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חרטנו על דגלנו 

רק סוכני ביטוח!
קופל גרופ החברה היחידה המשווקת את 

מוצריה רק באמצעות סוכני הביטוח בישראל 
כבר 19 שנים ברציפות!

מנכ"ל קופל גרופ

מיקי קופל

סלינגר היא ממש לא הבעיה 
של ענף סוכני הביטוח

4



מנכ"ל קופל גרופ

מיקי קופל

סלינגר היא ממש לא הבעיה 
של ענף סוכני הביטוח

בוקר אחד ישב אצלי לפגישה בסלון משרדי סוכן 
ביטוח צעיר כבן 35. שוחחנו רבות בעיקר על הענף 

הכללי ובמיוחד על ביטוחי רכב ודירה. 
שאלתי אותו האם יש לו חיוך על פניו, האם הוא 

מאושר? 
הוא סיפר לי שהוא כבר רכש את הדירה השלישית 
להשקעה, הוא מבסוט מהעשייה ורואה את עצמו 
נותן שירות מובהק. הוא ציין שהוא כל יום יושב 
- 4 תחומים  עם 4 - 5 לקוחות ומוכר פוליסות ב 
ותאונות  בריאות  ביטוחי  דירה,  רכב,  עיקריים: 
אישיות. הוא נתן לי את ההרגשה שכסף גורם לו 
לחוויה אך לא רק, הוא בעיקר רואה במשרד שלו 
שהוא  העובדה  את  מעסיק,  שהוא  האנשים  את 
ונהנה  למקובל  מעבר  משלם  משפחות,  מפרנס 

מהחיים. 
גם את התשובה לשאלה האם  לי  נתנה  תשובתו 
דורית סלינגר היא הבעיה של הענף ובמיוחד של 

סקטור סוכני הביטוח בישראל? 

תשובתו הייתה כל כך בול פגיעה ומצליחנית. כן, 
אני אוהב לראות אנשים מצליחנים ומאושרים. היה 
לו סוג של חיוך על פניו הרכים. הוא כל כך שמח 
יום  ובכל  לעבודה  בבוקר  קם  שהוא  לי  כשסיפר 

השמש זורחת עליו מחדש.

חוזרים מהפיקוח ימשיכו להיכתב ולהיות מופצים. 
ובתחום  קיימת  בישראל  תחום  כל  על  העננה 
הביטוח קיימת עננה לא רק בנושא רגולציה אלא 
הסוכנים,  של  ההכנסות  סביב  הקיומי  בנושא  גם 
המוצרים וההחלטות שסוכן הביטוח לוקח. לשבת 
בוקר  כל  ולחשוב  במרפסת  בבית  או  במשרד 
שהפיקוח על הביטוח הוא הבעיה ורק משם מגיעה 
הרעה, זו היתממות, זו קלות הדמעה שזולגת, אבל 

זאת ממש לא הבעיה.

צריך  שאותה  הנפשית  בהרגשה  טמון  הפתרון 
"לסדר", אני קם לעבודה, שמח וצוהל עם תוכניות 
עבודה מסודרות, עם לקוחות שאותם ארצה לגייס, 
עם המוצרים הכי מקצועיים, עם השירות הכי טוב 
שאני יכול להעניק ועם חיוך רחב על שפתיי. סוכן 
הביטוח חייב לחשב מסלול מחדש: להציע מוצרים 
שהם  מוצרים  הכנסות.  רק  לא  עבורו,  רווחיים 

הפתרונות הכי טובים ללקוחות שלו.

דורית סלינגר תסיים בקרוב את תפקידה בפיקוח 
על הביטוח, נזכור אותה כפעילה מאוד. את התוצאה 
הפיננסית של כל משרד סוכן ביטוח בישראל קובע 
אך ורק הסוכן עצמו, אפשר להרוויח כסף והרבה 
ובטוחים בדיוק כמו  והכי חשוב להיות מאושרים 

הסוכן הצעיר שישב אצלי במשרד. הוא לא שונה.

