עיקרי יו עיו רכוש – אוקטובר 2015
לאחר  3שנות הפסקה חידשנו השנה את מסורת ימי העיו ושמחנו לארח אתכ בכנס שנער בחודש
אוקטובר האחרו באול ה"אווניו" המרשי .
לנוחיותכ  ,להל הנקודות העיקריות בכל הרצאה ומבחר מהתגובות שהתקבלו.
ביטוחי משנה
הרצאתה של שירי מרזל סמנכ"ל ביטוח בחברת ענבל
ההרצאה נפתחה בהצגת הנזק הכבד שנגר בשריפה במתח האוטובוסי של חברת "ד " כדוגמא
לאפשרות של נזק שיגרו אובד כספי חריג ,ולחשיבות של הגנה פיננסית מפני אירועי נזק
קטסטרופליי .ג הקר הפנימית מגנה על עצמה מפני אירועי חריגי ,בשורה של כלי .ענבל
רוכשת עבורה ביטוחי משנה לרכוש המדינה ולחבויות שלה.
ישנ גורמי שוני המשפיעי על תמחור ביטוחי המשנה .המרכזיי ה מצב שווקי ההו
הבינלאומיי ואירועי נזק קטסטרופליי בארצות בה יש ביטוחי בהיק רחב .גור נוס הוא
פרופיל הסיכו של המבוטח .ענבל פועלת יחד ע משרדי הממשלה על מנת לשפר את פרופיל הסיכו
של המדינה ,כמבוטחת.
נכסי המדינה נבחני על ידי מבטחי המשנה על פי מספר פרמטרי המסייעי לקבוע את רמת הסיכו
בה .במסגרת המבחני הללו א נשלחי זו השנה השלישית מהנדסי מחברות סיקור בינלאומיות
לבדיקת מצב הבטיחות במבני המדינה.
המסר המרכזי של ההרצאה :ישנה חשיבות רבה להקפדה על ביצוע המלצות הביקורות השנתיות של
שירותי הכבאות וההצלה ,מה שיוביל ה להקטנת הסיכו לשריפות ,וה לשיפור הפרופיל של המדינה
שמוצג למבטחי המשנה.
ביטוחי חבויות
הרצאתה של ליאת כה ,חתמת הקר הפנימית
ההרצאה נפתחה בהצגת תכני פוליסות החבויות השונות הנדרשות בעת התקשרות ע ספקי
ובעמידה על ההבדלי ביניה  .כאשר אד מקיי קשרי עסקיי ע לקוחותיו ,מייצר מוצרי
ומשווק ,הוא חב בחובת זהירות על פי מספר חוקי בארבעה תחומי עיקריי :
פוליסת אחריות כלפי צד שלישי – לפי פקודת הנזיקי  מעניקה הגנה מפני התרשלות כללית כלפי צד
שלישי .אול ,פוליסה זו מחריגה את אחריותו המקצועית של אד ואת אחריותו כלפי מוצרי שייצר
וכלפי עובדיו.
חברות הביטוח מוכרות פוליסות משלימות לחריגי הללו וה :
•

פוליסת אחריות מקצועית %לפי פק' הנזיקי  %מכסה את ההתרשלות הנובעת מטעות מקצועית
שמקורה בתו לב ,בטעות או בהשמטה.

•

פוליסת חבות המוצר %לפי פק' הנזיקי וחוק אחריות מוצרי פגומי )גו(.מרחיבה ג נזקי
לרכוש צד שלישי .נמכרת למי שמייצר או מספק או מתקי מוצרי.

•

פוליסת חבות המעביד %פק' הנזיקי ודיני עבודה שוני .נמכרת למי שמעסיקעובדי בבית
העסקומספקת לו הגנה מפני תביעות עובדי בגי תאונה שאירעה בעבודה ומעל הסכומי שהביטוח
הלאומי משל.
לכול גבולות אחריות מוגדרי מראש לאירוע ולתקופה ובנוס עליה ,מכוסות ג הוצאות סבירות
להגנה משפטית.
לכול חריגי שלא נית לרכוש בגינ הרחבות והעיקריות שבה  :נזקי מלחמה ,מעשה זדו של
המבוטח ,אחריות לפי הסכ ונזקי כתוצאה ממלחה או טרור.
המסר המרכזי של ההרצאה :הבנה מעמיקה יותר בתכני הפוליסות תחדד את ההכרח בהקפדה על
דרישת המצאת אישורי ביטוחיי לקיו הפוליסות הללו מאת כל מי שבא ע המדינה בהתקשרות
לצור #אספקת מוצרי או שירותי .ויתור על אחת מהפוליסות הנדרשות חושפת מידית את המדינה
לסיכו כלכלי.
היבטי פליליי בבטיחות
הרצאתה של עוה"ד רות עשהאל לשעבר מנהלת מחלקה פרקליטות מחוז דרו ומרצה במכללת
ספיר.
ההרצאה נפתחה בהצגת נושא הרשלנות בדי הפלילי ,ובחינתה נוכח שני מרכיבי:

•

חובת הזהירות המושגית והקונקרטית  מהי הזהירות המצופה מ"אד מ היישוב" בכל מקרה
ומקרה.

