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אייל גורן
 Blue מנכ”ל חברת

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת ישראל, 

את הישראליות?

אם אקשר את סמלי המדינה והישראליות לעולם המקצועי של 
BLUE, הרי מבחינתי מדובר בשני סמלים עיקריים: מובילות 
טכנולוגית על בסיס תפיסות ופיתוחים פורצי דרך, לצד מעבר 
לעולם צרכני מתקדם ולרבות בשירותי ביטוח. כל זאת, מתוך ציפייה 
לקבלת שירותים בהתאמה אישית ולחוויית שירות איכותית ויעילה.

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות אצלך 

לתקופה הקרובה?

החברה מובילה בשירותי הביטוח הכללי תהליך עקבי של מעבר 
מעולם ישן לעולם חדש ומתקדם. תהליך המתבצע על ידינו 
במעשים ולא בדיבורים. כך, השקנו רק בימים אלו שירות צ’ט-בוט 
חכם למבוטחים, לצורך פתיחת קריאת שירות מהירה, פשוטה 
וקלה. השירות החדש מצטרף למעטפת שירות רב-ערוצית של 

החברה בשירותי דרך וגרירה ובניהול תביעות זנקי מים וצנרת.
יחד עם שירות הצ’ט-בוט עומדים לרשות המבוטחים מגוון ערוצי 
שירות מתקדמים, בהם שירות בווטסאפ עם נציג אנושי, שירות צ’ט-

וידאו בזמן אמת מבית הלקוח בנזקי מים וצנרת, מערכת דיגיטלית 
לפתיחת קריאה ולמעקב אונליין אחר סטאטוס הטיפול, אתר 
אינטרנט נגיש ומתקדם, מערכת טלפוניה המתקדמת בתחומה 

ועד למוקד חירום.
אבל אנו לא עוצרים כאן וערוצים חדשניים נוספים נמצאים בשלבי 
פיתוח שונים, במטרה לממש באופן אופטימלי את הבטחתנו לחוויית 

שירות 360 מעלות עבור מגוון לקוחות. 

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל?

אני גאה במדינת ישראל בגלל שלל סיבות ומביניהן החום והמגע 
האנושי, שלא קיימים באף מדינה אחרת. עד כמה שהחיים כאן 
מורכבים, בסופו של דבר אתה יודע שאתה אף פעם לא לבד 
ברגע האמת, בין אם המדובר באירועים לאומיים ובין אם המדובר 

באירועים קהילתיים ואישיים. 
זהו גם הקו המחבר בין סוכני הביטוח ללקוחות, בנוסף למומחיות, 
ליכולות ולניסיון שלהם. כמי שהיה סוכן ביטוח לאורך שנים רבות, 
אני מכיר טוב מאוד את עבודת הסוכן ברגע האמת מעבר למישור 
המקצועי, כך שמבחינתי זוהי דוגמה למרקם החיים הייחודי בישראל.

אילן זיו
מנכ”ל קופר נינוה

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת ישראל, 

את הישראליות?

תרבות התכלס, ישירות. 
האנשים שברגע הקובע יתרמו, יתנו מעצמם. 

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות אצלך 

לתקופה הקרובה?

מוצרים חדשים בתחום הרכוש והטרור. 
סל מוצרים בתחום של טרור )זה לא בהכרח טרור, גם פגיעה 

כתוצאה מפיגוע פלילי(. 
הרבה למקצועות נוספים בתחום האחריות המקצועית.

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל?

לרגע לחשוב. בפעם הראשונה בהיסטוריה מתחוללת מלחמה 
באירופה ואין פליט יהודי אחד.

לראשונה הם מרגישים שיש להם כתובת ומישהו ינסה לעזור 
לחלץ ולהגיש סיוע.

זו תמצית החזון של מדינת ישראל לכל מי שגר בה.
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אריק לוי
מנכ”ל רשת ד”ר פח וצבע

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת ישראל, 

את הישראליות?

