
בפעילותו של המוסד החינוכי שבו לומד ילדם 
המבוטח. למשל פגיעת הורים במהלך טיול שבו 

הם משמשים כמלווים.

התיישנות - תקופת ההתיישנות בביטוח זה היא 
שלוש שנים מיום התאונה, או שלוש שנים מגיל 18 
לפי המאוחר, כך שלמעשה, ניתן להגיש תביעה 

עד שהילד מגיע לגיל 21. 

סייגים - הפוליסה מחריגה מספר מקרים שבגינם 
לא יינתן פיצוי, למשל במקרה של נכות אסתטית, 
כמו צלקות )למעט במקרים שבהם ועדת חריגים 
לצלקת  כשיש  כלל,  בדרך   - אחרת  תחליט 
משמעות תפקודית(, תאונות דרכים, פעולות 
איבה, תאונות עבודה, רשלנות רפואית ומחלה 

שאינה נובעת מתאונה.

כפל פיצוי - תביעה במסגרת פוליסת "תאונות 
אישיות תלמידים" אינה שוללת תביעה נזיקית 
כנגד הגורם שהיה אחראי לנזק שנגרם לילד 
עקב  החינוכי  המוסד  כנגד  תביעה  )למשל 

התרשלות מצדו(.

חוות  או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  לעיל  באמור  אין 
דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל 
ובלתי מחייב של הנושא. אינו אלא תיאור כללי בלבד 

הכותב הוא עו"ד במשרד עורכי הדין "צילי עמיר", 
העוסק בדיני ביטוח, נזקי גוף ורשלנות רפואית. 

טל' ליצירת קשר - 08-9949000.

 מקומפגש חוקי / מיכאל בן ברוך, עו”ד

לאחרונה הוגשה לבית המשפט המחוזי תביעה 
ייצוגית, העוסקת בפיצוי שהיו זכאים לו מבוטחים 
מכוח פוליסת "תאונות אישיות תלמידים", אך בשל 
העובדה שההורים לא היו מודעים לכך שילדיהם 
מבוטחים, הם לא פוצו. מכתב התביעה עלה נתון 
מעניין ומטריד כאחד: דו"ח שהוגש בשנת 2007 
ע"י מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מגלה כי 
84% מההורים לא ידעו ולא קיבלו כל מידע על 
הפוליסה לביטוח תאונות אישיות ועל הזכויות 
המוקנות להם במסגרתה. אינני יודע מה המצב 
הנוכחי, אבל אפשר להניח בזהירות שגם היום 
הורים רבים אינם מודעים לזכויות אלה ועל כן 

ראיתי לנכון לכתוב על נושא זה.

מהי פוליסת "תאונות אישיות תלמידים"? כל מי 
שזכאי לחינוך חינם לפי חוק לימוד חובה )החל 
מגיל 3 ועד גיל 18(, מבוטח בביטוח תאונות אישיות, 
באמצעות רשות החינוך המקומית. הביטוח מכסה 
נזק גופני שנגרם לילד בכל זמן בשנה, בכל שעות 
היממה, במדינת ישראל ובכל מקום אחר בעולם, 
בין אם יש לנזק קשר לפעילותו של המוסד החינוכי 
ובין אם לאו. כך למשל, גם פגיעה שנגרמה לילד 
במהלך חופשה בבית מלון, במהלך החופש הגדול, 

תכוסה על ידי הביטוח. 

לפוליסה מספר סעיפים עיקריים, המקנים פיצוי 
לפי שיעור הקבוע בה.

• במקרה של מוות - סכום השווה ל-141,000 ₪.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
• במקרה של נכות מלאה וקבועה - סכום בסיס 
השווה ל-376,000 ₪, בתוספת "מענק חומרה" 
בסך של 50% ובסה"כ סכום השווה ל-564,000 ₪.

במקרה של נכות חלקית וקבועה - סכום המחושב 
בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו, כנגזרת מסכום 
הבסיס. כך למשל, נכות קבועה בשיעור של 10%, 

תזכה ב-37,600 ₪. 

