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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

זכתה במכרז של  מנורה מבטחים  חברת 
אוניברסיטת תל אביב ותבטח את עובדי הסגל 
המנהלי בחמש השנים הבאות. פרש קונספט, 
שבבעלות ד”ר אודי פרישמן, ניהלה את המכרז. 
סוכנות הביטוח גיל ורדי תלווה את המבוטחים 

במהלך תקופת הביטוח. 
עובדי הסגל המנהלי של האוניברסיטה בני 
משפחותיהם היו מבוטחים בביטוח בריאות 
בחברת מגדל. השבוע הסתיים מכרז הביטוח 
וחברת מנורה זכתה ותבטח את 2,000 העובדים 

ובני משפחותיהם ואת ציבור הגמלאים.
ה  ס כ מ ה ס  י ס ב ד  ב ו ר ל  ל ו כ ח  ו ט י ב ה
קטסטרופות, כדוגמת תרופות יקרות שאינן 
ניתוחים  כלולות בסל הבריאות, השתלות, 
אמבולטוריים  וכיסויים  בחו”ל  מורכבים 
ובדיקות  מומחה  רופא  עם  )התייעצויות 

בחלקו  וממומן  אבחנתיות( 
בנוסף  ידי האוניברסיטה.  על 
יכולים העובדים להרחיב את 
הביטוח בכיסויים שונים, כגון 
ניתוחים, אמבולטורי נרחב, פיצוי 
בגילוי מחלה קשה ועוד כיסויים 

חדשניים ומגוונים. 
אהוד  ידי  על  נוהל  המכרז 
בחברת  בכיר  יועץ  ליפשיץ, 
הייעוץ פרש קונספט. סוכנות 
ורדי,  גיל  הוותיקה  הביטוח 
שנבחרה ללוות את העובדים, 

ובראשה  כיום תחת הנהלה חדשה  נמצאת 
עומד איתי אשכנזי. 

אבלין מילוא, יו”ר ועד העובדים, ציינה את 
מסל  כחלק  בריאות  ביטוח  של  החשיבות 

ההטבות הסוציאליות של ארגון 
לעובדיו שאינה מוטלת בספק 

ומהווה נידבך מציל חיים.
אורית קרמר, מנהלת תחום 
מבטחים:  במנורה  הבריאות 
לאוניברסיטת  מודים  “אנו 
האמון  הבעת  על  אביב  תל 
ובחירתנו לבטח את עובדי הסגל 
האוניברסיטה.  של  המנהלי 
לגופים  מצטרפת  זו  בחירה 
רבים נוספים שבחרו במנורה 
מבטחים למתן כיסוי לביטוחי 
בריאות עבור עובדיהם.  עובדי הסגל המנהלי 
של האוניברסיטה ייהנו מכיסוי ביטוחי רחב, 
תוך אפשרות להרחבת הכיסויים הביטוחיים 

ומשירות יעיל ומקצועי”.

אושרו פוליסות לחקלאים בסך 16 מיליון 
שקל בביטוח נגד גניבה והשמדה של יבולים 
וגניבות צאן.  גניבות בקר  מבתי אריזה, 
משרד החקלאות ומשרד האוצר קידמו את 
הנושא על מנת שחקלאים יוכלו להתמודד 
כלכלית הפסדים של גניבות ויקבלו כיסוי 

ביטוחי. 
2017, שר החקלאות  כי משנת  נמסר 
אורי אריאל קידם מול משרד האוצר את 
הפוליסות על מנת להיטיב עם החקלאים 
חקלאית.  פשיעה  בעקבות  נפגעו  אשר 
הפוליסות, יפעלו דרך הקנ”ט )הקרן לנזקי 
טבע( וישירות לחקלאים. התקציב יופנה 

לטובת סבסוד פרמיות ביטוח במסגרת תקציב 
מיוחד שיינתן לקרן לנזקי טבע, חברת הביטוח 

הממשלתית.

משה כחלון: “על מנת לסייע  שר האוצר, 
לחקלאי ישראל להתמודד עם גל הפשיעה 
לפשיעה  ביטוח  בקבלת  הקשיים  ולאור 

על  חקלאית מחברות הביטוח, החלטנו 
פרסום פוליסה ראשונה מסוגה שתאפשר 
צעד  זהו  יותר.  ודאות רחבה  לחקלאים 
משלים, שנועד לאפשר יציבות עד לפעולת 
תכנית  כי  תקווה  אני  האכיפה.  גורמי 
את  תשנה  התופעה  למיגור  הממשלה 
בהקדם  החקלאים  של  חייהם  מציאות 
מן  הפשיעה  בעקירת  ותסייע  האפשרי 

השורש”.
“בשורה  אריאל:  אורי  החקלאות  שר 
ומתן  משא  לאחר  לחקלאים.  משמחת 
ארוך עם האוצר, אושר התקציב לפוליסות 
לפשיעה חקלאית. זוהי בשורה משמעותית 
אשר תיטיב עם החקלאים. זהו מהלך חשוב 
בין מהלכים נוספים שאנו מקדמים. נמשיך 

לפעול לטובת החקלאים”.

מנורה מבטחים תבטח את עובדי 
אוניברסיטת תל אביב בביטוח בריאות

אושר תקציב למאבק בפשיעה החקלאית

  המבטחת הקודמת הייתה מגדל  חברת הייעוץ פרש קונספט 
ניהלה את המכרז  סוכנות הביטוח גיל ורדי תלווה את המבוטחים

  שר האוצר ושר החקלאות הגיעו להסכמה לפיה יועברו 16 מיליון שקל 
לטובת פוליסות לחקלאים  הפוליסות, יפעלו דרך הקנ”ט וישירות לחקלאים

כדאי לדעת

www.youtube.com/watch?v=-pwucJKPmRk&feature=youtu.be רק באפליקציית
ניתן לקבל סטאטוס ביצוע סקר בעסק 

 הזמנתם סקר בעסק? 
הכנסו עכשיו לחנות רוצים לדעת אם בוצע? 

MYFNX האפליקציות וחפשו

לצפייה בסרטון ההשקה לחץ כאן

אורית קרמר, מנהלת תחום 
בריאות במנורה מבטחים

שר החקלאות אורי אריאלשר האוצר משה כחלון


