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בת המהפכה   – האחת  תמרגיזות. 
חבורה הציבורית בגוש דן. כולם מוחים 
ונבוכים אבל עוברים לסדר היום. במקרה 
בביטולו,  או  קו  בהוספת  מדובר  לא  זה 
אלא בניסיון יומרני לשנות לחלוטין את 
התחבורה הציבורית. שינוי האמור לשרת, 
כביכול, את ציבור הנוסעים. סביר להניח 
שלאלה שיזמו את התוכנית יש רכב פרטי 
או רכב צמוד בתוקף תפקידם לכן ספק 
אם הם אכן מודעים ורגישים לתוצאות 
שהנושא  כמובן  המהפך.  של  המעשיות 
כמה  אציין  אבל  מפורט,  תחקיר  מחייב 
דוגמאות מניסיוני. קו 61, לדוגמה, נסע 
מדרום רמת-גן לתל-אביב דרך הרחובות 
ג'ורג' ומשם  ארלוזרוב, דיזנגוף והמלך 

הנו הריפורמה  לאחר  כרמלית.  תלמסוף 
כחית הוא ימשיך מארלוזרוב לרחוב בן-

יהודה. אבל אין זה עניין של גיאוגרפיה. 
דיזנגוף והמלך ג'ורג' הם לב העיר. מרכזי 
קניות, אתרי תרבות, בריאות ועוד. אני 

תמשער שמישהו סבר שמאחר ששני רחו
בות אלה עמוסים הרי שהמסלול החדש 
גם חסכוני  ולכן  יותר  קו מהיר  יאפשר 
יותר, אבל שוב אין זה אותו קו מבחינת 

הצרכים של הנוסעים. 
 63 קו  הוא  בו  שהתנסיתי  נוסף  קו 
שלכאורה לא עבר כל שינוי. אבל מאחר 

תשהפעם חיכיתי לאוטובוס זמן ארוך מה
מקובל שאלתי את הנהג – למה? הוא אמר 
לי שמתוקף הריפורמה צומצמה התדירות 
ואכן כשהגענו לתחנה ברחוב  של הקו. 
כבר  האוטובוס  ארלוזרוב(  )רכבת  בגין 
לתחנה  הגיע  וכשהוא  ודחוס  צפוף  היה 

הבאה )כניסה לקריה( לא היתה אפשרות 
תלהעלות את כל הנוסעים. דוגמה שלי

שית, הכי מרגיזה הוא קו 45. קו חשוב, 
בין  העובר  לתל-השומר,  אביב  מרמת 
ארבע ערים – תל-אביב, גבעתיים, רמת-
תגן ובני ברק – ומקשר גם בין כל האוני

ברסיטאות והמיכללות באיזור. אכן – עם 
ביטול הקו נמתחה על כך  ההודעה על 
ביקורת והממונים על הריפורמה הודיעו 

שהקו ישאר על כנו. 
כאן באה הבדיחה הגדולה. לפני כמה 
ימים הזדמן לי לנסוע בקו זה בין רמת 
אביב לגבעתיים. קו זה יוצא בדרך כלל 
20-15 דקות. הגעתי לתת  בתדירות של
ואין אוטובוס. לא  20 דקות  חנה. עברו 
ויתרתי. המשכתי לחכות. ואכן האוטובוס 
הגיע כעבור 50 דקות. שאלתי את הנהג, 
למה? והוא ענה לי שמעתה האוטובוס יצא 
כל שעה. לא הבנתי אם מדובר בבדיחה 
באפריל.  ה-1  של  במתיחה  או  לפורים 
אבל אלו הן העובדות. אני משער שאין 
במפת הארץ קו עירוני כל שהוא היוצא 

תבתדירות כה נמוכה. אין לי ספק שמא
חורי התחבולה יש מחשבה. 

