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טור דעה

מיקי קופל

פורים שמח, ליצן קטן שלי
טור אודות אנשי המכירות

קופל גרופ שמחים ונרגשים להציג 
בפניכם את אתר הבית החדש שלנו!

ידידותי יותר, אישי יותר, שימושי יותר

www.kopellgroup.co.il
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טור דעה

מיקי קופל

פורים שמח, ליצן קטן שלי
טור אודות אנשי המכירות

כאנשי מכירות פורים הוא החג שלנו...
בכל יום אנחנו חייבים להתחפש ולהמציא את עצמנו 
מחדש. בשנים האחרונות ההתמודדות עם לקוחות 
הפכה להיות הרבה יותר תובענית ודורשת מאיתנו 
הבטחות  לגבי  בעיקר  מתפשרת  בלתי  מקצועיות 
ולתת  היום  כל  לחייך  חייבים  אנחנו  שירות.  ומתן 
לאנשים שאותם אנחנו פוגשים את ההרגשה שזהו 

יום חג, כולם מאושרים והכל לטובה.

שנולדים  משהו  זה  מכירות  איש  להיות  מניסיון, 
איתו, מעין תכונה, משהו שאתה לא לומד אלא דבר 
שאתה רק משתפר בו ומחדד את  המיומנויות בכל 
יום מחדש כדי להתאים את עצמך לאתגרים שאיתם 
אתה מתמודד. איש מכירות אמיתי הוא אדם שחי 
את  לראות  ניתן  פיזי.  כמעט  פנימי,  באופן  זה  את 
החיבור  ואת  התשוקה  את  שלו,  בעיניים  הבעירה 

למוצרים שאותם הוא מוכר. 
במוצרים  להאמין  צריך   - למכור  שכדי  ספק  אין 
מכירות  שאשף  מאמין  אני  בעצמך.  אותם  ולקנות 
הוא אדם שבוחן כל הזמן את רף ההכנסות שלו ואת 

הרווחים מהמוצר שאותו הוא מוכר. 
"להפוך את הלימון ללימונדה" זה דבר שאני מאמין 

בו והוא המוטו בחיי. בתחום המכירות אני שואף 
גם   ממליץ  אני  וכך  הרווחיות  את  לשפר  הזמן  כל 

לכם סוכני הביטוח. 

– משימה לא  לנטרל רעשים  צריך  כדי להצליח 
קלה בכלל המצריכה יצירתיות וכישורים.  במקביל 
לנטרול הרעשים, עלינו להסתכל כל הזמן על חצי 
לא  מה  למצוא  ניתן  שתמיד  מכיוון  המלאה  הכוס 
עבר  אל  מהדרך  לסטות  להרגיש  בלי  וכך  בסדר 
קושיה  לא  זוהי  לי?"  מי  לי  אני  אין  "אם  המטרה. 

בעבורנו, זוהי עובדה.

תשכחו  ואל  שמח  פורים  חג  לכולנו  מאחל  אני 
ולהתאים  מסיכות  הזמן  כל  להחליף  חייב  שהליצן 
את עצמו לתנאי השוק. "שוקה" היא רק תחפושת 
שלובש אותה איש מכירות חד כתער אשר כל עולמו 
הוא להתאים את החליפה הנכונה ללקוח ולהעניק 

לו חיוך של מיליון דולר.

שיהיה לכם כל יום חג שמח, 
 Kopell group מיקי קופל מנכ"ל

קופל גרופ שמחים ונרגשים להציג 
בפניכם את אתר הבית החדש שלנו!

ידידותי יותר, אישי יותר, שימושי יותר

www.kopellgroup.co.il

*5676
kopellgroup.co.il
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עורך הדין

ג'ון גבע

האם מרמה של מבוטח כלפי חברת 
הביטוח משפיעה על זכותו של צד ג'?

ערעורה  נדון  שבע  בבאר  המחוזי  משפט  בבית 
של ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ )"שלמה" ו/או 
"המערערת"(, שיוצגה על ידי עו"ד אמיר כץ ועו"ד 
יגאל פריי, כנגד שי פרץ )"המשיב 1"(, שיוצג על 
ידי עו"ד ורד נעים, וזוהר רן )"המשיב 2"( ששם בא 
כוחו לא נזכר בהליך. פסק הדין ניתן בינואר 2018, 
בהיעדר הצדדים, מפי כבוד השופטת שרה דברת.

דינו  פסק  על  בערעור  מדובר  המקרה:  עובדות 
של בית משפט השלום, במסגרתו נקבע, כי על 
המערערת לפצות את המשיב 1, בגין נזקי רכוש 
רכב   1 המשיב  דרכים.  תאונת  בשל  לו  שנגרמו 
על אופניו ובמהלך נסיעתו נפגע על ידי הרכב בו 
נהג המשיב 2, אשר סטה מהכביש במהלך נהיגתו 
1 הגיש תביעה בגין הנזקים  )"האירוע"(. המשיב 
האירוע.  עקב  שלו  ולציוד  לאופניים  שנגרמו 
וכנגד   2 המשיב  כנגד  הוגשה   1 המשיב  תביעת 
המערערת, אשר ביטחה אותו בביטוח צד ג' בעת 

האירוע.

במקביל הגישה שלמה תביעה שכנגד נגד המשיב 
הכספים  של  להחזר  זכאית  היא  כי  וטענה,   ,2
לרכבו  שנגרמו  הנזקים  עבור  לו  ששילמה 
באירוע, מאחר שאלה שולמו, על סמך הצהרתו, 
לפיה הנזק לרכבו נגרם עת פגע במעקה בטיחות 
כי המדובר  ניסיון חניה. בפועל הסתבר,  במהלך 
בנסיבות  התרחש  הנזק  וכי  מרמה,  בהצהרת 
אחרות. הערעור הופנה כלפי קביעת בית משפט 
השלום, לפיה שלמה חוייבה לפצות את המשיב 
1, על אף שהיא פטורה מחובותיה כלפי מבוטחה, 

המשיב 2, בשל המרמה בהתנהלותו.
משפט  בית  השלום:  משפט  בבית  הדין  פסק 
השלום קיבל את תביעת המשיב 1 נגד המשיב 2 
ושלמה. נקבע, כי יש לקבל את גרסתו של המשיב 
1 ביחס לנסיבות התרחשות האירוע, וכי למשיב 

כי  נקבע,  עוד  להתרחשותו.  מלאה  אחריות   2
הביטוח  חוזה  לחוק   25 סעיף  חל  זה  במקרה 
)"החוק"(, השולל את זכותו של המשיב 2 לתגמולי 
כוזבת  הודעה  מסר  והוא  הואיל  משלמה,  ביטוח 
בדבר נסיבות התאונה, ועל סמך זאת קיבל ממנה 

כספים.

עם זאת, נקבע, כי המשיב 1 זכאי לקבלת פיצוי 
של  מצדו  מרמה  של  קיומה  אף  על  משלמה, 
על  לקחה  ששלמה  מאחר  היתר,  בין   ,2 המשיב 
הסיכון שמבוטחה  ובתמורה, את  ביודעין  עצמה, 
יגרום נזק לצד שלישי. נקבע, כי שלמה והמשיב 
2 יפצו את המשיב 1, כאשר שלמה זכאית לשיפוי 
מהמשיב 2 בגין כל סכום אותו תשלם למשיב 1. 

המדור המשפטי של

אין לצד השלישי כל זכות מוקנית לכך, 
שהנהג הפוגע יהיה מבוטח, ועל כן אין לו 
זכות לקבלת פיצוי מהמבטחת של הנהג 
הפוגע במקרה בו מסתבר, כי זכותו של 

הנהג הפוגע לכיסוי ביטוחי נשללה
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בית משפט השלום קיבל גם את התביעה שכנגד 
שהגישה שלמה בטענת מרמה ונפסק כי המשיב 
ששולמו  הביטוח  תגמולי  את  לשלמה  ישיב   2
לבית המשפט  ערעור  הגישה  כאמור, שלמה  לו. 

המחוזי.

שלמה טענה, כי משנקבע שהיא פטורה מחובותיה 
פטורה  היא  המרמה,  בסיס  על  מבוטחה  כלפי 
כי  ייתכן  לא  לשיטתה,   .1 למשיב  מתשלום  גם 
במסגרת הפוליסה, שהוצאה למשיב 2, המערערת 
תחוייב  ובמקביל  מבוטחה  כלפי  פטורה  תהיה 
באחריות לנזקים של צד ג'. המערערת ציינה את 
סעיף 68 לחוק, לפיו כל טענה שהמבטח יכול היה 
הצד  כלפי  גם  לו  תעמוד  המבוטח,  כלפי  לטעון 
שלמה  של  טענתה  שהתקבלה  מאחר  השלישי. 
למרמה, הפוטרת אותה מחובת תשלום למבוטחה, 
יש לפטור אותה גם מתשלום תגמולי ביטוח לצד 
צד  אחריות  ביטוח  המערערת,  לטענת  השלישי. 
רק  אלא  השלישי,  הצד  עם  להיטיב  נועד  לא  ג' 
להגן על המבוטח מפני הסיכון שבתביעה מהצד 
השלישי. המשיב 1 טען, כי אין לדחות את תביעתו 
כצד ג' תם לב, אשר לא נטל חלק במרמה, שכן 
ההיגיון העומד מאחורי סעיף 25 לחוק – הרתעת 
מבוטחים ממסירת פרטים מועטים – אינו חל עת 

עסקינן בצד ג'.

נפגע  רכושו  אשר  לב,  תם  ג'  צד  של  דינו  מה 
כוזבות  עובדות  שמסר  מבוטח,  ידי  על  בתאונה 
לתגמולים  זכאי  הוא  האם  הביטוח?  לחברת 
זכותו נשללת בשל שלילת  מהמבוטח, או שמא 

זכאותו של המבוטח?

בית המשפט המחוזי ציין, כי אין חולק שהמשיב 2 
פעל מתוך כוונת מרמה, מאחר שמסר למערערת 
נסיבות  בדבר  נכונות  לא  עובדות  ביודעין 
ביטוח על  ואף קיבל תגמולי  התרחשות האירוע 
מתשלום  פטורה  המערערת  לפיכך,  כך.  סמך 
של  להשבתם  וזכאית   2 למשיב  ביטוח  תגמולי 
התגמולים ששולמו לו. השאלה היא האם הפטור 
ג'  צד  כלפי  גם  חל  זה  במקרה  המערערת  של 
שפעל בתום לב. שאלה זו טרם הוכרעה בפסיקת 

בית המשפט העליון.

בית המשפט המחוזי הבהיר, כי החוק קובע, שלצד 
ג' אמנם קיימת יריבות ישירה מול המבטח והוא 
אולם  ישירות ממנו,  יכול לתבוע את התגמולים 
הזכות  בהיקף  תלויה  לו  הנתונה  הזכות  היקף 
ג' כלפי המבטח  הנתונה למבוטח. זכותו של צד 
אינה זכות עצמאית והיא תלויה בקיומה של זכות 
המבוטח כלפי המבטח )המלומד ירון אליאס(. שעה 
שלא מתגבשת זכותו של המבוטח כלפי המבטח, 
לא קמה זכותו של צד ג'. בענייננו, עת זכותו של 
המשיב 2 נשללה על ידי בית משפט השלום בשל 
מסירת פרטים מוטעים למערערת אודות האירוע, 

זכותו של המשיב 1 אינה מתגבשת.

בחוק  חובה  אין  כי  הוסיף,  המחוזי  המשפט  בית 
צד  של  רכוש  נזקי  כלפי  אחריות  ביטוח  לערוך 
שלישי. עסקינן בביטוח רשות, אשר נערך על ידי 
המבוטח על מנת להגן על עצמו מנזקים שעלולים 
השלישי  הצד  שלישי.  שלצד  לרכושו  להיגרם 
יכול כמובן לתבוע באופן ישיר את המבטח, אולם 
והיא  המוצא  נקודת  את  משנה  אינו  זה  עקרון 
של  זכות  היא  שלישי  צד  של  לפיצוי  הזכות  כי 
המבוטח, שנועדה למנוע נזק כספי ממנו ועל כן 
המבוטח  של  זכותו  בו  במצב  קיימת  אינה  היא 

לקבלת תגמולי ביטוח נשללה.