• אהבת הארץ 
• צה"ל

• קיבוץ גלויות

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות אצלך 

לתקופה הקרובה?

• הרחבת הרשת לערים נוספות.
• העמקת סל הפתרונות הדיגיטליים ללקוחות הרשת וסוכני 

הביטוח.

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל? 

מדינה צעירה שהגיעה להישגים מרשימים ביותר במגוון רחב של 
תחומים תוך התמודדות עם אתגרים רבים.

עו”ד ארז קדם
בעלים של קדם יועצים לניהול סיכונים בביטוח 

והאקדמיה הפרטית לביטוח

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת ישראל, 

את הישראליות?

המסמל את מדינת ישראל הוא הביחד בעת צרה ולצערי לא הביחד 
במקרים אחרים. הישראליות בעיניי זה ה”יהיה בסדר” והמנגלים 

ביום העצמאות.

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות אצלך 

לתקופה הקרובה?

להמשיך ולהוביל את תחום יעוץ הביטוח העסקי, להתקדם עסקית 
ולהעניק פתרונות ביטוח עסקיים ויצירתיים ללקוחות משרדי, 
במטרה שביום פקודה, תביעה - פוליסת הביטוח שלהם תעניק 
להם את הפיצוי שלשמו רכשו ביטוח, וכמובן להמשיך להעניק ערך 

לסוכני הביטוח במטרה לקדם אותם מקצועית. 

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל? 

צה”ל החזק, הנפת דגל ישראל בארץ ובעולם, ניגון ההמנון הלאומי 
שמושמע בארץ ובעולם  ובמיוחד בבירתנו הנצחית ירושלים.
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טל דן
מנכ"ל ISSUE - יועצת ארגונית לסוכנויות ביטוח, 

מרצה ומלווה לפיתוח עסקי

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת ישראל, 

את הישראליות?

הכי ישראלי בעיני הוא הדיסוננס המטורף שיש בארץ הזו בכל 
תחום. אנחנו אוהבים לקטר על הדור הצעיר שאינו מה שהיה 
פעם ומנגד הדור הזה מצמיח אנשים כמו עדי אלטשולר שבגיל 
17 הקימה את תנועת “כנפיים של קרמבו”; מתרגזים על הנהג 
שחתך אותך בכביש ואחרי 200 מטר עוזרים לו להחליף גלגל; 
שמים פתק בכותל לפחות פעם אחת בחיים, גם אם אנחנו לא 

מאמינים באלוהים. אנחנו עם של ניגודים וזה כל היופי שבנו.

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות אצלך 

לתקופה הקרובה?

בעיקר איך לייצר ערך לסוכנים בתחומים נוספים.
כמו למשל, מקימה בימים אלו ממש חברה, עם עוד שני שותפים, 
מהמקצוענים בענף, שתיתן פתרונות תפעול ופיתוח עסקי לסוכנים 

תוך שילוב חשיבה יצירתית וחדשנות.
ממשיכה לשקוד על פיתוח קורסים לסוכנים שייפתחו לכל סוכן 
באשר הוא, במקביל לקורסים שמעבירה כבר היום בחברות ובתי 

הסוכן.  
ואולי הכי חשוב, עובדת על תכנית לשינוי תדמיתם של סוכני 

הביטוח בישראל.

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל?

המחשבה שלמרות שאנחנו כזו מדינה קטנה )ואולי בזכות זאת( 
הצלחנו כבר לשלוח שני אסטרונאוטים לחלל. שטוגו היא מדינה 
גדולה יותר מישראל אבל על ישראל אין אחד בעולם שלא שמע. 
גאה שממדינה כזו קטנה יוצאים מוחות כאלה כבירים הממציאים 
המצאות המשנות סדרי עולם כמו עגבניות שרי, טפטפות השקיה,  

במבה, waze, מובילאיי, קופקסון, ודיסק און קי. 
 ever ואולי הכי חשוב, אנחנו אחראים על ההמצאה הכי אנושית

– הארוחה המשפחתית של יום שישי.

