
 פורץ דרך! 
כנס המשולש באילת

 כנס לשכת 
 סוכני ביטוח שיערך 
 ב־15-19.3.2020 מיום 

 א-ה באילת, יחבר לראשונה 
 בין תחומי הביטוח חיים פנסיוני 

 ופיננסים  בגיליון מיוחד של לשכת 
 סוכני ביטוח בישראל לקראת הכנס 

 מספרים נשיא הלשכה, מנכ"ל הלשכה, 
 מ"מ הנשיא, יו"ר הועדות ומפיק הכנס על 

ההיערכות, התכנים האיכותיים ומה המצפה לכם 

מרובע מי שלא בא 

https://ws.eventact.com/Triangle2020
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15.3.2020 | יום א'

שחר שמאי, ארביטראג' 
פירמת שותפים לתכנון 

פיננסי ביטוחי
סו"ב שמוליק 
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בועז בראל, חבר 

 MDRT הנהלת
וחבר הוועדה 

לביטוח פנסיוני

סו"ב מיכל שילה, 
סגנית יו"ר הוועדה 

לביטוח פנסיוני

16.3.2020 | יום ב'

 עדי בן אברהם, 
יועמ"ש הלשכה

אייל פז, יו"ר הוועדה 
לביטוח פנסיוני

סו"ב יונתן לוייב

דרור גלוברמן, 

עורך ראשי של 
 NEXTER ומגיש אתר

 
בקשת 12

מופע פתיחה - שפיטה

משה ברקת, 
יו"ר רשות 
שוק ההון, 

פנסיה וחסכון

ליאור רוזנפלד, 
נשיא לשכת סוכני 

ביטוח בישראל

סטלוס ואורן חן

יאיר המבורגר, יו"ר 
איגוד חברות הביטוח

אורי קורן, מנהל 
השקעות ראשי 

מור בית השקעות

מסיבת ערב הפתיחה 

טלי מץ, מגישת 
תוכנית הבוקר 

בערוץ 13

צילום: אילונה גבעון 
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חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ

"כנס המשולש פורץ דרך -  
ואתם חייבים להיות בו"

נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, על עתיד מקצוע סוכן הביטוח, 
חוזקה של הלשכה והכנס המשולש הייחודי שיערך ב־15 במרץ באילת 

סגן ומ"מ נשיא הלשכה, ליאור הורנצ'יק: 
"הכנס מביא איתו רוח חדשה"

יומם ה פועלים  ואני  שלצדי  הנהגה 
להמשיך  לכולנו  לאפשר  כדי  וליל 
שאנו  במקצוע  בכבוד  ולעבוד 
 – מכבדים  שאנו  מי  את  ולשרת  אוהבים 
במשפט  לתמצת  יכול  אני  אם  הלקוחות. 
משלל  שלנו  ביותר  הגדול  ההישג  מהו  אחד 
העובדה  זו   - האחרונות  בשנתיים  ההישגים 
והמציאות שגם היום, למרות הקשיים הרבים 
סוכני  בדרך,  המהמורות  סוף  אין  אף  ועל 
בועט,  נושם,  חי,  ציבור מקצועי,  הם  הביטוח 
שמהווה את הגורם המוביל והדומיננטי בשוק 

הביטוח, הפנסיה והפיננסים בישראל. 
הרבה  כך  כל  מאליה.  מובנת  לא  זו  עובדה 
פעמים הספידו אותנו בשנים האחרונות, ניסו 
להכחיד אותנו, כל כך הרבה גזירות איימו על 
עתידנו, כל כך הרבה כספים הוצאו כדי לפגוע 
בנו, ללעוג לנו, לייתר אותנו, אבל אנחנו כאן, 
חזקים מתמיד. אנחנו אנשים טובים ומיוחדים, 
רבות  שנים  עוד  כאן  ונהיה  לציבור  חשובים 

בגאווה ובזקיפות קומה.
היציג  הגוף  בישראל,  ביטוח  סוכני  לשכת 
היא  בישראל,  הביטוח  סוכני  של  והמייצג 
זוכה למעמד  וחזקה אשר  כיום לשכה גדולה 

