
  "ד עוזי זק "ככה זה עובד"החדש על עו מספרו -חידוש ביטוח 

  

ועשה להם בית ספר  ,'צריח', חברת הביטוח שלועם בורוכוב היה בשיא תפארתו במשא ומתן  

על ביטוח ומוותר צ'אסים,  אבל לא לוקחבורוכוב חסכן גדול,  חידוש הביטוחים השתיים.ב

    לו הון. יםעול יםביטוח, אפילו שהמלא

ודעת להעריך דג מוזר ודיר, שלא ממציא קלייט מכובד ב'צריח', שי בורוכובעשרות שים 

שילוב מופלא שכזה דיר תביעות שאין, לא מפח תביעות שיש, וגם משלם את הפרמיות בזמן. 

  במחוזותיו.

להוזיל את הפרמיות לשה הבאה בעשרים אחוז,  במטרהבאותו בוקר הלכו לההלת 'צריח' 

  וידעו שזה הולך להיות מסובך.

  כדי הליכה בשדרות רוטשילד. התכוו לפגישה תוך 

מבירורים שעשיתי, התברר לי שלקראת השה הבאה, מחירי הביטוח דווקא מתייקרים, ומה 

באחד  ת עקשריפ פרצה, עוד לפי שהגעתי לחברה, שבתחילת השה הוא יותר משמעותיש

וש עד הגרהרבה מאוד כסף, , המחסים הגדולים של בורוכוב, ו'צריח' שילמו את כל התביעה

  ומהר.   האחרון,

 על העלאת הם מתכים לתפוס טרמפ אי מכיר אותם", בורוכוב עשה הערכת מצב, ""

  ".לעשות קפיטל על הגב שליכדי  ,בשריפה אצלועל הטיפול המצוין המחירים הכללית ו

אי לא חולם לשלם יותר, "אבל", בורוכוב סיכם לפי שכסו לביין של 'צריח', "אל תתבלבל. 

י לא מאלה שבאים לקבל ירושה ובסוף משלמים וי בא להוריד מחירים בעשרים אחוז, כן? אא

  בשביל המצבה, הבת? ותן לי להוביל את המלחמה, בסדר?" 

  בסדר.

הההלה, ומזכירה יקית מבוגרת  עם פרצוף חמוץ הובילה אותו לחדר הישיבות.  עליו לקומת

בית שלו, ואי אחריו. חברת הביטוח עשתה כבוד כס להוא בורוכוב כס במהירות כאילו 

שלושת המוסקיטרים הבכירים,  היו"ר ד"ר ברהרד, המכ"ל שיגרה למערכה את לבורוכוב, ו

  ד"ר גרין, וד"ר ברגמן, מהל האגף ללקוחות גדולים. 

  והמקה. , כולל השליחים'צריח' היא חברה של יקים, כולם דוקטור

  ושת הקודקודים כבר הספיקו לתכן טקטיקה לפגישה. לפי מצב הקפה על השולחן, של

בורוכוב הציג אותי בתור יד ימיו ומומחה גדול לביטוח מסחרי. ממתי אי מומחה לביטוח 

  מסחרי? עשיתי עם הראש כן קטן.

בהתחלה קצת מיגליג, מה שמע, איך העסקים, קפה, תה, מי חולה, מי מת, הממשלה עושה 

  הגעו לושא.והשבוע בפילהרמוית..מה תו , ככה, הממשלה עושה אחרת

"אדון בורוכוב, באת להתלון על הטיפול שלו  .ד"ר ברהרד החליט על פתיחה אגרסיבית

ל תוך ובשריפה שלך? לא עשיו מעל ומעבר? תו מקדמה חצי מיליון תוך שבוע, וסגרו הכ

  כון?", כזאת חודש. לא כל חברת ביטוח משלמת פרפקט תביעה מז'ורית

. פתאום הוא הסתכל עלי, עשה לי עם הראש "בוא, הולכים", גיב להתקפהחשבתי איך בורוכוב י

  והתחיל לקום.

  ד"ר גרין הופתע, "רגע אדון בורוכוב, למה אתה קם? מה יש להתרגז, ד"ר ברהרד  צודק"



מזה  בורוכוב הסתובב אליהם ואמר בשקט: "אבא שלי עליו השלום אמר לי, שמי שעושה קפיטל

אם אי לא טועה, מילא את חובתו, הוא בן אדם לא הגון ואסור לעבוד איתו, כן? בסך הכול ש

  ות".פרמיקבלת רק  לאתביעות, תשלום גם כולל, פה ושם, הביזס שלכם 

"אדון בורוכוב, בעיין המחירים לשה הבאה. אתה מכיר  חליף כיוון.לה כדאיד"ר גרין הבין ש

בלודון,  ואתה יודע טוב שאת המחירים קובעים מבטחי המשה שלואיך עובד עולם הביטוח, 

  והם דווקא רוצים לייקר לך..."

ה, ובלי להסתכל על השלישייה, לחש לי באוזן, שכולם ישמעו, "בדרך יבורוכוב לא חיכה שי

על כסף ...בלודוןשלהם החוצה, תיקח מהמזכירה פה את הכתובת והטלפון של מבטחי המשה 

אי כבר  אגליה בשבוע הבא...אהיה באי ...צריך לדבר עם הגויים בלודוןעם מי לדבר כאן...אין 

  אכס אצלם..." 