כעבור זמן הנוסעים יווכחו מן הסתם 
שאין הם מסוגלים לעמוד בלוח הזמנים 
ברירה אלטרנטיבה  בלית  וינסו למצוא 
יפחת מספר  חלקית. לאט לאט  גם  ולו 

תהנוסעים. הבירוקרטיה תנצח את הדמו
קרטיה ואז יוכלו לומר לנו – אתם רואים? 
צדקנו – אין צורך בקו 45... כמובן שזוהי 
רשימה חלקית מנסיון אישי. אני משער 

נו דוגמאות  מעט  לא  להביא  תשאפשר 
ספות. 

תמה שמתמיה מדוע לא היתה כל תגו
בה ציבורית רצינית לעניין זה מצידם של 
נציגי ציבור מוסדות, פוליטיקאים, חברי 
מחיר  אם  דאגה!  אל  אבל  ועוד.  כנסת 
יעלו  כולם   – בחצי שקל  יעלה  הקוטג' 

על הבריקדות...
פחות,  לא  המרגיז  השני  המחדל 
מהיבט שונה לחלוטין, היא ההצעה לדון 
מישהו  העבודה.  שעות  מספר  בצמצום 
גילה שבהשוואה לכמה מדינות אירופה 
בישראל עובדים יותר שעות. כמובן שכל 

תהשוואה כזאת היא סטטיסטית ולא פרק
טית. אפשר ללמוד מאירופה הרבה דברים 

תאבל על כך עדיין לא שמענו. אולם הע
ניין הוא לא כל כך במספר השעות אלא 
בהצעה להחליף לצורך כך את יום השישי 
כיום שבתון ביום ראשון. מישהו שכח מן 
הסתם שמדינת ישראל היא עדיין מדינת 
היהודים. הצירוף שישי-שבת אינו כמו 
שבת-ראשון. הצעה זו, אם נרצה או לא 
נרצה, היא אקט מיסיונרי, בבחינת – בואו 
ונאמץ לנו את 'השבת' של הנוצרים כיום 
מנוחה ואילו יום השישי, ערב שבת שלנו, 

תיחזור להיות יום עבודה רגיל; כמובן במ
סגרת המיגבלות של שעות העבודה. אני 

צי ואנשי  פוליטיקאים  שאותם  תמשער 
בור שיזמו את ההצעה אולי לא חשבו על 
כך. אבל החלפת יום שישי ביום ראשון, 
בהמשך למסורת המפוקפקת של חוגגי 
ה'סילבסטר' היא – בדיעבד – יותר מאשר 
'יום מנוחה'. כאילו אנחנו רק מאריכים 
ולא  יום  בעוד  השבת שלנו  מנוחת  את 
יותר. אני מקווה שמי שהעלה את ההצעה 

יחשוב, יהרהר, ויגנוז אותה.

בציבור  מאיצות  ביטוח  חברות 
שר רעה  לכל  פוליסות  תלרכוש 

ביום  עליו  לנחות  עלולה  לצלן  חמנא 
אינו  בראשו  שעיניו  מי  ואכן,  סגריר. 

תמפקיר את עצמו ואת יקיריו בידי הגו
אכזר,  מאד  לעיתים  להיות  שיכול  רל 
החגורה,  את  מהדק  לעצותיהן,  ונעתר 

תמצמצם בהוצאות חיוניות אחרות, ומפ
קיד בידיהן את המעט שהצליח לצבור, 
הביטחון.  תחושת  את  להגביר  ובלבד 
תמיד  מסבירה  אינה  המזל  אלת  ברם, 
את פניה,  אסונות מתרחשים, ואדם או 
על  להתדפק  נאלצים  משפחתו  קרובי 
שעריהם של נציגי חברת הביטוח כדי 

לממש את זכויותיהם.  
באותה עת, הם ניצבים לעיתים כמו 
בפני אותה אספקלריית קסם שאם אתה 
מסתכל בה מן החזית תראה את בבואתך 
במידותיה המצויות. אך אם תזוז מעט 
ותביט מהצד, תראה את דיוקנך הולך 
פניך  ומשקל.  בשר  ומאבד  ומתעוות 
הופכים להיות צנומים ודווים אך כנגד 
זה ארוכים ומתמשכים. והיה אם תבוא 
מזווית שונה, צורתך אוספת משקל וסרח 

תעודף, לחייך מתמלאים בשר כאילו שע
מדו והלעיטוך חלב ודבש כל הימים.