כלפי  רק  קיימת  הנפגע  זכות  זה,  דברים  במצב 
הנהג הפוגע. אין לצד השלישי כל זכות מוקנית 
לו  אין  כן  ועל  מבוטח,  יהיה  הפוגע  שהנהג  לכך 
הפוגע  הנהג  פיצוי מהמבטחת של  זכות לקבלת 
הפוגע  הנהג  של  זכותו  כי  מסתבר  בו  במקרה 

לכיסוי ביטוחי נשללה.

לסיכום: בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור, 
השלום  המשפט  בית  של  דינו  פסק  את  ביטל 
שחייב את שלמה לפצות את המשיב 1. פסק הדין 
בעניינו של המשיב 2 – נותר בעינו. המשיב חוייב 

לשלם את הוצאות הערעור.

אם  ידוע  לא  אלו  שורות  כתיבת  למועד  עד   **
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

אין חובה בחוק לערוך ביטוח אחריות 
כלפי נזקי רכוש של צד שלישי. עסקינן 

בביטוח רשות, אשר נערך על ידי המבוטח 
על מנת להגן על עצמו מנזקים שעלולים 

להיגרם לרכושו של צד שלישי 
זכותו של צד ג' כלפי המבטח אינה זכות 

עצמאית והיא תלויה בקיומה של זכות 
המבוטח כלפי המבטח
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מאמנת אישית 
ומדריכה בתחום הביטוח הכללי

הילה בכור

ראיון אישי
      סטטוס:  נשואה + 4

           גיל:  42
       עיסוק:  שירותי יעוץ בניהול משרד הסוכן, אימון אישי, הדרכה 
                  והטמעה של תהליכי עבודה בהתאם להוראות הפיקוח 

     השכלה:  בוגרת קורסים והשתלמויות מקצועיות רבות שנערכו ע"י 
                  חברות הביטוח בכל תחומי הביטוח האלמנטרי 

 וותק בענף:  מעל 20 שנה

האם סוכן הביטוח צריך הטמעה והדרכה במשרדו?
מוצרי  של  ומכירה  בשיווק  פועל  הביטוח  סוכן 
ביטוח. עיקר הפעילות היא מחוץ לכותלי המשרד.  
התפעול  נושאי  כל  לרבות  במשרד  העבודה 

מתבצעת ע"י העוזרים המקצועיים.  
הנהלים  לפי  לפעול  חייבים  המקצועיים  העוזרים 
וההנחיות, דבר הדורש עדכונים שוטפים, הדרכה 

והטמעה.
לפעילות על פי הנהלים יש ערכים מוספים?

והוראות  הנהלים  פי  על  פועל  אשר  סוכן  משרד 
הפיקוח פועל באופן נכון ומקצועי, 

מעניק כיסוי ביטוחי מקיף יותר ללקוחותיו ונותן 
מנוף  הוא  מרוצה  לקוח  ביטחון.  תחושת  להם 

ללקוחות נוספים. 
כיצד את פועלת בפועל במשרד הסוכן?

הסוכן  את  ופוגשת  הסוכן  למשרד  מגיעה  אני 
והצוות המקצועי של המשרד. בשיחה הראשונית 
את  המשרד,  של  העבודה  נהלי  את  מבררת  אני 
מהעובדים  ואחת  אחד  כל  של  האחריות  תחומי 
ונהלי  הקיימים  התהליכים  התאמת  את  ובודקת 

העבודה להוראות הפיקוח. 

בשלב השני אני פועלת עם הסוכן והצוות המקצועי 
העכשווית  הפעילות  בין  הפערים  להשלמת 

והוראות הפיקוח. 
בנוסף לפעילות זו אני מדריכה את הצוות המקצועי 
בשימוש במערכות המחשוב של חברות הביטוח 

ומטייבת את תהליכי העבודה עם מערכות אלו. 
או  המבטחים  ההדרכה של  מול  אותך  מייחד  מה 

גורמים אחרים?
המקצועי  הצוות  את  פרטני  באופן  מדריכה  אני 
"אחד  של   בסגנון  ההדרכה  הסוכן.  משרד  של 
בסביבת  ללמוד  ומאפשר  יותר  יעילה  אחד"  על 
עבודה "טבעית". ההדרכה מתבצעת בשעות שאינן 
וחוסכת  מפריעות לעבודה השוטפת של המשרד 
כל  לכך,  מעבר  מיותרות.  העדרות  שעות  לסוכן 
מי שקיבל הדרכה ממני יכול לפנות אלי טלפונית 
יומיות  היום  לבעיות  מידיים  כדי לקבל פתרונות 

בתחום בו ניתנה ההדרכה. 

נייד:  054-3046877
hilabehor881@gmail.com :מייל
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 C.F.P 
מנהל מרכז הפרישה
לשכת סוכני הביטוח

רון קשת
געגועי לשיער השחור שלי

מתרחשים    הביטוח  ענף  של  מהאבולוציה  כחלק 
לאחרונה דיונים בנושאים כמו "מוקדים כן או לא?" 
או  "עמלות  או לא?"  כן  דיגיטליות  ביטוח  "חברות 

שכר טרחה?" ועוד. 

אני צופה מהצד ולפעמים נדהם עד כמה המצדדים 
של הגישה האחת או הנגדית נלחמים על דעתם עד 
חורמה באדיקות כאילו כל הצדק נמצא בצד שלהם.
אם לא די בזה אני מבחין בזרם נוסף שסבור שניתן 
את  להחזיר  מספיק  נרצה  אם  רק  ספק  כל  ללא 
החלבון והחלמון, שבדרכם אוטוטו להפוך לחביתה,  
לקליפת הביצה. לתפיסתם, כל מה שצריך זה איזה 
הפגנה קטנה ליד ביתו של שר האוצר או הממונה על 

שוק ההון ויוחזרו עמלות המעורב.
לפני  ששמעתי  ביותר  החזקים  המשפטים  אחד 
כעשור והשפיע עלי רבות אומר שמי ששורד בעולם 
החדש הוא לא החזק אלא  מי ששורד הוא זה שמוכן 

להשתנות.

ממרומי כמעט 40 שנות ניסיוני בתחום הזה כולל 6 
שנים בארה"ב, עברתי שינויים רבים ומנקודת מבטו 
לא  מרביתם  המסורתי  הפנסיוני  הביטוח  סוכן  של 
לטובה. גם כאן יש כאלו שלא יסכימו איתי ויטענו 
ששווקים מסוימים נפתחו בפנינו כמו קרנות פנסיה או 
ניודי גמל השתלמות ופיננסים וזה נכון, רק שלצערי 
לאחר שנים ספורות הפכו ללא ריווחים. המגמה של 
קיטון העמלות היא ברורה, תוספת המטלות מבית 
היוצר של הרגולטור ואם צריך דוגמא יש כעת את 
חוזר השירות הבלתי סביר בעליל אשר מקטין את 
הרווחיות. מביני עניין, שאני לא טוען בהכרח שאני 

אחד מהם, טוענים שזה עדיין לא הסוף.

אז מה עושים?
 

מתנהל  אינו  שהעולם  להבין  הראשונה:  ההמלצה 
בשחור והלבן. רובו נמצא בתחום שבניהם. הכוונה 
במשפט הזה היא ההבנה שיש מקום לכל מי שפועל 
פועל  ובעיקר  הלקוחות  לצרכי  הבנה  ומתוך  כחוק 
מולם בהגינות ובמוסריות כפי שהיה רוצה שיתנהלו 

מול בני המשפחה שלו.

ההמלצה השנייה: ההבנה שישנם לקוחות שעבורם 
השנים  במשך  בעמלות  אותנו  שזיכתה  המיומנות 

והיא מיומנות המכירה, אינה חשובה להם יותר.
הם יעדיפו להיכנס לאתר שלכם או של כל מי שיכין 
את עצמו לקראת העולם הזה ולקנות ללא מגע יד 

איש מכירות שישב אצלם ב 8 בערב בבית.
האם זאת הקניה / מכירה האיכותית ביותר? התשובה 
במפורש לא. האם אני יכול להכריח את כולם לחשוב 

כמוני? בוודאי ובוודאי שלא.

באמת  אתם  במה  להבין  נסו  השלישית:  ההמלצה 
הלקוחות  בזה.  ותתמקדו  שונים   ובעיקר  טובים 
צריכים אותנו באמת בצמתים שבהם הידע והניסיון 

שלנו מבדלים אותנו ממוקדנים וישירים למיניהם.
עזבו את המלחמות , האנרגיה המושקעת שם היא 
בזבוז . כפי שציינתי בכותרת , גם אני רוצה להחזיר 
זה  ועמלות המעורב אבל  את השיער השחור שלי 

לא יקרה.
בין  ההבדל  הוא  מסכימים  כולם  שעליו  משהו  יש 
)לא איש המכירות( לבין המוקדן או  בעל המקצוע 

הרובוט שיפעיל את הסימולטור.
שעוברות  אחרות  ובמדינות  כאן  החדש  בעולם 

שינויים דומים כלכלת הידע עולה מדרגה.
מוכנים  שהם  כפי  ידע  על  לשלם  מוכנים  אנשים 
לשלם לבעלי מקצוע אחרים במיוחד בצווארון הלבן.

אם רק נתמקצע ונמקם את עצמנו כאוטוריטה מול 
לקוחותינו אף אחד לא יוכל לאיים על קיומנו.

אחד המשפטים החזקים ביותר ששמעתי 
לפני כעשור והשפיע עלי רבות אומר שמי 

ששורד בעולם החדש הוא לא החזק אלא  
מי ששורד הוא זה שמוכן להשתנות
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אות הוקרה למיקי קופל מנכ"ל קופל גרופ 
בכנס לשכת סוכני הביטוח של מחוז צפון

מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ קיבל אות הוקרה 
צפון  מחוז  של  הביטוח  סוכני  לשכת  בכנס 

שהתקיים בחיפה בשבוע שעבר. 
רבת  ועשייתו  תרומתו  על  ההוקרה  אות  את 
העניקו  בישראל  הביטוח  סוכני  למען  השנים 
- יו״ר סניף חיפה,  אניה לוין  לו סוכני הביטוח 
ח׳טיב מוחמד - יו״ר סניף טבריה, גליל והעמקים 

ומיכה אדוני - יו״ר מחוז חיפה והצפון.

גרופ  קופל  של  לזכייתה  מצטרף  ההוקרה  אות 
במקום הראשון בסקר שערכה לאחרונה לשכת 
סוכני הביטוח בקרב חברות המספקות שירותים 
נלווים )ריידרים( לסוכני הביטוח. גאווה גדולה 
בשיתוף  רבות  שנים  שעובדת  גרופ  לקופל 
פעולה מלא עם הלשכה ומלווה את כלל סוכני 

הביטוח בארץ.

New Media Kopell - בתמונה מימין: חטיב מוחמד, אניה לוין, מיקי קופל, מיכה אדוני. צילום
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קופל גרופ השיקה השבוע את אתר האינטרנט החדש של החברה. באתר החדש מוצגים שירותי 
החברה ומידע מעודכן ללקוחות. השקת האתר היא חלק מתהליך המיתוג החדש שהחברה עברה 

לאחרונה שכלל גם את שדרוג דף הפייסבוק העסקי - עשו לנו       והישארו מעודכנים. 
 

בשנה האחרונה השיקה קבוצת קופל את שירות New Media Kopell למיתוג עסקים בפלטפורמת 
הדיגיטל, בדגש על הרשתות החברתיות. מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ, ציין כי: "חשוב לשמש 

דוגמה לעסקים אליהם החברה פונה ולכן במקרה שלנו הסנדלר לא הולך יחף".

בין לקוחותינו: 

בקופל גרופ 
הסנדלר לא הולך יחף

שומרים על קשר 
יצירת קשר בקלות 

עם כל מחלקה

נוחות מירבית
כל המשרות של קופל גרופ 

במקום אחד  

מחלקת ניו מדיה קופל
 כל התשובות על המחלקה             

     החדשה של קופל גרופ 
  

אדלשטיין מירי
סוכנות ביטוח מובילה 

בביטוחי פרט

רענן יקותיאל
סוכן לחיים

ביטוח ופיננסים  

איה ביטוחים 
          סוכנות לביטוח  

 

קיטי כהן
סוכנות לביטוח

ג'ינה פלד 
סוכנות לביטוח  

גרר שי כהן בע"מ 
שירותי דרך וגרירה 
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מקור: עיבודי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות הביטוח.

