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מרכז כנסים LAGO, ראשון לציון

08:00 התכנסות, רישום וארוחת בוקר קלה
09:00 דברי פתיחה: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

09:15 מדברים על הפיל שבחדר: 
הפצה ישירה בחברות הביטוח - איום או הזדמנות?

ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח 
מראיין: מיקי זכאי, מנכ"ל אדקיט 

 מושב 1: ניהול סיכונים בביטוח
09:30 פאנל: מנהלות -  סיכונים ואתגרים:

כיצד מנהלים סיכוני טרור, סייבר, רעידת אדמה וחבויות?
מנחה: עו"ד ליאת הר-טוב, יועצת ביטוח, ל.ה.ד יועצים

בין המשתתפות:
שירן מאור-אלקיים, מנהלת תחום אקטואריה, רשות שוק ההון, 

ביטוח וחיסכון
נינה קודנר, חתמת ראשית, קופר נינוה

מורלי דורי, מנכ"לית ויזמית D-Cubed; לשעבר מנכ"לית ביטוח חקלאי

10:10 ביטוחי סייבר – הלכה למעשה
ראיון 'אחד על אחד' עם רו"ח מיכל שלמה, מנהלת מחלקת סיכונים 

מיוחדים, מנורה מבטחים ביטוח
מראיין: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

10:25 סוכני ביטוח – שלוש הטעויות שגורמות לכם לפספס פרמיות
עו"ד ארז קדם, יועץ ביטוח

 מושב 2: מביטוח הרכב ועד לביטוח העסק
10:30 פאנל: שירות ותביעות – כיצד מייצרים חוויית לקוח?

מנחה: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף
אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח כללי, לשכת סוכני הביטוח

ליאור רביב, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה, מגדל

11:00 עוד ביטוח חכם
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי, הפניקס

 11:10 הפסקת קפה וכיבוד 

מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף

11:35 טקס הוקרה
הענקת מגיני הוקרה לעו"ד רחל לויתן, מייסדת 

משרד לויתן, שרון ושות', ולעו"ד פגי שרון, מייסדת 
 AIDA משותפת, לויתן, שרון ושות' ונשיאת ארגון

העולמי ו-AIDA ישראל.
במעמד פרופ' יוסף גרוס שיעניק את מגן ההוקרה

11:45 תרחישים של נזקי מים: מקרים – תוצאות - מזעור נזקים
BELFOR ,אמנון רם, מנהל טכנולוגיה והדרכה

12:00 רפורמת כתבי השירות: הפער בין הרגולציה לשטח
מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ

12:10 חידושים בביטוחי קבלנים
עו"ד דרור זמיר, שותף בכיר במשרד עורכי הדין לויתן, שרון ושות'

12:20 אלמנטרי, ווטסון: כלים דיגיטליים לאלופים
)Bafi( B-COM מורן זיסר, מנכ"לית

12:30 זה לא לטלפון: כך מחדשים היום את ביטוחי הרכב והדירה
LEO לירי הלפרין סגל, מנכ"לית חברת

12:40 פאנל: נזקים בשוק הביטוח העולמי - האם נשלם את המחיר?
מנחה: רועי פרידמן, יועץ ביטוח, עו"ד

אלעד נוה, מנכ"ל מארש ישראל 
שי זוהר, חתם ראשי חבויות, קופר נינוה – בשם שני חתמי לוידס; 

מנהל המחלקה האלמנטרית, אורן-מזרח
ניר דגן, מנהל מרחב עסקים גדולים, כלל ביטוח

  מושב 3: משפט ורגולציה - 
 חבות ואחריות סוכן הביטוח

13:10 מסירת פוליסה ללקוח - בראי חוזר הצירוף וביהמ"ש העליון
עו"ד עדי בן-אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח

13:25 נזקי שריפה - אחריות המבטחת בדחיית תשלומי ביטוח לנזק 
עקיף של קריסת העסק

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

13:35 משרתם של שני אדונים – דגשים לחוזר השירות
עו"ד שלומי הדר, משרד ג'ון גבע, הדר-עורכי דין ומגשרים

13:45 טיפול בתביעה: יחסי הגומלין בין סוכן, שמאי, מבטח ומבוטח
אלון קרן, יו"ר ענף רכוש, איגוד השמאים

13:55 פוליסת עבודות קבלניות – נזק ישיר או נזק עקיף?
עו"ד מאורה טייטלר, מומחית לדיני ביטוח וסיכונים מיוחדים

 14:05 ארוחת צהריים 
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