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בעל עסק, אנחנו 
ב -

נצבע אותך
מעסק למותג!

מגוון חבילות מיתוג בהתאמה אישית 
 שירותי גרפיקה     עיצוב ושיווק ברשת  

מחירים אטרקטיביים

קארין קבסה 
ממליצה על שירותי 

ניו מדיה קופל

צילום: וידאו רפי

  Plus חבילת מיתוג
הכוללת:
עיצוב לוגו

כרטיס ביקור
נייר מכתבים ומעטפות

חשבוניות
הקמת דף עסקי הכולל:

תמונת פרופיל
תמונת קאבר

פוסט

פרסום בפייסבוק זה אפקטיבי!
על כל עסק ממותג להיות ייחודי בתחומו 

ברשתות החברתיות. אנחנו נגרום ללקוחותיך 
למצוא אותך בקלות וביעילות ובכך להגדיל 

את קהל הלקוחות שלך! אנו נותנים  שירות 
שמותאם באופן אישי לצרכיך עם דגש על 

עיצוב מקצועי ומקורי.  
New Media Kopell כאן כדי להבליט 

אותך מעל המתחרים!

6 פוסטים מעוצבים
ניהול תקציב

חבילה חודשית

₪1,690
לא כולל מע"מ

₪1,080
לא כולל מע"מ

מתג את העסק שלך!
ונדאג  ללקוחותינו  אישי  ביחס  דוגלים  אנו 
ללוות אותך יחד עם מעצב/ת אישי/ת מתחילת 
דיוק,  על  דגש  מתן  תוך  סופו,  ועד  התהליך 

חדשנות ויצירתיות. 

ניהול דף עסקי 
הכולל:

מצטרפים בחודש 

ינואר ומקבלים

 2 פוסטים 

במתנה!*

המחירים אינם כוללים מע"מ | לא כולל תשלום לרשתות 
חבילת  *לרוכשי   | החברה  לתנאי  בכפוף   | החברתיות 
ניהול דף עסקי בלבד, במהלך חודש ינואר 2018 | קופל 
)514317585 ח.פ  בע"מ  רכב  שירותי  )סטארט  גרופ 

  לפרטים נוספים צרו קשר:
www.kopellgroup.co.il
marinam@startcar.co.il

*5676 | 050-4448396 

חפשו 
אותנו 
ברשת
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מצטרפים בחודש 

ינואר ומקבלים
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 י"ד בטבת התשע"ח

 2018בינואר  1
 2017-528חוזר ביטוח 

 סיווג: נושאים כלליים <טיוטה>
 

 תיקון חוזר, טיוטה –הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם 
 

כפי שהוחל , 1981-(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א40(ב) וסעיף 2 ףבתוקף סמכותי לפי סעי

 י:להלן הוראותי, , ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת)(ח40בסעיף 

 

 כללי .1

-2015-1ביטוח  חוזרלאופן יישום הוראות  ביחסהביטוח  ובסוכנויות הביטוח בחברותשנערכו בדיקות בביקורות ו

עלו נהגים בעיתיים של חברות ביטוח בקשר עם הליך הצירוף. ) 21.12.2015"הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם" ( 27

לקבוע הוראות נוספות לעניין שיווק כתבי שירות, במטרה למנוע מצבים המקשים על המבוטח להשוות חוזר זה בא 

 על ידי גורם אחר ולהפחית את עלויות הביטוח. בין כתב שירות שנמכר על ידי חברת הביטוח ובין כתב שירות הנמכר

 

 הוראות .2

 )21.12.2015"הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם" ( 2015-1-27חוזר ביטוח ל) א(5 סעיףא. ב

לרכוש כל פוליסת ), בסיפה יבוא "לעניין זה "התניה" לרבות ביטול הנחה או אי מתן אפשרות 2פסקה (. ב1  

 ". ביטוח ללא כתבי שירות

 ), יבוא:2אחרי פסקה (. 2

ממכירת כתבי השירות המשווקים על ידי חברת  יושפעובגין מכירת פוליסת ביטוח, לא  ביטוח סוכני עמלות) 3"(

 "הביטוח.

 

 ) יבוא:7אחרי פסקה () לחוזר ב(5 סעיףב. ב

 
על ידי חברת הביטוח ממנה נרכשה פוליסת הביטוח  המשווקשירות הכתב  אתציג בפני המבוטח הביטוח  סוכן) 8"(

 .".והמחירהשירות  תנאיואת ההבדלים שבין כתבי השירות, לרבות לעניין  

 

 תחילה  .3

 .תחילתו של תיקון חוזר זה שלושה חודשים מיום פרסומו

  

 דורית סלינגר

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון
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 הסבר דברי

 כללי
) ולקבוע הוראות החוזר -(להלן ) 21.12.2015"הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם" ( 2015-1-27חוזר מוצע לתקן את 

נוספות לעניין שיווק כתבי שירות במטרה למנוע מצבים המקשים על המבוטח להשוות בין כתב שירות שנמכר על 

 עלויות הביטוח.ידי חברת הביטוח ובין כתב שירות הנמכר על ידי גורם אחר, וזאת במטרה להפחית את 

מביקורות שנערכו עלה כי חלק מחברות הביטוח מפרשות את החוזר הקיים באופן מצומצם, כך שעדין לא 

 מתאפשרת באופן מלא רכישה של פוליסות ביטוח ללא כתבי השירות המשווקים על ידי חברות הביטוח. 

 .טיוטה" -כתבי שירות ואופן שיווקם פורסמה עמדת הממונה "ממצאי בדיקה בנושא הנהגת  2017באוגוסט  2ביום 

שלב את ההוראות שפורסמו ל כיוון שהוחלט לתקן את החוזר במטרה לקבוע בו הוראות חדשות כמפורט להלן, מוצע

 .בטיוטת עמדת הממונה בתיקון החוזר

 

 2סעיף 

כך למעשה ת, מתן אפשרות לרכוש כל פוליסת ביטוח ללא כתבי שירו אימוצע לקבוע כי יראו התניה אסורה גם ב

זאת לאור ביקורת שנערכו בהן עלו מקרים בהם נקבעו  .כתב שירות לא יהווה חלק אינטגרלי מפוליסת הביטוח

מסלולי פוליסה מסוימים בהם לא ניתן לבטל את כתבי השירות, בטענה כי מדובר במסלולים עם מוטיבים ייחודיים. 

על כן מוצע כי גם בפוליסות בהן המבוטחים שייכים לקבוצה בעלת מאפיינים מיוחדים, כגון מבוטחים בסיכון נמוך, 

 ידי המבוטחים האפשרות לרכוש את פוליסת הביטוח ללא כתבי השירות הנלווים שמציעה חברת הביטוח.תהיה ב

עוד עלה מביקורות שנערכו וכן מפניות ציבור שהתקבלו ברשות שוק ההון כי חברות הביטוח מתנות את גובה 

ליסה (ככל שלא נמכר כתב העמלה לסוכן הביטוח המשולמת בגין מכירת הפוליסה, במכירת כתב שירות יחד עם הפו

השירות של החברה מופחתת העמלה בגין הפוליסה). פרקטיקה זו מעודדת למעשה את הסוכן למכור למועמד 

בגין מכירת פוליסת ביטוח,  ביטוח סוכני עמלותלקבוע כי לביטוח מוצר ספציפי שלא בהכרח בטובתו. על כן מוצע 

. דהיינו, כי העמלות הניתנות לסוכן בגין מכירת י חברת הביטוחממכירת כתבי השירות המשווקים על יד יושפעולא 

 כל אחד מהמוצרים לא יהיו תלויות זו בזו.

שירות המשווק על ידי חברת  כתבימרכישת  שפעתולא  ביטוח פוליסת רכישתבגין  הניתנת ההנח מוצע לקבוע כי

במקרה שבו בוחר המבוטח לרכוש את  ה שניתנהחברת הביטוח מבטלת הנחעל מנת למנוע מצב בו  וזאת  הביטוח

 .הפוליסה ללא כתב השירות  של חברת הביטוח

 
 אשר המקביל השירות כתב את החיצוני השירות לכתב בצמוד המבוטח בפני להציג הביטוח סוכן את לחייב מוצע

בעת בחירת כתב השירות  מושכלת החלטה ביצועב זאת במטרה לסייע למבוטח הביטוח חברת ידי על משווק

  המבוססת הן על מחיר המוצר והן על התנאים הקבועים בו.

 

 3 סעיף

 מוצע לקבוע כי תחילתו של תיקון זה יהיה שלושה חודשים מיום פרסומו.
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שירות המשווק על ידי חברת  כתבימרכישת  שפעתולא  ביטוח פוליסת רכישתבגין  הניתנת ההנח מוצע לקבוע כי

במקרה שבו בוחר המבוטח לרכוש את  ה שניתנהחברת הביטוח מבטלת הנחעל מנת למנוע מצב בו  וזאת  הביטוח

 .הפוליסה ללא כתב השירות  של חברת הביטוח

 
 אשר המקביל השירות כתב את החיצוני השירות לכתב בצמוד המבוטח בפני להציג הביטוח סוכן את לחייב מוצע

בעת בחירת כתב השירות  מושכלת החלטה ביצועב זאת במטרה לסייע למבוטח הביטוח חברת ידי על משווק

  המבוססת הן על מחיר המוצר והן על התנאים הקבועים בו.