מצד  גם  כמו  הענף,  גורמי  כל  מצד  ולהכרה 
מצד  בעיקר  אך  והתקשורת  הממשל  גורמי 
הציבור בישראל שמצביע יום יום ושעה שעה 

בעד סוכני הביטוח. הלשכה מונה כיום קרוב 
המשקף  שיא  מספר   – חברים  ל־5,000 

ומבטא את העוצמה הגלומה בה.
לספק  תפקידנו  בכך,  די  לא  אך 
מקצועיים  ופתרונות  כלים 

אחר  במקום  יקבלו  לא  שאותם  לסוכנים 
שוק  רשות  למול  המקצוע  על  הגנה  גם  כמו 
ההון, חברות הביטוח ובתי ההשקעות, הלקוחות 
ונוכל  עושים  אנו  זה  את  נוספים.  וגורמים 
וחזקים.  גדולים  ביחד  רק  יותר  טוב  לעשות 
"רוח" עוצמתית זו תישא את הלשכה לקראת 

המשימות הנכונות לה בשנים הבאות.
שלנו  המקצועית  לגילדה  השתייכותכם 
המקצוע  של  המגן  חומת  את  לכם  מבטיחה 
מהשורה  מקצוע  בעלי  להיותכם  אות  והינה 

הראשונה.
פיננסים  פנסיוני,  חיים,  המשולש:  כנס 
ארגון  וברמת  דרך  פורץ  חדשני,  כנס  הינו 
יוקרתית  הפקה  עם  שיש  מהמרשימות 
חשיבה  גם  כמו  רבים  משאבים  בה  שהושקעו 

ותכנון קפדני.
בכנס כזה אתם חייבים להיות - הכנס הוא 
זריקת מוטיבציה שאין לכם את הפריבילגיה 

להפסיד.
זה המקום להודות לחברים הנפלאים שעסקו 
הוועדות  וחברי  ראש  יושבי   - הכנס  בארגון 
כנסים   ,MDRT הפיננסים,  הפנסיונית, 
מנכ"ל  הלשכה,  נשיא  ומ"מ  סגן  וארועים, 
הנשיא  רל"שית  השיווק,  מנהל  הלשכה, 
והמנכ"ל, חברת כנפי משק, ריפבליק יועצים, 
ועשרות  מדיה  סנדרוני־ניו  תקשורת,  קמחזי 

עובדים שילוו אותנו במהלך הכנס.
תודה גדולה ומיוחדת לחברי הוועד המנהל, 

המועצה הארצית ולכל פעילי הלשכה.

כתחושת א גדולה  תחושה  ין 
גדול  סיפוק  אין  השליחות, 
מתנדבים  של  חבורה  מלראות 
הלשכה  נשיא  בראשות  ולילות  ימים  עמלים 
הוועדות  ראש  יושבי  לצד  הנכנס,  והמנכ״ל 

מטרה  עיניהם  מול  כאשר  המקצוע  ואנשי 
והסוכנים  הסוכנות  אתם  אתם,   - אחת 

שבלעדיכם אחד מהענפים המהותיים 
היה  לא  חיינו  על  והמשפיעים 

מתקיים. 
עימו  מביא  הקרוב  הכנס 

של  רוח  חדשה,  רוח 

הווה  המתחדש,  לעולם  והתאמות  שינויים 
ה־2020 עם פנים ל־2030. 

שילוב יוצא דופן של הרצאות, אנשי מקצוע, 
החלטות  מקבלי  ציבוריות,  אישיות 
בכנסת ובממשלה, גורמי מפתח בענף 
הביטוח והכי חשוב - חברי הלשכה 
ומגיעים  ברגליים  שמצביעים 
לכנס  לאילת,  בהמוניהם 
פנסיוני  חיים,   - המשולש 

ופיננסי.
הראשון  הכנס  לא  זהו 
כממלא  בתפקידי  שלי 

מקום נשיא הלשכה, אך ללא ספק ההתרגשות 
עצומה וכל כנס עבורי הוא כמו התחלה חדשה.
אנו בימים מאתגרים לענף, ימים שמלמדים 
אותנו את המשמעות העילאית של פועלנו, את 
ולבצע  מחדש  עצמנו  את  להמציא  החשיבות 
התאמות לעולם המשתנה, אך בלי בסיס איתן 
של נשמה, מקצועיות, העמקה, ניסיון ולמידה 
וכך  מענה  ישראל  לאזרחי  לתת  אפשר  אי 
אנחנו - נותני השירות החשובים ביותר במשק! 

