
מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף

08:00 התכנסות, רישום וארוחת בוקר קלה

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

 מושב 1: סייבר וחדשנות

09:15 פאנל: איומי סייבר והגנות ביטוחיות 
מנחה: עו"ד ליאת הר-טוב, יועצת ביטוח

גיורא פלונסקר, משנה למנכ"ל, מנהל אגף ביטוח כללי – עסקי, 
איילון חברה לביטוח 

עינת כהן, מנהלת מחלקת סיכונים מיוחדים והנדסי, כלל ביטוח
רפאל פרנקו, ראש אגף בכיר לאסדרה והכשרת המשק, מערך 

הסייבר הלאומי

09:50 סייבר – אתם מוכנים להתקפה הבאה?
עו"ד אבירם גביש, סמנכ"ל משפטי וביטוח מסחרי, AIG ישראל

10:00 תאונות הדרכים בישראל: תמונת מצב וכיווני פעולה
רחל טבת ויזל, מנכ"לית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

10:10 טקס הוקרה
הענקת מגן הוקרה לאיש הביטוח 

שאול פסטרנק

10:20 פאנל: ניהול סיכונים במרחב הדיגיטלי
מנחה: סלעית גרניט, מנכ"לית אדקיט

אורי אומיד, מנכ"ל שלמה חברה לביטוח
BDO ,רו"ח איתן ים, שותף פינטק

אלי טובול, מנהל מחלקת טכנולוגיות מידע, רשות שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון

ניצן צעיר-הרים, יזם בהליך הקמת חברת ביטוח דיגיטלית
Click-ins יוג'ין גרינברג, מייסד ומנכ"ל

11:05 פאנל: עסקים גדולים והאתגר הביטוחי
מנחה: רועי פרידמן, יועץ ביטוח, עו"ד

אלעד שלף, משנה למנכ"ל ומנהל אגף עסקים, מנורה מבטחים 
ביטוח

אריאל גדילוב, מנהל סיכונים, אינטל
דודי לוי, משנה למנכ"ל פלתורס ביטוח

 11:35 הפסקת קפה וכיבוד

 מושב 2: מדברים מהשטח
12:00 קל יותר, מהר יותר, חכם יותר: 

הכלים הדיגיטליים החינמיים להתייעלות הסוכן
מורן זיסר, מנכ"לית b-com טכנולוגיות )באפי(

12:10 עתיד ענף הביטוח 2018 
ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח

12:20 השפעת חידושי הטכנולוגיה על עולם הביטוח
עו"ד פגי שרון, לויתן, שרון ושות', משרד עורכי-דין  

12:30 פאנל: משחררים את הפקק: 
ענף נזקי המים בעקבות הרפורמה

מנחה: עו"ד ליאור קן-דרור, יועץ משפטי, לשכת סוכני הביטוח 
מחוז צפון

רו"ח אלעד אלקובי, מנהל מחלקת ביטוחי רכוש, רשות שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון 

עו"ד זיו קדרי, מנהל מחלקת תביעות רכוש בחטיבת ביטוח כללי, 
הראל ביטוח ופיננסים

ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח כללי, לשכת סוכני הביטוח
נהוראי נתיב, המייסד והבעלים של נץ

רוני גינור, אקטוארית ראשית ביטוח כללי, מגדל

 מושב 3: זרקור על סוגיות מקצועיות
13:15-14:05

"אופנת" הגשת תביעות ייצוגיות נגד חברות ביטוח
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי, 

הפניקס

איך המקצוענות שלך היום תציל את הלקוח שלך מחר?
עו"ד ארז קדם, יועץ ביטוח

מאגרי המידע בעידן החדש – חבות הסוכן
עו"ד שלומי הדר, משרד ג'ון גבע, הדר – עורכי דין ומגשרים

חוזר יישוב התביעות – חזון מול מציאות
 עו"ד ארז שניאורסון, ראש משרד א. שניאורסון, דיאב ושות' -

ייצוג מבוטחים ותיקי חבויות 

הסדרת מקצוע שמאות הרכוש - צו השעה
אלון קרן, יו"ר ענף רכוש, איגוד השמאים

 14:05 ארוחת צהריים
15:00-16:00 – שולחן עגול - שיח פתוח עם סוכני הביטוח

בשיתוף 

מנחה: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף
ליאור הורנצ'יק, מ"מ נשיא הלשכה

ישראל גרטי, יו"ר ועדת ביטוח כללי 
עמוס גואטה, יו"ר ועדת טכנולוגיה

טוביה צוק, מ"מ נשיא להב
עו"ד ג'ון גבע, יועץ משפטי 

קובי )יעקב( סוויסה, סוכן ביטוח
*ההשתתפות מותנית בהרשמה לכנס. מספר המשתתפים מוגבל
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