במקרה של נכות זמנית - סכום השווה ל-94 
מהמוסד  נעדר  הילד  שבו  יום  כל  עבור   ₪
החינוכי )באישור רופא מומחה בתחום הפגיעה 
הרלוונטי(, החל מהיום ה-6 להיעדרותו ובמידה 
ונעדר מהמוסד החינוכי למשך 21 ימים )לפחות( 
בבית  מאושפז  שהתלמיד  במקרה  ברציפות. 
חולים, הוא יהיה זכאי לתוספת של 50% מהסכום 
היומי לכל יום אשפוז. כלומר: עבור הימים שהילד 
היה מאושפז מעבר ליום ה-5, הוא יקבל סך של 

141 ₪ בעבור כל יום אשפוז.

החזר הוצאות רפואיות - הוצאות השכרה, שאילה 
והוצאות  רפואיים  עזר  רכישה של אמצעי  או 
ידי חוק הבריאות  רפואיות שאינן מכוסות על 
הממלכתי )למעט מספר סייגים הכוללים טיפולי 

שיניים(.

בנוגע  לציון  הראויות  נוספות  נקודות  מספר 
לפוליסה הזו:

פיצוי להורים - הפוליסה מפצה במקרה זכאות גם 
הורים, אם הם עצמם נפגעו במהלך השתתפות 

שימו

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

הנעשה  על  לכם  סיפרתי  האחרונה  בכתבתי 
מאחורי הקלעים של עולם עיצוב הפנים – דרך 
עיני כמעצבת. הפעם רציתי לתת משמעות נוספת 
לעבודת העיצוב. ביקשתי מכמה מלקוחותי לענות 
שעברו  התהליך  את  המשקפות  שאלות  על  
להתחיל  שעומד  למי  טיפים  שיתנו  וביקשתי 
בשיפוץ או בנייה. דרך עיניהם, כך אני מקווה, יואר 
פן נוסף של המורכבות והחשיבות שיש לעיצוב 

פנים בתהליך הבנייה.

פנים,  מעצבת  שלקחנו  בקיבוץ  “כששמעו 
התגובות מהסביבה היו צוננות עד מגחכות. נכון, 

אנחנו קיבוצניקים, אבל רצינו נגיעה אישית.”

מי ומה בונים? טלי ואריה ולדברג מקיבוץ חצרים. 
טלי ואריה פנו אלי בבקשה לתכנן  עבורם הרחבה 

ושיפוץ מהיסוד של ביתם בקיבוץ.

מדוע החלטתם לקחת מעצבת פנים? הרגשנו 
צורך להגדיל את המרחב הפנימי של הבית. 
מאד  מהר  הגענו  רעיונות,  והעלינו  כשישבנו 
למסקנה שאנחנו מתבלבלים ומאבדים כיוון. 
זה היה הרגע שבו אמרנו לעצמנו שכאן המקום 
להכניס לתמונה אדם מקצועי, שמבין ובעיצוב 
בתכנון ובעיצוב ויידע לקחת את הרצונות והצרכים 
שלנו וליצור תוכנית שיפוץ לבית. הגענו לשירלי 

ומכאן החל הרומן הארוך.

מהי משמעות הליווי של מעצבת פנים עבורכם? 
התהליך שלנו היה ארוך במיוחד ושירלי ליוותה 
אותנו בכל המהמורות שבדרך, בלבטים ובקשיים.

התרומה שלה חסכה לנו הרבה זמן ומשאבים. 
כיוון ההתקדמות של הפרויקט היה ברור, הקצב 
וסדר העבודה אורגנו ותואמו עם הקבלן וקיבלנו 
התקציביות  ובהחלטות  בבחירות  צמוד  ליווי 

המורכבות שהיה עלינו לקבל.

המיזוג בין השקט הנפשי שזכינו לו ובין הבית 
את  אצלנו  מחדד  שקיבלנו,  והפרקטי  היפה 
ההבנה שההחלטה לקחת אשת מקצוע הייתה 

משמעותית, נכונה ומשתלמת.

האם תוכלו לתת טיפ למי שנכנס לתהליך של 
בנייה?

“סוף מעשה במחשבה תחילה”.

