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טור דעה

מיקי קופל

?GO - סוכנים

ידידותי יותר, אישי יותר, ושימושי יותר
אנו מתפתחים ומחדשים כל יום למען לקוחותינו, 

תודה על האמון שאתם נותנים בנו ובוחרים בנו כל 
יום מחדש!

תוך חודשיים למעלה מ - 16,000 
כניסות לאתר החדש שלנו!
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טור דעה

מיקי קופל

?GO - סוכנים

'הכשרה  כי  התקשורת  בכלי  פורסם  החודש 
מחדש  מסלול  לחשב  החליטה  לביטוח'  חברה 
הלקוחות  מול  ביטוח  שיווק  ערוץ  ולפתוח 

הסופיים.

הם קראו למיזם הדיגיטלי Go ובעצם הם הכריזו, 
מבחינתי האישית, "סוכנים - GO", לכו.

נפגעתי אישית, כמו  חץ שנשלח לי הישר ללב ופגע 
הסתובבתי  השנים  אורך  לכל  הביטוח.  ובסוכני  בי 
שנשארו  להם  אמרתי  ותמיד  הביטוח  סוכני  בין 
שתי חברות בעולם הביטוח בישראל הפועלות רק 
באמצעות סוכני הביטוח: Start Car מקבוצת קופל 

גרופ והכשרה חברה לביטוח. 
אחד,  איש  היה  הכשרה  שבחברת  לציין  רוצה  אני 
ומוכשר בשם אפי כהן שעמד בחזית. הוא  מבריק 
הנוגע  בכל  החברה  של  והמנוע  הפועם  הלב  היה 
4 מחוזות   -  3 זה שאיחד  הוא  ביטוח.  סוכני  לגיוס 
להזיז  רבים  סוכנים  ושכנע  רבים  משאבים  וחסך 
על  הודיע  הוא  לדעתי,  לכיוון הכשרה.  העגלה  את 
עזיבה רק בגלל המהלך האסטרטגי שהכשרה ביטוח 
ישיר  עשתה כאשר החליטה לפתוח ערוץ דיגיטלי 

מול הלקוחות באישון לילה.

הביטוח  סוכני  לשכת  בשמירה!  נרדם  מישהו 
ולמנהליה  לבעליה  להכשרה,  במה  נתנה  בישראל 
בענף  אחד,  יום  והנה  במרכז.  אותה  לשים  ודאגה 
על  החברה  מודיעה  הכואב,  במקום  בדיוק  הרכב, 
לנו  יש  הביטוח,  סוכני   GO מחדש,  מסלול  חישוב 

רובוט חדש.
העניינים  בסוד  היו  ביטוח  סוכני   80  - ל   70 בין 
בעמלה  לעבוד  בעצם  והסכימו  למערכת  והתחברו 
 ,7.5%  -  7% של  בטווח  לדעתי,  ומשפילה  כואבת 
ומובנים  כלולים  יהיו  הדרך שלבטח  שירותי  כולל 
ע"י חברת הבת/אחות מ.מ.ס.י והפלא ופלא במקום 

לתת לזה לחלוף וליפול, מישהו שם בלשכה הביא 
שיהיו  סוכנים   750 לילה  באותו  וצירף  להצלחה 

מחוברים לרובוט החדש, לכאורה.
תמיד אמרתי שהבעיה של הענף זו האסטרטגיה של 
הסוכנים, לא היצרנים, לא הפיקוח על הביטוח ובטח 

לא המנהלים, הבעיה היא הסוכנים.

עובדים  "לא  להכריז:  או  להגיד  אסור  חוקי  באופן 
עם הכשרה", אבל לצורך הדיון, אני לא הייתי עובד 
בשביל 7.5% עמלה. לא מדובר בסופר מרקט שיש 
מוצר על המדף ואני מוכר אותו, כי בלחיצת כפתור 
בחברה אחרת אני מוכר את המוצר ב - 20% עמלה 
ורוכש ריידר לרכב של הלקוח בעמלה נהדרת ואני, 
סוכן הביטוח, יצרתי מוצר שבחרתי ביחד עם הלקוח, 
במחיר מוסכם וגם הכנסתי עמלה ראויה ומכובדת.

 - ב  לרכב  ביטוח  נמכור  לא  תאילנדים,  לא  אנחנו 
₪2,500 ברוטו שהם אחרי דמי"ם ₪1,724, אם נחלץ 
את העמלה בגובה 7.5% נגלה שנקבל ₪129 עמלה 
על ביטוח מקיף לרכב בממוצע, בדיוק כמו צד ג' רק 

במשרדו של סוכן ביטוח = 37 דולר. מצחיק.

שלא יעבדו עליכם! 
חיים  ביטוח  סוכני  מעדיפים  הישראלים  עדיין 
אני  רובוטים.  עם  לעבוד  אוהבים  ופחות  ונושמים 

אישית מאמין שכך זה ימשיך.

בחג הפסח אנחנו מצווים לצאת מעבדות לחירות, 
בהזדמנות זאת אני קורא: אל תחזירו אותנו לעבדות. 
תנו לנו להיות בני חורין בחיינו ובבחירת הערכים 

המנחים אותנו בעבודתנו למען לקוחותינו.  

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

ג'ון גבע

היעדר שיתוף פעולה מצד המבוטח אינו 
פוטר את המבטחת מתשלום פיצוי לצד ג'

תביעתה  נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
של ש. שלמה רכב בע"מ )"התובעת 1" - "שלמה"( 
על ידי עו"ד גולדפרב כנגד שון דוד )"הנתבע 1"( 
)נמחק( בעצמו, בס"ד תשלובת מאגרי אנוש וניהול 
בע"מ )"הנתבעת 2"( )אין ייצוג ואין הופעה( והפניקס 
חברה לביטוח בע"מ )"הנתבעת 2" – "הפניקס"( על 
 ,2018 בפברואר  ניתן  הדין  פסק  אריה.  עו"ד  ידי 
בהיעדר הצדדים, מפי כבוד השופטת מיה רויזמן 

- אלדור.
הגישה  שלמה,   –  1 התובעת  המקרה:  עובדות 
תביעה שעניינה תאונת דרכים, שאירעה עת רכב 
שהיה מבוטח אצל הפניקס פגע ברכבה. השאלות 
השנויות במחלוקת נגעו לעניין האחריות לתאונה, 
ולעניין קיומו או שלילתו של כיסוי ביטוחי לתאונה 
היא  המבוטחת  כי  טענתה,  לנוכח  הפניקס,  אצל 
מטעמה  הוגש  לא  כי  הרגל,  את  שפשטה  חברה 
הפניקס  וכי  התאונה  קרות  אודות  הודעה  טופס 

הוכשלה בבירור הכיסוי הביטוחי. 

כיסוי  להיעדר  טענה  הפניקס  הצדדים:  טענות 
ביטוחי לתאונה, שכן בפוליסה קיימת הגבלה בדבר 
הרשאים לנהוג ברכב והנהג ברכב הפניקס לא עמד 
בתנאים אלו. לטענתה, לא דווח לה על התאונה עד 
להוראות  בניגוד  וזאת  ההגנה,  כתב  הגשת  לרגע 
סעיף  ולהוראות  הביטוח  חוזה  לחוק  23)ב(  סעיף 
לקבל  ניסיונותיה  וכל  התקנית,  לפוליסה  27)ג( 
לא  מטעמה  חוקר  דו"ח  באמצעות  הודעה  טופס 
צלחו. לפיכך אין כיסוי ביטוחי לאירוע, והמבוטח 
כן,  כמו  חבותה.  בירור  את  הכשילו  הנהג  ו/או 
המבוטחת ו/או הנהג מסרו לה פרטים כוזבים ו/או 

העלימו ממנה מידע בגין מקרה הביטוח לפי סעיף 
25 לחוק חוזה הביטוח ולכן היא פטורה מתשלום.

פסק הדין: השאלה בה דן בית המשפט היא – האם 
להסרת  עילה  להפניקס  מקימות  המקרה  נסיבות 
הכיסוי הביטוחי. בית המשפט קבע, כי האחריות 
לתאונה חלה על נהג רכב הפניקס ודן בסעיפים 22 
- 24 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981. סעיף 
68 לחוק חוזה הביטוח מחייב מבטחת לשלם לצד 
חייב למבוטח  שלישי את תגמולי הביטוח שהוא 
כלפי  לטעון  יכול  שהמבטח  טענה  כי  וקובע, 

המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי. 

הוראות אלה עוגנו בסעיף 14 לתוספת הראשונה 
חוזה  )תנאי  ביטוח  עסקי  על  הפיקוח  לתקנות 

לביטוח רכב פרטי(, התשמ"ו - 1986. 
על  החבות  בירור  הכשלת  האם  השאלה,  לגבי 
כלפי  מחבות  המבטחת  את  פוטרת  המבוטח  ידי 
)סתי  העליון  המשפט  בית  בפסיקת  נקבע  ג',  צד 
בע"מ  לביטוח  חברה  "איי.די."אי"  ישיר  ביטוח  נ' 

המדור המשפטי של

לפיכך אין כיסוי ביטוחי לאירוע, והמבוטח 
ו/או הנהג הכשילו את בירור חבותה. כמו 
כן, המבוטחת ו/או הנהג מסרו לה פרטים 
כוזבים ו/או העלימו ממנה מידע בגין מקרה 
הביטוח לפי סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח 

ולכן היא פטורה מתשלום.
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ועוד(, כי הנטל להוכיח, שאי - שיתוף הפעולה מצד 
המבוטח שלל מהמבטחת את האפשרות להקטין 
את חבותה, מוטל על המבטחת. מדובר בנטל כבד, 

אשר להוכחתו נקבעו ארבעה מבחנים: 
או חובת  כי המבוטח הפר את חובת ההודעה  א( 

שיתוף הפעולה.
 ב( כי המבטחת נקטה אמצעים סבירים כדי להשיג 
את המידע הדרוש לה כדי לזכות בשיתוף פעולה 

של המבוטח
ג( כי מחדלי המבוטח הסבו לה נזק

ד( מהו שיעור הנזק.