דורון הורנפלד
בעלים ומייסד 'iclaim - הביטוח של הביטוח 

שלכם’

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת ישראל, 

את הישראליות?

דיויד ברוזה שר “יש לנו זמן, מתחת לשמיים, בינתיים אנו עוד כאן”.
תמצית הישראליות, הזמניות והקוטביות.

עושים הכל כאן ועכשיו, חותכים בכביש וחיים בסגנון “הכוכב הבא” 
– אודישן, 5 תכניות ואתה כוכב. ואם לא? אתה אכזבה.

קונים דירה בכל מחיר, כדי להכות שורשים, אבל מדברים בלי סוף 
על כמה טוב לחיות בחו”ל.

קוראים ליריב הכי קשה ומרגיז “אחי” ו”נשמה”, ומאחלים “שיהיה 
לך יום טוב” למי שבעצם מאחלים לו למות בייסורים.

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות אצלך 

לתקופה הקרובה?

שוק הביטוח מתאפיין בלאקונות ענקיות. כשכולם אצים 
רצים “למכור, ומהר, כי תיכף ייגמר”, נזנחים שטחים ענקיים 
 מאחור, שם אני אבנה את בנייני העסקיים הבאים בענף שלנו.
מהפכנות וחתירה למקום שהסביבה תשאל: “איך הוא ראה את 

זה, ולמה לא עשינו את זה קודם?”.

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל?

אם נחזור לשיר של ברוזה, העובדה שלמרות הארעיות, נוצר 
 כאן משהו מאוד שורשי שכנראה עובד, אולי, בינתיים עובד.
שאם  ן  ולהבי ים  אמיתי סכנה  ברגעי  להתגבש  היכולת 
זה. לצד  זה  ים  י תלו נהיה  בזה,  זה  ים  י תלו נהיה   לא 
ולסיכום: “ולמרות הפער, ולמרות הכאב, ולמרות הצער, אני אוהב”.
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יגאל סרי
מנכ”ל מחוץ לקופסא סוכנות לביטוח

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת 

ישראל, את הישראליות?

ישראל בשבילי זה כור ההיתוך של העם היהודי. ישראליות 
נולדה עם שובו של עם ישראל לארצו. זו הפעם הראשונה 
בהיסטוריה שנולד המושג ישראליות. תמיד היינו יהודים, עבריים 
אבל לא ישראלים. ישראל זה הבית של העם היהודי ותושבי 

הארץ הלא יהודיים.
כאן נולד הפרופיל של הישראלי - לא גלותי, חוצפן, יזם, חרוץ, 
חבר. ישראל בשבילי זה הבית הגאה של היהודי החדש הלא 

גלותי.

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות 

אצלך לתקופה הקרובה?

כיזם אנו טורחים כל הזמן על הבאת כיסויים חדשים למקצועות 
שיש קושי למצוא להם פתרון. כפי שהיה בעבר, גם היום ומחר 

נמשיך להפתיע עם עוד ועוד פתרונות.

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל?

מדינה קטנה, עם הרבה “מוח”. מימים שחששנו מאפשרותנו 
גם  בכוח הצבאי,  גם  אזורית,  לשרוד, הפכנו למעצמה 
בטכנולוגיה, גם בתרבות ולמרות החילוניות היפה אנו שומרים 

על צביון יהודי.
תחי מדינת ישראל! 

ירדן פלד
סמנכ”ל שיווק, דאטה ודיגיטל, אורן מזרח

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת 

ישראל, את הישראליות?

הדבר שמסמל מבחינתי את מדינת ישראל הינו מיזוג הגלויות. 
מדינת ישראל מורכבת מפסיפס אנושי ועדתי נרחב אשר מייצג 
גם את הפרדוקס של המדינה. מצד אחד אחדות  ואהבת הארץ 

ומצד שני הבדלים תרבותיים, פוליטיים וחברתיים. 