תרשים ה-3  |  התפלגות סוכני הביטוח לפי סך העמלות4 בענפים פנסיוני וכללי, 2016-2013
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יועץ לפרויקטים ביטוחיים

חגי שפירא
סוכן הביטוח בשנת 2018 
האם יש התאמה בין הוצאות והכנסות? 

נכון להיום רוב סוכנויות העל המפעילות 
סוכני משנה לא פיתחו תשתיות תפעול 
ולכן הסיוע שלהם להקטנת הוצאות של 

סוכנים מוגבלות ביותר 

בדוח השנתי של המפקח על הביטוח ניתן להבחין 
)שאינם  היחידים  מהסוכנים   50%  - ל  שקרוב 
הנמוכות  בהכנסות  נמצאים  כתאגידים(  מוגדרים 
מרבע מיליון₪. הדוח השנתי של הפיקוח מתייחס 
הוצאות  ולפני  ברוטו  מעמלות  להכנסה  ורק  אך 
ומיסים ולאחר שהתקבלו הדיווחים מכל החברות.

מאחר ולפי החלוקה של עורך הדוח בפיקוח רשום 
המקסימום  את  מהווה   ₪250,000 )דהיינו  עד 
הרבה  על  עומד  כנראה  הממוצע  קבוצה(  באותה 

פחות מאותו סכום.
– ומטה  מיליון₪  רבע  של  שבהכנסה  ספק  אין 
עלול  פקידה   \ פקיד  עם  לנהל משרד  האפשרות 
לפגוע באופן רציני  בהכנסות ושימוש ב - 2 פקידים 
\ פקידות עלול להוות מטלה שמשרד הסוכן אינו 
יכול להרשות לעצמו. באם ניקח בחשבון הוצאה 
 – והוצאות אחרות  דירה חודשי, ארנונה  על שכר 
המצויים  סוכנים  הפנויה של  ספק שההכנסה  אין 
חיים  רמת  לאפשר  יכולה  אינה   - קבוצה  באותה 

סבירה.
תשדירי הפרסום של חברת ביטוח ישיר )"שוקה"( 
של  המציאות  נוכח  מקוממים  הנהנתן  הסוכן  על 

קרוב למחצית מסוכני הביטוח הנלחמים על הזכות 
יותר  )ולא  סבירה  הכנסה  ברמת  בכבוד  לחיות 
ורחוקים מרחק  ורובם נלחמים על ה"לחם"  מכך( 

רב מה"חמאה".

מה בכל זאת ניתן לעשות?
להכנסות  הוצאות  להתאים  מומלץ  עסק  בכל 
שהכנסתם  ביטוח  סוכני  על  מדברים  אנו  וכאשר 
כ - ₪250,000 לשנה או פחות צריך להבין שאותו 
ובנוסף  למשרד  שכירות  לשלם  יתקשה  משרד 
זה כמעט   – \ עובדות  2 עובדים   - ל  לשלם שכר 

בלתי אפשרי.
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שירות שבר שמשות: 
1. כתב שירות זה מכסה אך ורק החלפת שמשות שבורות 

    בשמשות חלופיות. 
2. שירותי הזגגות יינתנו בתנאי שהנזק נגרם לשמשה בלבד ושלא 

    כתוצאה מתאונה בה הוגשה תביעה לגורם הנזק או לחברת הביטוח.
 3. המנוי חייב בבדיקת תקינות שמשות במקרים הבאים: החלפת 

    רכב, כשאין רצף שירות, בהרחבת כיסוי קיים וכשתאריך תחילת
    ביטוח החובה אינו תואם למנוי וגם כאשר המנוי מוחזר לתוקף 

    לאחר  שבוטל אוטומטית בגין אי תשלום (לאחר 45 יום).
 4. השמשה שתותקן תהיה שמשה חלופית  בעלת תו תקן מאותו סוג, 

    טיב ואיכות של השמשה השבורה.  במידה ואין באפשרות נותן השירות
    ו/או תחנת השירות למצוא שמשה תואמת  כאמור, ישתמש נותן

    השירות בשיקול דעתו ויהיה זכאי  לייבא שמשה חלופית בפרק זמן 
    שלא יעלה על 45 ימי עסקים ו/או  תוחלף השמשה בשמשה 

    חדשה מתוצרת יצרן כלי הרכב  או מתוצרת יצרן המורשה לייצר 
    עבור ייצרן כלי הרכב מאותו סוג.  

5. מימוש השירות לשבר שמשה יהיה בתוקף עד 14 יום 
    מיום אישור התביעה. 

6. השירות יינתן בתחנות הזגגות המופיעות באתר 
 .www.kopellgroup.co.il : החברה    

7. גובה ההשתתפות בשירות הינה בסך של 1500 ש״ח לכל שמשה.
8. השירות יינתן ע“י חברת אילן קאר גאלס בע״מ - 03-653-4444.

השירות לא ינתן במקרה של:
 1. שריטות ו/או סדקים החודרים את עובי השמשה.

2. שבר בשמשה אשר לא הייתה שלמה לחלוטין בטרם נשברה
    ו/או שלא הורכבה כיאות.

 3. שבר שנגרם במתכוון על ידי המבוטח או מטעמו.
 4. כל נזק שהוא תוצאה של מלחמה, פעולת אויב, פיגועים  חבלניים,

    נזקי טרור, התקוממות צבאית או עממית,  מהפכה מלחמת 
    אזרחים, מהומות אזרחיות, שביתה או השבתה  וכל נזק אשר

    הפיצוי בגינו ניתן עפ“י חוקי המדינה  וכן מהומות, קטטות,
    אירועים חבלניים ונזקים שהוכרו על ידי מס רכוש.

 5. גנבת שמשה, כל נזק אשר יגרם כתוצאה מרעידת אדמה, ברד 
    וכן כל נזק אשר ייגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל ומחוץ לשטח

    יהודה שומרון וחבל עזה  המצוי בשליטת מדינת ישראל. 
6. שמשות מיוחדות, שמשות שהותקנו בארץ בפתיחה לא מקורית

    ושמשות החורגות מתקן יצרן הרכב. למעט שמשות ארגז במקרים 
    בהם נרכשה  ”הרחבת שמשות לארגז“ והדבר צוין במפורש

    בשובר המנוי.
 7. קלקולים מכל סוג שהוא למנגנונים, גומיות, ניקלים, חיישנים 

    ואביזרי  עזר לשמשות.  שירות החלפת גומיות יינתן במידה 
   ונרכש בחבילת השירות.

 8. שבר לשמשה שארע כתוצאה או עקב תחרות ו/או במבחן נהיגה
     ו/או בדיקת כשירות נהיגה.

 9. נזק שנגרם בשל היות המבוטח ו/או מי מטעמו נתון להשפעת 
   סמים ואלכוהול.

10. נזק שנגרם בשעה שהרכב היה בשירות או בשימוש הצבא
      או כוחות הביטחון.

 11. קריאת השירות אינה תואמת לתאריכים המופיעים במנוי.
 12. שאין חפיפה לביטוח חובה או לביטוח קסקו יותר מחודש ימים

      ושמאי קבע שהנזק ישן.
 13. נזקי פח מעל $600 כתוצאה מתאונה (על פי הערכת שמאי)  ובלבד 
     שיש לרכב פוליסת מקיף או צד ג‘ תקפה  אזי, יידרש הלקוח לחתום

     על טופס אי הגשה.

1. השירות יינתן על ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטים לסוג השירות.
2. לרשותך מוקד שירות זמין 7/24 בטלפון 5676*.
3. כתב בשירות נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח.

4. החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי טפחות.
 

5676
kopellgroup.co.il*

כללי:

נותנת השירות קופל גרופ
(סטארט שרותי רכב בע״מ ח.פ - 514317585)

שד׳ ההסתדרות 66 חיפה 
כתב שירות זה אינו חלק מפוליסת הביטוח ונמכר 

לא מעורבות חברת ביטוח

כתב שירות 
לאוטובוסים
Kopellbus
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בעיה  נוצרה  לעיל,  לרשום  בנוסף 
כתוצאה  האחרונות  בשנים  חדשה 
מ"קיום  הנובעות  נוספות  מהעלויות 
הנחיות רגולאטוריות" ובעיקר בעקבות 
חוזרי הצירוף והחידוש. מעבר לצורך 
שיחות  כגון  תשתיות  על  בהוצאה 
מוקלטות או אלטרנטיבות - יש צורך 
צריך  ולכן  היישום  לצורך  בפקידים 

לחשוב על פתרונות יצירתיים.
ושיתופי  שחיבור  ספק  אין  לדעתי, 
פעולה עם גופי ביטוח אחרים עשויים 
להקל על המצוקות ולהקטין עלויות.

 להלן 3 סוגי פתרונות אפשריים 
ומצויים:

העבודה  לבצע  ניתן  באם  לבדוק  א. 
מהבית )לחסוך בהוצאות שכר דירה 
ופקיד\ה( - במקרים אלו הסוכן יחסוך 
את הוצאותיו על שכר דירה ופקידים 
מהבית  לטפל  יצטרך  אך  פקידות   \
שוטף,  חידושים,  הפעילות:  בכל 
ספק שזמן  אין  ועוד.  גביה  תביעות, 
והיכולת  יהיה  ולא  כמעט  לשיווק 
סוכנים  אותם  מצטמצמת.  לגדול 
למצוא  חייבים  מהבית  הפועלים 

חלופות הגיוניות להקלטות.
מסוימים  שירותים  לקבל  ב. 
יותר  גדולות  ביטוח  מסוכנויות 

)סוכנויות על(.
מלאים  תפעול  שירותי  קבלת  ג. 

מסוכנויות  המתמחות בכך.

יהיה  הנ"ל  מהאפשרויות  אחת  בכל 
חייב הסוכן לחשוב ולבדוק הכנסות 
עמידה  תוך  אחרים  ממקורות 
הכנסה  )כגון  הרגולציה  בדרישות 

מ"ריידרים"(.
העל  סוכנויות  רוב  להיום  נכון 
פיתחו  לא  משנה  סוכני  המפעילות 
הסיוע שלהם  ולכן  תפעול  תשתיות 
להקטנת הוצאות של סוכנים מוגבלות 
כניסת  וערב  אלו  בימים  ביותר. 
ועל  החדשות  הדיגיטליות  החברות 
אין   - העלויות  עם  להתמודד  מנת 
המבוססות  ביטוח  שסוכנויות  ספק 
ואשר  אמיתיים  פעולה  שיתופי  על 
יוכלו  עכשווית  בטכנולוגיה  מגובות 
לנצל את היתרון לגודל שלהם ברמת 
התפעול ולייצר יותר הכנסה לסוכנים 
היותר  בטווח  והבינוניים.  הקטנים 
יצטרכו  גדולים  סוכנים  גם  ארוך, 
אשר  פעולה  בשיתופי  להשתלב 

יקטינו בצורה רצינית את ההוצאות.
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זכויות 

עובדים 

בסביבת 

עבודה 

משתנה 

כתבתו של עו"ד דודי הדרי

בעלים הדרי משרד עורכי דין

חלק א

הזכות 
לפרטיות 

במקום 
העבודה 14



לאחרונה הוציא בית הדין הארצי לעבודה פסק דין 
חשוב בעניין "עיריית קלנסווה" בו קבע כי למעסיק 
אין סמכות לדרוש את טביעת האצבע של העובד 
לצורך הפעלת שעון נוכחות, בשל פגיעה לא מידתית 
בזכות לפרטיות. פסק הדין הזה הוא חלק משרשרת 
מבית  האחרון  בעשור  שיצאו  דין  פסקי  של  רחבה 
הדין לעבודה אשר עוסקים בזכות לפרטיות במקום 

העבודה ובהגנה שמעניק לה הדין הישראלי.  