שנדע כולנו ימים של אחווה, שלום ורעות!
שנלמד, נתמקצע, נהנה, ננוח ובעיקר נזכור 

ונזכיר לכולם שאין תחליף לסוכני הביטוח!

רוזנפלד. "הסוכנים חשובים לציבור 
וישארו כאן עוד שנים רבות"
צילומים: באדיבות הלשכה

הורנצ'יק. "הכנס הקרוב 
מביא עימו רוח חדשה" | 
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17.3.2020 | יום ג'

אלון אולמן, 
מנטור ומרצה

שלומי תמן, משנה למנכ"ל 

ומנהל מערך העסקים, 
 

כלל חברה לביטוח

שלמה אייזיק, 
מנכ"ל קבוצת יונט

צפריר זנזורי, 
סמנכ"ל שיווק 

ומכירות, אלטשולר 
שחם גמל ופנסייה

זיו רייך, דיקן בית הספר לביטוח, 
המכללה האקדמית נתניה

מרק האנה, 

 MDRT נשיא
העולמי 
לשעבר

 איציק עוז, 
אגם לידרים

ירדנה 
עובדיה  דורון הורנפלד,

 חבר הוועדה 
לביטוח פנסיוני

חני שפיס, 
יועצת

ומרצה בתחום 
סיכוני פרט

ג'ון גבע, יועץ 
משפטי לחברי 

הלשכה במחוזות 
מרכז, השרון 

וירושלים
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המשך 17.3.2020 | יום ג'

גד ליאור, עיתונאי 
עומר בן יאיר, ידיעות אחרונות

 ראש אגף 
ביטוח חיים, 

אלטשולר שחם

יהודה שרוני, 
עורך הכלכלה 

ב"מעריב"
כנרת פרוזן, 

מנכ"לית פיורד 
טכנולוגיה

 לחובבי הכדורגל, הקרנה 
 של משחק שמינית גמר 
 ליגת האלופות: מנצ'סטר 

סיטי & ריאל מדריד

אודי אביטל, 
יו"ר הוועדה 

לפיננסים

עומר דגני, 
סמנכ"ל שיווק 

מכירות

אייל אלייה, 
מנהל ענף 

מכירות פיננסים

VS

המופע המרכזי - ליאור נרקיס 
מארח את מוש בן ארי

 מסיבה אלקטרונית
  - שירי מימון 

ו־DJ ינון יהל

שרים ונהנים עם עינת 
 HAPPY HOUR - שרוף

ישראלי במיוחד
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חברות וחברים יקרים, 
השלום והברכה!

נו כחודש וחצי לפני הכנס הראשון א
ונרגש  גאה  ואני  כמנכ״ל  שלי 
העיניים.  מול  לנו  שנרקם  ממה 
חיים,  בתוכו  שמשלב  משולש  כנס  לראשונה, 
לצד  חדשנות  שכולו  כנס  ופיננסי.  פנסיוני 
והכי חשוב כנס  ניסיון, מקצועיות לצד הנאה 
שהקדימה אותו מחשבה מדוקדקת על כל פרט 
ממש  משתנים,  שהצרכים  הבנה  מתוך  ופרט, 

כמו הענף בו אנו עוסקים.
הצלחתי  הלשכה  כמנכ״ל  שלי  הקצר  בזמן 
במרבית  כמנהל  עולמי  תפיסות  את  לשלב 

השנים, כאדם ובעיקר כשחקן בצוות. 
זה דבר מבורך, גם אם לעיתים יש  שינויים 
החלטנו  אז  לשנות,  וקבעון  פחד  של  סוג  בנו 
יו״ר  המקום,  ממלא  הלשכה,  מנשיא  כולנו, 
יו״ר  יו״ר הוועדה הפנסיונית,  ועדת אירועים, 

הלשכה  ועובדי  יועצי  הפיננסית,  הוועדה 
שימור  לצד  שינויים,  של  רחב  מנעד  לבצע 

שלא  כנס  לכם  ולהגיש  והקיים  הנצרך 
מסורת  שיתחיל  כנס  לעולם!  תשכחו 

בדיוק  לכולנו  ושגשוג  צמיחה  של 
בשבט,  ט״ו  של  הללו  הימים  ברוח 

נטענו את העצים ועכשיו הזמן להנות 
מהפריחה!.