בית המשפט ציין, כי גם על פי הנחיית המפקחת 
על הביטוח בנושא "טיפול בתביעות צד ג'" מיום 
12.8.98 חברת הביטוח אינה יכולה לדחות דרישת 
הודעה  קיבלה  שלא  העובדה  בשל  רק  ג'  צד 
משתף  אינו  שלה  שהמבוטח  או  שלה  מהמבוטח 
התקין  הנוהל  כי  נקבע,  בהנחיה  פעולה.  עמה 
שהמבוטח  במקרה  ג'  צד  של  בתביעות  לטיפול 
לא נתן כל הודעה לחברת הביטוח אודות מקרה 
הביטוח הוא, שעל המבטחת להודיע למבוטח על 
ג' בדואר רשום, וככל שלא התקבלה  דרישת צד 
המבטחת  על  ימים,   30 תוך  המבוטח  התנגדות 

לשלם את תגמולי הביטוח לצד ג'. 

בית המשפט הדגיש, כי הפסיקה ייחסה להנחיות 
המפקח על הביטוח תוקף משפטי מחייב וחברות 
אלו  להנחיות  בהתאם  לפעול  מחויבות  הביטוח 
)פסק דין העליון הפניקס הישראלי חברה לביטוח 

בע"מ נ' אסולין(.

בית המשפט קיבל את התביעה ופסק, כי יש להטיל 
רכב  נהג  על  התאונה  לקרות  האחריות  מלוא  את 
הפניקס, ודחה את טענות הפניקס, לפיהן, בהיעדר 
הוכשלה  בעצם  היא  המבוטח,  מצד  פעולה  שיתוף 
בבירור הכיסוי הביטוחי; בנסיבות מקרה זה לא עלה 
סבירים  אמצעים  נקטה  כי  להוכיח,  הפניקס  בידי 
לזכות  כדי  לה  הדרוש  המידע  את  להשיג  כדי 
בכך,  די  לא  אם  המבוטחת.  של  הפעולה  בשיתוף 
הרי שהפניקס גם לא עמדה בנטל להוכחת התנאי 
השלישי להסרת כיסוי ביטוחי בענייננו, הואיל ולא 

הוכיחה, כי מחדלי המבוטחת הסבו לה נזקים.
זה, בו חברה  ציין, כי במצב דברים  בית המשפט 
אינטראקציה  בניהול  קושי  קיים  מלפעול,  חדלה 

מול החברה. שיקולים של מדיניות משפטית ראויה 
צריכים להוביל למסקנה, שהמבטחת היא שצריכה 
ל"ספוג" את ההחצנות השליליות של מצב דברים 
עילה  להוכיח  הפניקס  בידי  עלה  לא  זה.  מסוג 
כי  הוכח,  דנן.  בנסיבות  הביטוחי  הכיסוי  להסרת 
האחריות לקרות התאונה רובצת על נהג הפניקס, 
ובהיעדר עילה להסרת כיסוי ביטוחי, עליה לשאת 
את  לשלמה  לשלם  הפניקס  חובת  בנזקי שלמה. 
דמי הנזק נגזרת ממערכת היחסים החוזית שבינה 
חוזית  יחסים  במערכת  המבוטחת.  החברה  לבין 
דמי  את  ולנכות  לקזז  הפניקס  זכאית  הייתה  זו 

ההשתתפות העצמית מהמבוטחת. 

בעניין זה קבעה הפסיקה המנחה, כי הבסיס לחבות 
המבוטח  לבין  בינה  החוזה  הוא  הביטוח  חברת 
לכך, שחברת  סיבה  שום  ואין  בפוליסה,  המגולם 
הביטוח תישא באחריות כלפי הצד השלישי מעבר 
לחבותה החוזית, רק בשל כך שהמבוטח הפך חדל 

פירעון.

לשלם  הפניקס  את  חייב  המשפט  בית  לסיכום: 
שכר  אגרה,  לרבות  התביעה  סכום  את  לשלמה 
בטלת עדים ושכר טרחת עו"ד וכן תישא באגרת 
בית המשפט ששולמה על ידי הנתבע 1 שנמחק 

בהודעה לצד השלישי והוצאותיו.

** עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 
ערעור לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט הדגיש, כי הפסיקה ייחסה 
להנחיות המפקח על הביטוח תוקף משפטי 
מחייב וחברות הביטוח מחויבות לפעול 

בהתאם להנחיות אלו

שיקולים של מדיניות משפטית ראויה צריכים 
להוביל למסקנה, שהמבטחת היא שצריכה 
ל"ספוג" את ההחצנות השליליות של מצב 

דברים מסוג זה
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מאברהם  טלפון  שיחת  קיבלתי   28/12/17 בתאריך 
)שם לא בדוי אבל גם מאוד נפוץ, השם המלא שמור 
במערכת( מבוטח שלי, בחור צעיר בשנות ה - 80 לחייו.

לי ברכב מאחור, אנחנו מחליפים פרטים,  "נכנסו 
נזרקתי על רכב גדול מקדימה שלא נגרם לו נזק 

ונסע מכאן בלי להשאיר פרטים".
הנחיתי את הבחור מה לעשות וכבר למחרת בבוקר 

התחלנו תהליך של קבלת הסדר צד ג' מהיר.
ג'  צד  והסדר  ישיר  בביטוח  מבוטח  הפוגע  הרכב 
הוא תהליך מאוד נח מולם. שוחחנו גם עם הנהג 
הפוגע וזה אישר את הגרסה שהוא הדף את הרכב 
של אברהם על הרכב הגדול מקדימה שיצא, ראה 

שאין נזקים ונסע מהמקום.
שעה לאחר הפנייה לאביב מביטוח ישיר אני מקבל 
הסדר צד ג' על הנזק האחורי מבלי כל התייחסות 

לחלק הקדמי.

מקדימה  נזק  גם  יש  כי  לציין  מהשמאי  ביקשתי 
ולשלוח את התמונות לביטוח ישיר. הוריתי למוסך 
לחכות לתשובת ביטוח ישיר גם לנזק הקדמי ולא 
להתחיל את הטיפול ברכב. חולף לו יום ואני מקבל 
ג' מאושר למוקד אחורי  מייל מאביב: "הסדר צד 
בצינורות  שלי  הבירורים  את  עשיתי  אז  בלבד". 
יש  הבקרה  שלשמאי  לי  והסתבר  מקובלים  הלא 
ואותה  סברה שהנזק מקדימה לא מאותה תאונה 

תאונה גרמה רק לשבר קל בלוחית רישוי.
יודגש כי מדובר ברכב חדש והנזק מקדימה אמנם 
לא היה גדול מאוד אבל גם לא קטן )כ - 10,000 
מהסוג  נזק  נזק(.  שקלים   40,000 מתוך  שקלים 
שאף אדם סביר לא יחכה לתיקונו ויתפלל שאולי 
יום אחד יפגעו בו מאחור, יהדפו אותו על רכב אחר 

והוא יוכל לטעון שהנזק לא היה לפני כן.

ג' כבר  בשלב הזה הסברתי למבוטח שהסדר צד 
לא בא בחשבון.

בשלב זה עמדו בפנינו כמה אופציות:
האחורי  החלק  על  ג'  הצד  הסדר  את  לקחת   .1
ולתבוע את ביטוח ישיר בדוח שמאי נוסף על הנזק 

הקדמי.
למה כן? בלי צ'קים דחויים על החלק הגדול של 
הנזק, רוב הנזק כבר משולם בלי להישאר במתח, 
גרוע לתבוע את החלק  יוכל במקרה הכי  מבוטח 
הדין  לגזר  ולחכות  שלו  הביטוח  מחברת  הקדמי 

בעתיד.
אותו  ישיר,  ביטוח  של  העמדה  חיזוק  לא?  למה 
פרטי  אחד  ודוח  לחברה  אחד  דוח  יעשה  שמאי 
נראה קצת בעייתי לא? סיכוי גדול לדחיית תביעה 

וחזרה לפוליסה ויצירת בלבול גדול בתיק. 
**אופציה 1 ירדה מהפרק**

2. דוח פרטי לא בהסדר צד ג' )צ'קים דחויים( על 
הנזק האחורי ותביעת הפוליסה על הנזק הקדמי:

למה כן? סיבת דחיית ההסדר ידועה, למה שהעמדה 
תשתנה?

תביעות   2 סדר,  אי  שוב  בלבול  שוב  לא?  למה 
לטיפול ועבודה כפולה. 

