
 

    

 

 

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים, 

 : בנושאגש למפ המועדון הפיננסי שמח להזמין אתכם
 

 !!על בטוח! בריאות
 
 

 . םזוקישור ל, 30:18-30:16, בין השעות 2021  במאי 25'  גביום   MZOO-ב יים תקי  המפגש 
 אך מצריך הרשמה מוקדמת. המפגש ללא עלות ולחברים בלבד, 

 

, כאשר קיימת אי וודאות בנושא  בפנינו, כיצד כל העולם מתגמד  היש, הדגההאחרונהשנה    –  !!!רק בריאות

 ברגעים בהם קיימת שאלה קיומית.  שאנו זקוקים למעטפת תמיכהכ זה, על אחת כמה וכמה 
החושפות בפני    רגוני בריאותות כספים באיחודית של סמנכ"ליה יאיית רמביא זווית  בנושא בריאוהמפגש  

והדברים   פרטי  החברים את העולם המרתק של הביטוח על שלוחותיו הייחודיות. בנוסף נשמע על ביטוח בריאות
 ף: צטראתם מוזמנים לה  שאסור לוותר עליהם.

 
 

   :ברכהדברי   16:30-16:40
 ים י כספים וחשב"ר פורום מנכ"לים, מנהלויו  יאהלנשמ"מ ומשנה  ,ונןאלינה פרנקל ר  רו"ח

 

   עושים חשבון לבריאות 16:40-17:20
 קופ"ח מאוחדת  מנהל/ת אגף ביטוחים ושב"ן ,נגה פל כהן ח רו": תרהדוב

 
מהם הכיסויים הביטוחים החשובים + נשאל האם בכלל    נים הראשיים במגרש + נבדוקהשחק את    נכירבהרצאה  

משלימיצריך   וגם ם  ביטוחים  וגם  גם  צריך  באמת  האם  הלבן:  הפיל  על  נדבר  התוצאה .  +  הסופית,    ולקראת 
 ק איך מגפת הקורונה נכנסת למשוואה... נבדו

 

 עכשיו יותר מתמיד –ביטוחי בריאות פרטיים  17:20-17:40
 , מנהלת תחום ביטוח בריאות מנורה מבטחים ביטוח משנה למנכ"לאורית קרמר,  גב' הדובר:

בנוסף  , הפרטיים כרובד שלישי מעל סל הבריאות הבסיסי והשב"נים  אות הבריוחי חשיבות ביט  ל ט ענפרבהרצאה 
ורך ואיך מגפת הקורונה חידדה את הצ,  מכלול הכיסויים שמציעים היום ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל  נפרט

 . נהבביטוחי בריאות בשנה האחרו
 

 לריפוי עצמי וצמיחה אישית InHealשיטת  17:40-18:00 
 תל אביב  וחברת ועד מרחב סמנכ"ל כספים קבוצת סינופסיס, דורית קסוטו רו"ח  :תהדובר

על   שיטת  נ  'אינטגרטיביתרפואה  'בהרצאה  מהי  עקרונותיה?   InHealסביר  האינטגרטיבית    ומהן  הרפואה  כיצד 
היום   משגרת  הנובעות  מחלות  במניעת  כולנו?  תסייע  של  ומחקר  צינהלחוצה  בתחום  שנעשה  מחקר  תוצאות  ג 

 . מקיף נוסף המתהווה בימים אלה

 

 קצועי שאלות ותשובות פאנל מ 18:00-18:30
 דורית קסוטו רו"ח  ,אורית קרמר גב' גה פל כהן, נ  רו"ח  וברים:דה

 א.  תיו בנושר המעוניין להרחיב את ידיעוולכל חבחשבים, מבקרים פנימיים  , מנהלי כספים,CFO, ליםלמנכ" המפגש מיועד
 

 בברכת חברים, 

    

                  
 

 

 
 

  
 

 

 MBA, רו"ח,  רונן-אלינה פרנקל
 את מקום ומשנה לנשיאהמלמ

 פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ויו"ר

 

 

 לינק להיכנס לרשום מספר חבר, ביום המפגש יש ל ,ת שם בעבריולהירמת: יש להיכנס לקישור ה מוקדהרשמ

02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdOyprjMrGN1Wv5tTJnrwx8c5xtbikbNQhttps://us 
  

   s.orgicpa-bracha@fcי למייל או באמצעות ברכה יאס

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdOyprjMrGN1Wv5tTJnrwx8c5xtbikbNQ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdOyprjMrGN1Wv5tTJnrwx8c5xtbikbNQ
mailto:bracha@fc-icpas.org