אני  האחרונים  בימים  פוגש  שאני  מי  לכל 
זה כנס שאני  אומר ״מרובע מי שלא בא״ – 
אני  כי  הבחינות,  מכל  אותו  שנצלח  בטוח 
העבודה  האגרה״,  בעד  תמורה  ב״יש  דוגל 
הקשה והקפדנית שנעשתה פה היא בשבילכם. 
אתם בעלי המניות של הלשכה, אתם המנוע 

שמצמיח.
סוכנות וסוכנים יקרים, אתם עוסקים בענף 

הישראלית,  והכלכלה  למשק  מהחשובים 
במקצוע  שבחרתם  גאים  להיות  צריכים  אתם 
מדינת  אזרחי  על  שלו  ההשפעה  שיכולת 
ישראל כל כך עצומה ולזכור תמיד – סוכן טוב 

זה סוכן הרואה מול עיניו את טובת הכלל.
מלמד  מהנה,  מקצועי,  כנס  לכולנו  מגיע 

ובעיקר צופה פני עתיד.
נתראה בכנס המשולש!

מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ

ארבל. ״כנס 
שיתחיל מסורת 

של צמיחה 
ושגשוג״

"כנס עם תובנות חדשות וכלים 
שימושיים לסוכנים"

 סדנאות פרקטיות, הרצאות של מומחים ובכירים בענף ועדכונים במגוון תחומים • סו"ב 
אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית עם כל הפרטים על חלקו המקצועי של הכנס המשולש באילת

קדנציה של יו"ר הוועדה הפנסיונית ה
אייל  סו"ב  ביטוח,  סוכני  בלשכת 
פז, החלה רק לפני כחצי שנה וכבר 
"לצד  ראשון:  ארצי  כנס  עם  מתמודד  הוא 
והאינטנסיבית  מהירה  המאוד  ההתאקלמות 
בניהול הוועדה, נכנסתי תוך זמן קצר לארגון 
התכנים  על  אחראי  כשאני  המשולש,  הכנס 
המקצועיים בתחומי הפנסיה, סיכונים ושילוב 

הפיננסים", הוא אומר.
הכנס  שנקרא  הזה  בכנס  שונה  מה 

המשולש?
"לכנס זה נדרשנו לחשיבה מחודשת 

ומאתגרת בכל היבטיו – האתגרים 
המקצועיים, שילוב דיסציפלינות 

להפקת ערך ללקוח ובידול מול 
על  דגש  ובנוסף  המתחרים, 

השראה  אישית,  צמיחה 
יחד  אשר  ומוטיבציה 

ערך  ליצירת  יביאו 

לכל סוכן בכל גיל. לא פחות חשוב, השקעה 
שלא נראתה כמותה בתחום הבילוי והפנאי. 

"ברמה המקצועית", מפרט פז, "הדגש היה על 
כך שסוכן שיגיע לכל הרצאה או סדנה ייצא 
עם תובנות וכלים מעשיים אותם יוכל ליישם 

כבר בשובו לסביבת פעילותו העסקית".
שם הכנס "המשולש" לא נבחר סתם כסיסמה 
לפרנסת  קריטי  בשילוב  מדובר  שיווקית; 
הסוכן שיכין אותו לעתיד טוב ויציב יותר, 
מול  המקצועי  בפן  גבוה  אותו  וימקם 

המתחרים.
"שלושת התחומים לא ניתנים היום 
להפרדה – סוכן פנסיוני המעוניין 
לתפוס מקום מרכזי וחיוני עבור 
להיות מקצועי  חייב  לקוחותיו 
בכל  ושירות  פתרונות  במתן 
הזו  היכולת  התחומים. 
את  לבסס  לו  תאפשר 
הכנסתו  את  ולהגדיל 

מול הלקוח ולבדל אותו מהערוצים השיווקים 
הישירים".

