
מפת הביטוח והחיסכון ארוך הטווח 
מבט לשנת 2009

ן ג אר, רמת  טי טאו סי ן  2008, שרתו במבר  ו בנ  26-25
8

*התכנית נתונה לשינויים

קבלת פנים וקוקטיל  19:30-19:00

ארוחת ערב חגיגית, ברכות   20:15-19:30

vgbהענקת פרס כלל ביטוח, האוניברסיטה     22:00-20:15
העברית ומכללת עדיף, למחקר בתחום ביטוח   

טקס נבחרי השנה שדורגו ע"י עיתונאי הביטוח     
והאנליסטים בישראל   

טקס הוקרה לאביגדור קפלן,     
יו"ר דירקטוריון קבוצת  כלל ביטוח   

מנחה הערב: בן-ציון ציטרין   

ערב vהפתיחה יום שלישי 25 בנובמבר

יום הדיונים יום רביעי 26 בנובמבר
  08:10  - 09:00    התכנסות והרשמה

    09:10 -  09:00  
דברי פתיחה: עופר נוריאל, עורך ראשי עדיף

  09:10 - 09:50  רב שיח

אסטרטגיה ויעדים לנוכח 
המשבר העולמי 

מנחה: אלון גלזר, סמנכ"ל מחקר לידר שוקי הון 
משתתפים: 

יעקב רוזן, מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה 
מוטי רוזן, מנכ"ל הראל חברה לביטוח

רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות בית השקעות

  09:50 - 10:10  הרצאה

יציבות לצד שוק תחרותי 
rרו"ח אריק פרץ, סגן בכיר לממונה על שוק 

ההון - רישוי פיקוח והסדרה

מנהל מושב: יצחק אוסטשינסקי

מעבר לאולמות מפוצלים

  10:15 - 10:55  רב שיח

מרחב הפעולה הנוכחי והעתידי 
של סוכן הביטוח

מנחה: שמעון מלכא, חבר הסגל האקדמי 
במכללה האקדמית נתניה

משתתפים: 
אייל גורן, מנכ"ל דוידוף ניהול הסדרים פנסיוניים
בני שיזף, משנה למנכ"ל ומנהל תחום חיסכון 

ארוך טווח הפניקס חברה לביטוח
דן ארז, יו"ר ועדת פנסיה בלשכת יועצי 

הביטוח והפנסיה  
רן קלי, מנכ"ל קלי ניהול הסדרים פנסיוניים 

שלמה אייזיק, מנכ"ל יו-נט ויו"ר הוועדה 
לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח 

 11:15 -  10:55   
הפסקת 'מינגלינג' וכיבוד קל

  10:15  - 10:55  רב שיח

ההיערכות השיווקית של היצרנים 
והמשווקים בצל המשבר 

מנחה: אורן אל-און, לשעבר מנכ"ל מנורה 
מבטחים פנסיה

משתתפים: 
משה תמיר, משנה למנכ"ל וראש תחום שיווק 

ופיתוח עסקי, מגדל חברה לביטוח 

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל פרפקט שוקי הון 
דן פנחסי, מנכ"ל כלל פנסיה וגמל

מאיר אוזן, יו"ר פורום מנהלי ההסדרים 
הפנסיוניים

רועי אופיר, מנהל האגף לייעוץ פנסיוני, בנק 
דיסקונט

מנהל מושב: דורון הורנפלד

11:15 -  10:55   
הפסקת 'מינגלינג' וכיבוד קל

  11:15  - 11:35  הרצאה

ההיערכות המיכונית לאור 
דרישות הרגולציה

יצחק משיח, משנה למנכ"ל סטארסופט

  11:35 - 12:15  רב שיח 

מיכון - מנוף להתייעלות וחיסכון 
או משקולת פיננסית בעת 

המשבר בשווקים?
מנחה: גיל יניב, לשעבר משנה למנכ"ל כלל ביטוח 

משתתפים:  
אריק גונן, מנהל המטה המקצועי, מבטח סימון

בן פסטרנק, מנכ"ל אמן מחשבים
)Shadow( ירון כהן, מנכ"ל צל מחשבים

שרון קורן, מנהלת מגזר ביטוח נס טכנולוגיות

  12:15 - 12:35  הרצאה

שינויים בשוק ההון בעקבות 
המשבר הפיננסי

שוקי אברמוביץ, מנכ"ל כלל פיננסים

  12:35  - 13:15 רב שיח 

השפעת המשבר בשוק ההון על 
הענף הפנסיוני

מנחה: ד"ר זיו רייך, דיקאן ביה"ס לביטוח 
המכללה האקדמית נתניה

משתתפים: 
גיל גרשלר, מנכ"ל פריזמה גמל
SSַ&P דורית סלינגר, מנכ"ל מעלות

יהודה בן-אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים 
פיננסים

מנהל מושב: איציק משה

 14:00 -  13:15 
ארוחת צהריים

  14:00 - 14:20  הרצאה

ההסדרה והפיקוח הרצויים 
בכלכלת שוק

פרופ' אבי בן בסט, האוניברסיטה העברית, 
לשעבר מנכ"ל האוצר

  14:20  - 15:00  רב שיח

הרגולציה - האם מסדירה או 
מכבידה

מנחה רב שיח: שלומית יהב, יועצת לארגונים 
העוסקים בביטוח פנסיוני

משתתפים: אהוד כץ, נשיא לשכת סוכני 
הביטוח

יואב בן אור, משנה לממונה על אגף שוק 
ההון, הביטוח והחיסכון

יואב להמן, לשעבר המפקח על הבנקים, יו"ר קוואטרו
משה פרל, מנכ"ל איגוד הבנקים

מנהל מושב: מלכיאל רחמים

  15:00 - 15:20  הרצאה

חדשנות במוצרי החיסכון ארוך הטווח 
גיל ויסמן, מנכ"ל ישיר גמל

  15:20  - 16:00  רב שיח

המוצר הפנסיוני, תיקון 3 והניוד
מנחה: ששון מנה, שותף מנהל, משגב ביטוח 

ופיננסים. משתתפים:
NEN איציק עוז, מנכ"ל משותף אגם לידרים

מקבוצת הפניקס
רונן טוב, מנכ"ל מגדל מקפת ויו"ר איגוד 

קרנות הפנסיה בישראל
רמי דיין, משנה למנכ"ל כלל חברה לביטוח

  16:00  - 16:20 הרצאה

שוק החיסכון הפנסיוני ביחס לעולם המערבי 
עו"ד דורית טנא-פרצ'יק, סמנכ"ל פיתוח 

אסטרטגי מנורה מבטחים

  16:20  - 16:55  רב שיח

מומחים משיבים לשאלות קהל
מנחה: רו"ח צביקה ורדי, ברית קופות גמל

משתתפים: עו"ד גל גורודיסקי
רו"ח יעקב כהן, מנהל מחלקת קופ"ג ברשות 

המיסים
ניר כהן, לשעבר המשנה לממונה על אגף 

שוק, החיסכון והביטוח

מנהלת מושב: קטיה שוורצמן