**אופציה 2 ירדה מהפרק**
3. תביעת כל הנזק מחברת הביטוח.

למה כן? גם ככה ידחו נזק קדמי למה לשבור את 
הראש? שחברת הביטוח תשבור את הראש ונתבע 

את ההפסדים.
למה לא? אנחנו יודעים את האמת למה להכינע? 
אם תהיה עוד תאונה אז מבוטח יסחוב 2 תביעות 

על עצמו.
בשלב  לפוליסה  לחזור  אפשר  תמיד  חשוב:  והכי 

מאוחר יותר אז למה בעצם לוותר מראש???
**אופציה 3 ירדה מהפרק **

4. דוח פרטי על כל הנזק - הקדמי והאחורי - לאחר 
מסע של שכנועים וחרף רצונו של המבוטח לתבוע 
את הפוליסה ופחדיו להשאיר צ'ק דחוי על 40,000 
שקלים הלכנו על האופציה הזו. הסברתי למבוטח 
שאין לנו מה להפסיד אלא רק להרוויח, ובמקרה 

הכי גרוע נחזור לפוליסה על החלק הקדמי.

סו"ב

מאור כהן
סיפור אלמנטרי קצר עם 
מוסר השכל בצידו

 אז עשיתי את הבירורים שלי בצינורות הלא 
מקובלים והסתבר לי שלשמאי הבקרה יש סברה 
שהנזק מקדימה לא מאותה תאונה ואותה תאונה

 גרמה רק לשבר קל בלוחית רישוי
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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

לפני שאגלה לכם מה הייתה התוצאה, 
ליסינג,  קשה,  "תביעה  משנתי:  זו 
אוחזים  שניים  באשמה,  הודאה  אין 
בטוחים  ואתם  מבוטח  אם  בטלית" 
בגרסה ולמבוטח יש ביטוח מקיף, אל 
ולתת  הפוליסה  את  לתבוע  תמהרו 

לחברת הביטוח לשבור את הראש.
תידחה  שתביעה  קטן  לא  סיכוי  נכון, 

ולבסוף מבוטח יחזור לפוליסה. 

ייגמר  שזה  קטן  לא  סיכוי  גם  אבל 
בתשלום התביעה. יש הבדל בין עמדת 
לבין עמדת צד  ג' בבקשת הסדר  צד 
לחברת  מגיעים  דרישה  שמסמכי  ג' 
יותר  נלקחים  הדברים  שלו.  הביטוח 
למבוטח  תסבירו  רק  ראש.  בכובד 
כדי  הסדר  במוסך  לבחור  לו  שכדאי 
שאם יזדקק לחזור לפוליסה זה יהיה 

בהשתתפות הנמוכה יותר.
לצערי שמעתי על מקרים שבטוטאל 
נורא לחוץ על  לוסט, בגלל שמבוטח 
הכסף, והביטוח משלם מהר יותר מצד 
ג', גם בהודאה מלאה של צד ג', הוגשו 

תביעות לביטוח. 
את  לרצות  טובה,  הייתה  הכוונה 
המבוטח ולהביאו על סיפוקו המיידי  - 
הכסף כמה שיותר מהר! תצאו גדולים 
ושקפו בפניו מה ההשלכות של הצעד 
על  מתעקש  הוא  ואם  בעתיד  הזה 
הכסף כאן ועכשיו? תעדו את בקשתו 
ההשלכות  על  שלכם  ההסבר  ואת 

האמורות. 
ועכשיו לתוצאות: תביעת צד ג' שולמה 
למען  פחות  שקל  )שילמו  במלואה 
האמת אבל אני בטוח שאברהם יתגבר 
מרוצים.  והסוכן  המבוטח  זה(.  על 
חסכנו  עצמית,  השתתפות  חסכנו 
לבית  ריצות  וחסכנו  גבוהה  פרמיה 

משפט ותביעות הפסדים.

מראש  לוותר  לא  ההשכל:  מוסר 
הפוליסה  ראשונית,  עמדה  סמך  על 
ומהיר,  מיידי  קל  ופתרון  ביטחון  היא 
רק  בה  השתמשו  המבוטח,  לטובת 
שכל הפתרונות האחרים ירדו מהפרק.

אם מבוטח ואתם בטוחים בגרסה 
ולמבוטח יש ביטוח מקיף, אל תמהרו לתבוע 
את הפוליסה ולתת לחברת הביטוח לשבור 

את הראש
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זכויות 

עובדים 

בסביבת 

עבודה 

משתנה 

כתבתו של עו"ד דודי הדרי

בעלים הדרי משרד עורכי דין

חלק ב

הזכות 
לפרטיות 

במקום 
העבודה 10



עובד  למחשבי  מעסיק  כניסת 
ושימוש במיילים של עובד 

המקרה הראשון היה בפרשת איסקוב. הגברת טלי 
לעבודה  האזורי  הדין  לבית  פנתה  ענבר  איסקוב 
בגלל  אותה  שפיטר  בטענה  שלה  המעסיק  כנגד 
המייל  בתיבת  החזיק  המעסיק  בהריון.  שהייתה 
לעבודה  הדין  לבית  ראיות  והביא  בעבודה  שלה 
במקום  עבודה  חיפשה  איסקוב  הגברת  שלמעשה 
בין הפיטורים  היה קשר  כי לא  אחר, מה שמוכיח 
הדין  בית  שלה.  ההריון  לבין  איסקוב  הגברת  של 
שימוש  לעשות  ראשי  אינו  המעסיק  כי  קבע 
ופסל  שברשותו  הטכנולוגיים  באמצעים  כרצנו 
המשפט,  בבית  כראייה  במיילים  השימוש  את 
שנשלחו  פרטיים  במיילים  השימוש  כי  בקביעה 
למעסיק  נתונים  אינם  העובדת  של  האיימיל  דרך 

וזו פגיעה בפרטיות.  

 
הסכם  נחתם  איסקוב  בעניין  הדין  פסק  לאחר 
קיבוצי בין הסתדרות העובדים הכללית לבין לשכת 
התאום של הארגונים הכלכליים. ההסכם הקיבוצי 
מבקש להסדיר כללים בדבר שימוש שעושה עובד 
במחשב המעסיק שמקום העבודה.  בהסכם הקיבוצי 
זכות  קיימות הנחיות רבות אשר מנסות לאזן בין 
המעסיק לניהול העסק לבין זכות העובד לפרטיות 
וצענת הפרט. הוא קובע כי שימוש העובד במחשב 
יעשה לצרכי עבודה בהתאם להוראות וכללי עובדה 
שיקבע המעסיק וכי המעסיק יגן על חייו הפרטיים 

של העובד. 
 

מצלמות אבטחה במקום העבודה
 

גם שימוש במצלמות אבטחה במקום העבודה עלול 
הדין  בתי  העובדים.  של  לפרטיות  בזכות  לפגוע 
הפרטיות  בזכות  הפגיעה  האם  בחונים  לעבודה 
מידתית  היא  מצלמות  הצבת  ידי  על  העובד  של 
שימוש  הדין  בית  עושה  כך  לשם  ומנימאלית. 

במספר הבחנות ומבחני משנה. 
פרטיים  אזורים  בין  הדין  בית  מבחין  למשל  כך 
יחשב  שהמקום  ככל  העבודה,  במקום  לציבוריים 
לציבורי יותר )למשל מסדרון( קיימת פגיעה פחותה 
יותר  אישי  הוא  שהמקום  וככל  בפרטיות  יותר 

מפגיעה  החשש  שירותים(  או  אישי  חדר  )למשל 
הוא רב יותר והשימוש עלול להיחשב כפסול.  

מקרה מפורסם הוא פסק הדין בעניין משען, בפרשה 
כי  טענו  משען  העבדות  בבית  מטבח  עובדות  זו 
הטרדה  מהוות  במטבח  שהוצבו  אבטחה  מצלמות 
במטבח  שונות  פעולות  ביצעו  שהן  כיוון  מינית, 
דוגמת החלפת בגדים ואילו ידעו שהמצלמות הללו 
כי  קבע  הדין  בית  מכך.  נמנעות  היו  שם  הוצבו 
המטבח הוא אזור פתוח ולא מהווה סביבת עבודה 
של  בפרטיות  פגיעה  כל  הייתה  לא  ולכן  פרטית 

העובדות וודאי לא כוונה להטרידן מינית. 
מרכז  פאר  בעניין  הדין  בפסק  היה  הפוך  מקרה 
החלמה רפואי, שם רופאה של בית אבות טענה כי 
הצבת מצלמה בחדרה הפרטי הוא פגיעה בפרטיות 
ובית הדין קבע כי אכן אין מקום להפעלת מצלמה 
עושה  ובו  הרבים  מרשות  נפרד  שהוא  בחדר 

העובדת שימוש לבדה. 
 

אז מה עושים ?
 

עדיין  לפרטיות  הזכות  אצבע,  כללי  אין  כאמור 
נידונה בבתי הדין לעבודה יום יום, כאשר הפסיקה 

מפתחת את גבולותיה. 
עדיין מעסיק צריך להיות מודע לעבודה שלעובד 
גילוי  אותה.   ולכבד  פרטי  למרחב  זכות  קיימת 
מסודר  תקנון  הגדרת  מעקב,  אמצעי  של  מוקדם 
של  הסכמה  וקבלת  המעקב  באמצעי  שימוש  של 
יכולים לפתור הרבה בעיות בכל הנוגע  העובדים, 
לזכות לפרטיות ואף ליצור יחסים ראויים יותר בין 

הצדדים. 

בהסכם הקיבוצי קיימות הנחיות רבות אשר 
מנסות לאזן בין זכות המעסיק לניהול העסק 

לבין זכות העובד לפרטיות וצענת הפרט

בית הדין קבע כי המטבח הוא אזור פתוח 
ולא מהווה סביבת עבודה פרטית ולכן לא 

הייתה כל פגיעה בפרטיות של העובדות וודאי 
לא כוונה להטרידן מינית.