•

שאלת הקשר הסיבתי הא מתקיי קשר סיבתי עובדתי )פיסי( וקשר סיבתי משפטי בי האירוע
והתוצאה .אד רשל אינו משתחרר מאחריותו עקב אישור של גור אחר )ג רשלני( וכ  ,הסתמכות
על נוהג אינה משחררת מאחריות  נקודות זו הודגשו בהקשר של הנטייה שלנו לעיתי לא לחקור
לעומק נושא בו אנו נדרשי לתת אישור ברגע שזיהינו שקוד לנו אושר העניי ע"י מישהו שאנו
מעריכי כבעל מקצוע מקצועי בארגו  ,או כאשר התנהלנו לפי נוהג .ההדגש הינו שלא תהיה לנו
טענת הגנה בשל העובדה שסמכנו על מישהו אחר או בשל העובדה ש"כ #תמיד עושי כול".
לאחר סקירת מספר דוגמאות לאירועי אסו כדוגמת אסו ערד ואסו גשר המכביה ,ערכה רות
רשימת כללי שא ננהג לפיה נגביר את סיכויינו שלא להיות מעורבי באחריות פלילית:

•

הכנת הסכ בכתב מול הקבל הזוכה.

•

הוצאת הזמנת עבודה מדויקת וברורה שהוכנה ע"י בעל מקצוע והכוללת דרישות הנדסיות חד
משמעיות ,עמידה בתקני ותיאו בי יועצי.

•

הוצאת צו התחלת עבודה –ע"י מי שהוסמ #לכ #בלבד.

•

מינוי של כל בעלי המקצוע שהחוק מחייב ) מתכנ  ,מפקח ,יוע& בטיחות וכו'( לא לחסו .!!!! #המזמי
נחשב "מבצע בנייה " ועליו חלות כל החובות על פי חוק .א אותו אד מעסיק קבל ראשי ,החובות
החלות על פי חוק על "מבצע הבנייה" יעברו לקבל הראשי .היה והועסקו מספר קבלני ולא מונה
קבל אחד ראשי ,יישארו החובות החוקיות מוטלות על "מבצע הבניה".

•

הקפדה על קיו כל הביטוחי הנדרשי.

המסר המרכזי של ההרצאה – לא נית להפריז בחשיבות של כל הכללי שנרשמו לעיל .ה נועדו
להג על מזמי העבודה מפני עירובו בתביעות בגי התרשלות הגובלת בפלילי במקרי בה תוצאת
אירוע כזה עלולה א לגבות חו"ח חיי אד.

התנהלות מושכלת ומפוקחת ככלי לחסכו כספי היחידה
הרצאתה של מירב בר%יעקב ,סגנית מנהלת אג& תביעות רכב ורכוש


ההרצאה נפתחה בהצגת אירוע סערה שפקד גדר המקיפה את מתח אחד היחידות הממשלתיות.
חלק מהגדר קרס ומהנדס שנשלח לבצע חקר הכשל קבע ש"ביצוע שלא בהתא לתוכניות ועשיית
שימוש בדיבלי שיוצרו מחומר מחלידגרמו להיחלשות החיבורי ,לאי עמידת הגדר בלח& הרוח
ולקריסת מקטע ממנה" .כמו כ קבע כי יש לבצע חיזוק של המקטע שטר קרס .היחידה התקשתה
לאתר את ההסכ ע הקבל המבצע ותחת לח& זמני הנובע ממגבלות של היחידה עצמה ,הזמינה
התיקו הכולל באמצעות קבל שאיננו הקבל המקורי .לאחר מספר חודשי נמצא ההסכ והתברר
כי עובר לאירוע הגדר הייתה תחת אחריות וכי הוקדשו סעיפי ברורי בהסכ המגדירי אופ
התנהלות מול הקבל בעת קרות כשל בגדר והכוללות מת הודעה מוקדמת לקבל  ,איפשור ביצוע
העבודה באמצעות קבל אחר בתוספת של  12%על מחיר הבסיס של הפרויקט ,במידה ולא נית
להגיע להסכמות ע הקבל הכושל וכ תרופות בצורת קיזוז עצמי או חילוט ערבויות .הואיל ולא
התבצעה פניה מסודרת לקבל הכושל יהיהבלתי אפשרי בנקודת זמ זו לאפשר לו לחקור בעצמו את
סיבת התמוטטות הגדר )כשל ראייתי( ולתק את הטעו תיקו במחירי עלות .היק ההוצאה
הכספית של היחידה עומד על כשני מיליו *.
לאחר מכ נסקרו כל תחומי השירות של תחו הרכוש בקר הפנימית מול היחידה והתהליכי בה
אי הקפדה על מעקב נכו גורמת להפסדי כספיי ליחידה והעיקריי בה:

•

הודעה על גריעת מבני מניעת תשלו דמי כיסוי בגי מבנה שלא מוחזק יותר ע"י היחידה .אי
החזרי דמי כיסוי רטרואקטיבית

•

תחזוקת הסכמי מול קבלני ערבויות בתוק וקבלת אישור ביטוחי מידי שנה.