 

 3 סעיף

 מוצע לקבוע כי תחילתו של תיקון זה יהיה שלושה חודשים מיום פרסומו.

דבר מנכ"ל

מיקי קופל

שנה חדשה - חוזר חדש

ברצוני לאחל לכל סקטור סוכני הביטוח שהם 
הלקוחות היחידים שלנו שנת עסקים מוצלחת, 
שנת 2018 בריאה, שקטה, משגשגת ומהנה לכם 

ולבני משפחותיכם.

שנת 2018 תתאפיין בחוזר מתוקן הנוגע בהסדרה מחודשת של 
נושא כתבי השירות שהוציאה המפקחת על הביטוח הגב' דורית 
לא  הביטוח  חברות  בהן  תוצאות  מביא  החוזר  תיקון  סלינגר. 
תוכלנה לקשור שירות בביטוח, לא להתנות הנחות ולא עמלות 
ובכך להקנות  ביחס לרכישת כתבי שירות במסגרת הפוליסה 
וזכות חופש העיסוק לספקים. הרי  שוק חופשי, חופש בחירה 
ידוע שחבילות שירות אשר רוכשים מחוץ לפוליסות מחברות 
מגוון  ומאפשרות  הלקוחות  יותר מפנקות את  הרבה  חיצוניות 

שונה של חבילות רחבות.

לא אשאר צנוע בתחום הזה ואציין כי אני רואה בתיקון החוזר 
הצלחה אישית שלי ביחד עם עו"ד ג'ון גבע אשר יחד כשנתיים 
ימים אנו בהדברות מקצועית ועניינית מול הפיקוח על הביטוח, 
שם מצאנו פרטנרים והבנה שיש מקום לתיקון החוזר. לא אשכח 
את סו"ב אריאל מונין יו"ר הוועדה האלמנטרית לשעבר בלשכת 
סוכני הביטוח בישראל שהוסיף תבלינים מעת לעת כמו שרק 

הוא יודע לסוגיה.

נקווה שבמהרה סוכני הביטוח יוכלו לבחור ביחד עם לקוחות 
הקצה את סוג השירות שהם מעוניינים לרכוש ואת ספק השירות 

ללא שום התניה. אמן.
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המדור המשפטי של
עורך הדין

ג'ון גבע

האם פגיעה במהלך חילוץ פצועים 
מתאונת דרכים מזכה בפיצוי לפי חוק הפלת"ד?

בבית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתו 
של אהרון מילר )"התובע"(, שיוצג על ידי עו"ד 
בע"מ  לביטוח  חברה  הכשרה  כנגד  שליט  טל 
עו"ד  ידי  על  שיוצגה  "הכשרה"(,   – )"הנתבעת" 
ניתן  הדין  פסק  ברכה.  חגית  ועו"ד  דויטש  אבי 
כבוד  מפי  הצדדים,  בהיעדר   ,2017 בדצמבר 

השופט רמי חיימוביץ, סגן נשיא.

קשה.  דרכים  תאונת  התרחשה  הימים  באחד 
התובע נהג ברכב שהתהפך בתאונה ומיד לאחר 
באוטו  איתו  חבריו שנסעו  את  לחלץ  החל  מכן 
כי  התברר,  יותר  מאוחר  )"התאונה"(.  ונפצעו 
במהלך החילוץ ניזוק התובע באחת מאצבעותיו 

ואף נגרמה לו נכות תפקודית. 

ברכב  השימוש  את  ביטחה  אשר  הנתבעת, 
הכירה בחבותה לפצות את הניזוקים בתאונה אך 
סירבה לפצות את התובע עצמו, הואיל ולטענתה 
חילוץ הפצועים לאחר התאונה )להבדיל מנזקים 
במהלך התאונה( אינו מזכה אותו בפיצוי על פי 

חוק הפלת"ד.

פגיעה  האם   - בשאלה  לדון  נדרש  בית המשפט 
במהלך חילוץ פצועים לאחר תאונת דרכים מזכה 

בפיצוי לפי חוק הפלת"ד?

הנתבעת  פרשנות  את  קיבל  לא  המשפט  בית 
נגרם  "מאורע שבו  היא  דרכים  תאונת  כי  וציין, 
לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות 
במקרה  הפלת"ד(.  לחוק   1 )סעיף  תחבורה" 
שלפנינו, נעשה שימוש ברכב למטרות תחבורה, 

שכן הרכב היה בנסיעה, והתובע נהג בו. הסיכון 
של  אינהרנטי  חלק  הוא  הרכב  התהפכות  של 
היא  הסיכון  והתממשות  התחבורתי  השימוש 
הובילה  הסיכון  התממשות  הנסיעה.  מן  חלק 
לפציעות של נוסעי הרכב, שהיו זקוקים לחילוץ, 
ופעולותיו של התובע )חילוץ הפצועים( הן המשך 

ישיר של הנסיעה והשימוש.

בית המשפט קבע, כי לא ניתן לנתק בין הנסיעה 
מדובר  מכן.  לאחר  מיד  שנעשה  החילוץ  לבין 
לא  נקטע,  שלא  ומיידי,  ישיר  פעולות  ברצף 
הנהיגה,   – בו  הפעולות  וכל  במקום,  ולא  בזמן 
אינטגרלי  חלק  מהוות   – בשטח  וחילוץ  התאונה 
מן השימוש שעשה התובע ברכב. בנסיבות אלו 
יש לראות בפציעתו של התובע חלק מן הנסיעה 
עצמה גם אם אירעה במהלך חילוץ הפצועים מיד 

אחרי התאונה.

במסגרתה  הפסיקה,  את  סקר  המשפט  בית 
בתי המשפט הכירו במי שחילצו לכודים מרכב 
כנפגעי תאונת דרכים, זאת גם אם לא היו חלק 
לפיכך  ברכב.  הראשוניים  המשתמשים  מן 

בית המשפט נדרש לדון בשאלה - האם 
פגיעה במהלך חילוץ פצועים לאחר 

תאונת דרכים מזכה בפיצוי לפי חוק 
הפלת"ד?
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ברור שיש להכיר גם בנהג הרכב שנפצע לאחר 
התאונה ופעל לחילוץ חבריו הפצועים כנפגע על 

פי חוק הפלת"ד.

בלשון  הסתפקו  לא  המשפט  בתי  כי  צויין,  עוד 
חוק הפלת"ד אלא התייחסו בהרחבה גם לתכליתו 
פרשנות  כי  והבהירו,  ומוסר,  מדיניות  ולשיקולי 
שנפגעו  במי  להכיר  מחייבת  ראויה  תכליתית 
כחלק  אחרים  לחלץ  כדי  עצמם  סיכנו  כאשר 
את  תשרת  זו  הכרה  לפיצוי.  הזכאים  ממעגל 
האינטרס הציבורי הרחב של עזרה לזולת המצוי 
וכן את האינטרס של חברות הביטוח,  במצוקה, 
משום שהיא תעודד עזרה לנוסעים שנלכדו ברכב 
אחרי תאונה, וכך תמנע את הגדלת נזקיהם ואת 

הסיכון למשתמשים אחרים בדרך.

לשלם  חוייבה  והנתבעת  התקבלה  התביעה 
לתובע סך של ₪424,048 בתוספת שכר טרחת 

עו"ד והוצאות משפט.

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

התביעה התקבלה והנתבעת חוייבה 
לשלם לתובע סך של 424,048 שקלים 
בתוספת שכר טרחת עו"ד והוצאות 

משפט
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לא משווק 
כתבי שירות 
מחוץ לפוליסה

שלמהדרכיםממסיאחרזברהנתי

24%

3%3%
6%7%

9%

17%

30%

סטארט-קופל

מחקר שמביא תוצאות

האם את/ה משווק כתבי שירות מחוץ לפוליסה? 
""במידה וכן ציין מי ספק השירות המרכזי שלך?