יסה למף את העלבון, "אדון בורוכוב, זה לא סתם קפריזה , וד"ר ברהרד בלע רוק פעמיים

ורוכוב, אתה יודע, אדון ב להעלאת מחירים, חברות הביטוח בעולם שילמו השה הון תועפות...

  כמה הרבה רעידות אדמה היו בעולם השה?" 

הרבה רעידות אדמה? חזקות? היו פתאום בורוכוב ראה מתעיין, ופתח עייים גדולות, "באמת? 

  איפה?"מעיין, 

ף סוף ד"ר ברהרד התחיל להרגיש על קרקע מוצקה: "אל תשאל, אדון בורוכוב, רעידות וס

  ב..."  ,איראן, צ'ילה, בסין באידוזיה, מרוקו, חזקות מאוד...

 מה אתה אומר... בכל העולם? בורוכוב עשה פרצוף מופתע לאללה ואמר בטון מתפלא "באמת?

השתתק, אבל פתאום, בלי שום סימים מוקדמים, הקול שלו  הואשיות  חמשל .באמת חבל"

ם, אומר, ד"ר ברהרד, שכל האידוזישאתה  ומה בכמה דציבלים טובים, "... התרומם

אצלי כולם באים והמרוקאים, הפרסים והסיים החליטו שאי הפיסייר של הרעידות שלהם? 

  כסף?" ממי לקחת  בתור

  .כמעט חקתי מצחוקמהרעיון ומהעברית 

ברגמן, מהל האגף, ד"ר להתכתש, כשבורוכוב לא מתרכך מילימטר, עד שבסוף  הם המשיכו

, אדון בורוכוב, הה התאים והמחירים שהכו לך פתח דף שהיה מקופל על השולחן, ואמר "טוב

  לחידוש הפוליסות, אז ככה..." 

, קם ואמר בקול עצוב, "אדון ברגמן, אתה יודע למה אי לא לכיוון שלובורוכוב אפילו לא הסתכל 

רוצה לשמוע מה יש לך בייר? כי אי מרגיש שאתה הולך להעליב אותי, כן? וזה חבל מאוד, כי 

תם חברה הגוה, כן? אז עצור כאן, אחו חזור למשרד, כן? ואתם תחשבו עוד פעם עד היום היי

על ההצעה שלכם, הבחור הצעיר שלי יבוא לקחת אותה בעוד שבוע, ואי מקווה שההצעה 

  בסדר?" , לא תעליב אותי החדשה

  אי מוכרח לתת ערך מוסף לישיבה.בו הבתי שזה רגע ש

כלפי, אמרתי בושלט, "שבוע? אין בעיה, שים עבדתי עם  ספקטיכדי לייצר אצל הטרויקה ר

  לרחרח איזה מחירים הם יבקשו לשה הבאה"., ושבוע יספיק כדי 'גביש' ועם 'תדהר'

הילד הזה הולך לעשות לו סבוטאז' אצל המתחרים? ראה שרצו  השלישייה החליפה צבעים,

היד, אמר "אוף וידרזיין", להתראות,  להגיד עוד משהו, אבל בורוכוב כבר גמר ללחוץ לכולם את

  ויצא מהחדר כשאי מדדה אחריו.

בדרך מרוטשילד בחזרה לליליבלום, מילה לא דיברו על הישיבה, רק בכיסה למשרד בורוכוב 

  הם לא אהבו את זה".  ...לרחרח גביש...תדהר..."אמר, 



  מחמאה.היתה במוחי בורוכוב, זאת 

  

בשיקול וסף...  "לאור בקשתכם... :עטפה, מד"ר ברהרדאחרי שבוע קיבלתי  מ'צריח' מ

תקציב  ובהתחשבות... בשים הרבות... החלטו להוזיל... עצות... מבטחי המשה...יבהתי

  בהצלחה לכולו..." ... 15%- ב השה... הביטוחים ...

של חמישה עשר אחוז.  שלחו בכתב הוזלהוהאלה עשו "צמצום זקים",  שופשפיםמהר מהר המ

  .ידעו שאם אי בא לעוד פגישה זה ייגמר בעשרים הם כי

הבא הם ישלמו על השתי אין דבר, לכל שבת יש מוצאי שבת, לכל שה יש סוף שה, ובחידוש 

  התרגיל הקטן שלהם.

עשר  השיקרות, אלא גם קיבלו הוזלה של חמילא רק ירדו מההתי 'צריח'כשסיפרתי לבורוכוב ש

זה רפלקס מותה אצל כל מהל פרמטי וצה. לשחק אותה מקופח לא מר פרצוףאחוז, הוא עשה 

לכל אותם בשמי  תרמתעשר אחוז החה? ומה עם החמישה אחוז הוספים?  השיגדול. "רק חמ

  מצבה מזהב?" הם יעשו לי למה?  ?לאידוזים, לסיים, למרוקאים חלכאים והדכאים,ה

  אין על בורוכוב, אין.


