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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

שליחי "הראל", "מגדל", "כלל ביטוח" ו"הפניקס" 
ממשיכים לאתר ולחלץ ישראלים בנפאל
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צוותי חילוץ של "הראל"  נחתו בראשית 
וחילוץ  לאיתור  ופועלים  בנפאל  השבוע 
כי  הודיעה  החברה  בשטח.  המבוטחים 
הקימה חדר מצב לטיפול באירוע רעידת 
מוקדי  את  ותגברה  בנפאל  האדמה 
החירום.  שני מסוקים של "הראל" הגיעו 
אתמול )יום ג'( לאזור הלאנגטאנג ועסקו 
במקביל,  ישראלים.  חילוץ  בפעילות 
מסוק נוסף של החברה עבד באזור לוקלה 
דיווחו  ב"הראל"  למטיילים.  מענה  במתן 
אתמול על פעולות חילוץ למרות קשיי מזג 

האוויר.
מחלצים מטעם "מגדל" דיווחו אתמול 
ישראלים  לארבעה  להגיע  הצליחו  כי 
האדמה  רעידת  בעקבות  שנתקעו  נוספים 
בנפאל. מבוטח "מגדל" חולץ יחד עם שני 
מבוטחת  מהאוורסט.  נוספים  ישראלים 
אחרת חולצה מטרק בנג'י יחד עם שמונה 
בטרק  שנתקעו  לאחר  מדנמרק,  תיירים 
המחלצים  נקיים.  ומים  מזון  בלי  יומיים 
דיווחו לאלי הרוש, מנהל ביטוחי הנסיעות 
של "מגדל", כי החילוץ מטרק הבנג'י היה 
מסובך מאוד והתנהל לנוכח תנאי השטח 
טיילו  מהמבוטחים  חלק  וברגל.  ברכב 
לצוותים  "מגדל" הורתה  ביטוח אך  ללא 
פוגשים  שהם  ישראלי  כל  לחלץ  מטעמה 

בלי קשר לחברה בה הוא מבוטח.

השתתף  ביטוח"  "כלל  של  חילוץ  צוות 
פרי-מלכא  בחילוצה של משפחת  אתמול 
שמבוטחת  המשפחה  ילדיה.  ושלושת 
לאנג- מאזור  במסוק  פונתה  בחברה 

נוספים, למקום  טאנג, יחד עם מחולצים 
מקטמנדו.  שעתיים  מרחק  מבטחים, 
המשפחה  וקרובי  תקין  הבריאותי  מצבם 

עודכנו.
מ"כלל ביטוח"  נמסר, כי חברת החילוץ 
בינלאומי",  "סיטל  שלה,  והאיתור 
חילוץ  צוות  ומצרפת  מאמציה  מרחיבה 
נוסף. הצוות הראשון נחת בנפאל ביום א' 
אחר הצהריים ובערב יום ב' הצטרף צוות 
נוסף. הצוותים עובדים בשיתוף פעולה עם 
נפאל  שלטונות  השגרירות,  החוץ,  משרד 
החלוץ  צוות  האחרות.  הביטוח  וחברות 
הספיק לתאם מול כוחות מקומיים חילוץ 
מאזור  ישראלים  מטיילים  ארבעה  של 
כיסוי  מאפשר  הנוסף  הצוות  האוורסט. 
רחב יותר ומבצע פעולות במספר אתרים 
רב יותר. החברה פעלה בשילוב כוחות עם 
חברות נוספות לחילוץ רכוב מאזור הבנג'י 
לאנג-טאנג.  מאזור  מוסקים  ולחילוצים 
במקביל פתחה "כלל ביטוח" מוקד ייחודי 
לספק  שמטרתו   ,24/7 שיתופעל  לאירוע, 

מענה למשפחות. 
הגיעו  האירוע  מתחילת  כי  נמסר,  עוד 

לחברה עשרות פניות וכי בחלקן הגדול כבר 
נוצר קשר עם המבוטחים שנמצאים במקום 
לא  זה,  בשלב  הסתיים.  והטיפול  מבטחים 
טוביה  נפגעים או הרוגים.  על  ידוע לחברה 
בינלאומי":  "סיטל  משותף  מנכ"ל  ליבנה, 
הכבישים  לתשתיות  שנגרם  הרב  "ההרס 
לחילוץ  הנוגע  בכל  הקשיים  לצד  והסלולר, 
האווירי, הופכים את תהליך החיפוש לארוך 
ומורכב. אנו משלבים כוחות עם כל הגורמים, 

ומבצעים שימוש גם בתחבורה יבשתית". 
סיים  "הפניקס"  של  חילוץ  צוות 
באזור  ישראלים  שבעה  לחלץ  בהצלחה 
חילצו  הצוות  של  מסוקים  שני   הבנג׳י. 
באזור  רבים  ישראלים  )ג'(  אתמול 
שלשום  נחת  חילוץ  מטוס  הלנגטנג. 
 18 עם  דוב  בשדה  בצהרים  ב'(  )יום 
"הפניקס"  מבוטחי  פגים,  בהם  מפונים, 

ו"פספורטכארד".
היא  כי  השבוע  הודיעה  "שירביט" 
במוצ״ש  שנפתח  חירום,  מוקד  מפעילה 
המוקד  בראש  בנפאל.  האסון  בעקבות 
מחלקת  מנהלת  הורביץ,  נחמה  עומדת 
הודיעה  עוד  לחו״ל.  נסיעות  ביטוחים 
החברה, כי כל מבוטחיה אותרו ונמצאים 
מבין  החברה.  נציגי  עם  שוטף  בקשר 
מנותקי  ואין  פצועים  אין  מבוטחיה, 

קשר.
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