הווה אומר, חשיבה ותכנון טובים בתחילת הדרך 
יביאו לתוצאות הטובות והרצויות ביותר בסופה. 

“אנחנו חלק מפרויקט קבלני והתכנון האדריכלי 
הוכתב לנו מראש.”

מי ומה בונים? מיכל וירון עלימה, קיבוץ דביר. 
ירון ומיכל פנו אלי בבקשה לתכנן ולעצב עבורם 
את הבית שרכשו בשלב ג’ של ההרחבה בקיבוץ.

למה החלטתם לקחת מעצבת? האמת היא שלא 
תכננו. חשבנו שזו הוצאה שניתן לחסוך ושנוכל 
לעשות זאת בעצמנו, כי אנחנו אוהבים אדריכלות 
ועיצוב ו”כמה מסובך זה כבר צריך להיות”? אך 
בשעתיים שהקציבו לנו לפגישה עם האדריכלית 
של הפרויקט, נשאלנו שאלות שלא ידענו להשיב 

עליהן ומהר מאוד הבנו עד כמה אנחנו טועים.

מהי משמעות הליווי של מעצבת פנים עבורכם? זה 
אומר שיש לך גב, שותף ששם לב לפרטים שאתה 
אפילו לא ידעת שיש לשים אליהם לב, מעביר 
אותם לאנשי המקצוע הרבים בפרויקט ובדרך זו 
חוסך לך טעויות, זמן והרבה כסף. קיבלנו משירלי 
רעיונות חדשים שלא חשבנו עליהם ופתרונות 

שלא ידענו שקיימים.

האם תוכלו לתת טיפ למי שנכנס לתהליך של 
בנייה?

זה עולה יותר ממה שאתם חושבים. בנו מראש 
תקציב ריאלי, אבל בתוכו תנו לעצמכם להתפרע 
לכם  שחשובים  תחומים  או  פריטים  במספר 

ועושים לכם טוב על הלב וקצצו בשאר. 

“זו אמנות לקחת דגם מוכן ולשנות אותו כך 
שיתאים לנו.”

מי ומה בונים? חנן ושלומית לבבי, קיבוץ דביר. 
בונים בהרחבה של הקיבוץ.

מדוע החלטתם לקחת מעצבת פנים, כשלמעשה 
יש לכם תכנון אדריכלי מוכן?

תכנון אדריכלי מוכן הוא בדרך כלל גנרי ואינו 
בהכרח מתאים באופן מושלם לכל משפחה על 
צרכיה השונים זו אמנות לקחת דגם מוכן ולשנות 
אותו כך שיתאים לנו, תוך שמירה על תקציב. 
בנוסף לכך, יש המון פרטים שצריך לראות ולשים 
אליהם לב ברמה הפרקטית. יש לדעת לעשות 
אינטגרציה מהרמה של מיקום שקע ועד לקבלת 
הבית כמכלול שלם ולהתאים את תכנון הבית 
לצרכים  המשתנים של המשפחה בטווח הרחוק.

מהי משמעות הליווי של מעצבת פנים עבורכם?
בעיקר שקט נפשי. יש לנו מתכננת מקצועית, 
שגם אחראית על הבקרה בשטח ולא פחות חשוב, 
יוצרת תקשורת נעימה מול הקבלנים. היא עוזרת 
לחשוב מראש, להביא לידי ביצוע וגם לשמור 
על מסגרת תקציב, כך שהבית יהיה בדיוק מה 

שאנחנו צריכים. 

האם תוכלו לתת טיפ למי שנכנס לתהליך של 
בנייה?

אין קיצורי דרך. חשוב להשקיע רבות בתהליך 
התכנון. זה יחסוך אחר כך הרבה זמן, משאבים 
וחוסר שביעות רצון מהבית. אנחנו מאמינים שליווי 
של מעצבת פנים מקצועית הוא בין החשובות, אם 
לא החשובה ביותר, בבחירות שעשינו בתהליך 

בניית הבית.

שלכם, 
שירלי

שירלי רוט
052-8105513

Shin.roth@gmail.com
ShirleyDesign.co.il

  שירלי רוט תכנון ועיצוב 
פנים
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