הזכות 
לפרטיות 

במקום 
11העבודה



מנכ"ל קופל גרופ

מיקי קופל

סטטיסטיקת גרירות

מקבוצת   Start Car Kopell שמפרסמת  מנתונים 
קופל גרופ, עולה כי בשנת 2017 חלה ירידה קלה 
בצריכת שירותי דרך וגרירה ביחס לחמש השנים 
ימי גשם ספורים,  וזאת מכמה סיבות:  האחרונות 
הכבישים  על  חדשים  רכב  כלי  גדולה של  עלייה 
אישי  יבוא  ידי  ועל  המורשים  היבואנים  ידי  על 
בתקופת  נסיעות  ומיעוט  פרטי  מימוני  בליסינג 

חגים וחופשים.  
על        המתבססים   Start Car Kopell של  מהנתונים 
כ - 250,000 מנויי שירותי דרך וגרירה המשווקות 
החברה  עם  הפעילים  ביטוח  סוכני   1382 ידי  על 
במשך 19 שנים, עולה כי תקלות מכניות תופסות 
שירותי  מצריכות  אשר  התקלות  מכלל   37%  - כ 
גוררות את מספר הק"מ  גם  וכאמור  וגרירה  דרך 
הרב ביותר בקרב כלי הרכב מן הסתם. מהחברה 
מציינים כי תקלות גיר מהוות רק 5% מסך התקלות 
במערכת  המכניות  התקלות  בתוך  נכללות  והן 

הרכב.
עוד עולה כי 35% מכלי הרכב שנגררו בשנת 2017 
נבעו מתקלות במערכת החשמל שהתאפיינו בכלי 
מניעים.  שאינם  או  הנסיעה  במהלך  שנכבו  רכב 
ולכן  נפגעו בתאונות דרכים  8% מכלי הרכב   - כ 
במוסכים.  המשך  לטיפול  גרירה  לשירות  נזקקו 
5% מכלי הרכב נזקקו לשירותי תיקון פנצ'ר   - כ 
בתחום שירותי הדרך והפעילו את ניידות השירות. 
מדובר במגמת עלייה שכן המוצר 'שירות ניידות 
דרך' נמכר היום יותר בקרב בעלי הרכבים בצמוד 
והוא  ג'  צד  לביטוח  בצמוד  וגם  המקיף  לביטוח 
ואובדן  יקר  המתנה  זמן  החוסך  וזמין  יעיל  מוצר 
בניגוד  כי  הוא  יפתיע  נתון שאולי  עבודה.  שעות 
לדעה הרווחת בשירות זה משתמשים יותר גברים 
הזולת  כי נשים מסתדרות בעזרת  ונראה  מנשים 
ולכן לא מזמינות את השירות. תקלות מסוג מיגון 
ואיתור מהוות פחות מ - 2% מסך קריאות השירות.
זו השנה השנייה בה Start Car Kopell מציגה נתונים 
ברורים המעידים כי כלי רכב משנתון 2008 נמצאו 

בעלי הצריכה הגבוהה ביותר לתקלות המצריכות 
      2016 לכך שבשנים  הסיבה  וגרירה.  דרך  שירותי 
ו - 2017, כלי רכב משנתון 2008 הזדקקו הכי הרבה 
לשירותי דרך וגרירה יכולה להיות כי בשנתון זה 
לאנשים  נמכרו  אשר  רכב  כלי  של  הצפה  הייתה 
רכב  כלי  וההשכרה,  הליסינג  מחברות  פרטיים 
פרטיות  לידיים  ועברו  הביטחון  מקהילות  שיצאו 
קילומטרים  יותר  נסעו  אשר  רכבים  הם  וכידוע 
טיפולים  ליותר  הזדקקו  הם  כי  ונראה  יחסית 
תכופים במוסכים. במדרג השנתונים דולקים אחר 
של  מגמה  עם   2011 משנת  רכבים   2008 שנתון 
אחריו  ומייד  והגרירה  הדרך  שירותי  מסך   7.25%
שנת 2010 עם תוצאה צמודה של 7.09% קריאות 
עומד  שנתונים   20 מבין  העשירי  במקום  שירות. 
שנתון 2015 עם 5% צריכת שירות. בהשוואה לכלל 
השנתונים המובילים בצריכת השירות, מודל 2016 
 4% מייצג  הכביש"  על  אחת  שנה  "רק  שנחשב 

שימוש בשירות, נתון שהוא גבוה יחסית.

מהו כלי הרכב הנגרר ביותר? 
מאיזה שנתון? ומה הן הסיבות בהם תזדקקו לגרר?
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לסיכום, למרות ירידה קלה בצריכת שירותי הדרך 
ביותר  המעניין  הנתון  כי  לראות  ניתן  והגרירה 
בתחום הוא העלייה של קילומטר ממוצע לקריאה 
הנהג   / הצרכן  כי  בוודאות  להסיק  ניתן  ממנו 
משתמש ברכבו יותר ונוסע למרחקים גדולים יותר 

מבעבר ברדיוס גדול באזור מגוריו או עבודתו.

"שירותי  גרופ:  קופל  מנכ"ל  קופל  מיקי  לדברי 
בקרב  הכרחי  מצרך  להיות  הפכו  והגרירה  הדרך 
השימוש  אחוז  ואף  בישראל  הרכבים  בעלי 
מבמדינות  יותר  גבוה  בארץ  גרירה  בשירותי 
כלל  בדרך  הוא  לכך  ההסבר  המערביות.  אירופה 
בגלל אופי השימוש ברכבים, התחזוקה השוטפת 
Start Car Kopell  .ובעיקר מצב תשתיות הכבישים

מעניקה מזה כ - 19 שנים שירותי דרך וגרירה רק 
 250,000 לכ-  בישראל  הביטוח  סוכני  באמצעות 
צריכת השירות  נתוני  כלי רכב מידי שנה. מאגר 
ומנותחים  החברה  מחשבי  על  יום  מידי  מועלים 
מענה  לתת  כדי  רבים  פרמטרים  ידי  על  אונליין 
לראות  ניתן  הנתונים  מניתוח  לצרכנים.  מיטבי 
לתקלות  יותר  נוטה  מסוים  שנתון  לעיתים  כי 
בצד  נתקע  שלך  כשהרכב  לגרירה.  כך  ובעקבות 
נמנעת  בלתי  גרר  בשירותי  שלך  התלות  הדרך, 
ואמין  מקצועי  שירות  בנותן  לבחור  מומלץ  ולכן 
בארץ.  מקום  ומכל  במהירות  שירות  לך  שיעניק 
בהזדמנות זו אני מאחל לכל הנהגים נסיעה בטוחה 

ונעימה". 

מהו כלי הרכב הנגרר ביותר? 
מאיזה שנתון? ומה הן הסיבות בהם תזדקקו לגרר?

מנוי לתיקון והחלפת 
דודי שמש וחשמל 

מתחייבים 

לדוד חדש תמורת ישן
(אם לא הצלחנו לתקן)

*5676
kopellgroup.co.il

  

סוג רכב   

סיטרואן ברלינגו   1
מרדצדס 519 ספרינטר   2

פורד טרנזיט החד   3
 LX מאזדה לאנטיס  4

פולקסווגן גולף   5
פורד פוקוס טרנד   6

פורד טרנזיט ג'מבו   7
מאזדה 3 אקטיב א   8

סובארו אימפרזה   9
רנו מגאן RN סדן   10
 S איסוזו די מקס  11

סאן יאנג   12
רנו פלואנס   13

פולקסווגן פולו   14
פולקסווגן פאסאט   15

פורד טורנאו קונקט   16
 I טויוטה קורולה  17
יונדאי אקסנט גי   18
פורד פוקוס 4/5   19
 INSPIRE  יונדאי  20

סוגי רכבים שנגררו בשנת 2017
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הבמה כולה שלך!

סו"ב יקר/ה, מגזין הלקוחות FACEBIT מקבוצת קופל גרופ 
נותן לך את הבמה!

אנו מזמינים אותך לחלוק איתנו ועם עוד 6000 סוכני ביטוח בישראל את 
דעותיך המקצועיות בענף הביטוח או את הסיפור האישי שמאחורי הצלחת 

הסוכנות שלך.
שלח/י אלינו כתבת עמוד – עד 500 מילים 

או
 כתבת דאבל - עד 900 מילים והיא תפורסם בגיליון הבא.
תרצה/י לכתוב על נושא אחר שקרוב לליבך? בשמחה!

כפי שקראת בגיליונות האחרונים שפרסמנו, 
אנו מפרסמים כתבות תוכן ופנאי במגוון נושאים,

לאישור תוכן הכתבה שתרצה/י לפרסם צור/י איתנו קשר:
marinam@kopellgroup.co.il | 050-4448396

מחכים לקרוא אותך,

FaceBit
Bit-הקשר שלך לעולם ה

מועד אחרון לקבלת תכנים לגיליון 007  - 15/4/2018

מיקי קופל                                     מרינה מוחין
מנכ"ל קופל גרופ                         עורכת ראשית
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החשיפה כולה שלך!

 מגזין הלקוחות FACEBIT מקבוצת קופל גרופ נותן לך פלטפורמה 
לקידום העסק שלך!

יש לך מוצר מנצח? שירות מצויין? 
אולי את שניהם?

אנו מזמינים אותך לפרסם אצלינו 
בעלוית אטרקטיביות ובחשיפה מקסימלית!

