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יום ב’, אווניו, קרית שדה התעופה
 15.10.18 ביטוחי הבריאות של המחר
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קבוצת תמיר חישובים

08:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל

09:00 דברי פתיחה: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

 מושב 1: אתגרים ברפואה הפרטית והציבורית

09:15 פאנל: רפורמות הבריאות - האם חופש הבחירה של המבוטח נשמר? 
מנחה: חני שפיס, יועצת לניהול סיכוני בריאות וסיעוד

שיח 1: מערכת הבריאות והרגולציה על שולחן הניתוחים
אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

פרופ’ יונתן הלוי, מנכ”ל המרכז הרפואי שערי צדק
ד”ר יצחק ברלוביץ’, לשעבר מנכ”ל וולפסון ומשנה למנכ”ל משרד הבריאות; 

Take care israel יועץ רפואי בכיר בחברת

שיח 2: לא רק ניתוחים: רכישת ביטוח באירועים משמעותיים 
ד”ר נאוה ניב-סרודיו, סמנכ”לית בכירה, מנהלת אגף בריאות, 

איילון חברה לביטוח
אורית קרמר, משנה למנכ”ל, מנהלת תחום ביטוח הבריאות, 

מנורה מבטחים ביטוח
עו”ד שרונה תושייה-פישר, סמנכ”ל, מנהלת ביטוח בריאות, מגדל

10:05 רפואה מקוונת היא העתיד והעתיד כבר כאן
אטל מולכו, משנה למנכ”ל, פמי פרימיום

10:20 ריאיונות ‘אחד על אחד’
פרופ’ יהושע )שוקי( שמר, יו”ר מועצת המנהלים, אסותא מרכזים 

רפואיים 
דני אנגל, מנכ”ל מדיקל סנטר

מראיין: שי אופז, יועץ לביטוחי בריאות וסיעוד

10:50 סוכן הביטוח בעולם הבריאות החדש
ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח 

11:00 הפסקת כיבוד

11:25 טקס הוקרה והענקת מגן לסוכן הביטוח 
דב ברומר, מומחה לביטוחי סיעוד

11:30 בעיית הביטוח הסיעודי בעשור הקרוב: 
מקריסת המיתוסים לדרכי פעולה חדשות

איגור מורי, יו”ר ועדת בריאות וסיעוד, לשכת סוכני הביטוח

 מושב 2: הדור חדש של ביטוחי בריאות
11:40 סוכן הביטוח בעידן הטלרפואה 

ערן קריסטל, מנכ”ל שחל ישראל

11:55 בחירת מנתח בחינם – בעיה או פתרון?
ד”ר שולי ברמלי-גרינברג,  מאיירס-ג’וינט ברוקדייל

12:05 פאנל: ביטוחי המחר – מימון לטכנולוגיות מצילות חיים
מנחה: גבי נקבלי, יועץ ביטוח בכיר ומומחה לביטוחי בריאות וסיעוד; 

מנכ”ל “אופק זהב” ומנהל שותף ב”עולם הבריאות” 
איתי אשכנזי, מנכ”ל גיל ורדי סוכנות לביטוח 

ד”ר אודי פרישמן, מומחה לביטוחי בריאות וסיעוד

12:35 בדיקות ותרופות חדשניות בעידן רפואה מותאמת אישית 
באונקולוגיה 

פרופ’ עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב 
ע”ש סוראסקי )איכילוב( 

12:50 נוסעים לחו”ל - למה מצפה לקוח הקצה? 
MedPay-ו IMA גיא כרמון, מנכ”ל

13:00 ארוחת צהריים

מושב ייעודי עבור 

סוכני הביטוח
13:45 ניתוח תיק מבוטח לשיפור הכיסוי הביטוחי, 

תוך מקסום עמלות הסוכן
רפי לוי, מנהל השיווק, תוכנת פולימקסימייז

15:00-13:55 מהתיאוריה לפרקטיקה: 
כלים לניהול תיק הלקוח בביטוחי הבריאות

חני שפיס, יועצת לניהול סיכוני בריאות וסיעוד
עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח

https://www.adif-knasim.com/health-2018