סדנאות פרקטיות
יועברו  המקצועיים  התכנים  פז,  לדברי 
בהם  הענף,  מקצועני  ידי  על  בהרצאות 
סיאני  אייל  הסיכונים,  בתחום  שפיס  חני 
הפנסיה  בתקנון  הדקויות  על  פסגות  מנכ"ל 
שמבדלות את הסוכן כמקצוען, פרופ' זיו רייך 
דיקן מכללת הביטוח של המכללה האקדמית 
במקור  והשינוי  ההיבטים  על  שידבר  נתניה 
פירותיות  מהכנסות   – הסוכן  של  הכנסותיו 

של מכירות מוצרים, להכנסות משירותים. 
פרקטיות  סדנאות  יתקיימו  הצהריים  אחר 
המשלבות תכנון פרישה, פיננסים וגבית שכר 
שכר  בגביית  מהשטח  פרקטיקה  וכן  טרחה, 

טרחה והתמודדות עם שימור מול היצרנים.
פן נוסף בכנס המשולש עליו יושם דגש הוא 

הצמיחה וההתפתחות האישית של הסוכן. 
פז. "נדרשנו לחשיבה 
מחודשת ומאתגרת"
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בין המרצים והאמנים בכנס 

מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ
מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ

18.3.2020 | יום ד'

יובל ארנון, 
מנכ"ל ארנון את 

ויינשטוק

ליאור הורנצ'יק, 
ממלא מקום וסגן 

נשיא הלשכה

ח"כ קרן ברק

העיתונאי 
עופר חדד

איציק בן ארויה,  
יועץ פנסיוני

אלון דור, חבר 
הוועדה לביטוח 

פנסיוני 

רון קשת, מתכנן 
פרישה וחבר בוועדה 

לביטוח פנסיוני

מלכיאל רחמים, חבר 
הוועדה לביטוח פנסיוני

אייל סיאני, 
מנכ"ל פסגות 

פנסיה

קובי יתח, משפטן 
ויועץ מס

התמונה להמחשה בלבד

* חידון הלשכה נושא פרסים 

שבמרכזו המקום הראשון יקבל 

פיאט 500 חדשה, בשיתוף: 

אבי אקהאוס, חבר 
הוועדה לביטוח 
פנסיוני בשיתוף 

מגדל

אליעזר שקדי, מפקד 
חיל האוויר לשעבר
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די
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* בכפוף לתקנון החידון
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בין המרצים והאמנים בכנס 

מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ
מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ

המשך 18.3.2020 | יום ד'

אייל רחוביצקי, 
חבר הוועדה 

לפיננסים

מסיבת סיום - מועדון 
הקצב של אביהו פנחסוב

המופע המרכזי -
טקס הענקת הפרסים 

לזוכי החידון הגדול
מופע הסטנד אפ של 

קובי מימון

אדוה גל, מומחית 
להגנת המידע 

והפרטיות, יגואר 
עורכי דין

יאיר בן דויד, מנהל 
תחום תאגידים

סתיו בלוך, 
מנהלת 
פיתוח 

עסקי

גיא קרן, מנכ"ל 
וולתסטון 

השקעות נדל"ן

VS

לחובבי הכדורגל, הקרנה 
של של משחק שמינית 

גמר ליגת האלופות: 
באיירן מינכן & צ'לסי
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19.3.2020 | יום ה'

ניצן הראל, יועץ 
משפטי למחוזות מחוז 

צפון, השפלה והדרום

*התוכנית נתונה לשינויים

מסיימים 
במופע המרהיב 

של אורי גלר 

 עדי בן אברהם, 
יועמ"ש הלשכה

צילום: זוהר שטרית
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המדוכה " על  יושבת  הלשכה  הנהגת 
חסר  מערכתי  ובמאמץ  אלה  בימים 
תקדים נחושה להוביל בשורה חדשה 
הן בתכניו המקצועיים של הכנס והן בתכני 
הבילוי והפנאי למשתתפים. זהו כנס שעוד 
לא היה כמוהו בתולדות הלשכה, בהשראת 
נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד וממלא 
מקומו סו"ב ליאור הורנצ'יק, ובתאום מלא 
בין כל זרועות ההנהגה, הוועדה הפנסיונית 
הפיננסית  הוועדה  פז,  אייל  סו"ב  בראשות 
ה־ הנהלת  אביטל,  אודי  סו"ב  בראשות 
והוועדה  גבאי  אלברט  בראשות   MDRT