כתב שירות מחוץ לפוליסה

גרופ  קופל 
בישראל  הביטוח  לסוכני  מודה 
על בחירתם בחברת סטארט שירותי רכב 

למקום הראשון 
בסקר לשכת סוכני הביטוח בכנס אלמנטר 2017
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בלתי  חלק  מהווים  רכב  בביטוחי  קולקטיבים 
נפרד מההווי של חידושי ינואר וגורמים לכאבי 
ראש לא קטנים לסוכני ביטוח רבים: ייאמר מייד, 
לרוב הסוכנים אין יכולת לקבל זכיינות למכירה   
"בתנאי קולקטיב" ולפיכך כ 300 - אלף מבוטחי 

קולקטיבים אינם ברי השגה מבחינת הסוכנים!
מאפיינים  מספר  יש  הקולקטיבים  לביטוחי 

ולהלן עיקרם:

ביטוחי  את  המגבות  הביטוח  חברות  א. 
לסוכנים  מאפשרות  לא  ה"קולקטיבים" 
"אחרים" למכור את "הביטוח הקולקטיבי" אלא 
את המוצרים "הרגילים שברוב המקרים נחותים 

יותר:
יותר  יש  )בקולקטיבים  לתשלום  בפרמיה   .1

הנחות(.
המקרים  )ברוב  עצמית  השתתפות   .2
בהרבה  נמוכה  ההשתתפות  בקולקטיבים 

מהסטנדרט(.
3. תנאים נלווים )תוספות רבות ניתנות ללא 

תשלום(.
נפרד  בלתי  חלק  כלל  בדרך   - ריידרים   .4
ברמה  הריידרים  המקרים  וברוב  מהפוליסה 

הגבוהה ביותר הקיימת.
5. תנאי חיתום - במקרים מסוימים מבוטחים 
הנזרקים או לא מתקבלים בנוהל חיתומי רגיל  
בעיה  ללא  מתקבלים  הזוכות(,  בחברות  )גם 
)כגון  עליהם  המסנגר  הקולקטיב  במסגרת 

ריבוי תביעות(.
6.  רמת השירות הנדרשת – בביטוחי קולקטיבים 
רבים נדרשת רמת שירות גבוהה ביותר )כגון 
עובדי מדינה( כולל סנקציות וקנסות כספיים     
זמנים  בלוחות  עומדים  שאינם  מבטחים  על 
)הרבה ממה שנדרש בפוליסה תקנית רגילה(.

ב.  חלק גדול מביטוחי ה"קולקטיבים" מתבצעים  
ישירות ע"י החברות המבטחות שבנו תשתית 

להבחין  ניתן  ולפיכך  כך  לצורך  מסודרת 
עדיף  ביטוחי  מוצר  קיים  חברות  שבאותן 
מהמוצר הרגיל המסופק ללא סוכנים. במקרים 
מסוימים החברות מאפשרות לסוכנים מסוימים 
להשתמש באותו תעריף "קולקטיבי" )במסורה( 
את  מצדיקה  שאינה  מינימאלית  בעמלה  אך   -

ההוצאה )אפילו השולית( של סוכני הביטוח.
עם זאת, קיימים קולקטיבים באמצעות סוכנים 
ביותר   קטנות  עמלות  עם  בבודדים(  )מדובר 
)כשליש או רבע  מהעמלה בגין מבוטח רגיל(.  

וקיטורים   לטענות  פעם  לא  זוכים  הסוכנים  ג. 
בן  או  חבר  להם  שיש  אחרים  מבוטחים  של 
משפחה המבוטח באותה חברה והפוליסה שלו 
תביעה  שבזמן  ו/או  זולה  יותר  או  טובה  יותר 

זהה שילם השתתפות.

וותיקים  במבוטחים  גם  נתקלים  אף  לפעמים, 
לא  כי  שנים  הרבה  אותם  ש"דפקו"  המגלים 
לקבל  שיכלו  קולקטיב  תנאי  להם  "נתנו" 

במסגרת זו או אחרת.
בשוק  הפועלים  החזקים  הקולקטיבים  הם  מי 

הביטוח הישראלי?
)כולל  המדינה  לעובדי  שייך  ביותר  הגדול 
קולקטיבים רבים סמוכים ו/או דומים( קולקטיב 
חבר, עובדי חברת חשמל, עובדי בזק, תעשיה 
אזרחים  ישראל,  בנק  צבאית,  תעשיה  אווירית, 
ירושלים,  עיריית  ת"א,  עיריית  צהל,  עובדי 
עיריית חיפה, עובדי הדסה, עובדי טבע, עובדי 

מועצות ועיריות אחרות, עובדי רפאל, ועוד.
הסמן הימני של כל הקולקטיבים הינו קולקטיב 

יועץ לפרויקטים ביטוחיים

חגי שפירא
קולקטיבים - ביטוחי רכב
שנת 2018 תחילתו של שינוי 

הייתה הרעת מצב של מבוטחי 
הקולקטיבים אך עדיין יש להם יתרון גדול 

המתסכל את הסוכנים הפועלים בטריטוריה 
של "המבוטחים הרגילים"
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עובדי המדינה המתחדש בכל 1 לינואר.
על  בשורה  וקיבלנו  ייתכן  הנוכחית  בשנה 
של  הסוף  תחילת  ואולי  שינוי"  של  "תחילתו 

הקולקטיבים.
תחילת  על  מדובר  יקרה,  זה  אכן  אם  גם  אך 

תהליך של כמה שנים.
להלן עיקרי השינוי:

א. ביטוח חובה - בעבר המחיר היה נמוך בהרבה 
מהסטנדרט עקב אי הכללת הפרמטרים הרגילים 
ברוב  חובה.  בביטוח  הפרמיה  את  הקובעים 
בדיקת  וללא  אחידה  פרמיה  הייתה  המקרים 
נסיון  מגדר,  בטיחות,  אמצעי  )גיל,  פרמטרים 
תביעות, שלילות, ועוד( בשנה הנוכחית ובעיקר 
בגלל חוזר הפיקוח שתוקפו נכנס ב - 01.01.17 - 
תעריף הסיכון של עובדי המדינה )וכל קולקטיב 
אחר( בביטוח חובה חייב לכלול את כל הפרמטרים 
ולפיכך תעריף הסיכון  רגיל  החלים על מבוטח 
באותה  הרגיל  למבוטח  זהה  נטו(  )הפרמיה 
חברה. בכל זאת עדיין קיים יתרון מסוים בגלל 
למרות  מדינה.  לעובדי  הניתנת  בדמים  ההנחה 
הנחה בגין שיעור הדמים, ההפרש לעומת שנים 
משינוי  שכתוצאה  ספק  אין  הצטמצם.  קודמות 
"רגולאטורי" היתרון בתעריף של עובדי המדינה 

קיים אך הצטמצם בצורה רצינית.

בשנה החולפת ביצע החשב הכללי )האחראי על 
- "תרגיל  בכך  מכרז קולקטיב עובדי המדינה( 
שהתחיל את הפוליסות של עובדי המדינה ב - 
31 לדצמבר – לפני כניסת חוזר  הפיקוח ובכך 
שנה  הקולקטיבי  התעריף  את  להמשיך  הצליח 

נוספת.
שילם  מבוטח  כל   -  )2018( הנוכחית  בשנה 
בחברות הזוכות לפי הפרמטרים המאפיינים את 

רכבו וקיבל הנחה בדמים.

ב.ביטוח מקיף:
1. ניסיון תביעות – המאפיין העיקרי של קולקטיב 
היה  עובדי מדינה בעשרות השנים האחרונות 
בדיוק  שילמו  תביעות  הרבה  עם  שמבוטחים 

את אותה פרמיה של מבוטחים ללא תביעות.
הפרמטר  את  להכניס  התחילו   2018 בשנת 
 0 חישוב:  דרגות   2 ויש  התביעות  ניסיון   של 
שנים   3  - )ב  ומעלה  תביעות   2 תביעה,   1 או 
אך  איטית  התקדמות  על  מדובר   - אחרונות( 
מצפים  הצולב,  הסבסוד  מבחינת  משמעותית 

להמשך המגמה בשנים הבאות.
בין  להבדיל  ינסו  הבאות  שבשנים  ספק  אין 
מבוטחים טובים )ללא תביעות( לבין האחרים 

ויהיו יותר דרגות.

סוכן  של  הגדולים  התסכולים  אחד   – הערה 
ביטוח הוא שמבוטח רגיל שיש לו 2 תביעות או 
יותר, המשימה להשיג לו כיסוי \ חידוש כמעט 

בלתי אפשרית.
למבוטחי הקולקטיב אין אופציה להיזרק או לא 
להיות מחודשים  גם אם היו להם הרבה יותר 

מ - 2 תביעות!
2. קבוצות גיל – בעבר היו 3 קבוצות )17 – 21, 
24 - 21, ו - 24 ומעלה(. בשנה הנוכחית הוסיפו  
2 קבוצות גיל נוספות: מעל גיל 40 ומעל גיל 50.
3.  הנחות – בעבר התעריף היה אחיד, השנה יש 

אפשרות לשלב 2 הנחות: 
א. הנחת נהג ים נקובים 

ב. הנחות בגין עבר ביטוחי )סעיף א לעיל(
4.  כתבי שירות – בעבר היה חלק מהתעריף. השנה 

ניתן לוותר בתמורה להחזר של ₪175 במקיף.
פרמיה  השנה  קיימת   – שלישי  צד  ביטוח   .5
אחידה של ₪1590 לכל גיל ולכל הרכבים )כולל 
הנחה  תמורת  לוותר  שניתן  ושמשות  גרירה 
של ₪110(. הפרמיה עלתה בצורה משמעותית 

לעומת שנים קודמות.
יש  נמוכה,  עדיין   – עצמית  השתתפות    .6
יתרון במוסכי הסדר - מבוטחים ללא תביעות 
בפוליסה  הרשום  לפי  הכיסוי  פחות,  משלמים 

ולא לפי הנהג בפועל בזמן התאונה.
)כמו  עצמית  השתתפות  אין   – ערך  בירידת 

בשנה החולפת(.