לרשותך מגוון אפשרויות פרסום ושירותי גרפיקה של מחלקת הניו מדיה.

לקבלת פרטים והצעת מחיר:
marinam@kopellgroup.co.il

050-4448396

מחכים לראות אותך,

        

קנה/י 
חבילת פרסום* 

לשלושה חודשים וקבל/י 

15% הנחה 
על המחיר הכולל!

* מודעת פרסום אחת למשך שלושה 
חודשים

מיקי קופל                                     מרינה מוחין
מנכ"ל קופל גרופ                         עורכת ראשית
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הודות  לדרך  יוצאת  לקשיש  האב  תוכנית 
לעבודה משותפת של ועדת ביטוחי בריאות 
וסיעוד של לשכת סוכני הביטוח עם ח"כ טלי 

פלוסקוב

של  בראשותו  הבריאות  ועדת  פעילות  במסגרת 
יואל זיו, אנוכי ורדה לבקוביץ, סגניתו, וגבי נקיבלי 
יועץ הבריאות והסיעוד של הלשכה, פעלנו רבות 
מול הרגולטור ומקבלי החלטות ובהם חברי כנסת. 
בין השאר, פנתה הוועדה לכנסת לסיוע בתקופת 
הדיונים שעסקו ברפורמת כתבי השירות בזעקה 
מסלול  ויחשבו  הרפורמה  כניסת  את  שיעצרו 
וצפינו  היות  מחדש טרם הפיכת הטיוטה לחוזר, 
יום  מידי  זכויותיו  את  שמימש  בציבור  פגיעה 
בעזרת כתבי השירות. על אף פניותינו אנו סופגים 
מבעלי  במיוחד  מהמבוטחים,  אכזבות  יום  מידי 
הולם  למענה  זוכים  שאינם  כך  על  מוגבליות, 
הכנסת  חברי  עם  רבות  שיחות  ניהלנו   כבעבר. 
איציק שמולי, נורית קורן, משה רפאל גפני יו"ר 

ועדת הכספים, יפעת שאשא ביטון ועוד.
בוועדת  בנושא  דיון  התקיים  אף  זו  במסגרת 
ח"כ  ניהלה  אותו  והבריאות  הרווחה  העבודה, 
ונציגי  מקצוע  אנשי  נכחו  ובו  פלוסקוב  טלי 
גופים רבים, ביניהם אזרחים ומבוטחים שסיפרו 
לספוג  שעליהם  מהשינוי  וחששם  מצוקתם  על 

כלכלית וביטוחית.
בפתיח הדיון הודתה ח"כ טלי פלוסקוב שבאופן 
אישי יש בידיה ביטוחים רבים אך היא לא מבינה 
שהיא  מרוצה  היא  זאת  למרות  משמעותם,  את 
יהיה  הצורך  שבמקרה  לה  וברור  היות  מבוטחת 

לה כיסוי.
והביעה  וסובלנית  קשובה  הייתה  פלוסקוב  ח"כ 
אמפתיה לדוברים שחלקם היו הורים לילדים עם 
מוגבלויות שהתחננו בפניה שלא יבטלו את כתבי 
הן  בילדיהם  טיפול  על  וההוצאות  היות  השירות 
מאוד גבוהות. פלוסקוב הסבירה שמכיוון שהדיון 
מהממונה  תדרוש  היא  הסתיים  לא  מבחינתה 
כדי  בחודשיים,  החוזר  קיום  תחילת  את  לדחות 
היה  לא  לצערנו,  אך  לעומק,  הנושא  את  ללמוד 

ניתן לבצע את הדחייה.
ח"כ פלוסקוב פתחה בפנינו את הדלת לכל פנייה 
מטעם הוועדה ואף נתנה לנו ולהורים שנכחו את 
פנתה  אף  לימים,  שלה.  האישי  הטלפון  מספר 
אלינו בבקשה להצטרף לוועדה בראשותה לבניית 
כזו  תוכנית אב לאומית לתחום הזקנה. להזמנה 
לא ניתן לסרב, מדובר בחוויה מרגשת ומרתקת, 

נמלאנו בכבוד ובגאוות יחידה ומייד אמרנו כן. 
הפתיחה  ישיבת  התקיימה  חודשים   3  - כ  לפני 
החגיגית של הוועדה לבניית תוכנית אב לאומית 
הפעלתנית  ח"כ  של  בראשותה  הזיקנה,  בתחום 
שרים  נכחו  הפתיחה  בישיבת  פלוסוקוב.  טלי 
בקרב  קיימת  כי  היה  וניכר  רבים  כנסת  וחברי 
של  עבודתה  לחשיבות  באשר  הבנה  הנוכחים 
הוועדה ובנוגע לצורך המיידי של מדינת ישראל 
בעלת  האוכלוסייה,  הזדקנות  למגמת  להיערך 
על  ודמוגרפיות  חברתיות  כלכליות,  השלכות 
פנייה של החברה הישראלית בעשורים הקרובים. 

בישראל, נכון לסוף שנת 2016, חיים כמעט מיליון 
איש בני 65 ומעלה המונים כ - 11% מהאוכלוסייה. 
מספרם של הקשישים המבוגרים בני 75 ומעלה 

עמד באותו המועד על כ - 420,000 איש. 
תוחלת החיים בישראל עולה באופן עקבי ועומדת 
שנים   84  - ו  לגבר  שנים   80  - מ  למעלה  על 
הקשישים  אוכלוסיית  של  הגידול  קצב  לאישה. 
צומח במהירות רבה יותר מאשר קצב הגידול של 
צפוי  הקשישים  מספר  כך  הכללית,  האוכלוסייה 

להכפיל את עצמו בשני העשורים הקרובים. 
אתגרים  מציב  האוכלוסייה  בהרכב  זה  שינוי 

סו"ב

ורדה לבקוביץ

תוכנית האב לקשיש יוצאת לדרך

קצב הגידול של אוכלוסיית הקשישים צומח במהירות 
רבה יותר מאשר קצב הגידול של האוכלוסייה הכללית, 

כך מספר הקשישים צפוי להכפיל את עצמו בשני 
העשורים הקרובים
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בתחילת  וכבר  החיים  תחומי  בכל  משמעותיים 
הנושאים  עיקרי  הועדה את  יו"ר  הציגה  עבודתה, 
בהם תעסוק הוועדה, את חשיבותם לעתיד המדינה 
היא  לאורם  המרכזיים  המסרים  ואת  ולתושביה 
מתכוונת לעבוד, ובראשם שהקשיש הוא נכס ולא 
נטל, אחריות המדינה כלפי קשישיה והאוכלוסייה 
קשיש  אף  להשאיר  אסור  כי  הקביעה  החלשה, 
את  לחיות  לקשישים  לאפשר  חייבים  וכי  מוזנח 

חייהם בכבוד. 

מתקופת  עוד  פלוסקוב  ח"כ  את  מכירים  אנו 
והסיעוד של לשכת  בוועדת הבריאות  פעילותינו 
סוכני הביטוח. במסגרת זו, נפגשנו איתה פעמים 
רבות ומצאנו בה לא רק שותפה אמיתית בדאגה 
למבוטחים, אלא גם אשת עשייה, המונעת מתוך 
שליחות חברתית, אכפתיות, דאגה לחלשים ואהבת 
אדם. כאשר ביקשה מאיתנו ח"כ פלוסקוב להיות 
בדיוניה  להשתתף  הוועדה,  בעבודת  מעורבים 
השונים  הנושאים  להבנת  מניסיוננו  ולתרום 
חשים  ואנו  היסוס  ללא  נענינו  הוועדה,  ולתוצרי 
את  ולנצל  למלא  ומשתדלים  כך  על  רבה  גאווה 
ההזדמנות הגדולה שניתנה לנו בכדי להשפיע על 
דמותה העתידית של החברה הישראלית כחברה 
ערכית, מוסרית וצודקת יותר ולייצג נאמנה גם את 

המבוטחים וסוכני הביטוח.  
עוני,  ביניהם  מהותיים  בנושאים  עוסקת  הוועדה 
בנושאי  לדיון  מרכזית  במה  נותנת  וכמובן  בדידות 
הבריאות והסיעוד. במסגרת אחד הדיונים האחרונים 
לראשונה,  והאוצר,  הבריאות  משרדי  נציגי  הציגו 
את הרפורמה המתוכננת בסיעוד, הנקראת "תכנית 

הסיעוד הלאומית". 
הדיון היה סוער, ואף נמתחה בו ביקורת רבה על 
חלקים מהתכנית המוצעת. זו עברה בינתיים שינויים 
העבודה,  בוועדת  כשבועיים  לפני  ואושרה  קלים 
הרווחה והבריאות. לטעמנו, יש לברך על הרפורמה 
העתידית הכוללת הרחבת היקף גמלאות הסיעוד, 
הגדלת מספר דרגות הזכאות, ביטול מבחני הכנסה 
טיפול  מנהל  מינוי  סיעודי,  אשפוז  בעת  לילדים 
צפויה  הרפורמה  ועוד.  הגדרות  איחוד  למשפחה, 
לשפר את מצבם של חלק מהקשישים הסיעודיים 
הנמצאים  החלשות  מהשכבות  אלה  את  ובראשם 
יש  אולם  ביותר,  הקשה  תפקודי   – הרפואי  במצב 
להכיר שעבור רוב רובם של הקשישים הסיעודיים, 
פתרון  מציגה  אינה  והיא  מספקת  בשורה  בה  אין 

אמיתי לבעיה הסיעודית המתרחבת בישראל.
מתאפיינים  הוועדה  יו"ר  בהובלת  הוועדה  דיוני 
נחישות,  ובעיקר  העמקה  מקצועיות,  בענייניות, 
נחשפים  בהם  בדיונים  מדובר  וחמלה.  אמפתיה 
מצבם  על  לב  קורעי  לסיפורים  המשתתפים 
קשישים  שואה,  ניצולי  המייסדים,  דור  בני  של 
עריריים וחולים, האנשים החלשים ביותר בחברה 
מי  ואין  קולם  את  שישמיע  מי  שאין  הישראלית 
האחרונה  חייהם  תקופת  את  לחיות  להם  שידאג 

בכבוד ובאופן הראוי להם. 