בראשותי".
מחכות  רבות  "הפתעות  ורדי,  לדברי 
מהחיים.  גדול  בכנס  ולסוכנים  לסוכנות 
ההעשרה והשראה ילוו את החלק המקצועי, 
והאווירה השמחה  בעוד שהקצב, התפאורה 

יסחפו את המשתתפים בשעות הפנאי".
דיונים  צפויים  המקצועי  "במישור 
שירחיבו  ומפרים,  מרתקים  והרצאות 
הסוכנים  של  והידע  הכלים  ארגז  את 
בכירי  לצד  הלקוחות.  למען  בשליחותם 
וחברות  הביטוח  ענף  ההון,  שוק  רשות 

חלק  שייקחו  הביטוח, 
בו  ישתתפו  בכנס,  פעיל 

כמו  מחו"ל  אורחים  גם 
העולמי,   MDRTה־ נשיא 

בישראל  המובילים  מרצים 
המיסוי,  הפנסיוני,  בתחום 

העסקים והניהול הפיננסי ואנשי 
עם  ובעיקר  קבלות  עם  מקצוע 

יכולות להעניק ערך רב לפעילותם 
של הסוכנים בנושאים החמים ביותר, 

הפנסיוני  היום  סדר  על  שעומדים 
והפיננסי".  

ורדי מוסיף ומציין, כי "מעבר למישור 
בכנס  נוסף  חשוב  נדבך  קיים  החברתי 
שורות  ולכידות  החברתי  המישור  והוא 
לאחר  הערביים,  בשעות  כאן,  הלשכה. 
ביותר  האקטואליים  בנושאים  הדיונים 
נכונה  הסוכנים,  של  פעילותם  להצלחת 
למשתתפים הנאה רבה מהכוכבים החמים 
כולל  הבידור,  בתעשיית  כיום  ביותר 
ייחודיים,  ומופעים  מרהיבות  הופעות 
הלשכה  חברי  עבור  במיוחד  שהופקו 

ולצידם הרצאות עוגן נחשקות ביותר".

כנס גדול מהחיים
יו"ר ועדת כנסים ואירועים, סו"ב קובי ורדי, על הכנס המשולש באילת: "הפתעות רבות 

מחכות לסוכנות ולסוכנים בכנס גדול מהחיים" 

כנס " הוא  באילת  המשולש  הכנס 
רבות  שנים  מזה  מסוגו  ראשון 
לבין  הפנסיוני  תחומי  בין  שמשלב 
פיננסים. סוכן פנסיוני שרוצה לתת 
שלו,  למבוטח  וטוב  כולל  מענה 

חייב לעשות שילובים פיננסיים".
בלשכה,  פיננסים  ועדת  יו"ר  לדברי  כך 
יושם  בכנס  לדבריו,  אביטל.  אודי  סו"ב 
דגש על פתרונות לסוכן לכל מצב אפשרי. 
באג"ח  יישב  שהכסף  במקום  "למשל, 
למוצרים  אותו  לנייד  אפסית,  ריבית  עם 
עוד  ומוסיף  אביטל  מפרט  אלטרנטיביים", 

דוגמה: 
שסוכנים   ,190 בתיקון  פיננסים  "שילוב 
אומר  התיקון  אליו;  מתייחסים  לא  רבים 
ורוצה  נזיל  כסף  לו  שיש  שמי  בעיקרון, 
להפוך אותו לקצבה, ישלם 15% מס במקום 
 5 25% מס בשוק ההון. אפשר להפקיד עד 

מיליון שקל וזה המון".
יהיו  ההרצאות  שכל  מדגיש  אביטל 
המקצוע  בעלי  ידי  על  ויועברו  פרקטיות, 
עוסקים  "אנחנו  בשוק.  ביותר  הגדולים 
הוא  עיוניות",  בהרצאות  ולא  בפרקטיקה 

מסכם.