למגינת הלב, כמו המראה המעוותת 
הבי חברת  נציגי  כך  הגוף,  צורת  תאת 

טוח  מסלפים ומסרסים את מובנן של 
ומעמידים  בפוליסה  הכתובות  המילים 
אותן בזוויות הנוחות להם. אינם חשים 

תבושה להעלות כל טענה, הזויה ומתע
תעת ככל שתהא, ובלבד שתסייע להם 
להתחמק מתשלום. למבוטח ההמום לא 
נותרת ברירה אלא לפנות לעזרת בית 

נוסף עבור  יזדקק לממון  המשפט. שם 
כי  שיגלה  הנמנע   מן  ולא  דין,  עורך 
טענות שאינן עולות בשום קנה מידה 
עם השכל הישר, יש להן סיכוי להתקבל. 
אדם  של  מקרה  המחשה,  לשם  קחו 
שנפגע קשה בתאונה. הוא אושפז תקופה 
ממושכת עד שהחזיר את נשמתו לבורא. 
למשפחה נדרש זמן להתאושש והיא פנתה 
לקבל את תגמולי הביטוח המגיעים על 
פי הפוליסה, כשנתיים וחצי לאחר המוות. 

בחברה נמסר כי תביעתם התיישנה, 
תשכן זו תקפה לשלש שנים. כיצד? הס

פירה, נאמר להם, מתחילה מיום התאונה 
ולא ממועד המוות. המשפחה טענה כי 
הדבר אינו מתקבל על הדעת, שכן מה 
היה קורה אם המנוח היה מחזיק מעמד 
שלו  התביעה  אז  וחצי,  שנתיים  עוד 
הייתה מתיישנת טרם בואה אל העולם? 

תאך נציגי החברה הסבירו שההלכה נק
ידי בית המשפט העליון בכ תבעה על 

כזה  דין  שפסק  מסתבר  ובעצמו.  בודו 
קיים אלא שהוא מתייחס לתביעת נכות 
ולא מוות. יתר על כן, הקביעה נתקלה 
התנגדות  עוררה  וגם  חריפה  בביקורת 

בספרות המשפטית.
בחיפה דחה את  בית משפט השלום 
טענות המשפחה בנימוק כי "המוות הוא 
אך ורק תוצאה מצערת של התאונה. הא 
ותו לא", כלשונו. בית המשפט המחוזי 
שדן בערעור, הפך את הקערה על פיה 

תוקבע, כי תביעה עבור אובדן חיים מצ
המוות. בלע תריכה את התרחשותו של 

דיו לא מתגבשת הזכות לקבל תגמולי 
ביטוח. ועוד, איך יכולים יורשים לדעת 

תשיש להם זכות לתבוע כספים עבור פטי
רת יקיריהם מבלי שאלה נקראו תחילה 

תלפמליא של מעלה? כל עוד אינם משוכ
נעים שהללו הלכו לעולמם, אינם יכולים 
לדעת אם תהיה להם תביעה. ברור שלא 
ניתן לתבוע תגמולי ביטוח עבור מוות 
התביעה  עילת  לפיכך,  הפטירה.  טרם 
"נולדת" רק במועד הסתלקותו של אדם. 
לשופטים  הראוי  הכבוד  כל  עם 
המלומדים, מוצע שיבדקו מדי פעם 
כיצד מתקבלות פסיקותיהם בציבור, 
הנחיות  אם  מוודאים  שטייסים  כפי 

תמכשירי הניווט שלהם מתאימות למ
תרחש בשטח.