רבים,  עבודה  במקומות  כמו  קלנסווה",  ב"עיריית 
היה קיים שעון נוכחות אבל הוא התבסס על הדפסת 
שעון  במקום  להפעיל  רצתה  העירייה  נייר.  כרטיס 
נוכחות חדש המבוסס על תביעת אצבע. צריך לזכור  
כרטיס  את  לרעה  לנצל  עלולים  עובדים  שלעיתים 
הנייר, בכך שאחד העובדים יחתום בשעון הנוכחות 

עבור חברו מבלי שזה נוכח במקום. 
עיריית  של  החינוך  במחלקת  עובדות  מספר 
קלנסווה התנגדו וטענו כי העירייה לא יכולה לאלץ 
אותן למסור את תביעת האצבע שלהן, שכן מדובר 
ידי  על  המוגן  פרטי  מידע  שהוא  ביומטרי,  במידע 
הזכות לפרטיות, ואילו העירייה איימה על העובדות 
כי במידה ולא תמסורנה את תביעת האצבע שלהן, 

לא תשלם להן שכר. 

עובדות  "כפיית  כי  קבע  לעבודה  הארצי  הדין  בית 
החינוך על ידי העירייה למסור טביעת אצבע לשם 
)ומימושו(  איום  תוך  הביומטרי,  בשעון  שימוש 
כן, מגלמת בתוכה  יעשו  לא  לשלול את שכרן אם 
ובזכותן  לפרטיות  בזכותן  כדין  שלא  פגיעה 
העירייה  מצד  הפרה  ומהווה  גופן,  על  לאוטונומיה 
של חובות תום הלב וההגינות המוגברות המוטלות 

עליה כמעסיקה".  
לעשות  יוכל  המעסיק  כי  הדין  בית  קבע  בנוסף 
את  ייתן  העובד  אם  רק  ביומטרי  במידע  שימוש 
הסכמתו המלאה לשימוש במידע, ולכן על המעסיק 
במידתיות  במידע  ולהשתמש  העובדים  את  ליידע 

ובלגיטימיות. 

עולם עבודה מטושטש גבולות  
חלק  הוא  קלנסווה  עיריית  בעניין  הדין  פסק 
של  במעמדה  העוסקים  דין  פסקי  של  משרשרת 
ואשר מתייחסים  הזכות לפרטיות בעולם העבודה, 
לטכנולוגיה  ביחס  יוצרת  זו  שזכות  הגבול  לקווי 
המאפשרת מעקב ופיקוח של מעסיק אחר העובדים. 
פסק הדין הוא דוגמה טובה למתח שיוצרת הזכות 
לפרטיותו של העובד עם אינטרס הפיקוח הלגיטמי 
בשנים  ה"חדש".  העבודה  בעולם  המעסיק  של 
ויותר  יותר  עוסק  לעבודה  הדין  בית  האחרונות 
פסקי  ויותר  יותר  כאשר  לפרטיות,  העובד  בזכות 
דין מנסים לשרטט את גבולותיה של זכות העובד 

לפרטיות במצבים שונים. 

נובעת  לפרטיות  הזכות  של  בחשיבותה  העלייה 

העבודה.  בעולם  וטכנולוגיים  תרבותיים  משינויים 
בעולם ללא מכשירים סלולאריים, אינטרנט, מיילים, 
מעקב  ומצלמות  איתורן  מכשירי  ניידים,  מחשבים 
בין  ודיכוטומית  פשוטה  ברורה,  הפרדה  הייתה 
והזמן  לבין החיים הפרטיים  וזמן העבודה  העבודה 

הפרטי. 

כך היה ברור לכל, כי ברגע שהעובד שהגיע למפעל 
לא  הזה  בזמן  בעבודה,  נמצא  הוא  למשמרת  ועלה 
בענייניו  לעסוק  ממש  של  אפשרות  לעובד  הייתה 
עם  משימותיו.  את  בעיקר  ביצע  והוא  הפרטיים 
המפעל  מן  יוצא  היה  העובד  העבודה  של  סיומה 
ושוב, הוא לא היה יכול לבצע כל משימה או עניין 
הקשור בעבודה, הוא לא זמין ופעמים רבות כלל לא 
ניתן היה לאתר אותו ברגע שיצא מחצר המפעל.    

 

בשנים האחרונות תרבות העבודה הולכת ומשתנה 
חדירת  העבודה,  זמן  התרחבות  בשל  היתר  בין 
העבודה לזמן הפרטי וחדירת החיים הפרטיים לזמן 
יותר  הרבה  בעבודה  נמצאים  אנחנו  כיום  העבודה. 
ואחת  אחד  כל  של  הפרטי  והזמן  מבעבר  שעות 
גורם  הפרטי  הזמן  צמצום  ומצטמצם.  הולך  מאתנו 
העבודה,  לשעות  פרטיים  עניינים  של  להכנסתם 
בשל מצוקת זמן וצורך של כל עובד לטפל בענייניו 

הפרטיים. 

בעיקר בשל  הפרטי,  לזמננו  חודרת  העבודה  מנגד 
את  הפכו  אשר  הטכנולוגיים,  האמצעים  התפתחות 
כולנו להרבה יותר זמינים והכניסו את העבודה אלינו 
הברור שהיה  לגבול  לב  יותר  לשים  מבלי  הביתה, 
קיים בעבר. כך יוצא ששעות העבודה המרובות יחד 
הולך  לטשטוש  גורמות  הטכנולוגיות  היכולות  עם 
הפרטי  הזמן  בין  מסורתית  ההפרדה  של  ומעמיק 
דברים  ויותר  יותר  העבודה.  לבין  הפרטים  והחיים 
העבודה,  בזמן  מתרחשים  הפרטי  עולמנו  מתוך 
לעיתים תוך פגיעה של ממש במעסיק וזמן העבודה. 

המעסיק  של  הפיקוח  אינטרס 
והזכות לפרטיות של העובד

עצמו  העבודה  ומקום  העבודה  זמן  כי  לזכור  צריך 
שייכים למעסיק. המעסיק הוא בעל העסק, הוא זה 
שהשקיע בעסק, הקים אותו הוא האחראי להצלחתו 

בשנים האחרונות תרבות העבודה הולכת 
ומשתנה בין היתר בשל התרחבות זמן 
העבודה, חדירת העבודה לזמן הפרטי 
וחדירת החיים הפרטיים לזמן העבודה

הזכות 
לפרטיות 

במקום 
15העבודה



זה שמשלם לעובד  יום הוא  ובסופו של  ולכשלונו 
תמורה עבור זמן עבודתו.  לכן משפט העבודה קובע 
במקום  ממש  של  קניין  זכות  קיימת  למעסיק  כי 
נותנת  אשר  קניין  זכות  העבודה.  ובזמן  העבודה 
מה  לקבוע  העסק  את  לנהל  היכולת  את  למעסיק 
יקרה במקום העבודה, כיצד הוא ינוהל ומה יפיקו 
בזמן העבודה. בעולם תחרותי כמו היום, בו כל דקה 
של ייצור חשובה ונמדדת ביעילותה המעסיק ירצה 
לפקח ככל הניתן על פעילות העובדים, כדי לוודא 
את ביצוע העבודה כמו גם לשפר את אופן הפעילות 

ושירות הלקוחות.  

בנוסף, הטכנולוגיה פתחה אפשרויות רבות שלא היו 
בעבר ותופעות כמו "גלישה רשלנית" או בעברית 
להיות  הופכות  פייסבוק",  "זמן  ביותר  הפשוטה 
של  לפגיעה  וגורמות  העבודה  בזמן  יותר  נפוצות 
ממש ביעילות העובדים. כך למשל בזמן העבודה 
ובאמצעות מחשבי העבודה עובדים גולשים ברשת 
מבצעים  מיילים,  שולחים  הפרטיים,  בענייניהם 
שיחות טלפון פרטיות, רוכשים מוצרים באינטרנט  
וכדומה. בנוסף, במצב המשפטי של היום למעסיק 
יש אחריות של ממש על התנהגות העובדים במקום 
העבודה, כמו למשל אחריות להטרדות מיניות ואלו 
הם  כי  ולוודא  לאכוף  ירצה  שהמעסיק  דברים  הם 

מבוצעים בצד הטוב ביותר.    

 

בתמונה: עו"ד דודי הדרי

גם כאן לטכנולוגיה החדשה השפעה רבה, האמצעים 
יכולת  למעסיק  מאפשרים  החדשים  הטכנולוגיים 
באמצעות  שלו.  הקניין  זכות  של  מוגברת  אכיפה 
כל  בלי  יכול  המעסיק  למשל  האבטחה  מצלמות 

מבצעים  העובדים  כי  יעילה  בצורה  לוודא  בעיה, 
את שעות העבודה, לעקוב אחר העובדים בשעות 
את  לאכוף  שלהם,  הביצועים  את  ולנטר  העבודה 
הדרישות והכללים שקיימים בעבודה ולמנוע בזבוז 

של זמן על ידי העובדים.  

התנגשות של אינטרסים  
עם התפתחות שיח זכויות האדם במשפט הישראלי 
מזכויות  כאחת  לפרטיות  הזכות  והתגברה  עלתה 
היסוד שיש לכל אדם מכוח כבוד האדם. למעשה 
הגנת  חוק  נחקק  השמונים  שנות  בראשית  כבר 
איסור   1 בסעיף  הקובע   1981 התשמ"א  הפרטיות, 
על פגיעה בפרטיות של כל אדם ומקנה לכל אדם 

כמו גם לכל עובד זכות למרחב פרטיות משלו.
גולש  והנה אנו נמצאים בעולם בו המרחב הפרטי 
הפרטי  כאשר חשיפת המרחב  העבודה,  חיי  לתוך 
של העובד עלולה לפגוע בו ולכן הזכות לפרטיות 
אשר  העובד  מבחינת  יותר  רבה  חשיבות  מקבלת 
יש לו אינטרס מובהק לשמור על פרטיותו. בו בעת, 
טכנולוגיות חדשות מאפשרות למעסיק לטייב את 
יכולת הניהול שלו, להתאים עצמו לעולם תחרותי, 
לפקח על פעילות העובדים ולממש את זכות הקניין 

שלו במקום העבודה.

בין האינטרסים האלו קיים מתח של ממש, לעולם 
המעסיק ירצה לחזק את יכולת הפיקוח הלגיטימית 
ישאפו לקיים  ולעולם העובדים  שלו על העובדים 
מרחב של פרטיות בחיי היום יום שלהם בעבודה, 
מצד  סופי  אין  למעקב  נתונים  יהיו  שהם  מבלי 
בית הדין לעבודה  הזה מנסה  המעסיק. על הרקע 
שבין  המתח  את  ליישב  דין  פסקי  של  בשרשרת 
לפרטיות.  העובד  וזכות  המעסיק  של  האינטרסים 
כללי  מענה  נותנת  איננה  שהפסיקה  לומר  צריך 
ופעמים רבות היא מתייחסת לאיזונים הראויים של 

שימוש בטכנולוגיה מסוימת. 
 

חלק ב בגיליון 006

צריך לזכור כי זמן העבודה ומקום 
העבודה עצמו שייכים למעסיק. המעסיק 

הוא בעל העסק, הוא זה שהשקיע בעסק, 
הקים אותו, הוא האחראי להצלחתו ולכשלנו 
ובסופו של יום הוא זה שמשלם לעובד תמורה 

עבור זמן עבודתו
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לפני  הוקמה  פנסיוניים,  מוצרים  תפעול   JOBBIT
התפעול  שעולם  ראיה  מתוך  משנה  למעלה 
וחודרים  ביותר  משמעותי  שינוי  עובר  הפנסיוני 
חדשים,  אינטרסים  בעלי  חדשים,  שחקנים  אליו 
חלקם גלויים וחלקם נסתרים, חלקם מגיעים מחוץ 
בצורה  להשפיע  היכולת  להם  ויש  הביטוח  לענף 
והיכולת  הביטוח  סוכן  של  פעילותו  על  שלילית 

שלו לשמור ולהגדיל את התיק הפנסיוני שלו.

זו   ,KOPELL GROUP  - מ  כחלק  הוקמה   JOBBIT
לעמוד  בישראל  הביטוח  סוכני  כלפי  שמחויבת 
שניתן,  ככל  בהם  ולתמוך  אותם  ללוות  לצידם, 
הביטוח  לסוכני  שמספקת  עסקית  פעילות  לצד 
מוצרים משלימים המובילים בשוק, יכולת לצמוח, 
אספקת  תוך  זו  מפעילות  ולהרוויח  להתפתח 
רואים  ואנו  ללקוחותיהם  מאוד  מגוונת  מוצרים 

בתפעול הפנסיוני כמוצר כזה בדיוק.