לסיכום – בשנה הנוכחית הייתה הרעת מצב של 
יתרון  להם  יש  עדיין  אך  הקולקטיבים  מבוטחי 
גדול המתסכל את הסוכנים הפועלים בטריטוריה 

של "המבוטחים הרגילים". 
"הנחשבים  למבוטחים  הצולב,  הסבסוד  בגלל 
טובים" והכוללים את הפרמטרים של גיל מבוגר 
בשילוב העדר תביעות ב - 3 שנים אחרונות ניתן 
על  עדיפים  תעריפים  ה"שוק"  במסגרת  למצוא 
אלו של עובדי המדינה אך בדרך כלל לא ניתן 
להשיג את תנאי הפוליסה המשופרת והעדיפה.

והמקיף  החובה  ביטוח  המדינה  עובדי  בביטוח 
חייבים להתבצע אצל אותו מבטח וללא יכולת 
יתרון,  לקולקטיב  יש  זה  בנושא  גם  פיצול. 
שהרי לסוכן "רגיל" אסור להתנות לפי דרישות 

הפיקוח.

לרוב הסוכנים אין יכולת לקבל זכיינות 
למכירה "בתנאי קולקטיב" 
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מנכ"לית B-com )באפי(

מורן זיסר

ראיון אישי 

     איך את רואה את שנת 2018 מבחינה טכנולוגית 
עבור סוכן הביטוח?

   אפשר להסתכל על הכלים הטכנולוגיים כבעיה 
או כפתרון. כשאני באה לחשוב על סוכן הביטוח 
נמצא  הוא  אני מבינה שבעצם   2018 בעולם של 
כלים  לטובתו  לנצל  יכול  הוא  שבו  במקום 
טכנולוגיים שיכולים להקל עליו את החיים בכמה 
טוב  למכור  שלו,  המשרד  את  לנהל  אספקטים: 
יותר. הליבה  יותר, לנהל ולשווק את עצמו טוב 
של באפי היא תכנת ה-CRM שמנהלת את לקוחות 
לקצה מהרגע שהלקח מתחיל את  הסוכן מקצה 
המייצרות  שהמערכות  היתרון,  בסוכנות.  דרכו 
את קרש הקפיצה הטכנולוגי בעבר עלו סכומים 
שלא כל סוכן יכול היה להרשות לעצמו להשקיע, 
היום עולות כמה מאות שקלים בשכירות חודשית 

ומספקות את כל הפתרונות שהסוכן צריך.

    איך אתם כספק תכנה מסתגלים לכל השינויים 
בשוק הביטוח?

בכמה  מתבטאים  הביטוח  בשוק  השינויים   

אספקטים: ראשית, המילה הפופולרית "רגולציה". 
מה  אבל  הזו  המילה  את  לדקלם  יודעים  כולם 
זה  רגולציה  מאחוריה?  שמסתתרת  המשמעות 
הסדרה, זה בעצם הסדרת תקנות לטובת הלקוח 
וההסדרה  התקנות  כמות  אבל)!(,  השלטון.  ע"י 
שהייתה בשוק הביטוח בשנתיים האחרונות ביחס 
לתקופה היא מטאורית וזה מצריך סוכנים לחשב 
עצמם  את  ולהתאים  מהר  מאוד  מחדש  מסלול 
האויב,  לא  היא  הרגולציה  המשתנה.  לרגולציה 
שינויים  לבצע  אותך  מכריחה  פשוט  היא  אבל 

מהירים שלא תמיד מתאפשרים. 

והטכנולוגי  הדיגיטלי  העולם  הוא  נוסף  תחום 
שמתפתח במהירות מסחררת. ההסתגלות שלנו 
בצורה  הפתרונות  את   לספק  היא  תכנה  כספק 
אלה.  לשינויים  בהתאם  ביותר  והטובה  המהירה 
דיגיטלי  שכלי  חושבים  אנחנו  שבו  מקום  בכל 
יחליף עבודה מסורתית, אנחנו מספקים את הכלי 

המתאים.

אבל  כבית-תכנה  אלינו  קשור  שלא  נוסף  עניין 
העמלות.  נושא  הוא  לחשוב  אותנו  מאלץ  עדיין 
כל המודל הזה של נושא העמלות עובר ריוויזיה 
אבל  ישיר,  באופן  לבאפי  קשורה  לא  שאמנם 
את  לתכנן  מתחילים  כבר  אנחנו  עקיף  באופן 
עצמנו לכיוון שבו אנחנו מפתחים כלים המסייעים 
לסוכנים. לדוגמה: הכנסנו בתוך מערכת הגבייה 

ש

ש

ת

ת

כשאני באה לחשוב על סוכן הביטוח בעולם 
של 2018 אני מבינה שבעצם הוא נמצא 
במקום שבו הוא יכול לנצל לטובתו כלים 
טכנולוגיים שיכולים להקל עליו את החיים

        סטטוס: נשואה 4+
             גיל: 39

        השכלה:  B.A. תקשורת ומדעי המדינה; 
                    M.A. ייעוץ ארגוני וניהול מ"א; שנה ג' משפטים

        תפקיד: מנכ"לית B-com )באפי(
  וותק בחברה: 5 שנים
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שלנו ממשק דמי סליקה חדש שיודע למקסם את 
דמי הסליקה.

 
    אילו שינויים/חידושים ביצעתם בשנה החולפת?

  שינינו גישה מבחינת סגירות המערכת. למדנו 
בסיס  על  ובטח  ההמונים  חוכמת  בסיס  על 
יותר  הרבה  ואנחנו  הטכנולוגית,  ההתקדמות 
חיצוניות  מערכות  עם  לאינטגרציה  פתוחים 
הלקוח.  לצרכי  אישית  מותאמים  ולפיתוחים 
להתממשק  גישה  נאפשר  אנחנו  הקרוב  בעתיד 
עם מערכות באפי השונות, בכפוף לתנאי אבטחה 

כמובן.

מערך  את  עיבינו  ארגונית,  הפנים  ברמה 
)שהיה  השירות  מערך  את  ועיבינו  ההדרכות 
גדול מלכתחילה(. אנחנו דואגים להדרכות פנים 
ארגוניות למחלקת הפיתוח. מעבירים את מנהלי 
תיקי הלקוחות ואנשי השירות סדנאות מקצועיות 

כל מחלקה בתחומה.
מצד הסוכנים, הוספנו הדרכות ייעודיות – הדרכות 
על מוצרים מסוימים כמו למשל: אפליקציית באפי, 
פרודוקציה.  על  הדרכה  ואפילו  הגבייה  מערכת 
במקומות בהם נדרשת הדרכה מעמיקה על מודול 
מסוים, אנחנו שמים את הזרקור על מודול הזה 

ומעבירים הדרכה ייעודית באותו נושא.

    ידוע שבאפי בעיקרה היא מערכת ניהול משרד 
וסימולטור השוואת מחירי ביטוח רכב, האם אתם 
עבור  חדשים  מוצרים   / כלים  לפתח  מתכננים 

הסוכן? 
בשיפור  הן  שוקדים  הזמן  כל  אנחנו  בוודאי,    
חדשים,  מוצרים  בפיתוח  והן  קיימים  מוצרים 
בהתאם לדרישות השוק. נכון להיום זה בא לידי 
למערכת  המתממשקים  "לווין"  במוצרי  ביטוי 
אותן  מהמערכות  חלק  המשרד.  ניהול  באפי 
אנחנו עומדים להשיק הם: מערכת טפסים חכמה 
המכילה מעל 1400 טפסים עם אפשרות לחתימה 
מרחוק, אפליקציות שיודעות לתקשר בין הסוכן 
מידע  שנותנות  אפליקציות  וגם  הלקוח  לבין 
השירות  ברמת  משמעותית  קפיצה  שזה  ללקוח 

שסוכן מעניק – מידע זמין 24/7. 
 "360 "באפי  שנקראת  מהפכנית,  חדשה  מערכת 
8 שלבים מקצה לקצה   - ב  שלוקחת את הסוכן 

בתוך ה - CRM של באפי החל משלב ה - "פישיניג" 
מסך  דרך  ה-באפי(,  מתוך  )ישירות  מהמסלקה 
ניתוח נתונים, כ - 40 התראות טכניות על המצב 
הצגת  בנוסף  ישנם(.  )באם  הלקוח  של  הקלוקל 
של  מצבו  לשיפור  והמלצות  פיננסיות  התראות 
טובה  תשואה  יותר,  נכונים  ניהול  בדמי  הלקוח 
יוכל  בסיום  יותר.  טובה  תכנית  אפילו  או  יותר 
 30  - כ  הסוכן להדפיס חוברת מהודרת המכילה 
עמודים שמתוכם ניתן לסנן תכנים עם הסברים 
עוברים  משם  ביטוח.  מבין  שלא  הפשוט  לאדם 
ובסופו של תהליך הלקוח נמצא  לטופס הנמקה 
במספר  ולא  המוכרת  המשרד  ניהול  במערכת 

מערכות שונות. 
הורדת  נושא  היא  לסוכנים  כואבת  נקודה 
שני  הביטוח.  ומחברות  מהמסלקה  הפרודוקציה 
והעלויות.  הסרבול  בתהליך:  כואבים  דברים 
לקחנו את שני הדברים האלה ופתרנו את הכאב. 
בהסכם ייחודי ובלעדי הוזלנו לסוכן עלויות אשר 
אנחנו  שני,  ודבר  באפי,  דרך  פרודוקציה  קונים 
קולטים לסוכן את הפרודוקציה ישירות למערכת 
ניתוח  ומבצעים  מתווכות  מערכות  ללא  באפי 
מסקנות  להסיק  ניתן  שבאמצעותו  אלגוריתמי 

כמו ניתוח רווחים, עמלות, נטישות ועוד.