ברכה והצלחה,
מיקי קופל.
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עורך הדין

ג'ון גבע

אב אחראי לנזק שנגרם ע"י בנו 
שנהג ללא רישיון

נדונה תביעתה של  בחיפה  בבית משפט השלום 
)"התובעת"(  )קרסו(  ותחבורה בע"מ  רכב  פסיפיק 
על ידי עו"ד מאיה שבי ממשרד עוה"ד ד"ר א. ורשה 
כנגד מאיר מאור אולקינצ'קי )"הנתבע 1"( וגבריאל 
אולקינצ'קי )"הנתבע 2"( על ידי עו"ד קים רטוש. 
פסק הדין ניתן בינואר 2018, בהיעדר הצדדים, מפי 

כבוד השופטת עידית וינברגר.

בגין  לפיצוי  תביעה  על  מדובר  המקרה:  עובדות 
נזק שנגרם לרכב של התובעת, בתאונה במהלכה 
פגע בו רכבו של הנתבע 2, שהיה נהוג באותה עת 
על ידי בנו, הנתבע 1. אין חולק, כי הנתבע 1 היה 
במועד התאונה קטין, וכי לא היה לו רישיון נהיגה. 
טענות הצדדים: לטענת התובעת, הנתבע אחראי 
אף הוא לנזק, משום שהתרשלותו היא שאפשרה 
נהיגה.  רישיון  ללא  ברכב,   1 הנתבע  נהיגת  את 
הנתבע 1 )הקטין( הודה באחריותו לתאונה, וחלק 
2 )האב( טען, כי אינו  רק על גובה הנזק. הנתבע 
ברכבו  שנהג  בנו,  ידי  על  שנגרם  לנזק  אחראי 
ללא רשות, וכי אין לייחס לו אחריות לנזק מחמת 
התרשלות. לטענתו, יש לראות את בנו כאילו גנב 
את הרכב, ועליו לשאת בתוצאות מעשיו בעצמו. 

פסק הדין: בית המשפט ציין, כי השאלה העיקרית 
המצריכה הכרעה, הינה, האם האב חב בנזק שגרם 
הקטין בתאונה, מחמת התרשלותו כהורה וכבעל 
הרכב. על פי סעיף 9 לפקודת הנזיקין, אין מניעה 
12 שנים  להטיל אחריות על קטין אשר מלאו לו 
בגין עוולה שביצע, והנתבעים אף אינם מתכחשים 
לאחריותו. ברור, כי הקטין לא התכוון לשלול את 
הרכב מאביו שלילה של קבע, ועל כן אין מדובר 

בגניבה. בית המשפט מוכן היה לקבל את טענת 
לנהוג  מפורש,  באופן  לבנו,  הרשה  לא  כי  האב, 
ברכבו, אולם קבע, כי יש לבחון, האם האב עשה 
או  ברכב  השימוש  את  מהבן  למנוע  מנת  על  די 
שמא לא נקט באמצעי הזהירות המתבקשים, ועל 

כן התרשל. 

בית המשפט סקר את הפסיקה בנדון שקבעה, כי 
הורים חבים חובת זהירות ישירה של השגחה על 
ילדיהם הקטינים, על מנת שלא יזיקו, וכי יישומו 
של עקרון זה משתנה בהתאם לנסיבותיו של כל 
מקרה. אין חולק, כי לא הייתה זו הפעם הראשונה, 
שהקטין נהג ברכב, אף שלא היה לו רישיון נהיגה. 
בית המשפט ציין, כי דברי האב במשטרה, לפיהם 
כך  על  מלמדים  ברכב,  לגעת  לא  בנו  את  הזהיר 
כי הוא עצמו הזהיר את הקטין לבל יעשה שימוש 
עשה  הקטין  כי  שידע  העובדה  רקע  על  ברכב, 

בעבר שימוש ברכב. 
בית המשפט קבע, כי עדותו של האב אינה מהימנה 
בעיניו ולא קיבל את גרסתו, לפיה שמע על הפעם 

המדור המשפטי של

בית המשפט קבע, כי עדותו של האב אינה 
מהימנה בעיניו ולא קיבל את גרסתו, לפיה 
שמע על הפעם הקודמת בה הקטין נהג ללא 

רישיון, רק בדרך למקום התאונה
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בדרך  רק  רישיון,  ללא  נהג  הקטין  בה  הקודמת 
והנטל  להעיד  זומנה  לא  האם  התאונה.  למקום 
הימנעותה  ולכן  הנתבעים  על  מוטל  היה  לזמנה 
נטל  כי  חולק,  אין  לחובתם.  פועלת  מלהעיד 
ועד  ההליך  על התובעת מתחילת  מוטל  השכנוע 
לעבור  עשוי  הראיות  הבאת  נטל  זאת,  עם  סופו. 
כמטוטלת,  צד,  אל  מצד  ההליך  ניהול  במהלך 

בהתאם לנסיבות. 