בן-עמי פיינגולד

ד"ר אורי אדלמן

רפורמה עלייך ישראל

ביטוח לא בטוח
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מאמר מערכת

רומניה? בולגריה? נו, לא באמת חשובות, אומר לעצמו הישראלי 
תוממשיך הלאה. באופן עקרוני זה נכון. אירופה עדיין חותכת הח

לטות בברלין ובפריז ולא בבוקרסט וסופיה. ואולם עבור ישראל העתיד 
טמון דווקא במזרח. "אסטרטגיה בלקנית", מגדיר ראש הממשלה נתניהו 
את הידוק היחסים בין ממשלתו למדינות הבלקן בפרט ומזרח אירופה 

בכלל. אכן מדובר במהלך אסטרטגי.
תבשתי המדינות שבהן ביקר נתניהו בשבוע שעבר, מתייחסים ליש

ראל כפי שהיא בלי לינקג' לעניין הפלשתיני. "במזרח אירופה אנחנו 
אלה שמעלים את הסוגיה הזו והיא תופסת מעט מאוד מנפח הפגישות. 
במערב אירופה זה יכול לתפוס לעיתים את רוב השיחה", גילה אחד 

מיועציו של נתניהו.
ייתכן שהפועל המתאים יותר להגדרת היחס של שתי המדינות הללו 
לישראל הוא הערצה. "אומת הסטרטתאפ", הגדיר את ישראל פרסום של 
תהעיתון הכלכלי השני בגודלו בבולגריה. לא פחות מארבעה עמודים צפו

פים עם תמונות מחמיאות של נתניהו ושמונה משריו הוקדשו לביקור 
שבישראל אוזכר בשוליים. יום קודם לכן קבע ראש ממשלת רומניה אמיל 
בוק כי "ישראל היא בעלת הברית החשובה ביותר של רומניה במזרח 
התיכון". ולחשוב ששתי המדינות אלה היו בעבר הלא רחוק תומכות 

נלהבות של שליטי ערב. 
תמדינות מזרח אירופה עודן מרוכזות בסגירת הפערים הכלכליים והט

כנולוגיים בינן לבין מערב היבשת. הדבר ניכר בחזות הבניינים, במראה 
הרחובות ובאיכות השירות הטכנולוגי. בפער הזה כבר נכנסים הראש 
היהודי והיזמות הישראלית. ישראלים משקיעים שלושה מיליארד דולר 
תמדי שנה ברומניה. 'אפריקה ישראל', 'תנובה' ו'פריגת' הן רק חלק מהמו

תגים הישראליים שתמצאו בקניונים בבוקרסט. ועדיין נותר ברומניה כר 
נרחב של יזמות ישראלית. על אחת כמה וכמה בבולגריה. כאן הקשרים 

הכלכליים והאחרים בקושי בשלב נביטה. 
תהבולגרים והרומנים בביקור האחרון, או הצ'כים, היוונים והפולנים בנ

סיעות קודמות – מכירים ביתרון הישראלי ומבקשים לנצל אותו. מדהים 
לעיתים לשמוע את הטקסטים של מנהיגי המדינות האומרים גלויות 
"אנחנו רוצים ללמוד מכם". הם רואים בישראל מודל למדינה שהפכה 

במהירות למפותחת ומעוניינים לחקות אותה. 
הרווח לישראל הוא לא רק כלכלי ומעמדי, אלא גם פוליטי. ירושלים 
תצריכה כמה שיותר מדינות שיימנעו מתמיכה בפלשתינים באו"ם בספ

טמבר. חשוב לה במיוחד להגדיל את הפיצול בין חברות האיחוד האירופי 
בסוגיה. בקשותיה בעניין זה מתקבלות בנפש חפצה. את רומניה ובולגריה, 
שתיים מתוך 104 מדינות שתמכו בפלשתינים בת1988, יכולים האחרונים 
להוריד מהמצבת. זו התוצאה המיידית של ביקור נתניהו בשתי המדינות 

בסוף השבוע שעבר.

אריאל כהנא

עם הפנים מזרחה

למגינת הלב, כמו המראה המעוותת את צורת 
הגוף, כך נציגי חברת הביטוח  מסלפים ומסרסים 

את מובנן של המילים הכתובות בפוליסה ומעמידים 
אותן בזוויות הנוחות להם. אינם חשים בושה להעלות 

כל טענה, הזויה ומתעתעת ככל שתהא, ובלבד שתסייע 
להם להתחמק מתשלום


