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08:00-09:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל

09:00-09:15 דברי פתיחה: עופר נוריאל, עורך ראשי, עדיף

 מושב 1:  מערכת הבריאות בישראל – בין הפרטי לציבורי 
חיזוק הרפואה הציבורית אל מול ריסון הרפואה הפרטית - האם הרפורמה 

מהווה הזדמנות להסדר כולל במערכת הבריאות?

09:15-09:30 הרצאה: ח"כ יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות

 09:30-09:50
הביצה והתרנגולת – השפעתם של ביטוחי הבריאות הפרטיים על 

מערכת הבריאות
ניר קידר, סמנכ"ל תכנון אסטרטגי וכלכלי )בפועל(, משרד הבריאות

 09:50-10:30
רב שיח: בין גרמן לליצמן – לאן נושבת הרוח במערכת הבריאות?

בין המשתתפים:
ד"ר איתמר עופר, מנכ"ל מדיקל סנטר

אלי שמש, ראש אגף הבריאות וסמנכ"ל בכיר, איילון חברה לביטוח
רויטל טופר-חבר טוב, סמנכ״ל לפיקוח על קופות החולים והשב״ן, 

משרד הבריאות
שרונה פלדמן, מנהלת מחלקת ביטוחי בריאות באגף שוק ההון, הביטוח 

והחיסכון, משרד האוצר
מנחה שי ניב, כתב ופרשן, גלובס.

 10:30-10:40
ענף ביטוחי הסיעוד-סקירה כללית
אבי רייטן, מומחה להגנה סיעודית

 מושב 2:  ביטוחי הבריאות הפרטיים בצל הרפורמות 
 כיצד נערכים הפעילים לעידן הפוליסה האחידה 

ומהי תרומת מדדי השירות להצגת יעילות?

 10:40-10:50
שירות בעידן הפוליסה האחידה

אורית קרמר, סמנכ"לית בכירה, מנהלת תחום בריאות, 
מנורה מבטחים ביטוח 

 10:50-11:30
רב שיח: הכל מדיד – שירות ותביעות בביטוחי בריאות

משתתפים: 
אסף מיכאלי, מנהל מחלקת ביטוח כללי, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 

משרד האוצר
יואל זיו, יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד, לשכת סוכני הביטוח

יובל קדוש, אביה של עמית קדוש שהחלימה ממחלת הלוקמיה
משה קריידמן, מנהל מחלקת תביעות בריאות, הפניקס חברה לביטוח

מנחה: רועי ברגמן, עורך שוק ההון, ידיעות אחרונות

11:30-12:00 הפסקת כיבוד 

12:00-12:10
ביטוח תרמילאים וסוכן הביטוח: דגשים לכיסוי מציל חיים

אלי הרוש, מנהל ביטוחים קבוצתיים ונסיעות לחו"ל, 
מגדל חברה לביטוח

 12:10-12:50
רב שיח: כתבי השירות בעידן הפוליסה החדשה

משתתפים:
איציק חמו, מנכ"ל פמי פרמיום

ורדה לבקוביץ, סגנית יו"ר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד, לשכת סוכני 
הביטוח

דורון איתן, יועץ לביטוחי בריאות
שרון דונסקי, סמנכ"ל, מנהלת מחלקת מחקר ופיתוח, חטיבת 

האקטואריה, הראל ביטוח ופיננסים
מנחה: שי אופז, יועץ לביטוחי בריאות

 מושב 3:  השפעת השינויים הרגולטוריים על שוק ההפצה 
 מהי השפעת השינויים בביטוחי הבריאות על 

ערוצי ההפצה בכל הנוגע למקצועיות, שירות ומכירה?

 12:50-13:10
מגמות גלובליות וטכנולוגיות בביטוחי בריאות

סלעית גרניט, מנכ"לית אדקיט

 13:10-13:20
כלים וחדשנות במכירות בריאות

דניאל כהן, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת הבריאות, כלל ביטוח 

 13:20-13:30
מקצועיות ושירות בביטוחי הבריאות

חני שפיס, מרצה ומומחית בתחום ניהול סיכוני פרט ותביעות

13:30-13:40
שיווק פוליסות בריאות בעידן החדש

עדי בר-און, חבר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד, לשכת סוכני הביטוח; 
מנכ"ל קבוצת בר-און ביטוח ופיננסים

 13:40-14:10
הרצאת אורח: הדבר הבא, הופכים את הלקוחות לאוהדים

אריה מליניאק, לשעבר מאמן נבחרת ישראל בכדורסל, וכיום מוביל 
גישה חדשנית בליווי ואימון עסקי

14:10 ארוחת צהריים

להרשמה