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות 

אצלך לתקופה הקרובה?

התכניות שמתבשלות בסוכנות אורן מזרח הינן בתחום הדאטה 
והדיגיטל. כסוכנות ביטוח הגדולה בישראל אנו שואפים לאפשר 
לכל לקוחותינו חוויה דיגיטלית ואנושית בכל ההיבטים של 
הלקוח והמפגש עם ביטוח ואורן מזרח, תוך מתן כלים איכותיים 

לסוכנים שלנו. 

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל?

היכולת המופלאה שלנו לצאת ממשברים בצורה מהירה. 
ההיסטוריה שלנו והמצב הביטחוני בארץ הצליחו לגרום לכך 
שאנו מוצאים פתרונות ייחודיים ומהירים אשר מאפשרים לנו 

לעבור ממשבר למשבר בצורה טובה ומהירה. 
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לירון בריל
מנכ"ל קוואליטי סוכנות לביטוח

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת ישראל, 

את הישראליות?

בעיניי, ישנם שלושה מאפיינים בולטים של הישראליות:
1. ערבות הדדית האחד לשני – למרות שנראה לפעמים שיש פילוג 
בעם וישנן לא מעט מחלוקות, בסוף ברגע האמת ישנה ערבות 

הדדית מדהימה בין כל חלקי החברה הישראלית.
2. חמימות – המנטליות הישראלית היא מנטליות מאוד חמה 
וחברותית. אנחנו מדינה קטנה שבסוף בין חלק גדול מאיתנו יש 
מכנה משותף או היכרות משותפת. אנחנו נתקלים בה בכל מיני 

מקומות ואירועים: בעבודה, בצבא, בחו"ל, במילואים ועוד.
3. רבגוניות – מדינת ישראל היא קיבוץ גלויות של כל חלקי העם 
היהודי מכל העולם. הרבגוניות הזו היא סממן ייחודי ונפלא ביותר של 

שילוב וסינרגיה בין תרבויות, דעות ומנהגים שונים שחוברים יחד.
השילוב של שלושת המאפיינים הללו הם הבסיס להצלחת הפסיפס 

הישראלי במדינת ישראל.
מאפיינים אלו ניכרים גם בהיבט הלאומי וגם בהיבטים נוספים – 

עסקיים, חברתיים ועוד.

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות אצלך 

לתקופה הקרובה?

יום העצמאות זה יום משמעותי מאוד עבורנו – זה היום שמעבר 
לחגיגות העצמאות למדינה שלנו, זה גם יום שמייצג את כל העובדים 

העצמאים שבינינו.
אנחנו הולכים להמשיך ולהעצים את הערכים שאנו מספקים 
לסוכנים שלנו. באמצעות כל המהלכים האסטרטגיים שעשינו 
ונמשיך לעשות, יעמדו לרשות הסוכנים שלנו אפשרויות רבות נוספות 
להגדיל משמעותית את הפעילות שלהם, את כמות הלקוחות שלהם 

ואיכותם וכפועל יוצא גם את היקף ההכנסות שלהם.

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל?

בשנת 1948 הקמנו מדינה מהיסוד – מדינה שהוקמה מתוך בסיס של 
אמונה וכנגד כל הסיכויים, ולמרות כל התלאות והאתגרים, הצלחנו 
תוך זמן קצר ביותר להקים מדינה איכותית, חזקה ומצליחה ביותר 

בפן החברתי, הכלכלי, הטכנולוגי, הביטחוני ועוד. 
ב-74 שנות קיומה של המדינה, הצלחנו להשיג הישגים משמעותיים 
מאוד שמדינות אחרות, גדולות יותר וותיקות יותר, לא הצליחו להשיג 
מעולם. זהו בהחלט מודל לחיקוי עבור כל מדינה וחברה באשר היא.