והשקיעה  הטכנולוגיה  בקדמת  נמצאת   JOBBIT
הסוכנים,  שלקוחותיה  מנת  על  רבים  משאבים 
שירותי  את  יקבלו  החשבון  ורואי  המעסיקים 
ביותר  המתקדמת  התוכנה  באמצעות  התפעול 
הגופים  לכל  ישירות  חיבור  כיום.  שקיימת 
להעברה  מרוכז  דו"ח  הכנת  במשק,  המוסדיים 
לקופות ברמת בקרה גבוהה מאוד, שידור קבצים 
וקבלת  כפתור  בלחיצת  מרוכזת  בצורה  לקופות 

תיק  תוך  אל  יחד  הגופים  מכל  חוזרים  היזונים 
הלקוח, יעילות ברמות הגבוהות ביותר.

בוחרים לטפל בתפעול הפנסיוני  רבים  מעסיקים 
של  לפורטלים  קבצים  העברת  באמצעות  לבד, 
באמצעות  התשלום  קבצי  שידור  או  החברות 

המסלקה או תוכנות השכר.  
במרבית המקרים זו טעות שלאחר מכן נדרש בגינה 

טיפול מחדש וגובה עלויות נוספות ומיותרות.
הכספים  את  להעביר  מספיק  שלא  לדעת  חשוב 
לגופים השונים, אלא ישנה מורכבות מידי חודש 
לבצע  שיש  בשינויים  לחברות,  הדיווח  בבניית 

ובעיקר במעקב וטיפול בהיזונים החוזרים.
טיפול זה הוא תהליך בלתי נפסק וכמות התקלות 
גדולים מאוד  יחד עם פערים  היא בלתי נתפסת, 
למשנהו,  אחד  מוסדי  גוף  בין  השירות  ברמות 
דיווחים שגויים בפורטלים וכאלו שבכלל אין להם 

מענה מתאים לפורטל עבור מתפעל. 

חלק חשוב לא פחות, הוא הטיפול בכספים שלא 
ששוכב  הכסף  שכמות  למדים  ואנו  בעבר  שויכו 
מסתכם  ושיוך,  תקין  לדיווח  וממתין  בגופים 
שאנו  מעסיק  בכל  כמעט  ופוגע  עתק  בסכומי 

בודקים את תיקו שנים אחורה.
לכן – סוכן יקר, מעסיק יקר, הדרך הנכונה לטפל 
דבר  של  בסופו  שיגיעו  ולוודא  העובדים  בכספי 
ליעדם, גם אם מדובר לעיתים בתהליכים ארוכים, 

היא רק גוף מתפעל מקצועי!!!

שלא  סוכנינו  כלפי  מחויבים   JOBBIT-ב אנחנו 
לבצע כל פעולת שיווק של מוצרי ביטוח ללקוחות 
שיגיעו לטיפול במשרדינו, לספק למעסיק שירות 

ברמה גבוהה ביותר, מיכוני, מקצועי ואישי.

מזמינים אתכם להצטרף 
050-3134499 - תומר

תומר קנצוקר, מנכ"ל : "מעסיקים רבים 

בוחרים לטפל בתפעול הפנסיוני לבד, 
באמצעות העברת קבצים לפורטלים 
של החברות או שידור קבצי התשלום 
באמצעות המסלקה או תוכנות השכר.

במרבית המקרים זו טעות שלאחר 
מכן נדרש בגינה טיפול מחדש וגובה 

עלויות נוספות ומיותרות"

חלק חשוב לא פחות, הוא הטיפול בכספים שלא 
שויכו בעבר ואנו למדים שכמות הכסף ששוכב 
בגופים וממתין לדיווח תקין ושיוך, מסתכם 
בסכומי עתק ופוגע כמעט בכל מעסיק שאנו 

בודקים את תיקו שנים אחורה
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ברשתות  פעם  מידי  שנטען  למה  בניגוד 
החברתיות, פוליסת תאונות אישיות היא דווקא 
מוצר טוב וחשוב, שיכול בהחלט לעזור למבוטח 
מקרה  לאחר  המים  מעל  ראשו  עם  להישאר 

פציעה בתאונה.

ההגדרה לתאונות אישיות בחברות הביטוח מתחילה 
במילים: "מקרה אלים בלתי צפוי..." )ההמשך שונה 

בין החברות(. 
ונפלתי.  מעדתי   2017 אפריל  בחודש  נאות:  גילוי 
מיקודים  בשלושה  שבר  עגומה:  הייתה  התוצאה 

שונים בכתף וכן ריסוק החלק האחורי של הכתף.
מגבלת  העזים,  הכאבים  את  גם  לציין  מיותר 
 ,ADL  - מה  בחלק  פגיעה  בשינה,  מחסור  התפקוד, 
ביטול העצמאות האישית שלי למשך כמה חודשים 

והעובדה כי אני עדיין בהליך שיקום.
עיתונאי מוכר ולרוב מוערך, העלה לפני כחצי שנה 
לרשת החברתית - פייסבוק, סרטון תחת הכותרת 
את  מבטל  הוא  ובו  צריכים"  לא  שאתם  "דברים 
הצורך בפוליסת ביטוח תאונות אישיות וטוען כי היא 
הפרטים  במרבית  דייק  לא  הוא  לדאבוני,  מיותרת. 
בתאונות  הביטוחיים  לכיסויים  הנוגעים  שציין 
אישיות. עוקבים רבים ניסו להעמיד אותו על טעותו 
וכתבו לו כי הוא טועה ומטעה את הצופים והקוראים.
החלטתי אף אני להגיב לדבריו המאוד לא מדויקים 
ולכותרת חסרת האחריות שבה בחר )"דברים שאתם 

לא צריכים"(.
עיתונאי איננו סוכן ביטוח בעל רשיון אשר בודק את 
צורכי המבוטח ומתאים לו את הכיסוי הנדרש לארגז 

הכלים שלו.

חבילה  מוכרות  הביטוח  חברות  כל  לזכור:  חשוב 
דומה בבסיסה אך הכיסויים אינם דומים בין החברות 

וכפופים לתנאי הפוליסה.
הגדרות  יש  בחלק  שונים;  חריגים  קיימים  בחלקם 
או  חריג  ביטול  יש אפשרות לרכוש  שונות; בחלק 
נוספת;  פרמיה  באמצעות  וזאת  רפואית  תוספת 
לאומי  לביטוח  על המוסד  נשענת  בחלק, התביעה 

ובחלק לא.
כיסויים בביטוח תאונות אישיות הם רבים ומגוונים 
את  למבוטח  מקנים  אך  אחת  בחבילה  ומקובצים 
האפשרות לבחור את המסלול המתאים לו כתלות 

בסכומי הביטוח והפרמיה החודשית.
בארץ   80 גיל  עד  בתוקף  הם  המוצעים  הכיסויים 

ובחו"ל. 

הדעת  את  לתת  יש  שעליהן  חשובות  נקודות 
טרם רכישה )ראה טבלה(: 

שונים  מסלולים  פי  על  משתנים  הביטוח  סכומי 
לבחירה.

התאמת פרמיה על פי בחירת מסלול.
חידוש סכומי הביטוח לאחר תאונה )תביעה(.

הגדרת נכות ונכות חלקית מתאונה )האם קיימת 
מעורבות של המוסד לביטוח לאומי או לא קיימת(.
נכות מתאונה באיבר גוף שאינו מופיע ברשימת 

הכיסויים.
ניתוח  בהוצאות  העצמית  ההשתתפות  שיעור 

פלסטי מתאונה.
פיצוי בגין פגיעה אורתופדית באיברים מוגדרים.

כיסוי בגין פציעת ספורט בקרב ילדים.
חובבני  ספורט  פעילות  בעת  פציעה  בגין  כיסוי 

באגודת ספורט שאינה מקצוענית.
חריגים

כיסויים לילדים )פיצוי עקב היעדרות מבחינת מגן 
או בגרות(.

כיסוי טיפול פסיכולוגי בעקבות מוות מתאונה של 
בן משפחה.

למי מיועדת הפוליסה וכיסוייה?
לכל אחד ואחת הרי שאין  לדעת מראש מתי תתרחש 
התאונה. ההגדרה מתארת את המקרה כאלים ובלתי 

צפוי.
  עקר/ת הבית

הכסף  את  לקבל  י/תשמח  הכנסות,  העדר  בשל 
ולרכוש שירותי סיוע בעת ההתמודדות עם הפציעה 

והמוגבלות.
  השכיר

הימים  כשיסתיימו  אך  מהמעביד  מחלה  ימי  יקבל 
המגיעים לו כחוק, יכסה הפיצוי הביטוחי את יתרת 

ההכנסה.
  העצמאי

לעצמאי זהו פיתרון פיננסי מצויין ופטור ממיסים.
דוגמא בולטת: בצהרון, מטפלת ששברה את אחד 
תוכל  הביטוח  תגמולי  בעזרת  וגובסה,  מאיבריה 

סו"ב

ורדה לבקוביץ

פוליסת תאונות אישיות
דווקא כן צריכים
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עד  לתפקד  ימשיך  והצהרון  עזרה  שירותי  לשכור 
להשרת הגבס.

  ילדים
הוא  הפיצוי  דרכים.  בתאונות  פגיעה  כולל  הכיסוי 

בגובה 50% עד הגיע המבוטח לגיל 21.
את  רוכשים  ההורים  כיס.  לכל  מתאימה  הפרמיה 

הפרמיה רק כדי לקבל את הפיצוי ולשלם בעבור
שמרטף או טיפולי החלמה. בזכות הפיצוי, אין חיסרון 
כיס. הפיצוי הוא אמצעי פיננסי טוב לשיקום והחלמה. 

ילדים במסגרות חינוך
ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מקורו בחוק חינוך 
חובה תש"ט 1949 ס' 6 )דו( )1(. החוק קובע כי מי 
תאונות  בביטוח  מבוטח  יהיה  חינם  לחינוך  שזכאי 
אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום 

שיפותה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד. 
ניהלה  שאותו  בכנסת  בדיוק  השתתפתי  מזמן  לא 
המיוחדת  הועדה  יו"ר  ביטון,  שאשא  יפעת  ח"כ 
תלמידים  אפליית  היה  הדיון  נושא  הילד.  לזכויות 
תאונות  ביטוח  בפוליסות  כרוניות  במחלות  חולים 
אישיות. למשל: שני תלמידים, האחד בריא והשני 
ביה"ס,  במדרגות  יורדים  כרונית,  במחלה  חולה 
נופלים ונחבלים. על פי הגדרת הפוליסה, פציעתם 
עונה להגדרת תאונה אישית ולכן הם יפוצו. לעומת 
יקבל  כרונית  במחלה  החולה  התלמיד  אם  זאת, 
ויחבל  יפול  בשיעור,  שגרתית  ישיבה  בעת  התקף 
פציעה  מכסה  והכיסוי  היות  פיצוי  לו  ישולם  לא   -

מתאונה ולא ממחלה כרונית. 
עו"ד ומגשר שלומי הדר טוען שהחוק אינו מחריג 
מקרים שבהם התאונה היא תוצאה של מחלה קיימת 
ולא מן הנמנע שעניין זה יכול להקים טענות של מי 

שאמור להיות מבוטח נגד הרשויות.
הבעיה היא שבפוליסה אכן מופיע חריג ולפיו הביטוח 
לא יכסה במקרה שהתאונה היא תוצאה של "מחלה". 
גם  וכך  רחבה  להיות  יכולה  זה  בעניין  הפרשנות 
הגמישות שעשוייה להיות בניתוח הקשר שבין הנזק 
לנזק  הוכחת הסיבה  חובת  לו.  לבין הסיבה  שארע 
שנגרם תועבר לחברת הביטוח היות והכיסוי נובע 

במסגרת  אישות  תאונות  בפוליסת  מתאונה.  רק 
חוק חינוך חינם קיים חריג לתאונות דרכים. הכיסוי 
כסוכנת  בארץ.  רק  וחל  ביממה  שעות   24 בתוקף 
במסגרת  שהכיסויים  למבוטח  מסבירה  אני  ביטוח 
חוק חינוך חינם ובמסגרת פרטית שונים לחלוטין זה 

מזה בתנאיהם ולכן אין כפל ביטוח.