במקרה הנדון, העובדה שהקטין נתפס נוהג פעם 
הינה בעלת משקל מכריע. לטענת  נוספת בעבר 
התובעת, הדבר מטיל נטל מוגבר על האב, שהיה 
עליו לצפות כי הקטין ינסה לקחת את הרכב פעם 
נוספת, ללא רשות ועל כן היה עליו לנקוט אמצעי 

זהירות קפדניים מאלה שנקט.

לטענת האב, אין לעובדה שהקטין נטל את הרכב 
נגדו, משום שלא  בעבר כל השלכה על התביעה 
ידע על הפעם הקודמת. מאחר שזו טענת ההגנה 
של האב, נטל הבאת הראיות ביחס לטענה כי לא 

ידע על הפעם הקודמת, מוטל עליו. 

בית המשפט קבע, כי על הנתבעים היה לזמן את 
עמית,  השופט  כב'  דברי  את  וציין  לעדות  האם 
לפיהם יש להקל על מידת ההוכחה המוטלת על 
התובע, "על מנת להרתיע מפני הפקרות במסירת 
אותה  ביטוחי".  כיסוי  חסרי  למשתמשים  רכבים 
נהיגת  בעניין  שאת,  ביתר  אף  נדרשת,  הרתעה 
שהינה  נהיגה,  רישיון  חסרי  קטינים  משתמשים 
להיות  עלולות  ותוצאותיה  מיוחד  באופן  מסוכנת 
אשתו  את  מלזמן  האב  של  הימנעותו  קטלניות. 
ראייתית,  משמעות  בעלת  הינה  מטעמו,  להעיד 
שכן היא מקימה חזקה שלפיה אילו הובאה עדותה, 

היה הדבר פועל לחובתו.

לאור האמור, קבע בית המשפט כי הנתבעים לא 
עמדו בנטל הבאת הראיות שהוטל עליהם והוכח, 
הפעם  על  ידע  ההסתברויות, שהאב  מאזן  פי  על 
הקודמת בה נהג הקטין ברכב. בית המשפט הדגיש, 
כי העובדה שהקטין נתפס בעבר נוהג, מטילה על 

זהירות  אמצעי  נקיטת  של  מוגברת  חובה  האב 
מהקטין  למנוע  מנת  על  יותר,  וחמורים  רבים 
לעשות שימוש ברכב פעם נוספת וכגודל הסיכון, 

כך צריכים להיות אמצעי הזהירות. 

לאור העבר, היה על האב לצפות כי ינסה ליטול את 
הרכב ללא רשות, פעם נוספת. היה על האב לדאוג 
לכך, שהקטין לא יוכל לעשות שימוש ברכב, תוך 
שינוי  כגון  יותר,  חמורים  זהירות  אמצעי  נקיטת 
הקוד הסודי של הקודן המותקן ברכב ולא די היה 
ליד  במגירה  המפתחות  את  ולהניח  "להזהירו", 
המיטה. לפיכך, חייב האב בנזק שנגרם לתובעת, 
על ידי הקטין, משום שלא נהג כהורה סביר ולא 
מילא אחר חובת ההשגחה והפיקוח שלו על הקטין, 

על מנת שלא יזיק.

לסיכום: בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את 
הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת פיצוי בגין 
הנזקים שנגרמו לרכבה, בצירוף שכר טרחת עו"ד 

והוצאות משפט.