ההתפתחות הזו של המדינה מעוררת גאווה גדולה ולא פחות מזה, גם 
השראה גדולה, ששאבנו ממנה רבות בבניית אבני הדרך בהקמתה 
של קוואליטי, בערכי הנאמנות והיושרה שאנו דוגלים בהם ביחד 

עם השותפים שלנו.



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  8

גיליון 1183 | יום ג’, ב׳ באייר תשפ"ב | 3.5.2022

כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  8

קובי סבן
מנכ”ל שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת ישראל, 

את הישראליות?

מה שמסמל בעיני את הישראליות, הוא שבימי שגרה אנחנו נוטים 
לקטר, להתלונן על כל דבר - המדינה, הממשלה, הפוליטיקאים, 
מערכת הבריאות, מערכת החינוך, הפקקים, המחירים בסופר, 
אבל בעתות משבר יש לנו את היכולת המופלאה להתאחד סביב 

הדגל, לתרום ולהושיט עזרה. יש לנו את  ה-”ביחד”!

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות אצלך 

לתקופה הקרובה?

בשלמה רשת מוסכים ושירותי דרך שדרגנו משמעותית השנה את 
השירותים הדיגיטליים שלנו ויש לנו עוד המון הפתעות בתחום 
הזה, גם ללקוחות הקצה שלנו וגם לסוכני הביטוח הנאמנים שלנו. 
שמנו ונמשיך לשים את תחום השירות במקום הראשון ואנחנו 
עובדים על מוצרים חדשים שירחיבו את מגוון הפתרונות שלנו ואת 
סל המוצרים שיתנו ללקוחות חוויית לקוח ברמה אחרת. בנוסף, 
בחודש הקרוב אנחנו צפויים לעלות עם אתר חדש, שיאפשר לבצע 

אין ספור פעולות בלחיצת כפתור. 

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל?

בחודש האחרון השתתפתי בטקס סיום קורס קצינים של הבן שלי. 
לראות את דור החיילים הזה שמחויב למדינה ולערכיה ריגש אותי 
עד דמעות. זה החזיר אותי 30 שנה אחורה לימים שלי בבה”ד 1 
והזכיר לי עד כמה הצבא האדיר שלנו וכוחות הביטחון המופלאים 

שלנו  גורמים לי להיות כל כך גאה במדינה שלנו.

ענת ליכטיג אחיעז
מנהלת חטיבת שירות ומשאבים במגדל ביטוח

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת ישראל, 

את הישראליות?

הישראליות בעיני היא קודם כל האנשים. להיות ישראלי זה להרגיש 
חלק ממשפחה גדולה, שמה שמשותף לה זו האחווה ההדדית 

והאכפתיות. לטוב ולרע, בדרך כלל לטוב.
אני לא חושבת שיש עוד עם כזה, שבו האנשים מגלים כל כך 
הרבה מעורבות ועניין בחיים של אחרים. את הערכים האלה של 
שיתוף ודאגה לאחר אני מנסה להביא איתי בכל יום לעבודה במגדל 

ובפרט לתחום השירות וחווית הלקוח. 

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות אצלך 

לתקופה הקרובה?

יש לנו מטרה ברורה להמשיך ולשפר את השירות במגדל ולהתאים 
אותו למציאות המשתנה ולקצב הנדרש. זה מה שמנחה אותי 
ביומיום וזה האתגר הכי גדול שלנו. אנחנו משקיעים משאבים 
רבים, ניהוליים וכלכליים, כדי לעמוד ביעדים שלנו ולהמשיך להציג 

הישגים משנה לשנה. 

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל?