   ומשהו בנימה אישית לסיום? 
    קונפוציוס אמר: תבחר עבודה שאתה אוהב ולא 
אני  בחייך.  יום אחד  אפילו  יותר  לעבוד  תצטרך 
זכיתי לעשות את מה שאני אוהבת כל יום מחדש 
החיים התעסוקתיים של  איכות  שזה לשפר את 
אנשים. לא הייתי מחליפה את הענף הזה שמולו 
אני עובדת, בשום ענף אחר בעולם. אחרי 15 שנה 
של חלק מהענף, לצאת החוצה ולקבל את הזכות 
על בסיס  ענף ממנו צמחתי  לאותו  לתת שירות 

כלים שצברתי במהלך השנים.

ש

ת

ש
ש

ת

ת

אני זכיתי לעשות את מה שאני אוהבת כל 
יום מחדש שזה לשפר את איכות החיים 

התעסוקתיים של אנשים

"בכל מקום שבו אנחנו חושבים 
שכלי דיגיטלי יחליף עבודה מסורתית, אנחנו 

מספקים לסוכן הביטוח 
את הכלי המתאים"
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השאלה הראשונה המתעוררת, נוכח כותרת שכזו, היא: 
לכך  והתשובה  לקוחות?  בשימור  לעסוק  בכלל  למה 
בשימור  שתעבדו  ככל   - ופשוט  חלק  חד  כסף.  היא: 
ובנאמנות הלקוחות בצורה עקבית יותר, מסודרת יותר, 

מקצועית יותר, כך ההכנסות יגדלו.
רבים,  עסקים  לבעלי  שאופיינית  השגיאות  אחת 
בכללם גם סוכני ביטוח, היא להיות בקשר עם הלקוח 
ידועות  המגע  נקודות  בלבד.  ספורות  בנקודות  רק 

וצפויות:
את  מקדיש  הסוכן/ת  אז   – הפוליסה  הקמת  בעת    
מלוא תשומת הלב, מקפיד לאסוף את כלל הפרטים 
 honey ממש  הלקוח.  עם  נפגש  לעיתים  מהמבוטח, 

.moon
   במועד חידוש פוליסות רלוונטיות.

  כאשר הלקוח פונה לקבל שירות בנושאים שונים, 
למשל: כאשר המבוטח תובע את חברת הביטוח, או 

כאשר הוא מבקש מהסוכן מידע/מסמך כלשהו.

לרוב, אין שום תקשורת עם הלקוח "בין לבין".
אז מה הבעיה? האם זה לא מספיק? 

של  פספוס  יש  שכזו  בהתנהלות  לא!  היא:  התשובה 
מספר נקודות חשובות מאוד:

הפוליסה,  הקמת  )בין  לבין"  "בין  בתקופה   .1
לבין מה שקורה תקופת זמן לאחר מכן( דברים יכולים 
להשתנות, בחיים של הלקוח ושל משפחתו. השינויים 
ויכולים להשפיע על  האלו לעיתים חשובים למבוטח, 
ואופי מוצרי הביטוח שהתחיל אתם את הדרך.  הרכב 
עדיין  שהמוצרים  לוודא  יהיה  למבוטח  טוב  שירות 
שינויים  לכך,  מעבר  נכון.  עדיין  שההרכב  מתאימים, 
כאלה ואחרים, יכולים לייצר לך הכנסה נוספת. חוסר 
לכך שמידע  לגרום  עלול  וקבועה  שוטפת  בתקשורת 

רלוונטי ייעלם מעיניך. 
מערכת  של  הראשוני  ובשלב  ייתכן  בנוסף,   .2
היחסים ביניכם, הלקוח חלק עמך מידע חלקי בלבד. 
למשל, אתה מכיר רק חלק קטן מתיק הנכסים שלו, 
לסמוך  שניתן  נוכח  הלקוח  אם  ובכלל.  הביטוחיים 
מחזיק  שהוא  התיק  את  להגדיל  וירצה  ייתכן  עליך, 

אצלך, ולהעביר לניהולך נכסים נוספים.
כאשר התקשורת עם הלקוח היא רק ב"נקודות   .3
הכאב", למשל, כאשר הלקוח מגיש תביעה, התקשורת 
וכלל  יותר,  לחוץ  הלקוח  בהן  בנקודות  רק  קיימת 
ובמילים  נקודות.  אותן  על  נשענת  היחסים  מערכת 
פשוטות: כאשר הלקוח בקשר אתך רק כשהוא צריך 
כלל הקשר  נעימה,  פחות  ורק כשהסיטואציה  משהו, 
נתפס בעיניו כפחות נעים. וזה עוד לפני שדיברנו על 
כך שהוא גם עלול להתאכזב מהתוצאות, ואז, המשקל 
ורק  אך  נמדד  ואתה  קריטי,  עבורו  שעשית  מה  של 

נוספים,  מסוגים  רגעים  על  נשען  הקשר  אם  זה.  על 
הסבלנות והסובלנות של הלקוח, תגדל.

טיפ - אם היית מוסיף לקשר שלך עם הלקוח, עוד מגע 
הקשר  כלל  מלחיצה,  בסיטואציה  קשור  שאינו  אחד 

ייתפס טוב יותר.
מעבר לכך, הקשר הטוב נותן לך יתרון, כאשר   .4
חסם  ומהווה  בהצעות,  הלקוח  אל  פונה  אחר  סוכן 

למעבר. 
אז מה עושים?

מייצרים מערכת יחסים, ארוכת טווח, שבה יש ללקוח, 
יותר,  טובה  בצורה  אותך  להכיר  אפשרות  למבוטח, 

ולא רק ברגעי המבחן. 
"יום  ולדוגמא: טלפון קטן ליוסי, לברך אותו בברכת 
הולדת שמח", וגילית שבנו מקבל בשבוע הבא אוטו 
חתימת  ובשלבי  בדיוק מתחתנת  והבת  מתנה!  חדש 
חוזה על דירה... שלא יובן לא נכון – שם דבר לא "יכסה" 
האמת",  ב"רגעי  טוב  מספיק  לא  טיפול  שירות/  על 
חזקה  יחסים  מערכת  אבל,  לקויה.  מקצועיות  על  או 
וכולנו  מאחר  יותר.  טובה  התמודדות  תאפשר  יותר, 
לבנות  חשוב  ומשאבים,  זמן  אילוצי  תחת  נמצאים 
תכנית פעולה, שמותאמת לעסק שלך, וליכולת שלך 
לייצר קשר שוטף עם הלקוח. מומלץ לערוך מיפוי של 
הלקוחות ולפלח אותם לפי מגוון פרמטרים, שבסופו 
להיות  שחובה  אלו  של  הדירוג  את  יכתיבו  דבר  של 
איתם בקשר שוטף, של אלו שאין צורך להיות איתם 
יאפשרו,  והמשאבים  שבמידה  אלו  ושל  כלל,  בקשר 

ניצור איתם קשר.
ומה  הפניה,  מטרת  על  החלטה,  לקבל  יש  בהמשך, 
רוצים להפיק ממנה: האם חיזוק הקשר האישי? האם 
הצעה פרסומית עם מוצר אטרקטיבי כדי להגדיל את 

סל המוצרים? 
בדיוור?  – האם מדובר  הפניה  אופן  על  ישפיע  הדבר 
של  מינוף  תקופתית?  בפגישה  טלפונית?  בשיחה 

שיחת חידוש שממילא תתקיים עם הלקוח?
מכירת  לעומת  ההולדת  ליום  ברכה   – תוכנה  על  וכן 

מוצר חדש.
המתוכננות  הפעילויות  את  להניח  יש  מכן  לאחר 
על  הפרושה  עבודה,  תכנית  פני  על  מושכלת  בצורה 
פני כל השנה, כך שלמעשה, התכנית כבר "מנהלת" 

אותך בתוך ההחלטות שקיבלת.
פעולה,  עקביות  ושיטתיות,  סדר  הלקוחות,  לימוד 
התיק,  להגדלת  יתרמו  הלקוחות,  עם  אישי  וקשר 

ולגידול ההכנסות.