יפעת  וח"כ  לבקוביץ  ורדה  סו"ב  מימין:  בתמונה 
שאשא ביטון, יו"ר הועדה המיוחדת לזכויות הילד. 

לסיכום אפוא, כסוכנת ביטוח ומנהלת סיכונים, אוכל 
לומר כי ביטוח תאונות אישיות עשיר בכיסויים.

מאפייני ביטוח תאונות אישיות
פרמיה: קבועה עד גיל 21. מגיל 21 ומעלה הפרמיה 

נשארת קבועה אך כפופה לגיל הכניסה  

חודש  בכל  לשלוח  מחוייבות  הביטוח  חברות 
מסרון למוטח ובו מידע על עלות הביטוח שהוא 

משלם בגין פוליסת תאונות אישיות.
יכולה  כאמור  חודשים  הודעה  כי  לציין,  למיותר 
להטריד כל אחד, קל וחומר לאחר שהמבוטח כבר 
ולאחר  צריכיו  שנבדקו  לאחר  הכיסוי  את  רכש 
קבלת הסברים על תנאי הפוליסה, סכומי הביטוח 

והפרמיה.
ייתכן שעקב פעילות חודשים חוזרת של שליחת 
מסרון, החליט המבוטח לבטל את הכיסוי המהותי 
לצרכיו מפני שיחשוב שהוא משלם פרמיה גבוהה 

ואינו מקבל תגמולים.
הרגולציה היא תוצאה של בחינת תלונות מוצדקות 

שהופנו לפיקוח.
עיבוד התוצאות מתורגם לטיוטה ולאחריה החוזר 

ובו המועד לכניסתו לתוקף.
חשוב לציין השינויים שקבע הרגולטור לא תמיד 
וטענתם  המבוטחים  בעיניי  באהדה  התקבלו 
שהיא  הבסיסית,  הזכות  מהם  שנלקחה  הייתה 
החרות בבחירה. מעניין מה יגידו הפעם עם קבלת 
לא  זה  להסירו.  אפשרות  שאין  החודשי  המסרון 

ניתן לבחירה.

טיוטת הוראת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
)2017-23504 סעיף 6.ו בנושא גילוי ודיווח למבוטח(
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אני  כיס.  לכל  מתאים  מחירה  המסלול.  ובחירת 
מקבילה זאת לקפה ומאפה בחלק מקשת הגילאים.

חריגים: מאפשר לבטל חריגים ולקבל כיסוי מתאים. 
מאפשר לרכוש בתוספת פרמיית כיסוי למאובחנים 

בבריחת סידן. 
היכן מכוסה: בתוקף בארץ ובחו"ל.

ממקום  באמבולנס  פינוי  ממלכתי:  בריאות  חוק 
האירוע לבית חולים. לא כפוף להתניות החוק. סכום 

הפינוי עשוי לעבור לעיתים את אלף השקלים.
אובדן כושר עבודה: לבעלי פוליסות אובדן כושר 
הרפורמה  )טרם  ימים   90 של  המתנה  עם  עבודה 
הפציעה  שאם  כדי  אחד  מסלול  צירפתי  כמובן(, 
קרתה מתאונה ישולם מיידית סכום הפיצוי וזאת עד 

לקבלת תגמולים מפוליסת אובדן כושר עבודה.
אם המבוטח יחלים, הוא לא יתבע את כיסוי כושר 

עבודה אך לא ישאר בחיסרון כיס.
עבורם  קיימת  שלא  חולים  אנשים  ביטוח:  ברות 
ברות ביטוח העומדים בהצהרת הבריאות של ביטוח 
תאונות - רוכשים את הכיסוי. לחולי סרטן שעוברים 

טיפולי כימותרפיה אני ממליצה לרכוש מסלול זעיר, 
כך שאם יפגעו בבריחת סידן יהיו מכוסים.
מס: הפיצוי שניתן לעצמאיים, פטור ממס.

שהביטוח  בית  לעקרת  טוב  הכיסוי  בית:  עקרת 
הלאומי אינו מכיר באירוע התאונה ואינו מסייע.

חיתום מיידי: ההצטרפות אינה כרוכה בהליך חיתום. 
ישנן כמה שאלות אשר אם התשובה עליהן שלילית 
- החיתום יתקבל ואם התשובה היא חיובית החיתום 
יידחה. בעניין אוסטאופורוזיס, אפשר לרכוש חיתום 
הסעיף  על  לחתום  המבוטח  על  פרמיה.  בתוספת 

הרלוונטי ומרגע זה יתקבל הביטוח.
בעת  הן  פשוט  בכיסוי  שמדובר  שנראה  אף 
ההצטרפות והן בעת יישוב התביעה, מדובר במעשה 
בפרטים  והכרה  מיומנות  הדורש  מורכב  בתחום 

רבים וחשובים.
ביטוח  סוכן  מקצוע.  באנשי  להעזר  יש  לעיתים 
יסביר למבוטח במעמד המכירה על כל פרק מכיסויי 
הפוליסה ויעזור לו לממש את זכויותיו ביום התביעה.

והכי חשוב - בריאות!

מגזין FaceBit מקבוצת קופל גרופ מזמין אותך 
פרסם את העסק שלך במודעות פרסומיות בהפצה להיחשף לסקטור סוכני הביטוח ועובדיהם

מודפסת ודיגיטלית לכ-6,000 משרדי סוכני ביטוח בישראל!
אנו מציעים לך לפרסם תוכן שיווקי בכסף קטן!

מודעת עמוד רק ב - 888 שח + מעמ 
ומודעת חצי עמוד רק ב - 555 שח + מעמ

החל מ-399 שח + מעמאנו ב - New Media KOPELL נעצב לך מודעה אין לך מודעה מעוצבת?
marinam@startcar.co.il 050-4448396לפרטים נוספים:

עד 10/3/2018 קבלת תכנים לגיליון 006 

FaceBit
Bit-הקשר שלך לעולם ה

שריין לך שטח התקשר עכשיו:

פרסום כבר 

בגיליון הקרוב!

050-4448396 
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בעלים "אב הבית שרברבים"

מנשה נוריאל 

רשימת שרברבים בהסדר 

חדשות   תקנות  החלו   3/9/2017 מתאריך  החל 
בנזקי מים בביטוח דירה בכל חברות הביטוח.

מה היה לנו לפני 3/9/2017 בביטוח נזקי מים?
חברות הביטוח היו קונות ביטוח משנה מחברות 
כמו שחר, פמי, שכל ומילגם, כאשר האחריות עד 

נזק של עד ₪15,000 חל על חברות אלו.
פוליסה  כל  עבור  קיבלו  הללו  השרות  חברות 
תשלום מראש של כ - ₪100-150  ואת ההשתתפות 
העצמית שהמבוטח יהיה צריך לשלם במידה ויקרה 
הביטוח  וסוכני  המבוטחים   .)₪450-600( הנזק 
והמקצועיות של חברות  ומהיחס  נפגעו מהשרות 
רבות  תלונות  שהתקבלו  ולאחר  הללו  השרות 
רפורמה  לעשות  הוחלט  הביטוח  על  למפקחת 

בנושא ביטוח נזקי מים.

אז מה נשתנה?
מתאריך 3/9/17  חברות הביטוח נושאות באחריות 
נזקים  עבור  לשרברב  משלמות  והם  למבוטח 
שטופלו על ידו, חברות הביטוח עורכות הסכם מול 
השרברבים, כאשר ישנם 6 מחוזות בארץ ובכל מחוז 
השרברב  שרברבים.   12 מינימום  להיות  חייבים 
הביטוח. מחברת  תשלום  עבודתו  עבור  מקבל 
ישנה התחייבות של השרברב להגעה בזמן, לציוד 
הנדרש ולהופעה שלו. המבוטח יכול להזמין איזה 
שרברב שירצה מתוך רשימת השרברבים. רשימת 
השרברבים מתעדכנת באתרי החברה והמבוטחים 

מדרגים את השרברבים שקיבלו שרות מהם.

חברות הניהול של חברות הביטוח
ניהול  חברת  לקחת  החליטו  הביטוח  חברות  רוב 
גיוס  המים,  נזקי  נושא  כל  את  להם  שתנהל 
על  ופיקוח  השרברבים  על  פיקוח  שרברבים, 
להתנהל  שהחליטה  היחידה  החברה  המחירים. 
ללא חברת ניהול הינה ביטוח ישיר. חברת ביטוח 
ישיר מוכרת רק  פוליסות עם שרברב פרטי עם 

השתתפות עצמית של ₪2,000.
ישנים  מתוכם שחקנים   3 ניהול,  חברות   4 ישנם 

שהחליפו שם ואחת חדשה.
עובדת  לנתב,  השם  את  ששינתה  שחר  חברת 
ברפורמה החדשה עם חברות ביטוח הבאות: שלמה 
כלל,  חקלאי,  ביטוח   AIG שומרה,  לביטוח,  חברה 
פרויקטיב  שנקראת  פימי  חברת  איילון.  הפניקס, 
אותו  עם  נשארו  מלגם  וכלל.  מגדל  עם  עובדת 
שם  עובדים עם איילון והראל. נץ כחברה חדשה 
בשורה  עם  הגיעה  הישנה  ברפורמה  הייתה  שלא 
למבוטח  מגיע  שהשרברב  רואה,  מוקד  חדשה, 
למוקד  ווידיאו  תמונות  ושולח  אפליקציה  פותח 
ומקבל אישור והערות לעבודתו. חברת נץ עובדת 

עם מנורה, הראל, הכשרה ושירביט. 

הסכנות שיכולות להיות בחברות הניהול
1. שחברות הניהול יעסיקו אינסטלטורים שלהם.

סכום  לשרברב  ישלמו  לא  הניהול  שחברות   .2
טובים  לשרברבים  ויגרמו  עבודתו  עבור  ריאלי 

להפסיק לעבוד עם חברות הביטוח.
3. שחברות הניהול ימשיכו לעבוד רק עם שרברבים 
לשרברבים  יתנו  ולא  בעבר  העסיקו  שאותם 

חדשים ומקצועיים כניסה.
עובדים  מספיק  יעסיקו  לא  הניהול  שחברות   .4

ויהיה קשה להשיג אותם בטלפון.

רשימת נותני שרות ביטוח נזקי מים, רשימת 
השרברבים 

התקנות החדשות אומרות שיש 6 מחוזות - דרום, 
ירושלים, תל אביב, מרכז, חיפה והצפון. בכל מחוז 
ויש  במידה  שרברבים,   12 לפחות  להיות  חייבים 
פרטי  אינסטלטור  להזמין  המבוטח  רשאי  פחות 
שרברב  הזמין  כאילו  עצמית  השתתפות  ולשלם 

הסדר.

שרברב פרטי מתי כדאי 
הפוליסה  בעשיית  לבחור  אפשרות  יש  למבוטח 
אם מעוניין בשרברב פרטי או שרברב הסדר, רוב 
שרברב  ביטוח  למכור  מעדיפות  הביטוח  חברות 
שהמחיר  הישוב  והכשרת  מגדל  מלבד  הסדר, 
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הפרמיה וההשתתפות העצמית הינה טובה ונוחה 
למבוטח .מגדל אף הרחיקה לכת וביטוח שרברב 
בהשתתפות  והן  בפרמיה  הן  יותר,  זול  פרטי 

העצמית, מאשר שרברב הסדר. 
"אב הבית שרברבים" קיימת משנת 2010 כחברת 
שרברבים שעבדה ונתנה שרות ללקוחות פרטיים 
בלבד, לאחר הרפורמה שהחלה ב- 9/2017 הצטרפה 
חברת "אב הבית שרברבים" לתת שרות למבוטחי 
ברשימת  מופיעים  אנחנו  כיום  הביטוח.  חברות 
הישוב,  הכשרת  הראל,  מגדל,  של  שרברבים 
של  שרברבים  ורשימת  כלל,  איילון,  שירביט, 
ביטוח  סוכנות  עם  עובדים  אנו  כן  כמו  מנורה, 
גדולות כמו  "מדנס", "פלתורוס" ו"אגוז" וסוכנים 

רבים כשרברב הסדר ושרברב פרטי.