מאוד,  נעימה  הייתה  הכנסת  חברי  עם  העבודה 
אשר  ופתוח  חם  מאוד  אנושי  עולם  לנו  התגלה 
השכיל לזמן לדיונים אנשים בעלי ידע וניסיון רב, 
לכתוב  ביחד  ואף  הדיונים  במעגל  אותם  לשתף 
שבסוף  פלוסקוב  בוועדת  כמו  לשינוי  תוכנית  

הדיונים תפרסם את תוכנית האב לקשיש.
אלינו,  פנו  ומגוונות,  רבות  הן  לוועדה  הפניות 
לדוגמא, בנושא סיוע במימוש זכות בכיסוי סיעוד 
מול הקופה שדחתה תביעת סיעוד לילד אוטיסט, 
הפניות הן קשות ולכן מגיעות לחברי כנסת לסיוע.
בשיחות בנושא כתבי השירות אף הוזמנתי לביתה 
של ח"כ נורית קורן, זה לא מובן מאליו. הערכתי 
ואת העובדה שפינתה מזמנה  מאוד את הזמנתה 
ועדת  כנציגי  לנו  ולסייע  לנסות  מנת  על  האישי 
הבריאות של הלשכה. גם ח"כ יפעת שאשא ביטון 

אירחה אותנו בקריית שמונה מקום מגוריה.
אין לנו קשר אישי או משפחתי עם חברי הכנסת 
יש  לי  ואפילו  אישית  מערכת  יצרנו  בהחלט  אך 
מדינת  של  "הנשים  שנקראת  ווטסאפ  קבוצת 

ישראל" שביניהן כמה חברות כנסת.
שזורם  אדום  דם  עם  "רגילים"  אנשים  כולנו 

בעורקים, כל אחד מכיר ומכבד את האחר.
האב  תוכנית  את  לרקום  שנצליח  תקווה  כולנו 

לקשיש בראשותה של ח"כ טלי פלוסקוב. 

בתמונה מימין: סו״ב יואל זיו, סו"ב ורדה לבקוביץ 
וגבי נקיבלי.

יש לברך על הרפורמה העתידית הכוללת הרחבת 
היקף גמלאות הסיעוד, הגדלת מספר דרגות הזכאות, 
ביטול מבחני הכנסה לילדים בעת אשפוז סיעודי, מינוי 

מנהל טיפול למשפחה, איחוד הגדרות ועוד
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עו"ד ומנכ"ל "אפיקי 
איתן סוכנות לביטוח )2017( בע"מ"

איתן וליש 
מילון וליש – מפעל חיים של אדם 
אחד שהתחיל במחברת שורות קטנה 

פגשנו את איתן וליש )67(, עו"ד ומנכ"ל "אפיקי איתן 
ורדים,  )2017( בע"מ", תושב כפר  סוכנות לביטוח 
לשיחה מרתקת על מפעל חייו: "מילון וליש". איתן 
שכתב,  האינטרנטי  המילון  על  בהתרגשות  סיפר 
- אנגלי,  ,עברי  - עברי  וליש", מילון אנגלי  "מילון 
כולל  מילה,  אחר  מילה  שנים,   15 במשך  שנכתב 
צירופי לשון, ניבים, מונחים ביטויים וגם משפטים 

שלמים, מילון שגם מתעדכן כל העת. 

איך הכל התחיל?

ובגיל  והשפות,  הלשון  תחום  את  אהבתי  תמיד 
בשפה  התאהבתי  בארה"ב,  שנה  כששהיתי   ,10

האנגלית.
האנגלית  בין  פער  שיש  גיליתי  השנים  לאורך 
"הנכונה", המדויקת, המקצועית והעכשווית, לבין 
בתחום  במיוחד  השונים,  במילונים  המופיעה  זו 
וכד'. הגילוי  האקטואליה, התקשורת, הפוליטיקה 
הזה הציק לי מאוד ולכן, לפני כ - 15 שנים התחלתי 
ומונחים  מילים  פשוטה  שורות  במחברת  לאגור 
ומנאומים  מכתבות  ממאמרים,  אספתי  אותם 

באנגלית. 
במשך הזמן כמות המילים הלכה וגדלה כך שלא 
יכולתי עוד להשתלט עליה באופן ידני, וכאן נולדה 
שהצטבר  המילים  מאגר  את  למחשב  ההחלטה 

ברשותי. 
לפרויקט  והתגייסו  לתמונה  נכנסו  השנים  במשך 
שכנותיי בכפר ורדים, אשר מחשבו לאורך השנים 
את מאגר המילים: איה בן אפרים ואסתי דוד )2007(, 
ווסטרלונד,  נוגה  ואחרונה   ,)2009( שטיין  אורנה 
שעברה על הכול באותו הזמן מבחינה מקצועית. 
ומונחים  במלים  רק  להתמקד  חשבתי  בתחילה 
מתחום האקטואליה, התקשורת, הפוליטיקה וכו', 
אך יותר מאוחר החלטתי להרחיב את הפרוייקט, 
כך שיכלול את מרבית המלים, המונחים, הניבים, 
זקוק  וצירופי הלשון, שהאדם המשכיל  הביטויים 

להם, כדי לתקשר היטב ומדויק באנגלית.

מה מייחד את 'מילון וליש' ממילונים אחרים?

כדוגמתו  מוצר  ואין  מסוגו  ייחודי  במילון  מדובר 
המילים  כל משפחת  המילון את  מציג  כך  בשוק. 
הנגזרת מאותו השורש: שם העצם, שם הפועל, שם 
התואר ותואר הפועל, לרבות כל הסתעפויותיהם, 
ובכך פורש בפני המשתמש יריעה רחבה. יחד עם 
מודגשים  החיפוש  נשואי  המונח  או  המילה  זאת, 

לנוחותו של המשתמש. 

מצורפות  באנגלית  החיפוש  לתוצאות  כן,  כמו 
לכך  יש  הפועל.  אחרי  שבאות  היחס  מילות 
חשיבות רבה למשתמש, שכן כך הוא יכול לבחור 
את המילה או הביטוי המתאימים ביותר, ולהיעזר 

 הגילוי הזה הציק לי מאוד ולכן, לפני כ - 15 
שנים התחלתי לאגור במחברת שורות פשוטה 

מילים ומונחים אותם אספתי ממאמרים, 
מכתבות ומנאומים באנגלית

המילון מציג את התרגום העכשווי והעדכני 
ביותר בשתי השפות ומכיל שלל צירופי לשון, 

ניבים, ביטויים וגם משפטים שלמים השכיחים 
בשתי השפות
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בהם באופן מדויק ומקצועי.
בו  שמופיעות  הוא,  במילון  ייחודי  נוסף  דבר 
את  למצוא  למשתמש  העוזרות  רבות,  דוגמאות 

התרגום המדויק של המילה או המונח שחיפש.
המילון מציג את התרגום העכשווי והעדכני ביותר 
ניבים,  לשון,  צירופי  שלל  ומכיל  השפות  בשתי 
בשתי  השכיחים  שלמים  משפטים  וגם  ביטויים 

השפות.

שימוש  ללא  יד,  בעבודת  הוכן  וליש"  "מילון 
בבינה  או  באלגוריתמים  ממוחשבות,  בתוכנות 

מלאכותית.

מתי החלטת להוציא לאור את המילון?

קיבלתי  לאור,  המילון  את  להוציא  הדחף  את 
לפני מספר שנים, בזמן שהשתתפתי בסדנה של 

"הפורום של לנדמרק", שם גם שימשתי במשך זמן 
מה בצוות המתרגמים )"תוכנית הסיוע בתרגום"(.

התוכנית המקורית הייתה להוציא את המילון לאור 
ולהדפיסו כספר מודפס, אולם לאור ההתפתחות 
כיום  שנעשה  הנרחב  והשימוש  הטכנולוגית 
ניידים  טלפון  ובמכשירי  בטאבלטים  במחשבים, 
כאתר  להעלותו  העדפתי  החיים,  תחומי  בכל 
המקצוע  איש  את  מצאתי  לשמחתי  אינטרנט. 
המתאים, ולאחר עבודה מאומצת שארכה כשנה, 

האתר עלה לאוויר לפני כחודש. 

אני מזמין את כולכם להיכנס לאתר:

 https://www.wellisch.co.il  וליהנות ממפעל חיי 
- מילון וליש, אתם מוזמנים להתרשם ולהשתמש.

האתר מאובטח וגם נגיש לאנשים עם מוגבלות.
אשמח אם תשתפו את האתר בקרב אנשי הקשר 
אחרת  דרך  ובכל  החברתיות  ברשתות  שלכם, 
במנועי  האתר  את  לקדם  כדי  לנכון,  שתמצאו 
החיפוש, ובכך אוכלוסיה רחבה תוכל להפיק ממנו 

תועלת.