לנשים   רלוונטיים  אך  זכר,  בלשון  כתובים  *הדברים 
ולגברים כאחד.

יועצת עסקית,
 מומחית בשימור לקוחות ובחווית לקוח
מלווה מערכי שירות, שימור ומכירה

מיכל דגן ברעם
סוכן ביטוח – 
איך תגדיל השנה את ההכנסות מהלקוחות הקיימים?
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מה שלומך סוכן יקר?

יש לך משהו מעניין לדבר עליו?
תעלה על הכתב ושלח לנו כתבת עמוד עד 500 מילים

יש לך משהו ממש מעניין שתרצה לשתף?!
תעלה על הכתב ושלח לנו כתבת דאבל עד 900 מילים 

הכתבה שלך תתפרסם במגזין זה 

 ללא תשלום!

כמו כן,
אנו מציעים לך לפרסם תוכן שיווקי בכסף קטן!

מודעת עמוד רק ב - 888 שח + מעמ 
ומודעת חצי עמוד רק ב - 444 שח + מעמ

אין לך מודעה מעוצבת?
New Media KOPELL - אנו ב

 נעצב לך מודעה 
רק ב-399 שח + מעמ

לפרטים נוספים:
מרינה מוחין, עורכת ראשית

marinam@startcar.co.il | 050-4448396

קבלת תכנים 

ליון 005 
לג

עד 

10.2.2018
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אתם עובדים קשה,
                            מותר לכם גם לנוח...

כתבתו של צביקה אמיתי, סו״ב
מייסד ונשיא מועדון צרכני היין ״נחמת שותים״

כשרות ביין?
הכשרות של היין בישראל אף פעם לא יורדת 
בורות  קיימת  הפלא  למרבה  אך  מהכותרות 
רבה בנושא ואפילו הדתיים לא משקיעים בזה 
תמיד  החילוניים  לעומתם  מחשבה.  מדי  יותר 
מסוקרנים מה הסיפור הזה, ״כשרות״ ו״כמה זה 

עולה לנו״.
יין כשר או כמו שאני אוהב להגיד את זה ״יין עם 
אישור הכשר״ איננו טוב או רע יותר. על מנת 
להיות ״בעל הכשר״ היין חייב לעמוד בתנאים 
כמובן  וכד׳.  שנים   4 מעל  כרם  מעשרות,  כגון 
תנאי בל יעבור הינו אי נגיעת אדם שאינו דתי 
״שומר  המילה  את  אוהבים  מאוד  )בבראנג׳ה 
ועד לשלב  ביקב  פריקתו  בפרי, לאחר  שבת״( 
הביקבוק והקפסולה. אין לגעת בנוזל למי שאינו 
להיות  וחייבת  בחביות  לגעת  לא  דתי,  יהודי 
הענבים,  בצירת  פעולת  ביקב.  שבת  שמירת 
הסופי,  התוצר  וביקבוק  התססתם  כתישתם, 
מהיקבים  אחד  בכל  לחלוטין  זהה  הליך  הינו 
בעולם ומהווה את הליך יין המשקה מתחילתו 
ועד סופו. נכון, בהליך עצמו לא קיים הבדל כלל 
שאינו  יקב  לבין  כשר  כיקב  המוגדר  יקב  בין 
ליין  הוא בחומרים המוספים  כשר, אך ההבדל 

עצמו בתהליך.

חומרים  אילו  השאלה,  עולה  וודאי  זה  בשל 
מוספים ליין? 

התשובה לשאלה פשוטה ולמעשה אינה צריכה 
מיץ  הוא  כשלעצמו  היין  חשש.  אף  להעלות 
ענבים מותסס וכדי לסייע ליין בתהליך התסיסה 
יין צלול ונעים לעין מוסיף היין  בדרך להפקת 
חומרים נוספים כמו ג'לטין, חלבוני ביצים, דבק 

דגים וקאזין.
במרבית המקרים החומרים הם חומרים טבעיים 
כאשר  אבל,  בהם.  נוגע  אינו  הכשרות  שנושא 
אנו מדברים על יין שהוספו לו ג'לטין או קאזין, 
כשרותו מוטלת בספק. הסיבה לכך היא שקאזין 
וג'לטין הם חומרים אשר יכולים להיות מיוצרים 
גם מהחי ולעיתים בעל החיים ממנו הופק החומר 

אינו עולה עם תקנות הכשרות הנדרשות.

איך ניתן לדעת האם היין כשר?
בדומה לכל מוצר מזון אחר, כאשר אנו מדברים 
על נושא הכשרות עלינו לוודא כי על הבקבוק 
ולא  מספקת  כשרות  חותמת  מופיעה  עצמו 
חשוב  לכך  מעבר  הבטחות.  על  להסתמך 
או  כשרה  במסעדה  שמוגש  יין  כל  כי  לוודא 
נמכר בחנות כשרה אכן כשר בהתאמה לרמת 

הכשרות הנדרשת.
אל לנו לחשוב כי כל יין שמיוצר בישראל הוא 
כשרות,  נטול  הוא  בחול  המיוצר  יין  וכל  כשר 
שכן רבים מיצרני היין הגדולים בעולם מייצרים 
ברחבי  היהודי  לקהל  המיועדים  כשרים  יינות 
בטקסיו  בעיקר  גדול  יין  כצרכן  הידוע  העולם, 
בתקופת  וכמובן  יום  היום  בשגרת  הדתיים 

החגים לאורך השנה.
לגבי שאלת המחיר הרי עלות הכשרות הינה 

כ - ₪2 לבקבוק, תלוי בגודל היקב.

על  אוריה  יעקב  והיינן  ״פסגות״  ליקב  תודה 
שיתוף פעולה בהכנת הכתבה.

אשמח לענות על כל שאלה - 052-2636850
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"רבים מיצרני היין הגדולים בעולם 
מייצרים יינות כשרים המיועדים לקהל 

היהודי ברחבי העולם"
צילום: "נחמת השותים"
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סו"ב

רחל כבודי

יו"ר ועדת יחסי ציבור וקשרי חוץ 

מיהו דירקטור ונושא משרה: כל אדם אשר מונה 
משנה  או  כללי  מנהל  כדירקטור,  כחוק  נבחר  או 
למנהל הכללי של החברה וכל נושא משרה אשר 
באופן ישיר כפוף לסמכות המנהל הכללי וכל אדם 
אחר הממלא את הפונקציה לעיל  אפילו אם תוארו 

שונה מהמצוין. 

תפקיד  יש  לדירקטור  הדירקטור:  של  תפקידו 
זה שאחראי להתוות  הוא  כפול כאשר מצד אחד 
הצד  ומן  מפקח,  הוא  עליה  החברה  מדיניות  את 
ולפקח על התנהלותה. מתוקף  השני עליו לבקר 
תפקידו הדירקטור הוא הכתובת בכל פעם שצצות 
תלונות או כשלים בהתנהלותה של החברה משום 
שהוא מייצג את החברה עבור בעלי המניות. אחד 
הוא  הדירקטור  של  ביותר  החשובים  התפקידים 
לחזק את אמון המשקיעים בחברה, קרי את אמון 

הציבור בחברה הוא מתפקד כדירקטור. 
ביטוח  לחשיבות  המודעות  האחרונות  בשנים 
דירקטורים ונושאי משרה הולכת וגדלה, במיוחד 
דירקטורים  נגד  האישיות  התביעות  ריבוי  לאור 
ונושאי משרה וריבוי החלטות בית המשפט להרמת 

המסך ולהטלת חובה אישית על נושאי המשרה.
 פוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה:  הינה 
מעין פוליסת  אחריות מקצועית למנהלים ונועדה 
אשר  ניהוליות  החלטות  בקבלת  טעויות  לכסות 
גרמו נזק כספי. עובד, בעל מניות או כל צד שלישי 
כתוצאה מהתנהלות  כספי  הפסד  ספג  אחר אשר 
המשרה  נושאי  את  לתבוע  רשאי  רשלנית, 
מבוטחים  ובהיותם  אישי  באופן  והדירקטורים 
תחת ביטוח נושאי משרה הפוליסה תכסה תביעות 
מסוג זה.  במקרים בהם החברה נקלעת לקשיים 
היחיד  ההצלה  חבל  זה  ביטוח  מהווה  כספיים, 

לתשלום אותן תביעות.

ונושאי  דירקטורים  בביטוח  הבולטים  הסייגים 
משרה: הפקת רווח אישי או יתרון שלא כדין אשר 
רווחים  חוקי,  באופן  לו  זכאי  היה  לא  המבוטח 
המבוטח  ע"י  מכירה  או  מרכישה  שנעשו  בפועל 
של ניירות ערך בחברה, ביצוע בפועל של פעולה 
לא ישרה תרמית או הונאה וכל תביעה המוגשת 

ע"י דירקטור או מנהל לשעבר של החברה. 
בעניין  נראתה  שלא  לסערה  לאחרונה  עדים  אנו 
הפיטורים המסיביים של עובדי טבע אחת החברות 

המצליחות בישראל ובעולם. 