השוואות מחירים בין חברות הביטוח בביטוח 
נזקי מים 

ביניים  קומת   ,₪500,000 של  בסך  מבנה  דוגמא: 
מחיר הפרמיה והשתתפות עצמית:

מה אנחנו מבינים מזה
  שחברת מגדל רוצים שהמבוטחים שלהם ירכשו 

שרברב פרטי ולא שרברב הסדר.
  שהפרמיה בהראל בשרברב פרטי הכי יקרה.      

  ההשתתפות העצמית הכי יקרה  בשרברב פרטי 
בפניקס.

פרטי  שרברב   ₪450 לתשלום  פרמיה  מגדל 
השתתפות עצמית ₪850 למקרה. 

הסדר  שרברב   ₪550 לתשלום  פרמיה  מגדל 
השתתפות עצמית  ₪1000 למקרה.

בכלל  הינה  זולה  הכי  הפרמיה   - הסדר  בשרברב 
פחותה  הכי  העצמית  וההשתתפות  ובפניקס 

שומרה ואיילון.

האם איטום מכוסה בפוליסת נזקי מים?
נזקי  כוללת  הפוליסה  מסוימות  ביטוח  בחברות 
איטום לנזקי רטיבות הנובעים מאיטום לקוי בחדר 
אחרות  בחברות  ובמטבח.  שירותים  חדרי  רחצה, 
אין כיסוי לאיטום לקוי. חשוב שהסוכן, המבוטח 
והשרברב ידעו את הכיסוי הביטוחי של המבוטח. 

נוהלי תביעה
בתביעת  שרברב הסדר פונים לסוכן ואו לחברה 
לרוב  הניהול,  לחברת  המבוטח  את  מפנה  שהיא 
חברת הניהול שולחת שרברב מתוך רשימה אלא 

אם המבוטח מבקש שרברב שהוא מכיר. 
שרברב  להזמין  יכול  המבוטח  פרטי,  בשרברב 

שהוא רוצה, כדי להעריך את הנזק. החברה
מבקשת להודיע לפני ביצוע התיקון ולשלוח 

עלות  הנזק,  מקור  של  ותאור  צילומים  לחברה 
התיקון ופרטים על בעל המקצוע. בכל מקרה על 

המבוטח לפעול לצמצום הנזק.

מתי מגיע שמאי
נזק כדי  לחברה יש אפשרות לשלוח שמאי בכל 
לוודא את כיסוי ועלות הנזקים. בדרך כלל החברה 
ברור  אינו  הנזק  שמקור  מטעמה  שמאי  שולחת 

וכאשר סכום הנזק הינו גדול.

"אב הבית שרברבים" - חברת השרברבים המובילה 
הביטוח  חברות  רוב  עם  עובדת  הביטוח.  בתחום 
כשרברב  הביטוח  חברות  כל  ועם  הסדר  כשרברב 

פרטי. טלפון: 03-5106106

שרברב פרטי

השתתפות חברה  פרמיה 
עצמית     לתשלום 

        
450   ₪850 למקרה   מגדל  
הכשרה    530    ₪900 למקרה  
שלמה    730    ₪780 למקרה  
כלל    875    ₪1500 למקרה  
הפניקס     900    ₪2000 למקרה  
שומרה    900    ₪900 למקרה  
איילון    1050    ₪1800 למקרה  
הראל   1100    ₪1190 למקרה  

שרברב הסדר

השתתפות חברה  פרמיה 
עצמית   לתשלום 

₪850 למקרה  כלל    255   
הפניקס     272    ₪750 למקרה  
שומרה    350    ₪600 למקרה  
איילון    350    ₪600 למקרה  
שלמה    432    ₪780 למקרה  
540    ₪900 למקרה  הכשרה  

₪1000 למקרה     550 מגדל   
550    ₪990 למקרה   הראל   
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מנכ"ל קופל גרופ

מיקי קופל

איש דיגיטלי 

75% מבני הזוג שיושבים אחד ליד השני 
כנראה רוב הזמן יהיו עסוקים בסלולרי 

ולא אחד בשני או בשנייה. יש להבין שלא מדובר 
במגמה אלא בעובדה

מי הוא האיש הדיגיטלי?
מנתונים שפירסמה גוגל עולה כי בכל דקה נתונה 
ולמעלה      בעולם  חיפושים  מיליון   3.5  - כ  נעשים 
מ - 155 מיליון מיילים נשלחים בדקה, שעל רובם 
על  מצביעים  אלה  נתונים  ועונים.  מגיבים  אנו 
מציאות חדשה בעלת השלכות על כל תחומי חיינו 
שצריך ללמוד להסתגל אליה ולהבין את השפעתה 

העצומה על כל אחד ואחת מאתנו. 
עוד עולה מהנתונים כי 16 מיליון הודעות טקסט 
נשלחות בעולם בדקה וגורמות לנו להיות מחוברים 
אונליין שמנהל  למידע  לאינפוזיה,  כמו  הזמן,  כל 
אחרי הכל את חיינו. למעלה מ - 4 מיליון סרטוני 
וידאו נצפים כל דקה וזו לא "עקיצה". מדובר בדרך 
חיים בה אנו מקבלים אם נרצה או לא נרצה, עולם 
מציאות  זאת  כפתור.  בלחיצת  ומדיה  פרסום  של 
לנו אלא  להבין  אין  נוכל להתחמק ממנה,  שלא 
את העולם הטכנולוגי והדיגיטלי ולהצטרף לחגיגה.

מה קודם למה? 
WIFI או סוללה? אוכל או שתייה? פירמידת הצרכים 
שלנו השתנתה כבר מגיל צעיר. בשנים האחרונות 
לקוחות  הם  בבית  שלנו  הילדים  שגם  למדנו 
פוטנציאליים והשפעת המכשירים הסלולריים על 
בזמן  גם  כך  וגדולה,  משמעותית  היא  המשפחה 
הארוחה וגם מול המרקע ואם הסלולרי לא בנמצא 
– אין נשימה. 75% מבני הזוג שיושבים אחד ליד 
השני כנראה רוב הזמן יהיו עסוקים בסלולרי ולא 
מדובר  שלא  להבין  יש  בשנייה.  או  בשני  אחד 
מהאוכלוסייה   70%  - כ  בעובדה.  אלא  במגמה 
מתארים שכאשר הם ישנים הסלולרי שלהם נמצא 
הם  ואם  מהמיטה  מטר  מחצי  פחות  של  במרחק 
מתעוררים באמצע הלילה הם מייד מסתכלים מהי 
ההודעה האחרונה שנשלחה או אולי מישהו העלה 

משהו נחמד לרשת החברתית. 

עסק  מחפש  הלקוח  המשתנה  הדיגיטלי  בעולם 
אישי  יחס  אישי.  וקשר  קנייה  חווית  לו  שיעניק 
הוא מצרך יקר ערך בעולם הדיגיטלי בו אנו כמעט 
ולא פוגשים את הלקוחות פנים מול פנים. הרשת 
ללכת  לנו  כמקום שמאפשר  החברתית משמשת 
עלינו  ולכן  היום  שעות  בכל  הלקוח  עם  ביד  יד 
הוא  החברתיות  ברשתות  קיים  להבין שמי שלא 
לא קיים. מיתוג העסק הוא כלי עוצמתי שעסקים 
הלקוחות  עם  לדבר  בכדי  בו  להשתמש  בחרו 
צבעונית.  ומאוד  מתוקשרת  אחידה, שפה  בשפה 
וקליט  הלקוח רוצה משהו מעניין, "סקסי", מהיר 

ורוצה לראות השקעה.

ואנחנו  בעולם טכנולוגי הדיגיטציה הפכה למותג 
אותה  לנצל  כיצד  ולדעת  אותה  להבין  צריכים 
לנצל  צריכים  עסקים  בעלי  העסק שלנו.  לקידום 
את כמות המידע העצומה אליה נחשפים הצרכנים 
חושף  העולם  עסקיהם.  לטובת  אותם  ולמקד 
של  ומגוונות  רבות  דיגיטליות  אפשרויות  בפנינו 
גבייה כגון שימוש במטבע וירטואלי ואפליקציית 
את  שדורש  ומלואו  בעולם  מדובר   -  PAYPAL
ההתאמה של העסקים כדי לאפשר ללקוח שניזון 
קנייה  חוויית  ברשת,  שניתנים  מהשירותים 

מיוחדת בעולם של צריכה דיגיטלית.

יותר  אנחנו חיים במציאות דיגיטלית שנמצאת כמעט בכל תחום בחיינו והיום 
ובקושי  יד  כף  כמחשב  אותנו  משמש  הסלולרי  הטלפון  בה  בתקופה  מתמיד. 

לשיחות טלפון... חיינו הפכו להיות הרבה יותר דיגיטליים. 
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 350,000  - כ  יש  איך  להסביר  יכול  מישהו  האם 
הורדות אפליקציות בחנות גוגל בדקה אחת ביום? 
ההסבר לכך הוא שהעולם שלנו הפך להיות הרבה 

יותר דיגיטלי וזו רק ההתחלה.

שנצלם  שנה   20 לפני  לנו  אומר  היה  מישהו  אם 
רוצים  אנחנו  שאותו  מוצר  הנייד,  בטלפון  בחו"ל, 
תוך  אותה  נעביר  פשוטה  כפתור  ובלחיצת  לקנות 
שניות לישראל לרשימת תפוצה ולא נצטרך פילם או 

לפתח תמונה – היינו חושבים שהוא כנראה שיכור.

כלי שבאמצעותו  הוא  דיגיטלי  עיתון לקוחות  גם 
ניתן לתקשר עם הלקוחות ולשמר אותם והיתרון 
במייל  אותו  לשלוח  שניתן  הוא  שלו  הברור 

ובווטסאפ בעלויות אפסיות.
 New Media לכן, יצרנו עבור הלקוחות שלנו את
Kopell שתיתן לכם הלקוחות מגוון של פתרונות 
המקצועיים  העובדים  הדיגיטלי.  בעולם  שיווק 
שירותי  מציעים  אנחנו  לרשותכם!  עומדים  שלנו 
רשתות  ניהול  תוכן,  ניהול  מיתוג,  גרפיקה, 
כלים  אלו  שיווקית.  אסטרטגיה  ובניית  חברתיות 
שאם  להבין  חייב  גודלו,  משנה  ולא  עסק  שכל 
יהיה  לא  הוא   - הדיגיטלי  מהעולם  חלק  לא  הוא 
קיים. הלקוח שלך בסופו של דבר, מצפה לחווייה 

דיגיטלית ולשוחח איתך על הכל "אונליין".
 

מוזמנים להתרשם מתיק העבודות שלנו בדף 
New Media Kopell - הפייסבוק שלנו

אלו כלים שכל עסק ולא משנה גודלו, חייב
 להבין שאם הוא לא חלק מהעולם הדיגיטלי -

 הוא לא יהיה קיים

אל. אל סוכנות לביטוח - מיתוג          שבעת אלונים סוכנות לביטוח - ניהול דף עסקי

ג'וביט - תפעול מוצרים פנסיונים - ניהול דף עסקי       ג'וביט - תפעול מוצרים פנסיוניים - עלון פרסום
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סו"ב

ערן להב
פינת הילד
שמורת טבע באזור הכרמל 
המספרת סיפור שלא מכירים

לאן הולכים: לשמורת הטבע טוף כרם מהר"ל
מי הולך: אימא, אבא ובני 9, 7 ו - 4

לאן הולכים: שמורת הטבע טוף כרם מהר"ל, קצת 
לפני הר הכרמל, מספרת סיפור שלא כולם מכירים. 
מתחת  שהתפרץ  געש  הר  של  שרידים  בשמורה 
100 מיליון שנים.   - יותר מ  לפני האוקיינוס לפני 
בראש הר הגעש יש שונית ובה מאובנים, צדפים 
ושבלולים ימיים קדומים. כיף לשחק בארכיאולוגים 
המסלול  המסלול.  לאורך  אותם  ולחפש  צעירים 
הוא  בכחול  המסומן  רחב  המעגלי מתחיל בשביל 
עובר דרך מטעי אבוקדו ומתחבר לסימון שבילים 
של  וערימות  נהדרת  פריחה  רואים  בדרך  ירוק. 
עליה  מתחילה  מישורית  הליכה  לאחר  קקטוסים. 
על גבעה, כשמתחתיה נמצא הטוף החשוף - תוצר 
גיאולוגי המאפיין את ההתפרצות הגעשית שארעה 
והחרוב  הזית  עצי  בין  ללכת  ממשיכים  במקום. 