למרות כל הקשיים, האיומים וחילוקי הדעות שיש לנו לפעמים 
כחברה, המדינה מצליחה להמשיך לפרוח ולשגשג בהמון תחומים 
ולהיות דוגמה ומופת לעולם, יש לי המון גאווה במדינה שלנו ובעם 
שלנו ובעיקר בכך שברגעים הקשים, אנחנו כן מצליחים להיות 

מאוחדים ולהתמקד במטרות המשותפות לכולנו.
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רן ברעם
 סמנכ"ל בכיר, מנהל מרחב ירושלים והדרום, 

כלל ביטוח ופיננסים

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת ישראל, 

את הישראליות?

הישראליות מסמלת מבחינתי הרבה מאוד היבטים: יצירתיות, פיקחות, 
הצטיינות, אומץ, מובילות, הקרבה, ערבות הדדית, התגייסות ושמחת 

חיים.
במקביל, אי אפשר שלא להתייחס לצד “החצוף והרועש” של 
הישראליות - לקום במטוס לפני עצירה מלאה, להיכנס מהצד של 
התור, לעמוד בצד שמאל במדרגות נעות בטיוב בלונדון, חוסר סדר, 

“אני רק שאלה” ועוד. 
או שאוהבים אותנו או ששונאים אותנו, אבל אי אפשר להישאר 

אדישים אלינו. 

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות אצלך 

לתקופה הקרובה?

התכנית היא להמשיך להשקיע ולקדם את מרחב ירושלים והדרום. 
בשנים האחרונות, מרחב ירושלים והדרום של כלל ממותג כמרחב 
בוטיק. הדרך לשם הייתה לא פשוטה וחשוב לנו להמשיך ולעבוד 

קשה כדי לשמר את זה. 
אנו נמשיך לשים את סוכנינו, שותפינו העסקיים, במרכז, להוביל 

במתן שירות ותפעול תמיכה מקצועית ועסקית, ולשמר ולהגדיל את 
העסק בכל תחומי הפעילות.

חשוב לי מאוד להמשיך לחזק ולפתח את ההון האנושי במרחב – 
חבורה של עובדות ועובדים, מנהלות ומנהלים איכותיים ומקצועיים 
מאוד, שהם לב ליבו של המרחב, וחשוב לכולנו להמשיך ולהצליח יחד. 
אני גאה בצוות הקיים במרחב, נהנה לראות את ההתפתחות האישית 
של כל אחת ואחד ואת הדרך שעשינו כולנו יחד כדי להוביל. הכי 
משמח אותי לקבל תגובות חמות מסוכני ביטוח על שירות יוצא דופן 

שקיבלו מעובדי המרחב. 

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל?

אנחנו כל כך קטנים וכל כך משפיעים. יש בנו את כל הצדדים כמו 
שציינתי בתשובה לשאלה הראשונה, ועל כך אני גאה במדינה שלנו.

יום העצמאות של מדינת ישראל הוא יום שמסמל “לזכור ולא לשכוח”, 
יום בו אנו מוקירים ולא שוכחים את מיטב לוחמנו ובנינו שבזכותם 
אנחנו פה, ואני מייחל בהקשר זה גם להשבת הבנים: הדר גולדין, 

אורון שאול ואברה מנגיסטו ליקיריהם. 
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שבי שבתאי 
בעלי סוכנות הביטוח אשכול קדם וסוכנות הביטוח וריפיי

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת ישראל, 

את הישראליות?

מדינת ישראל בשבילי היא הגשמת החלום של הוריי. של אמי 
שנולדה בבריטניה, של אבי שמשפחתו עלתה מעירק, שיחד נטעו 
כאן שורשים והקימו בית ומשפחה לתפארת, על אף הקשיים, 
המכשולים והדוחק הכלכלי. וכאן טמונה גם תמצית הישראליות, כי 
להיות ישראלי בעיני זה להיות רעב לחיים, לאפשרויות, להגשמה 
ולהצלחה. זה לחיות את היום ולהסתער על המחר. זו הייחודיות 

שלנו וזו העוצמה שלנו כמדינה, כעם וכחברה.  

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות אצלך 

לתקופה הקרובה?