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

היה על האב לדאוג לכך, שהקטין לא יוכל 
לעשות שימוש ברכב, תוך נקיטת אמצעי 
זהירות חמורים יותר, כגון שינוי הקוד 

הסודי של הקודן המותקן ברכב ולא די היה 
"להזהירו" ולהניח את המפתחות במגירה 

ליד המיטה

חייב האב בנזק שנגרם לתובעת, על
 ידי הקטין, משום שלא נהג כהורה סביר 
ולא מילא אחר חובת ההשגחה והפיקוח 

שלו על הקטין על מנת שלא יזיק
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שנת 2017 הייתה שנה שבה הודגשה העוצמה של 
התוצאות  על  והשפעתם  בישראל  הרכב  ביטוחי 

של חברות הביטוח בישראל.
הרכב  ביטוחי  של  התפוקה  רמת  הגיע  זו  בשנה 
 62.4%  - כ  המהווים  שח  מיליארד   13.346  - ל 
מיליארד שקלים   21.398( האלמנטארי  מפעילות 
בשנת 2017(. באם ניקח בחשבון הקדמות ביטוח 
)בעיקר קולקטיבים( - אין ספק שההשפעה הגיעה                   

ל - 68% - 70%.
בין   62:38 יחס  לפי  התחלקה  ב2017  התפוקה 
מיליארד   8.263  - מקיף  לביטוח  חובה  ביטוח 
מיליארד   5.082  - ו  רכוש  רכב  ביטוח  תפוקת 

תפוקת ביטוח חובה.
ההשפעה של ביטוחי הרכב ברמת שייר החברות 
)התוצאה לאחר השפעת מבטחי משנה בתפוקה 
ובתביעות( משמעותית הרבה יותר ובעיקר עקב 
ההשפעה האפסית של מבטחי המשנה על פעילות 

רכב רכוש.

ראוי לציין שבשנים האחרות גדלה הפעילות של 
מבטחי משנה בביטוחי חובה גם עקב הצורך להגן 
על הון החברות ולפיכך השפעת מבטחי המשנה 
בתביעות  והן  התפוקה  הן  משמעותית  הופכת 
כאשר לרווחיות נוסף מרכיב )די חדש( של עמלות 
הביטוחים  בעבור  הביטוח  בחברות  המתקבלות 

היחסיים.
שקלים  מיליארד   21.398 של  תפוקה  מתוך 
במגזר האלמנטארי, כ - 6.024 מיליארד מועברים 
דהיינו   – הפעילות  תחומי  בכל  המשנה  למבטחי 

כ - 28.1%.
בביטוח רכב רכוש תפוקת מבטחי המשנה מהווה 
מיליארד   8.121 מתוך  שקלים  מיליון   141 רק 

שקלים – כ - 1.7% בלבד.
 1.9  - כ  – תפוקת מבטחי המשנה  חובה  בביטוח 
מיליארד שח המהווים כ - 37.5% מתפוקת התחום.
כל  כמעט  רכוש  רכב  שבביטוח  מאשר  זה  נתון 
עולה  ולכן  משנה  השפעת  ללא  הינה  הפעילות 
החברות   בעבור  התחום  של  הכלכלית  חשיבותו 

וכפי שאנו מכנים "ברמת השייר".

שגיאות  רכוש  שבביטוח  לאשר  ניתן  למעשה, 
חברות  ידי  על  משולמות  אחד  מצד  חיתומיות 
משנה   ממבטחי  סיוע  ללא  ו)כמעט(  הביטוח 
מעבירות  חיתומיות  הצלחות  האחר  ומהצד 
לשתף  שיצטרכו  מבלי  הביטוח  לחברות  רווחים 
את מבטחי המשנה - ההצלחה החיתומית וגריפת 
רווחים בתחום רכב רכוש היווה את הפוקוס על 

רווחיות החברות ב - 2017.
הביטוח  חברות  שמעבירים  הזעום  הסכום 
רכוש מקנה להם  רכב  למבטחי המשנה בביטוח 
הגנה מקטסטרופות – אשר רמת הפגיעה כתוצאה 
ביטוחי אחד משפיע על כמות רבה של  מאירוע 
כלי רכב מבוטחים באותה חברה )כגון: נזקי ברד, 

הצפות או קריסת חניון ענק(.
בשנת 2017 לא היו אירועים מיוחדים ולכן מדווח 
על כ - 82 מיליון שקלים ששילמו מבטחי המשנה 

בגין התביעות.
בשנת  הגיעו  השייר  ברמת  המצרפיים  הרווחים 
2017 בתחום רכב רכוש ל - 620 מיליון שקלים - 

שיא הרווחיות של כל הזמנים.
הרווחים הושגו כתוצאה מפעילות חיתומית ראויה 
תעריפים,  העלאת  שכללו  החברות  של  לציון 
התביעה  במרכיבי  טיפול  הפסד,  בגורמי  טיפול 

ועוד.

