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לכבוד
ממוני הבטיחות חברי לשכת ממוני הבטיחות בישראל -מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)
חברים וחברות יקרים,
הנדון :ביטוח אחריות מקצועית לחברי וחברות העמותה
.1

אנו ,חברי הו ועד המייסד של לשכת ממוני הבטיחות בישראל ,ולאור היעדר גוף
מקצועי ויציג לממוני הבטיחות בישראל ,החלטנו כי הגיעה השעה להקים עמותה
חדשה לממוני הבטיחות במדינת ישראל שמטרותיה הן כדלקמן:
א.

הקמת ארגון יציג לפי כל דין לכלל ממוני הבטיחות בישראל

ב.

לפעול למען קידומם המקצועי של ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות "וועדת
אדם".

ג.

לפעול למען רווחתם של ממו ני הבטיחות בין היתר על י די הפחתת כמות ימי
העיון הנדרשת מממונה הבטיחות לפי דין ו/או הגבלת התשלום בגין ב יצוע ימי
העיון באופן שלא יעלה על  ₪ 100לכל יום עיון.

.2

ביום  , 23.3.2020נרשמה העמותה כדין אצל רשם העמותות.

.3

עובר לכתיבת מכתבי זה  ,בעמותה לעיל חברי ם  2224ממוני בטיחות בהכשרתם והיא
מהווה ארגון המיי צג את המספר הגדול ביותר של ממונים על הבטיחות שחברותם
בעמותה בתוקף  .זאת ועוד ,חבריה רשומים כדין בפנקס החברים של העמותה הגלוי
לכל חבריה וכאשר כל חברי ה עמותה ביקשו כדין לה צט רף לשורות העמותה .

.4

לאור מורכבות ונחיצות פוליסת האח ריות המקצו עית לחברי העמותה  ,פעלה העמותה
החל מיום היווסדה לקבלת הצעות מחיר לצורך מתן הצעה לפוליסת אחריות מקצועית
הוגנת לממוני ולממונות הבטיחות חברי העמותה .

.5

דא עקא כי הצעות המחיר שהתקבלו לאורך התקופה ו ב מיוחד אלה שהתקבלו
לאחרונה ,ה ינן במחירי ם שאין להם אח ורע בשוק פוליסות האח ריות המקצועית והן
מעמידות בסימן שאלה את עתידם המקצועי ש ל ממוני הבטיחות העצמאיי ם ויש בהן
כדי פגיעה בחו פש העיסוק של ממוני וממונות הבטיחות.

.6

אשר על כן החלטנו לעשות מעשה וליצור פוליסת אחריות מקצועית ספציפית
ומקצועית לחברי העמותה.

.7

לצורך כך אנו פ ועלים במספר מי שורים וכאשר בכוונתינו להפיץ לחברי ולחברות
העמותה פוליס ת אחריות מקצועית כבר במהלך הרבעון הראשון של .2022
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לטובת הנושא נבקשכם:
א.

החל מיום  ,4.1.2022יש להירשם לרשימת ההמתנה שתיפתח הן באתר לשכת
ממוני הבטיחות בישראל  -מקצוענים זה אנחנו (ע.ר) ו הן באפל יקצי י ת רמדור
בטיחות  ,מתוך מטרה לצבור פוטנציאל אמיתי של רוכשי הפוליסה וכאשר
בכוונתינו להציג פוטנציאל של  500רוכשים פוטנציאלים לפחות שהינם ממוני
בטיח ות עצמאיים ו/או שכירים בחברה המעניקה שירותי בטיחות בעבודה .אנו
מבהירים כי אין ב הרשמה לרשימת ההמתנה כל התח ייבות הן מ צ ד לשכת ממוני
הבטיחות ליתן פוליסת אחריות מקצועית לחבריה כמו שאין בהרשמה לרשימת
ההמת נה כל התחייבות מצד הנרשמים ל רכוש את פוליסת האחריות המק צועית
העתידית ככל שתהיה ,וכאשר ההרשמה הינה ללא תשלום.

ב.

החל מיום  ,12.1.2022יש לענות על שאלון מידע עליו יתבקשו לענות כל אלה
שנרשמ ו לרשימת ההמתנה  .אנו ננת ח את התשובות לשאלון ביחד עם המבטחת
הרלוונטית ונבנה עימה את הפוליסה הטובה ביותר ל חברי העמותה.

.9

נבהיר ,כ י כל פוליסה מקצועית עתידית תחייב את חבריה בהליך סדור של ניהול
סיכונים לפיו ,על רו כ שי הפוליסה יהיה להתמקצע בהשתלמויות מקצועיות ולע ב ור
אותן בהצלחה .

. 10

ככל שניצור פוטנציאל של  500מבוטחים לפחות  ,אנו נפעל בכל הכח כ די לשווק לחברי
ולחברות העמותה ,פ וליסת אחריות מקצועית הוגנת מתוך מטרה להוזיל ה באופן
מש מ עותי ביחס ל מחירי הפוליסות הנוכחיות וכאשר אנו שמים לנגד עיננו כמטרה ,
ל המשיך ו ל הוזיל את מחיר הפוליסה כתלות בניהול הסיכונים ה אקטוארי לכל חבר
בפוליסה.

. 11

אני קורא לכל אחד מכם ל הפסיק ולהיות במגננה ולספר לכל העולם כמה המצב שלנו
הוא קשה וזאת כאשר אנו לא פועלים לקחת את גורלנו בידינו ולא פועלים בהליך
ניהול סיכונים סדור כדי למזער אפשרות קבלת תביעות הן אזרחיות והן פליליות.

. 12

עלינו ליזום ולפרוץ גבולות  ,לחשוב מחוץ לקופסא ובע"ה ביחד נעשה ו נצליח.

. 13

קומו ולכו להירשם ל רשימת ההמתנה  .מחכים לכם !

_________________________
רוני שדה ,עורך דין
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