התוכנית המקורית הייתה להוציא את המילון 
לאור ולהדפיסו כספר מודפס, אולם לאור 

ההתפתחות הטכנולוגית והשימוש הנרחב 
שנעשה כיום במחשבים, בטאבלטים ובמכשירי 

טלפון ניידים בכל תחומי החיים, העדפתי 
להעלותו כאתר אינטרנט
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מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ, הירצה בפני מאות 
 BNI 11 של    - בעלי עסקים בוועידת העסקים ה 
במרכז  שעבר  בשבוע  שהתקיימה  ישראל, 

הקונגרסים בקריית שדה התעופה. 

בהרצאתו: 'שיווק עסקים בעולם הדיגיטלי' הסביר 
על חשיבות מיתוג העסקים ברשתות החברתיות 
על שימוש בפלטפורמות  עדכניים  נתונים  והציג 
הניו מדיה השונות, תוך הצגת פלטפורמת השיווק 

החדשה של החברה: 'ניו מדיה קופל'. 

הנוכחים  את  קופל  העיר  ההרצאה  בתחילת 
באולם כשהכריז על תחרות "לייקים" בפייסבוק, 
כל   .LED "55 בטלויזיית  יזכה  בה  כשהזוכה 
שהתבקשו לעשות הוא להעלות תמונה של קופל 
על הבמה לפייסבוק עם התיוג "אני חבר של מיקי 
קופל וחבר BNI". הנוכחים מיהרו לשלוף טלפונים 
לפייסבוק.  התמונות  את  והעלו  לצלמו  נידיים, 
אורית גילדר בקר זכתה בתחרות לאחר שקיבלה 
במשרדי  והתארחה  "לייקים"   200  - מ  למעלה 

קופל גרופ על מנת לקבל את הפרס.

של  עסקי  פיתוח  מנהל   - מינין  משה  מימין:  בתמונה 
ארגון BNI ישראל, Aqil Radjab - מנכ"ל  BNI  הולנד 
סם  גרופ,  קופל  מנכ"ל   - קופל  מיקי  הפלמית,  ובלגיה 

שורץ - מנכ"ל משותף BNI ישראל
New Media Kopell :קרדיט צילום

בתמונה: עמדת טעינה 
New Media Kopell :קרדיט צילום

מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ, 
הירצה בוועידת העסקים ה - 11 

של BNI ישראל
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חברי ארגון BNI ישראל לא נשארו אדישים לדוכן 
של קופל גרופ, שבמרכזו הוצבה עמדת טעינה  ובה 
הלקוחות  במגזין  להנאתם  לעיין  יכלו  המבקרים 
FaceBit. בנוסף, קופל גרופ פתחה עמדת צילום 
עם מסגרת תמונה גדולה ורבים מהבאים הצטלמו 
הפרטי  לפייסבוק  אונליין  התמונה  את  והעלו 

והעסקי.

במסגרת הוועידה קופל גרופ נחשפה למגוון רחב 
של בעלי עסקים ויצרה קשרים עסקיים רבים. 

בתמונה מימין: אורית גילדר בקר ומיקי קופל
New Media Kopell  :קרדיט צילום
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שחיה  ללימוד  המים  עולם  מרכזי  רשת 
ופעילויות מים בהנחיתו של המייסד ומומחה 
לראשונה  פותחת  סלע,  אורי  להידרותרפיה 

מרכז בחיפה. 
המרכז מצטרף לעוד 8 מרכזים: בפולג נתניה, תל 

אביב, רמת גן, רמת השרון ובראשון לציון.
הרב  הביקוש  עקב  בחיפה  הראשון  הסניף  זהו 
נמצא  הסניף  סניף.  לפתיחת  הצפון  תושבי  של 
הוד   ,18 גרינבוים  רחוב  דניה,  ספורט  במועדון 
הכרמל, חיפה. במרכז הרשת בחיפה מתקיימים 
טיפול  וכן  ולילדים  למבוגרים  שחייה  לימודי 
שחיה  אימוני  מתקיימים  כן,  כמו  הידרותרפי. 

 .WEST - בשיטת ה
האימון  בשיטת  ידועה  המים  עולם  מרכזי  רשת 
שיטת  הינה   WEST שיטת   .WEST המפורסמת 
במטרה  שפותחה  בעולם  הבריאה  השחייה 
באופן  וצוואר  גב  בעיות  עם  באנשים  לטפל 
אינדיבידואלי. המילה WEST הינה ראשי תיבות 
 .Water World Swimming Therapy של המילים
שיטת השחייה פותחה במטרה להרפות את אזור 
הגוף  של  והרגש  הנפש  מרכז  המהווה  הצוואר 
ומרכז  האנרגיה  מרכז  שהוא  התחתון  הגב  ואת 
שיווי המשקל של הגוף. השיטה פותחה בעקבות 
ההוכחה כי הרפיה של אזורים אלו )הגב התחתון 
יותר,  מהירים  שחיה  ללימודי  עוזרת  והצוואר( 

בצורה קלה יותר ובדגש על ללא כאבים. 
מציעה  סלע  אורי  של  המים  עולם  מרכזי  רשת 
מגוון פעילויות בתחום המים, לימוד שחיה בכל 
לימודיות,  מקצועיות,  שחייה  קבוצות  הגילאים, 
מיוחדים  טיפולים  הידרותרפיה,  פעוטות,  שחית 
הדגל של  ועוד. שלוחת  שיקומית  במים, שחיה 

הרשת נמצאת בפולג שבנתניה.

עסקים  במנהל  ראשון  תואר  בעל  סלע,  אורי 
מומחה  הרצליה,  תחומי  הבין  במרכז  ושיווק 
הייחודי  בתחום  ותיק  מדריך  להידרותרפיה, 
בעלי  ולילדים  לתינוקות  שחייה  ואימון  ללימוד 
בצלילה,  מאסטר  דייב  ובעל  מיוחדים  צרכים 
שיא  בעל  אורי  ועוד.  טריאתלון  מאמן  שחיין, 

שחו  וחבריו  הוא  כאשר  פתוחים  במים  עולם 
מקפריסין לישראל למען ים צלול. כמו כן, אורי 
ים המלח  ואימן את הקבוצה שחצתה את  שחה 
ים המלח.  והצלת  מירדן לישראל למען שמירה 
 WEST - הוא ייסד את טכניקת השחייה בשיטת ה
שמותאמת  בעולם  הבריאה  השחייה  שיטת 
ספורט  כי  ומאמין  שלך,  והיכולות  הגוף  למבנה 
את  משפר  מחיינו:  חלק  הוא  בריא  חיים  ואורח 
מחטב  בגוף,  הדם  זרימת  את  העצמי,  הביטחון 
ומחזק אותנו פיזית ונפשית. מעל 100 מדריכים 
בקפידה  נבחרו  המים  בעולם  שחייה  מלמדים 
ומטפלים  משמעותית  מקצועית  הכשרה  ועברו 

.WEST - בשיטת ה

רחוב  דניה,  ספורט  מועדון  המתחם:  כתובת 
גרינבוים 18, הוד הכרמל, חיפה. 

טלפון: 073-7579019
לשעות הפעילות ולפרטים נוספים: 

 www.swimming.co.il
סניפים: 

נתניה - רחוב שולמית, פולג. 
תל אביב - יהודה הנשיא 34. 
רמת השרון - משה סנה 199. 

רמת השרון - הנצח 23. 
רמת גן - תרצה 15. 
רמת גן - יאיר 43. 

רמת גן - קאנטרי רמת גן. 
חיפה - מועדון ספורט דניה. 

מייסד רשת מרכזי עולם המים ומומחה 
להידרותרפיה

אורי סלע
רשת עולם המים מתרחבת 
ופותחת מרכז תשיעי בחיפה
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האטרקציות שלנו:
 דוכני מזון, מתקנים מתנפחים, תחנות יריד, שירותי מוזיקה )D.J( וקריוקי, 

הגברה ותאורת במה, סידורי בלונים, שולחנות משחק, עמדות מולטימדיה, מופעים ועוד...
אירועים פרטיים, קידום מכירות, ימי גיבוש,ערבי גיבוש, בר/בת מצווה, בריתות עוד!

הצילומים להמחשה בלבד

 הופכים כל אירוע 
לחגיגה אמיתית!

התקשרו עכשיו והפכו את האירוע שלכם
 לחוויה בלתי נשכחת!

052-4211570
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לכבוד חג הפסח, קופל גרופ ערכה 
הרמת כוסית לעובדיה

מיקי קופל, מנכ"ל החברה, בירך את העובדים על הישגיהם 
ואיחל להם ולבני משפחותיהם חג פסח שמח.

לחיים   להרים  הגיעו  החברה,  לעובדי  בנוסף 
עם עובדי קופל גרופ גם יועצי החברה: 

חברת  של  ובעלים  מנכ"ל  רו"ח   - בכר  נועם 
עסקית  יועצת   - ברעם  דגן  מיכל  מינוף1, 
 - טילינין  וילנה  לקוחות  בשימור  מומחית 

.YT hasama מנהלת משאבי אנוש מחברת

ניתנה תעודת הערכה למנטורית  זה,  במעמד 
גרופ  קופל  בחברת  שנים   10 על  אסייג  ורד 
למנהלת  ניתנה  מצטיינת  עובדת  ותעודת 

המשרד ועוזרת אישית למנכ"ל ליאת נתיב.