ויורדים בחזרה. באופק רואים רק ירוק וירוק.

עוד משהו: במקום פינת זיכרון מושקעת ומרגשת, 
רבות  שבילה  להב,  אורי  של  לזכרו  שהוקמה 
בשמורה הסמוכה לבית מגוריו בכרם מהר"ל והלך 
בפינת  בלבד.  בן שמונה  והוא   ,2015  - ב  לעולמו 
הזיכרון הוקם מעין ספסל עגול למנוחה קצרה לפני 
סיפורו  את  מספרת  זיכרון  אבן  הטיפוס.  אחרי  או 

של אורי ויש גם חלוקי נחל שאפשר להניח על עץ 
הזית הסמוך לזכרו.

איך מגיעים: נוסעים צפונה בכביש 4. פונים ימינה 
בצומת כרם מהר"ל. ממשיכים בכביש גישה כ - 2 
ק"מ עד שרואים שלט שמכוון לשמורה מצד שמאל 
בוויז:  לרשום  אפשר  חונים.  גם  שם  הכביש.  של 

שמורת טבע טוף.

כמה זה עולה: הכניסה חופשית.
למי מיועד: למשפחות שאוהבות טבע ולא מפחדות 

מעלייה מתונה על גבעה.
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האחריות 
עברה למעסיק

לא משוייכים, האם  מליארדים של שקלים 
פיגורי  מכתבי  מקבלים  שלך  העובדים  גם 

תשלום הביתה?

ישירות  לעבוד  היא  ביותר  המסובכת  הדרך 
מול ממשק מעסיקים, הדרך המדוייקת והנכונה 
ביותר היא לעבוד עם מקצוענים בשיתוף 

פעולה עם ג'וביט.

מקבוצת

 | info@jobbit.co.il שלחו מסרון ל - 050-3134499 או במיילwww.jobbit.co.il

נותנת השירות - קופל גרופ (סטארט שרותי רכב בע"מ ח.פ - 514317585) שד' ההסתדרות 66, חיפה 
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איך להחזיק 
כוס יין בצורה 

"תרבותית"
מדריך צביקה אמיתי
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לב  תשימו  ומעכשיו  שלי  הכתבה  את  תקראו  הנה 
אמיתיים,  יין  חובבי  הם  האלה  השחקנים  האם 
הנטועים בתרבות היין העולמית, או רק הבמאי שגם 
הוא אולי לא מומחה גדול, סתם ״תקע להם״ כוס ביד 

בשביל הסצנה.  

חובב יין אמיתי באופן טבעי יאחז בכוס היין בצורה 
מסוימים.  חברתיים  התנהגות  בכללי  המקובלת 
כשמתבוננים על לוגמי יין רבים נוכחים שרבים מהם 
עדיין אוחזים בכוס בצורה אקראית הרחוקה לצערינו 

מכללים אלה.

להחזיק  היא  המומלצת,  היחידה  הנכונה  האפשרות 
אצבע  האגודל,  בין  לבסיס  סמוך  יין  הכוס  רגל  את 
והאמה. שאר האצבעות מונחות על הבסיס בטבעיות.
כך גם נוח כנהוג לערבל את היין בכוס שנייה לפני 

הרחת היין והלגימה שבאה אחריה.  

האם הנושא באמת רציני? ברור שכן!

כללי התנהגות נאותים בנושאים שונים כולל בנושא 
הזה הפכו לכעין ״לחיצת יד סודית״ בחברה הנכונה. 

ומה היא הדרך הנכונה?
יין בכל דרך שתרצו.  אתם יכולים להחזיק את כוס 
יין  בטעימות  פעילים  להיות  תבואו  נא  אל  אבל 
זה  ולכם  זה״  מעל  ״אתם  כי  נכון  לא  זאת  ולעשות 

״באמת לא משנה מה אתם עושים״. רק שיהיה לכם 
ברור שכנראה ב״ספר מצבים חברתיים״ לא תתקבלו 

כהלכה.

אל תתאהבו במשפט; "הדבר האחרון שאתם צריכים 
להיות מודאגים ממנו, הוא שישפטו אותכם לפי איך 

שאתם מחזיקים את כוס היין."
קטנים  דברים  בעולם שבו  חיים  אנו  הצער  למרבה 
כמו נושא כזה מטופלים או נראים במקומות שונים 
כרציניים. במקום להילחם בתופעה ולהרגיש שאתם 
מעל ״הקטנוניות הזאת״ מומלץ ללמוד כמה דרכים 
תרבותיות הנהוגות באחיזת כוס יין.  כך תקבלו את 
המראה של מומחה ליין. ומה רע בזה? אולי זה גם 
ישפיע על הרצון שלכם להתעמק בנושא מרתק זה. 

ולא  הארוכה  ברגלה  יין  כוס  להחזיק  מומלץ  למה 
בגביע הזכוכית עצמו?

ישנן מספר סיבות למה לא להחזיק את הכוס בגביע:
יד  טביעות  ישארו  לא  חברתי:  אסתטי  מראה   .1
שמנוניות על הזכוכית כי הרבה פעמים היין מלווה 

גם באכילה.
בטמפרטורה  יותר  קריר  נשאר  היין  טמפרטורה:   .2
נכונה כמצופה מכל יין ולא מתחמם מחיבוק כף היד.

3. התרשמות יותר טובה ממראה היין שהינו גם חשוב 
לבחינת הצלילות ובחינת הצבע והאם הוא תואם את 

הציפיות שלכם מסוג היין הספציפי. 

הזה  בפרק  יין  על  שלי  הרצאות  פותח  תמיד  אני 
ואנשים גם אחרי שנים אומרים  ״אחיזת הכוס״  של 
לי שההדרכה הקצרה הזאת שינתה לכל החיים את 
יין שלהם ואפילו את החוויה וההנאה.  אחיזת הכוס 
גדול בעולם טעימות  צעד קטן לאנושות אבל צעד 

היין...

חובב יין אמיתי באופן טבעי יאחז בכוס היין 
בצורה המקובלת בכללי התנהגות חברתיים 
מסוימים. כשמתבוננים על לוגמי יין רבים נוכחים 

שרבים מהם עדיין אוחזים בכוס בצורה אקראית 
הרחוקה לצערינו מכללים אלה

כמה פעמים ראיתם בסרטים שחקן או שחקנים, המרוויחים הרבה מליונים 
לכל סרט, המחזיקים כוס יין ביד בסיטואציות ובסצנות השונות?
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הכר את המומחה

אילו שירותים חברת "פרי" מציעה ללקוחותיה?
חברת פרי התחילה את פעילותה לפני כ - 40 שנה.

)תפעולי  ליסינג  במכירה,  היא  שלנו  ההתמחות 
בפריסה  סניפים  לפרי  רכבים.  והשכרת  ומימוני( 

ארצית.
בענף  החברות  משאר  אתכם  מבדל  מה 

הליסינג? 
היתרון שלנו כחברה בצמיחה הוא היחס והשירות 

.VIP האישי. אצלנו כל לקוח הוא
מיוחדת  או  שונה  לקוח  חווית  על  לנו  ספר 

שזכורה לך
מבוגרת  בלקוחה  שלנו  ההזמנות  במרכז  נתקלנו 
לחתונה של  רכב  לשכור  שואה שביקשה  ניצולת 

הנכדה שלה.
נתנו לה רכב  והרצון שלנו לעזור,  לכבוד האירוע 
מקושט עם שירות "דליברי" עד לסלון כלות של 

הכלה, שם חיכתה לה הסבתא שלה.
ספר קצת על עצמך ברמה האישית, איך היום 

שלך נראה?
שרק  שלי  הקטן  הבן  עם  מתחיל  אני  הבוקר  את 
עכשיו נולד, משם לוקח את הילדים לבית הספר 

ומשם לעבודה עד שעות הערב המאוחרות.
למשחקי  ילדיי  את  לוקח  אני  הפנאי  בשעות 

הכדורגל של מכבי ת"א.
כיצד אתה רואה את ענף הרכב בשנת 2018?

אני רואה צמיחה בתחום ההשכרה והליסינג לאור 
מינימלי  עצמי  הון  להשקיע  הלקוחות  של  הרצון 
עם מימון מקסימלי. לאור זאת ענף מכירת הרכב 
המשומש ימשיך לרדת והמחירים יירדו באופן ניכר 

לעומת מחירון הרכב של לוי יצחק.

אסף 
תמיר 
מנהל שיווק 
והשכרה ארצי
פרי-ירוחם 
חברה לרכב 
בע"מ

מנוי לתיקון והחלפת 
דודי שמש וחשמל 

מתחייבים 

לדוד חדש תמורת ישן
(אם לא הצלחנו לתקן)

*5676
kopellgroup.co.il

30



ומה  גרופ  קופל  בקבוצת  עובדת  את  זמן  כמה 
תפקידך במחלקת ג'וביט?

אני עובדת בחברה מזה כשמונה חודשים כמנהלת 
תיק לקוחות. 

שג'וביט  השירות  מהו   - פנסיה  מוצרי  תפעול 
מציעה ומדוע חשוב למעסיקים להשתמש בגורם 

מתפעל חיצוני בתחום זה?
פנסיוני  תפעול  הינו  מציעה  שג'וביט  השירות 
מעקב  מעסיקים,  בממשק  ודיווח  מלא  מקצועי 

אחר היזונים חוזרים וטיפול בשגויים. 
דיווח הפסקות עבודה, הוצאת טפסי עזר  בנוסף, 

ל - 161 ואישורים שנתיים למעסיק.
מהי החוזקה של ג'וביט ומהו הערך המוסף שמקבל 

המעסיק מג'וביט?
החוזקה של ג'וביט כגורם מתפעל הינה צוות מיומן 
בעל ידע וניסיון רב בתחום הפנסיוני המעניק שקט 
קופות  עבור  בכל הקשור לתשלומים  למעסיקים 
העובדים, להם מחויבים על פי חוק או על פי חוזה 

העסקתם.

מהן הנקודות שחשוב למעסיק לזכור כאשר הוא 
מתפעל בעצמו את קרנות הפנסיה לעובדים שלו?
לקופות  לעובדיו  לשלם  להקפיד  המעסיק  על 
ובזמן!  חודש  מדי  ופנסיה  גמל  קופות  השונות, 
כיוון שמעסיקים צריכים "שקט" בדיווח הכספים 
שלא  מנת  ועל  העובדים  בקופות  וקליטתם 
להימצא בבעיה של חוב מול עובד,  הייתי ממליצה 

לו לשכור שירותי גורם מתפעל.
איך את רואה את התפתחות התחום בעוד 5 שנים 

מהיום?
יותר  תחום התפעול בעוד כמה שנים יהיה הרבה 
יצטרכו  המעסיקים  שכל  כיוון  ומבוקש  נרחב 
להעביר כספים בדיווח אחיד וסוכן הביטוח לא יוכל 
לסייע להם בזאת. המעסיקים פחות ירצו להתעסק 
ידע מעמיק  ונדרש  זה באופן פרטני היות  בתחום 
בדיווח, קשרים עם הגופים המוסדיים, ידע והבנה 
בשיוך הכספים לקופות. לכן, יותר ויותר מעסיקים 
כמו  חיצוני,  מתפעל  בגורם  להשתמש  יצטרכו 

ג'וביט, על מנת לקבל שירות מקצועי בתחום.

סבינה אלמוזנינו
JOBBIT - תפעול מוצרים פנסיוניים

עובדת בחברה מזה 8 חודשים

הכר את הצוות

קוראים יקרים,
השער לגיליון זה עוצב במיוחד עבורכם ועבור 

ילדכם לקראת חג פורים.
אני מזמינה אתכם לשלוח אלי צילום השער הצבוע 

וחלק מהתמונות יפורסמו בגיליון הבא.
קיבלתם גיליון דיגיטלי ואתם רוצים אותו מודפס? 

תשלחו אלי את הכתובת והגיליון בדרך אליכם!
את הצילומים יש לשלוח אלי במייל או בוואטסאפ
marinam@kopellgroup.co.il | 050-4448396

בברכה, מרינה מוחין - עורכת ראשית
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