•

 18%מכלל תיקי התביעה נסגרי ללא תשלו לאחר שהיחידה קיבלה אישור עקרוני לנזק אול לא
הגישה את חשבונית התיקו /הרכש .בנוס  8%מכלל התיקי נסגר לאחר תשלו מקדמה בלבד,
מה שאומר שהיחידה הסתפקה בפיצוי חלקי וויתרה על פיצוי מלא מחמת אי הגשת חשבונית
התיקו .

•

כאשר היחידה מבצעת כינו נזק ע"י משיכה ממלאי קיי – קיימת פרוצדורה מול הקר לפי נית
לקבל פיצוי מלא ג במקרה של משיכה ממלאי קיי.

•

שריו תקציבי בטיחות במהל #שנת תקציב את החשבוניות נית להגיש שלא באותה שנת תקציב
ולבלד ששוריי תקציב מראש.
המסר המרכזי של ההרצאה– חשוב שכל מנהל בתחומו ימפה את כלל התהליכי הקשורי בממשקי
העבודה מול ענבל ,ימנה גור אחד שירכז את הפעילות מול ענבל ואשר תפקידו יהיה לתא העברת
מידע ומסמכי מענבל ואליה וכ  ,בכל נקודה בה עולה סוגיה המחייבת קבלת מידע רבתחומי ,לשת

את כל מי שנוגע בתחו אצל היחידה ,החל מיועמ"ש ,דר #אנשי בינוי ורכש וכלה בקב"ט.
המלצה :קבעו כללי פנימיי בתו #היחידה להתנהלות נכונה מול ענבל ופקחו על יישומ  זה ישתל
לכ.
"ווינרי  ,לוזרי ומה שביניה "
הרצאה חוויתית של ניב פרא
מדוע יש אנשי שיוצאי ממעגלי עוני ואחרי הנותרי בה?
אי #קורה שאנשי בעלי כישורי בינוניי מצליחי ומתפתחי יותר מאשר אנשי מלאי כשרו
הנותרי מאחור?
מה הגורמי המנבאי הצלחה?
כיצד לשכלל את היכולות שלנו כ #שנצליח בכל תחומי החיי שלנו?.
אלו ה השאלות בה עסקה הרצאתו המהנה של ניב פרא שנתנה כלי כיצד לגלות את ה"וינר
שבתוכנו"
בהרצאתו פירט ניב ארבעה מפתחות הצלחה הנמצאי בבסיס היכולת של כל אחד מאתנו שאות
עלינו לשכלל בתו #עצמנו:
•

היכולת לתכנ לטווח ארו ולשל מחיר של ויתור על הנוחות של ה"כא ועכשיו" למע רווח גדול
יותר הטמו בהצלחה עתידית  %הא אנו מוכני לשל מחיר עכשיו למע רווחה עתידית תפקיד
שלא אוהבי כמקפצה לתפקיד עתידי ,ילד שמוכ בצורה עקבית לוותר על החברי לפני מבח על
מנת להצליח בלימודי.

•

היכולת לייצר קשרי חברתיי ולהשתמש בה .

•

דחיית סיפוקי  מול פיתוי רגעי למטרות לטווח יחסית קצר .מתאפיי בחוסר עקביות" .....אני
רוצה לאכול בריא אבל עכשיו חילקו במשרד סופגניות" .או "אני רוצה עכשיו לרו& אבל קר בחו&
מחר אני ארו&" .בהחלט ייתכ שארו& מחר או שאוכל בריא מחר אבל לא בטוח.

•

פרואקטיביות  %חשיבה מוכוונת פתרו  .תמיד דברי משתבשי .אז או שאתה עסוק בלפתור את
הבעיות שצצות בדר #להגשמת המטרה כדי להתקד הלאה או שאתה עסוק בלשמר את הבעיות
"אי לי מזל בחיי"" ,למה זה קורה דווקא לי" .אנשי פרואקטיביי ה אלו שיש לה "מיקוד
שליטה פנימי" וה רואי עצמ אחראיי לפתור את הבעיות שלה בניגוד למי שתמיד מאשי את
הגורל או גור חיצוני ואז חש קורב חסר שליטה ולא יכול להתגבר על הבעיות שלו.
המסר המרכזי של ההרצאה הכל בידיי שלנו וע גישה חיובית ,מעשית ואופטימית נוכל להגיע לא
שאנחנו רוצי .בהקשר זה ציטט ניב את עמי איילו שאמר בעת שפיקד על חיל הי "קברניט שלא
יודע לא הוא רוצה להפליג שו רוח שבעול לא תיקח אותו לש ".

שמחנו מאוד לארח אתכ בכנס רכוש  !2015נתראה בכנסי הבאי !