סו"ב אודי אביטל: "עוסקים 
במה שחשוב - הפרקטיקה"

יו"ר ועדת פיננסים בלשכה על השילוב הייחודי בין הענף הפנסיוני לענף הפיננסים

מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ

קובי ורדי. "מאמץ 
מערכתי חסר תקדים 

של הלשכה". צילומים: 
באדיבות הלשכה

אביטל. "פחות 
הרצאות עיוניות, יותר 

כלים מעשיים"



המשולש ה בכנס  והפעם,  הארציים,  כנסיה  בשדרוג  ממשיכה  לשכה 
באילת זה יתבטא באירועים נוספים, שינוי מבנה החידון ופרסיו ואף 

שינוי בחבילות הרישום.
"לדעתי, שינוי החבילות מנגיש את הכנס כמו שאף כנס מקצועי לא עושה. 
בכדי  הרישום  באתר  טכנולוגיים  שינויים  שהצריך  מורכב  תהליך  היה  זה 
שהסוכנים יוכלו לבחור ממספר אפשרויות ואף הוספנו טיסות חזרה ביום ד', 

מסביר יעקב בן שלוש, מפיק הכנס מחברת כנפי משק.
"בפן של ההפקה", הוא אומר, "הולך להיות כנס מעניין, מגוון מאוד ומרתק 
ובכלל אני רוצה להצדיע לאורחי הכנס שאכן מגיעים להשתלמות מקצועית 

וממלאים את האולמות, זה לא קורה בכנסים של גופים אחרים באילת.
"במהלך הכנס יש הרבה מאוד פרטים קטנים, כל יום־כל היום, ואני עומד 
על הרגליים מהיציאה לפעילות הספורט בבוקר ועד אחרון הרוקדים במסיבות 
בערב. זה ממש לא פשוט, אבל לראות אתכם נהנים ממפגש חברתי, צוחקים 

ורוקדים, זה הסיפוק האישי הכי גדול שלי מהצלחת ההפקה".
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"שבועות של השקעה, 
מאות פרטים - וכל זאת 

בזמן התארגנות מאוד קצר"
יעקב בן־שלוש, מפיק כנס המשולש שיערך בחודש מרץ באילת, מספר על ההערכות 

לקראת כנס ראשון מסוגו וגם חושף את השינויים בחבילות הרישום 

מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ

בן שלוש. "כנס 
מקצועי כמו שאף גוף 
לא עושה". צילומים" 
ערן דולב ויח"צ

להרשמה לכנס לחץ/י כאן

עוד לא נרשמת לכנס? 

https://ws.eventact.com/Triangle2020
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MDRT

מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ
מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ

3.2020. 16-15 | יום א'-ב'

סו"ב אלברט גבאי, 
C.L.U. TOT יו"ר 

MDRT ישראל

סו"ב אודי 
אביטל, יו"ר 

הוועדה 
לפיננסים

דודי ליינדר, 
מנכ"ל הראל

אל"מ אלי ג'ינו, 
סגן מפקד אוגדת 

אילת

 TOT ,סו"ב רים שוקחא
MDRT חברת הנהלת

מופע - זמרת 
הלאדינו הבין 

לאומית - 
יסמין לוי

 C.L.U. TOT ,'פיני חג'ג
MDRT חבר הנהלת

ג'ון גבע, 
יועץ משפטי 

לחברי הלשכה 
במחוזות מרכז, 
השרון וירושלים

ליאור רוזנפלד, 
נשיא לשכת סוכני 

ביטוח בישראל

יאיר המבורגר, יו"ר איגוד 
חברות הביטוח

סו"ב הרב אהרון מרגלית, 
סופר, יו"ר מפעל חפץ

חיים העולמי

מרק האנה, 
 MDRT נשיא

העולמי לשעבר
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להרשמה 
לכנס 
לחץ/י 

כאן

https://ws.eventact.com/Triangle2020
https://ws.eventact.com/Triangle2020

