיסוי פנסיוני   



   7 - מסלול עתיד הפנסיה

סוגיות בנושא מקדם ההמרה    15:15

דודי ליידנר, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל; מנכ"ל קרן הפנסיה של הראל   

חיסכון פנסיוני  - שלב הקצבה    15:40

יואב בן-אור, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;  מנכ"ל עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות    

מוצר פנסיוני יחיד בשוק – יתרונות וסיכונים    16:05

עו"ד גיא קריגר, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;    

משנה למנכ"ל ומנהל אגף מוצרים ופיתוח, מנורה מבטחים פנסיה וגמל   

פתרונות לפנסיה העתידית    16:30

אפי סנדרוב, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;    

משנה למנכ"ל, מנהל כספים, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל   

 

הפסקה וכיבוד קל    17:10-16:55

מליאה מרכזית:    19:10-17:10

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;    17:35-17:10

פרופ' יצחק זילכה, דיקאן בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;    

עופר נוריאל, עורך ראשי עדיף תקשורת; אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל   

מהסדרה נכונה לצרכנות נבונה   17:55-17:35

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר    

עתיד החיסכון הפנסיוני בעולם של תמורות    18:30-17:55

אהרון פוגל, לשעבר ראש אגף תקציבים באוצר ועד לאחרונה יו"ר קבוצת מגדל    

יונל כהן, לשעבר מנכ"ל קבוצת מגדל   

בשיחה עם גיל גרשלר, ראש התמחות מימון, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל   

הרצאת אורח: אני חושב - משמע אני טועה   19:10-18:30

ד"ר חיים שפירא, ביה"ס לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל   

ארוחת ערב חגיגית    19:10