משולחן  ונהנו  לחיים  העובדים  הרימו  לסיום 
עמוס כל טוב אשר הוכן במיוחד על ידי קייטרינג   
הגשות קונספט למשרדים, אירועים   -  Eat it

פרטיים ועסקיים.

בתמונה: צוות העובדים של קופל גרופ

בתמונה מימין: מיקי קופל, ורד אסייג, עו"ד סנפיר נוי

בתמונה מימין: ליאת נתיב ומיקי קופל

קייטרינג Eat it - הגשות קונספט למשרדים, אירועים פרטיים ועסקיים
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מקבוצת

אנחנו נעשה לכם סדר - צור איתנו קשר
info@jobbit.co.il | www.jobbit.co.il | 050-3134499

סוכן ביטוח, 
לקוחותיך חשובים לך?

מעסיקים  למאות  שירות  נותנת   JOBBIT
במשק | שיתוף פעולה מלא עם סוכני הביטוח 
ורואי החשבון |התחייבות לשמירה על סודיות 
ביותר מתקדמת  סליקה  תוכנת 
מעל  למעסיקים  עלויות  להוזלת  ייחודי  פתרון 
100 עובדים -  שירותי תפעול ע"פ פנייה בלבד

מגוון פתרונות
בתפעול הפנסיוני

ללקוחותיך!
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הכר את המומחה

ארגון  של  הקלעים"  "מאחורי  על  לנו  ספר 
כנס בלשכת סוכני הביטוח: כמה זמן מראש 
נערכים, גיוס נותני חסות, כח אדם שמתעסק 

בהפקה של הכנס ועוד..
שנערכת         שלמה  הפקה  ישנה  כנס  כל  מאחורי 
כ - 4 חודשים מראש עבור רעיונות, תכנון וביצוע. 
אפשרויות  מערך  הכנת  הינה  מהעשייה  חלק 
אני  כנס  כל  לפני  וכחודשיים  כנס  לכל  הפרסום 
העדכנית  הפרסום  אפשרויות  חוברת  את  מוציא 
הפגישות  במהלך  המפרסמות.  החברות  עבור 
את  יחד  בודקים  אנו  המפרסמות  החברות  עם 
המפרסם  של  הצרכים  את  התואם  הפרסום  אופן 
והלשכה. לאחר מכן מתחיל תהליך ההפקה הלכה 

למעשה. 
כחוויה  במיוחד  לך  שזכור  כנס  על  לנו  ספר 

בלתי נשכחת.
אלמנטר  כנס  אך  עצמה  בפני  חוויה  הוא  כנס  כל 
האחרון באילת היה ממש מיוחד כי כשאתה מתעסק 
בשיווק אתה יוצר דברים חדשים שלא היו קיימים 
לפני כן ולראות את מתחמי המציגים המפוארים, 
שדרוגי העמדות כמו מתקן כדורסל ממותג, מיתוג 

אדירה  הצלחה  שנחל  ההרודס  מלון  של  בקיר 
וגידים  עור  בכנס שקורם  המגוון  ובכלל הפרסום 

זה סיפוק שלא ניתן לתאר במילים. 
בלשכת  השיווק  מחלקת  של  החוזקה  מהי 
סוכני הביטוח ומהו הערך המוסף שהיא נותנת 

לסוכניה?
מחלקת השיווק בלשכה תפקידה להנגיש בצורה 
הראויה ביותר את הלשכה לסוכניה, החוזקה של 
מחלקת השיווק בעיקרה היא מול משתפי הפעולה 

השונים.
כיצד אתה רואה את ענף הביטוח בעוד 5 שנים?
יקבל  הביטוח  סוכן  של  שהתפקיד  חושב  אני 
מומחה  ליועץ  גם  יהפוך  והוא  משמעותי  שדרוג 
הרבה  עושים  היום  הביטוח  סוכני  הלקוח.  עבור 

מעבר לביטוח פוליסה עבור הלקוח. 
מה תאחל ללשכת סוכני הביטוח לקראת חג 

הפסח, חג ההתחדשות והפריחה?
אאחל ללשכה, לחבריה ולשותפי הדרך שלנו, חג 
פסח שמח וכשר, מי ייתן והאביב יביא עימו עונה 
של צמיחה, התחדשות, הגשמה, בריאות ושמחה.

שי
שמש 
מנהל השיווק 
של לשכת סוכני הביטוח

ליאת נתיב מנהלת משרד ועוזרת אישית למנכ"ל 
מזה 10 חודשים. 

           .FaceBit כמו כן, ליאת גם עורכת משנה של מגזין הלקוחות
במסגרת תפקידה מתמודדת עם מגוון משימות מורכבות 

ומאתגרות ועושה אותן בהצלחה רבה.
ליאת אחראית בין היתר גם לרווחת עובדי החברה ודואגת 
שמחת  איתה  ומביאה  העובדים  וגיבוש  החברתי  להווי 

חיים ומקצועיות רבה.
ליאת יקרה, אנו שמחים שאת חלק ממשפחת קופל גרופ!

יישר כח!

עובדת מצטיינת

ליאת נתיב
מרץ 2018
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מהו השירות שמוקד ה - SERVICE נותן ללקוחות 
החברה?

מוקד ה - SERVICE נותן שירות ללקוחות שרכשו 
החשמל  למוצרי  תיקונים  לשירות  מנוי  אצלנו 
רבים  ביטוח  וסוכני  משווקים  באמצעות  בבית 

ברחבי הארץ.
על  עדיף  חשמל  למוצרי  תיקונים  שירות  כיצד 

שירות חד פעמי של טכנאי בעת תקלה?
ביתיים  חשמל  למוצרי  תיקונים  שירות  רכישת 
תקלה  בזמן  פעמי  חד  טכנאי  הזמנת  על  עדיפה 

מכמה סיבות: 
החשמל  מוצרי  רוב  את  מכסה  החבילה  ראשית, 
הביתיים ואת רוב התקלות שהצרכן הביתי נתקל 
בהן. בנוסף,  חיפוש טכנאי בזמן אמת, בעת תקלה 
כמו  המובילים  הביתיים  החשמל  ממוצרי  באחד 
מזגן לדוגמא או מקרר, יכול להיות מאוד בעייתי:  
ניתן למצוא טכנאי שיהיה  - לא תמיד  זמינות  א. 

זמין בטווח של 24 שעות להגיע ולטפל בתקלה.
ב. אמינות - לא תמיד אנחנו מכירים את הטכנאי 
שאנחנו מכניסים הביתה או מה ההכשרה והניסיון 

שיש לו בתחום.
טכנאי  הביתה  מכניסים  ברגע שאנחנו   - ג. מחיר 
עצמאי, הוא רשאי לגבות כל סכום שיראה לנכון 
ולא תתבצע על החיוב או על העבודה שום בקרה 

או פיקוח.
כאשר לקוח רוכש שירות תיקונים דרכנו הוא לא 
צריך לדאוג לזמינות כי הוא יקבל טכנאי תוך 24 
ניתן  שלנו  השירות  פחות,  אף  ולפעמים  שעות 
גם בימי שישי וערבי חג. הלקוח לא צריך לדאוג 
לאמינות היות ואנחנו מקפידים לגייס בעלי מקצוע 
עם תעודות הכשרה, בעלי ניסיון והמלצות בתחום 
השירות.  על  שוטפת  בקרה  מתבצעת  וכמובן 
הלקוח שרוכש שירות תיקונים יכול להיות ב"ראש 
שקט", הוא משלם מחיר קבוע עבור השירות ולא 

יהיו לו "הפתעות" לגביי עלויות התיקון.

ספרי על מקרה שנתקלת במסגרת תפקידך וזכור 
לך במיוחד

מקרה שזכור לי במיוחד קרה בערב פסח הקודם, 
זוג מבוגר אשר בשעה 12:00 גילו שהמקרר התחיל 
להפשיר את המוצרים, התקשר אלינו ממש לפני 
שירות  הנציגת  החג,  ערב  של  משמרת  סגירת 
רגישות  את  הבינה  כמובן  השיחה  את  שקיבלה 
והוצאנו לו טכנאי באופן מיוחד, הטכנאי  המקרה 
הלקוחות  התקלה.  את  ופתר  שעתיים  תוך  הגיע 
כל כך הודו לטכנאי ולקופל גרופ שפתרו להם את 
התקלה בכזאת מהירות בערב חג ואמרו שיחדשו 
לכל  עליו  וימליצו  השירות  את  אצלנו  שנה  כל 

המשפחה.
בעלי  עם  האישי  הקשר  ותורם  חשוב  כמה  עד 

המקצוע שמוקד SERVICE עובד איתם?
חשוב  הטכנאים,  כל  עם  ואישי  טוב  לנו קשר  יש 
מאוד להבין אחד את השני ולתת שירות הכי טוב 

ללקוחות ובזמן המהיר ביותר. 
מהם היעדים שלך כמנהלת המחלקה?

היעדים שלי במחלקה הם להמשיך לתת שירות 
טוב ואדיב ללקוחות, מענה מהיר, לצרף עוד ועוד 
לקוחות לחברה באמצעות לקוחות קיימים מרוצים 
המחלקה  את  ולפתח  לגדול  וכמובן  וממליצים 
של  שירות  לתת  מנת  על  ואיכותית  מקצועית 

אלופים!

עדי אלון
מנהלת מוקד הסרוויס אלקטרו קופל

עובדת בחברה מזה 5 שנים

הכר את הצוות
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