ב"טבע"  המשרה  ונושאי  הדריקטוריון  חברי 
עובדי  את  שמייצגת  ההסתדרות  ע"י  מואשמים 
שהסבה  רשלנית  בהתנהלות  "טבע"  חברת 
במכתב  דולרים.  מיליארדי  של  נזקים  לחברה 
"טבע"  ולהנהלת  הדירקטוריון  לחברי  שנשלח 
צוין כי יש יסוד משפטי להפרת חובותיהם כלפי 
שביצעה  עסקאות  כי  נטען  עוד  החברה.  עובדי 
מעמיקה  בדיקה  וללא  יד  כלאחר  נעשו  החברה 
בנוסף,  עתק.  הפסדי  שהוליד  מה  התוצאות  של 
החברה חילקה דיבידנד חרף חובות טופחים וזאת 
לטענתם אף בניגוד לחוק. גם השכר הגבוה שניתן 
לבכירי החברה מעורר שאלות לגבי אופי ניהולה.

המחיר  את  משלמים  הם  העובדים  לטענת 
להתנהלות הרשלנית, הבזבזנית וחסרת האחריות 

של מנהלי החברה. 

חובת  מרגישים  דירקטורים  כאשר  היא  הבעיה 
לאינטרס  ולא  החברה  לבעל  אישית  נאמנות 
הציבורי והעסקי של החברה, נוהגים בהם כמו בובה 
והמקצועית  הערכית  האישית,  והיושרה  חוט  על 

נכנעת לתכתיב הבעלים. 
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שעות   4 למול  שעות   5.5 על  מדברים  המחקרים 
לרדיו  האזנה  שעות   1:26 הטלוויזיה,  מול  בממוצע 
בממוצע ורק 2-25 דקות בממוצע ביום מול העיתונות 
הכתובה. כל זאת מביא אותנו להבנה כי הצרכן בכל 
תחום מחפש שנדבר איתו, שיראה אותנו, שנופיע 

שם בשבילו.
וחשוב  משמעותי  גורם  הוא  עסקי  פייסבוק  דף 
בקידום העסק שלך ובמיתוגו בקרב לקוחות קיימים 
ולקוחות פוטנציאליים. כל בית עסק שמכבד עצמו, 
אוחז ברשותו דף פייסבוק עסקי. צור אחד כזה גם 

לעצמך, לעסק שלך!
ההמלצה של המומחים בתחום היא להפריד את הפן 
העסקי מהפן האישי כלומר דף פרטי אחד ודף עסקי 

נפרד, ניתן לקשר ביניהם.
 New לאחרונה השיקה קופל גרופ את המותג החדש
Media Kopell, לשיווק עסקים בפלטפורמות הניו-

מדיה. מדובר בחבילות מיתוג לעסק הכוללות עיצוב 
גרפי תדמיתי והקמת דף עסקי ברשתות החברתיות, 

ניהולו וקידומו. 

לדברי מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ: "הצורך בהשקת 
המותג נולד לאחר סקר שערכנו בקרב סוכני הביטוח 
עסקי  דף  מנהלים  מתוכם   5% רק  כי  עלה  שממנו 
החברתיות  ברשתות  שלהם  והנוכחות  בפייסבוק 
לסוכני  שיווקי  פתרון  מציע  החדש  המוצר  נמוכה. 
להגדיל  וביכולתו  רב  מאמץ  ללא  בקלות,  הביטוח 

את החשיפה לעסק בפני לקוחות פוטנציאליים".

הפכנו להרבה 
 

דיגיטליים
יותר

מול  שעות   5.5 בממוצע  מבלה  אדם 
הדיגיטלי, גולש ודולה מיידעים מכל סוג. 
מחקרים מראים שכל נושא הדיגיטציה רק 
לעולם  שלנו  וההתמכרות  בעלייה  נמצא 

הזה מול הטלוויזיה רק עולה ועולה. 

ראיון עם מיקי קופל; 
Kopell Group מנכ"ל ובעלים של
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כל בית עסק שמכבד עצמו, 
אוחז ברשותו דף פייסבוק עסקי

את  לפרסם  הביטוח  לסוכני  כדאי  מדוע 
עסקיהם ברשתות החברתיות?

לדברי קופל, הרשתות החברתיות הפכו לערוצי 
שיווק חשובים בעולם הדיגיטלי. מיליוני ישראלים 
נמצאים בפייסבוק לדוגמא, מידי יום ומהווים קהל 
לקוחות פוטנציאלי גדול. פרסום ושיווק ברשתות 
החברתיות מגדיל את חשיפת העסק בפני אלפי 
לקוחות פוטנציאלים שאליהם אפשר לכוון על ידי 
פילוח קהלים ממוקדים. נכון להיום, כלי הקידום 
שהרשתות החברתיות מעמידות לרשות העסקים 
מאפשרים להגביר את החשיפה ומייצרים קהלים 

חדשים של לקוחות פוטנציאליים. 
ההמלצה היא שסוכן יעלה בדף הפייסבוק העסקי 
ביטוח  בנושא  ידידותית  המלצה  בעל  טיפ  שלו 
מהניסיון שלו למען ועבור הגולש – אנחנו בעצם 
הדמיון  את  עבורו  ונעצב  ההמלצה  את  נמתג 

המקצועי.

פייסבוק  דף  לתפעל  חשוב  כך  כל  למה 
עסקי באופן שוטף? 

שבתוצאות  היא  לכך  המרכזיות  הסיבות  אחת 
קישור  גם  להופיע  עשוי  "גוגל",  החיפוש  במנוע 

לעמוד הפייסבוק העסקי.
גולשים מגיעים גם לשם ולכן יש להתייחס לדף 
פייסבוק עסקי ממש כמו אתר – בהתמדה ותשומת 

לב למיתוג וניהול נכון של הדף.

אז למה בעצם כדאי לעשות פרופיל עסקי? 
"לייק" לדף  אין מגבלת אנשים שיכולים ללחוץ 
החברים  כמות  פרטי  שבפרופיל  בעוד  העסקי 
קטנה מאוד - עד 5,000 חברים בלבד. "לייק" הוא 
"לייק"  דף,  עם  הזדהות  או  לב  תשומת  רק  לא 
הוא בעצם סימן ל"בוא תדבר איתי", נותן לך את 
האפשרות ליצור קשר עם הלקוח. בנוסף וחשוב 
לא פחות, מרגע ה"לייק" - הגולש באופן אוטומטי 
שוטף  באופן  שלך  העסקי  בדף  לתכנים  ייחשף 
צריך  לא  עסקי  בדף  בפייסבוק.  יגלוש  כאשר 
להתנתק מהפרופיל הפרטי ואפשר לנהל את הדף 

מבלי להתנתק ולהתחבר מחדש.

באתר  לסנכרן  תוכלו  העסקי  הדף  את   – סנכרון 
האינטרנט שלכם ולהוסיף כפתורי "לייק" ושיתוף 
החברים  את  ולהציג  אתרכם  עם  המסונכרנים 

שאוהבים את האתר שלכם. תוכלו לתת למספר 
של  בניהול  זמנית  בו  להשתתף  אנשים  של  רב 
הדף, כך שתוכלו ליצור פעילות יציבה בדף לפי 

היררכיות ותפקידים שונים של ניהול.
אדמיניסטרציה – תוכלו לראות ולהתעדכן תמיד 
גרף  ע"י  שלכם  העסקי  לדף  הכניסות  בכמות 
שמציג אחוזי כניסה ופעילות בדף העסקי ובעוד 

שבפרופיל פרטי זה כלל לא קיים.
הם  בניהול  משתמשים  יותר  לכם  שיהיו  ככל 
יוכלו להזמין את מעגל החברים שלהם לדף וכך 
ליצור תנועה גדולה של בקשות ל"לייק" בדף ע"י 
משתמשים רבים. תוכלו לקבל המלצות ודירוגים 

בדף ואילו בפרופיל פרטי לא.
תוכלו להתקין אפליקציות מעניינות כמו גלריית 
וכפתורים  פנימיים  נחיתה  ודפי  אינסטגרם 

שמעבירים את הלקוחות שלכם לאתר הרשמי.