כמו מרבית הישראלים אני אוהב את המנגל, אבל בעסקים אני 
מעדיף בישול ארוך על אש קטנה. ראשית כל, השנה הגשמתי 
חלום מקצועי שלי ופרסמתי לראשונה ספר בשם "לא פחות 
ממצוין", שנותן כלים לסוכני ביטוח ואנשי מכירות ותוך זמן קצר 

הפך להצלחה גדולה.
מעבר לכך, לפני כשנתיים יצאתי לדרך של הקמת פירמה בעולם 
הביטוח – וריפיי סוכנות לביטוח. לטובת המסע המרתק הזה חברתי 
לשחר אמיר וביחד ביצענו כמה פעולות מרתקות, בהן ניתן לספר 

על רכישת צמרות ואקליפס. 
בימים אלו אני עובד על עוד כמה פעולות משמעותיות בענף 

הביטוח, שכבר בקרוב תוכלו לשמוע עליהן.

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל?

אני גאה במדינת ישראל, בפלא שיצרנו כאן ב-74 שנים ושלכל 
אחד מהסבים, ההורים וגם לנו יש חלק ביצירה הזאת. 

אני גאה בהישגים שלנו כמדינה וכחברה. הישגים בביטחון, 
בכלכלה, בחינוך, בטכנולוגיה, בתרבות ובכל תחום שרק ניגע בו. 
נכון, יש עוד הרבה מה לתקן ולשפר ויש לאן לשאוף, אבל ביום 
חגה של ישראל אני בוחר לעצור, להצדיע, להתמלא גאווה על 

המדינה הנפלאה שלנו.
יום עצמאות שמח!

רונית ורטמן
משנה למנכ”ל ומנהלת התפעול, Aon ישראל

יישראלי שליי
מה מסמל עבורך יותר מכל את מדינת ישראל, 

את הישראליות?

יוזמה ותעוזה. 
ישנם לא מעט ישראלים שהצליחו לממש את הרעיונות והחלומות 

שלהם בזכות היוזמה והתעוזה.
אם נשווה את מה שקורה בישראל לעומת מדינות אחרות, מרשים 
לראות את מספר הזוכים בפרס נובל ואת אינספור האקזיטים 
המוצלחים של ישראלים מוכשרים בעלי מעוף, שבזכות התעוזה 

והיוזמה הצליחו לממש את הרעיונות שלהם בארץ ובעולם.  

יעל האשי
מה הן התכניות המקצועיות שמתבשלות אצלך 

לתקופה הקרובה?

חיזוק ושימור ההון האנושי המקצועי בחברה.
לאור תכנית “Aon 2025” במסגרתה הציבה איאון ישראל יעד של 
הכפלת מחזור העסקים, אני מאמינה כי עמידה ביעד תתאפשר 
באמצעות עובדים טובים, שחקני נשמה מקצועיים שיהיו רתומים 
לתכנית ויעמדו בסטנדרטים הגלובליים שאנו מציבים לעצמנו 
כחברה וכיחידים. על כן חשוב לנו מאוד לשמר את העובדים, 
בפרט בתפקידים בתחומים המיוחדים בהם איאון ישראל נמצאת 
כגון ביטוחים בתחומי התשתיות, הסייבר, הפיננסים, ביטוח ימי 

ואווירי ועוד.

יהנפת הדגלי
מה גורם לך להיות גאה במדינת ישראל?

יכולת העמידה שלנו כמדינה באתגרים שנקרים בדרכנו, שלמרות 
המחלוקות והפילוג שקיים בחיי היומיום, ברגעי האמת הערבות 
ההדדית מתגלית במלוא הדרה. זה נכון גם כאזרחים  וגם כמדינה. 
הדוגמה האחרונה של הקמת בית חולים על אדמת אוקראינה 
מוכיחה כיצד מדינת ישראל קשובה ושותפה למצוקת אחרים ואינה 

מסתפקת בלהישאר ולצפות מנגד.
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