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 AIGערכה אירוע השקה לספר 'המדריך המלא לשמאות רכב'
הספר נכתב על ידי שלום ראובן ז"ל ודניאל ריהן | שי פלדמן :שמחים על שהצלחנו
להגשים את חלומו של שלום ועצובים על כי הוא לא זכה לחזות בהגשמת חלום חייו
| יהודה יגן העניק מגן הוקרה למשפחתו של ראובן

מנכ"ל  AIGשי פלדמן עם
יהודה יגן יו"ר ענף הרכב
באיגוד השמאים

תגיות :חברות ביטוח ,שמאים ,AIG ,עמוס ז'ורבסקי ,אורי גורביץ

מאת :מערכת עדיף
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חברת  AIGקיימה לאחרונה אירוע השקה לספרם של שלום ראובן ז"ל ודניאל ריהן' :המדריך המלא
לשמאות רכב' .הספר מיועד לשמאים ,חברות ביטוח ,בתי משפט ,עורכי דין ועוד .נמסר כי מטרת הספר היא
לרכז תהליכים ושיטות עבודה ולהעניק מסגרת עבודה מקובלת ,תכליתית ובת ביצוע בכדי ליצור אחידות
ועקביות בעבודת השמאי.
האירוע התקיים בהנחיית עו"ד נילי ברכה ,ראש
תחום מסחרי ומשפטי במחלקת התביעות של AIG
ובנוכחות משפחתו של ראובן ז"ל ושותפו  ,ריהן.

מפעל חייו של שלום ראובן ,השמאי
הראשי של  ,AIGממשיך גם לאחר
פטירתו

באירוע נכחו נציגי   AIGהמנכ"ל שי פלדמן; נורית
קנטור  סמנכ"לית בכירה של אגף הלקוחות; לי דגן
החברה תשיק בחודש הבא את הספר "המדריך
 סמנכ"לית ביטוחי רכב ודירה; יפעת רייטר 
המלא לשמאות רכב" שנכתב על ידי ראובן ז"ל
סמנכ"לית ביטוחי תאונות אישיות ,בריאות וחיים;
ודניאל ריהן | "חסרונו של ראובן מורגש בכל,
דיוויד רוטשטיין – סמנכ"ל כספים; אבירם גביש 
והספר שנכתב בשנות חייו האחרונות ,מעביר את
סמנכ"ל ביטוח מסחרי ויועץ משפטי; יעל נדב 
התורה לבאים אחריו"
סמנכ"לית משאבי אנוש; ליאור שיינין  סמנכ"ל
בכיר ערוצי הפצה; גיל שגיב  סמנכ"ל דיגיטל
ושיווק; עו"ד קרן אמיר  מנהלת מחלקת תביעות ,וכן נציגי איגוד השמאים :יהודה יגן  יו"ר ענף הרכב
באיגוד; אילן בןארצי  סגן יו"ר האיגוד; עו"ד אורי גורביץ  יו"ר הוועדה המקצועית הארצית באיגוד; עמוס
ז'ורבסקי  חבר הוועדה המקצועית הארצית ועוד.
25/4/2017

תמונתו של שלום ראובן ז"ל על רקע הספרים באירוע ההשקה
ריהן סיפר על תהליך הכתיבה" :רעיון הפרויקט של הספר לא הרפה משלום והוא היה היוזם והמנוע העיקרי
שלו ,שלום הצליח לסחוף אותי בהתלהבות שלו מהרגע הראשון בו נפגשנו" .ריהן הודה ל AIGשהשתתפה
וסייעה בהוצאת הספר.
פלדמן סיפר לנוכחים על ראובן" :איש ישר ,צנוע ,מקצועי ויסודי בעבודתו ,שהיה נכס לחברה" .פלדמן דיבר על
ההחלטה של החברה להגשים את חלומו של ראובן ולהוציא את הספר לאור" .וכך היום אנו ברגשות מעורבים,
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שמחים על שהצלחנו להגשים את חלומו של שלום ועצובים על כי הוא לא זכה לחזות בהגשמת חלום חייו",
אמר.
יגן העניק למשפחתו של ראובן מגן הוקרה על תרומתו להאדרת מקצוע השמאות ואמר כי הספר עונה על צורך
בענף הביטוח והשמאות שבו עד היום אין משהו שמרכז את כל התורה המקצועית תחת קורת גג אחת ומנסה
ליצור אחידות בעבודת השמאי" .הספר ישרת את כל הצדדים ,מצד אחד את חברות הביטוח בכך שהוא יסייע
למניעת הונאות ביטוח ,מצד שני את השמאי שעבורו הוא ישמש כמורה נבוכים וינחה אותו כיצד לאזן בין כל
האינטרסים המעורבים בתיקון הנזק לאחר תאונה ,תוך שמירה על אובייקטיביות ויושרה מקצועית ללא משוא
פנים .כמובן שגם את המבוטחים ,שכן הספר יתרום לכך שהם יקבלו פיצוי ראוי שישיב את הרכב לקדמותו".

סגור חלון..
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