סוכני  מאות  בפני  קופל,  מיקי  הרצה  לאחרונה 
ביטוח ביום העיון של לשכת סוכני הביטוח במחוז 
ירושלים. בהרצאתו בנושא "סוכן הביטוח בעולם 
הדיגיטלי: אם אתה לא שם אתה לא קיים", הסביר 
סוכני  הימצאות  של  הרבה  החשיבות  על  קופל 
הביטוח בפלטפורמה הדיגיטלית לשיווק ולמינוף 
משרדיהם ועל דרך הנגשת המוצרים שבהם הם 
עוסקים לציבור הרחב. כמו כן, מוסיף קופל, "על 
הדיגיטלית  המהפכה  האחרונות  שבשנים  אף 
הגיעה גם אל ענף הביטוח, ועובדיו עברו להשתמש 
גם בממשקים דיגיטליים, עדיין תדמיתו של סוכן 
עם  מתקשרת  ואינה  אפרורית  נשארה  הביטוח 
טכנולוגיה. New Media Kopell  מאפשרת לקשר 
את  ולחזק  הדיגיטלי  לעולם  הביטוח  סוכני  את 
ומחוצה  הענף  בתוך  גורמים  עם  שלהם  הקשר 
לו. השירות החדש מציע לסוכני הביטוח דריסת 
החברתיות  הרשתות  בעולם  משמעותית  רגל 
את  שתשפר  הוויראלית,  במציאות  המחויבת 
לקוחות  בקרב  חשיפתם  את  ותגדיל  תדמיתם 

פוטנציאליים בקלות יחסית".  

מוסף  ערך  שנותן  תוכן  לכלול  צריך  עסקי  "דף 
לב  לשים  צריך  התוכן  לפני  אבל  שלו  לקהל 
הולכות  תמיד  העיניים  אליה  הנושא  לתמונת 
קודם. היא חייבת להיות מושכת ובגודל המתאים. 
אומרת  מקצוע"  באיש  להיעזר  מאוד  מומלץ 
כן  "ועל  עסקי  לפייסבוק  מומחית  זמיר  אריאלה 
יש לבחור באנשי מקצוע שאתם מכירים, שאתם 

בוטחים בהם".  
לסוכני  ליד  כפפה  כמו  מתאימה  קופל  ניו-מדיה 

הביטוח. 
איתכם כבר 19 שנים.
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ראובן סחייק מנהל מחלקת תביעות מזה 6 שנים.
 

העובד  הוא  התביעות  סילוק  מחלקת  מנהל  סחייק,  ראובן 
המבוגר ביותר בחברתנו. בגילו )66( ובניסיונו העשיר בתחום 
סילוק  מחלקת  את  להביא  ראובן  מצליח  התביעות  סילוק 

התביעות למובילה בתחומה. 
ראובן  מוביל  אותו  והמהיר  המסור  והטיפול  האישי  היחס 
באמצעות עובדי המחלקה, הביא לצמיחה רבה בתחום סילוק 

התביעות ולמספר לקוחות גדול בעלי וותק רב.
הוא  ראובן  לחברה.  הרבה  ובמסירותו  בראובן  גאים  אנו 
ההוכחה שערכי היושר, המסירות וההתמדה הם לב ליבה של 

כל חברה מצליחה. 
ראובן יישר כח!

עובד מצטיין

ראובן סחייק
מנהל מחלקת תביעות
ינואר 2018

הכר את המומחה

מהו תחום המומחיות של המשרד?
משרדי עוסק במשפט האזרחי בכללותו ובעיקר בדיני 
עבודה ומשפט מסחרי.  מטרתו העיקרית של המשרד 
ולחברות  למעסיקים  שוטף  משפטי  לווי  להעניק  היא 

מסחריות. 
מדוע בחרת ללמוד משפטים ולהתמחות דווקא בדיני 

עבודה?
כמנהל מערכות  לעבוד  עם שחרורי מהצבא התחלתי 
מידע בחברה מסחרית גדולה, החברה נתבעה ע"י אחד 
העובדים ואני כנציג החברה פעלתי אל מול עורך הדין 
לשעות  פשוטה  עובד  תביעת  הייתה  זו  החברה.  של 

נוספות, אבל אני גיליתי עולם ומלואו.
תוך כדי לווי התיק ראיתי את המורכבות שבנושא, את 
הפן האנושי שבו, את התחושות והיצרים שצצים אצל  
המעסיק והעובד תוך כדי המאבק שנוצר בניהם. צריך 
לזכור שאת רוב הזמן של חיינו הבוגרים אנו מעבירים 
במקום העבודה, אנחנו מדברים על העבודה במונחים 
של אוהב או לא אוהב, אנחנו מתלהבים ממנה. העבודה 
כלי  והיא  שלנו  העצמית  מההגדרה  לחלק  הופכת 

לחלוקה של המשאבים בחברה.   
יחסים  הם  למעסיק  עובד  שבין  שהיחסים  יוצא  כך 
אין  תביעה  בכל  נורא,  ורגשיים  מורכבים  מתוחים 
מעסיק שלא אומר "נתתי לו הכול, עזרתי ותמכתי איך 
ואומר  ואין עובד שלא מסכם  הוא בסוף תבע אותי"  
"אבל נתתי שם את החיים שלי, למה אני מרגיש שפגעו 

בזכויותיי" 

החלטה  או  המשרד  של  מעניין  תיק  על  לנו  ספר 
מרתקת של בית משפט בתיק שעסקת בו?

גדול אשר נתבע על  לאחרונה המשרד מייצג מעסיק 
ידי אחת מהעבודות שלו על פיטורים במהלך טיפולי 
התברר  התיק  של  יסודית  חקירה  לאחר  פוריות. 
שטענתה העיקרית של העובדת הסתמכה על מסמכים 

שמראים כי הייתה מועמדת לטיפולי פוריות בלבד.
בניגוד למה שאנו נוטים לחשוב מצב זה לא היה מתאים 
להגנה שקיימת בחוק והמעסיק לא נדרש לשלם כמעט 

דבר. 
עסקים  לבעלי  לתת  שתוכל  טובה  הכי  העצה  מהי 

בתחום דיני העבודה?
עבודה  הסכמי  הכינו  יקרים  עסקים  בעלי  מכם  אנא 
מסודרים, תעדו את התנהלותכם מול עובדיכם, התקינו 
על  מאוד  והקפידו  העבודה  במקומות  נוכחות  שעון 

תלושי שכר.  
ישנה בעיה של ממש עם תלושי השכר במדינת ישראל, 
עם אופי העריכה שלהם ודרך חלוקת השכר, הדברים 
הרבה פעמים נעשים מחוסר ידע ולאחר מכן מגיעות 

תביעות לא פשוטות  
מה תאחל לעצמך לכבוד השנה האזרחית החדשה?

אנחנו   2018 וב  ביותר  מוצלחת  הייתה   2017 שנת 
מתחדשים במשרד חדש, אז לצד האיחולים הרגילים, 
להמשך עשייה פורייה וצמיחה,  ישנה התרגשות גדולה.  

דודי
הדרי
עו"ד ובעלים 
הדרי משרד 
עורכי דין
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מעניקה  היא  שירותים  ואילו  החיתום  מחלקת  מהי 
לסוכני הביטוח?

מחלקת החיתום היא בין המחלקות החשובות בחברתנו 
לסוכני  ומהיר  איכותי  מקצועי,  שירות  מעניקה  אשר 
הביטוח. כלל הסוכנים שעובדים איתנו פונים למחלקה 
מנויים,  כגון:הקמת  שירות  לקבלת  נושאים  במגוון 
שונים.  ובירורים  דוחות  הפקת   , למינהם  שינויים 
מחלקת החיתום זמינה עבור סוכני הביטוח טלפונית 

ובמייל וכל פניה נענית במהירות ובמקצועיות.
אילו שינויים עברה המחלקה במהלך השנה החולפת?

במהלך 2017 המחלקה עברה התייעלות ושיפור בנושא 
המייל,  באמצעות  לפניות  ומענה  הטלפוני  המענה 
 ,ASPIRE  – ניהול שיחות שנקראת  הצטרפנו למערכת 
מענה.  וזמני  המתנה  זמני  למדוד  ניתן  באמצעותה 
כלל השיחות שמתקבלות במחלקה נענות ומטופלות 
הבאמפיארד  לתוכנת  הצטרפותנו  עם  כן  כמו  מידית. 

והמענה שמקבלים  שידרגנו משמעותית את השירות 
מאיתנו הסוכנים לפניות במייל וכל פניה מטופלת "און 

ליין".
מהי החוזקה של מחלקת החיתום וכיצד היא משדרגת 
את רמת השירות שמקבלים סוכני הביטוח מחברתנו?

נציגות  שלנו.  החוזקה  הוא  במחלקה  האנושי  החומר 
הביטוח  בתחום  רב  ונסיון  ידע  בעלות  הן  המחלקה 
ומעניקות שירות מקצועי, מהיר ויעיל. סוכני הביטוח 
והמהיר  ביותר  הטוב  השירות  את  מאיתנו  מקבלים 

ביותר.
מאחלת  היית  מה  החדשה,  האזרחית  השנה  לכבוד 

לסוכני הביטוח?
אני מאחלת לכלל סוכני הביטוח בישראל שנה טובה! 
שתהיה זו שנת שלום ואהבה, צמיחה, הצלחה, בריאות 

ושלווה.

נטלי מלכה
מחלקת חיתום

עובדת בחברה מזה 9 שנים

הכר את הצוות
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