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08:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל

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

09:15 ענף ביטוחי הבריאות בראי הרגולציה
ד”ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

09:30 מערכת הבריאות - תמונת מצב
משה בר סימן טוב, מנכ”ל משרד הבריאות

09:40 תפקידו של סוכן ביטוחי הבריאות העתידי
ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח

 מושב פתיחה: מאחורי הקלעים של מערכת הבריאות בישראל 

09:50 אתגרי רגולציה בממשק שבין ביטוחי הבריאות הפרטיים 
לבין מערכת הבריאות הציבורית 

פרופ’ טוביה חורב, המחלקה לניהול מערכות בריאות, הפקולטה לניהול 
ע”ש גילפורד-גלייזר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; לשעבר סמנכ”ל בכיר 

לתכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות

10:00 פאנל: רפורמות הבריאות – כישלון או הצלחה?
מנחה: גבי נקבלי, יועץ ביטוח בכיר ומומחה לביטוחי בריאות וסיעוד; 

מנכ”ל ‘אופק זהב’ ומנהל שותף ב’עולם הבריאות’ 
אורית קרמר, משנה למנכ”ל ומנהלת תחום הבריאות, מנורה מבטחים 

ביטוח 
ד”ר אייל שפירא, יו”ר ארגון ארצ”י - ארגון הרופאים העצמאים בישראל

אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
ניסים אלון, מנכ”ל לאומית שירותי בריאות

פרופ’ ציון חגי, יו”ר ההסתדרות הרפואית בישראל 
רויטל טופר חבר-טוב, עד לאחרונה סמנכ”ל לפיקוח על קופות החולים 

ושירותי בריאות נוספים, משרד הבריאות 

10:45 טכנולוגיה מתקדמת בטיפולים רפואיים 
ריאיון אחד על אחד עם פרופ’ ארי שמיס, מנכ”ל אסותא 

מרכזים רפואיים
מראיין: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

11:00 רפואה מותאמת אישית בחולה האונקולוגי
ד”ר עבד אגבאריה, מנהל המכון האונקולוגי בבית החולים בני ציון 

 
11:15 הפסקת כיבוד

מושב ייעודי עבור 

סוכני הביטוח

  חדשנות ויזמות בביטוח בריאות  
11:40 ביטוחי נסיעות לחו”ל: מה חשוב יותר, חדשנות או ניסיון?

MedPay-ו  IMA גיא כרמון, מנכ”ל

11:50 הדור הבא של ביטוח נסיעות לחו”ל
דודי עוז, מנהל תחום ביטוח נסיעות לחו”ל, הפניקס

אפרת שגיא-אופיר, Co-Founder & COO, חברת אייר דוקטור

12:05 פאנל: חושבים מחוץ לסל – הביטוחים הפרטיים בעולם החדש
מנחה: חני שפיס, יועצת לניהול סיכוני בריאות וסיעוד

עו”ד שרונה תושייה-פישר, סמנכ”ל מנהלת ביטוח בריאות, מגדל
ד”ר נאוה ניב סרודיו, סמנכ”לית בכירה, מנהלת אגף הבריאות באיילון

דיויד ארנון, משנה למנכ”ל, מנהל חטיבת הבריאות, כלל ביטוח

12:35 טיוטת תאונות אישיות - קווים מנחים
יואב יונש, מנהל מחלקת ביטוח בריאות, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

12:45 דיבייט: בוחרים בחדש או בישן?
האם לוותר על פוליסת הבריאות הישנה לטובת האחידה?

בהשתתפות יועצי הביטוח: עו”ד שמיר קמינסקי VS עו”ד שי אופז
מנחה: עו”ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח 

13:05 עולמות המניעה והטכנולוגיות כמנוע עסקי לסוכן
איגור מורי, יו”ר ועדת בריאות וסיעוד, לשכת סוכני הביטוח 

13:15 ארוחת צהריים

שימושים עיקריים בביטוחי בריאות פרטיים ככלי מכירה 
חני שפיס, יועצת לניהול סיכוני בריאות וסיעוד

טיוטת תאונות אישיות ככלי ללימוד ובקרה בעת מכירת ביטוח   
עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח

מבוכים ודרקונים בעולם כתבי השירות
עו"ד שלומי הדר, שותף במשרד ג'ון גבע, הדר ושות' – עורכי דין 

ומגשרים

15:00-14:00 פרקטיקה בביטוחי בריאות

*ייתכנו שינויים בתכנית הכנס

ואירבב תםירחוב

בשני הבא

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