סו"ב

חגי שפירא

עוצמתו של ביטוח הרכב 
רכוש בישראל

האם הרווחיות של התחום הגדילה גם את 
הכנסות הסוכנים? האם הסוכנים נהנו מהגידול 

ברווחיות החברות? האם הסוכנים נהנו מהגידול 
במספר כלי הרכב החדשים שנוספו?

הרווחים המצרפיים ברמת השייר הגיעו בשנת 
2017 בתחום רכב רכוש ל - 620 מיליון שקלים - 

שיא הרווחיות של כל הזמנים.
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ברווחיות  לגידול  בעקיפין  שגרם  נוסף  מרכיב 
בצורה  גדל  הרכב  שצי  העובדה  היא  רכוש  רכב 
משמעותית )קצב של כ - 280000 כלי רכב חדשים 
להעלאת  בנוסף  האחרונות(  בשנתיים  שנה  בכל 

התעריפים.
האם הרווחיות של התחום הגדילה גם את הכנסות 
הסוכנים? האם הסוכנים נהנו מהגידול ברווחיות 
במספר  מהגידול  נהנו  הסוכנים  האם  החברות? 

כלי הרכב החדשים שנוספו?

הסוכנים  שעמלות  להסיק  ניתן  מוקדם  מניתוח 
נבחן  אם  אך  יציבה  נותרה  המצרפית  ברמה 
לעומק אין ספק שקיימת ירידה בהכנסות הנובעת 

משלוש סיבות עיקריות:
א. יש גידול של כלי רכב המבצעים ביטוח עצמי 
)כגון חברות ליסינג – בעיקר הגדולות( וכן גידול 

בעוצמת המבטחים הישירים.
סוכנים  בעמלות  פגיעה  של  הרכיב  גידול  ב. 
לגידול  בהחלט  תרם  זה  נתון  הנחות.  בעקבות 

בעוצמת הרווחים של חברות הביטוח בשנת 2017.
שייך  הרכב  כלי  בכמות  מהגידול  גדול  חלק  ג. 
או  בבעלות  סוכנויות  של  לפעילות  וכן  לליסינג 
בקשר עם יבואני רכב )ורוב הסוכנים לא הנהנים  

מכך(.

קו  מהווה   2017 ששנת  מבינים  רבים  סוכנים 
הקרובים  בחודשים  שהרי  ההמשך  לגבי  אדום 
בטכנולוגיות  שיפעלו  חדשות  חברות   2 יצטרפו 
חדשניות ולפיכך תהיה להם הצדקה לתגמל את 
בחברות  היום  מהמקובל  נמוכה  ברמה  הסוכנים 

הקונבנציונאליות. 

של  המגמה  החרפת  של  הראשונה  הסנונית 
חברה  של  בתכנית  דווקא  החלה  בעמלה  פגיעה 
קונבנציונאלית שהכניסה לפעילות תכנית הכוללת 
"דיגיטציה" ופונה לביטוחים ישירים במקרה הרע 

ולסוכנים בעמלה זעומה במקרה הטוב.
בפעילות  המרכזי  הינו  רכוש  רכב  ותחום  מאחר 
רבים  שסוכנים  ספק  אין  באלמנטארי,  הסוכנים 
מחפשים בנרות פעילויות נוספות שעשויות לתת 
בהכנסותיהם  אפשרית  ריאלית  לירידה  מענה 
עצמי               באופן  ריידרים  ביטוח  כגון   – העתידיות 
ו/או העברת לידים לצורך מכירת מוצרים הקשורים 
בביטוחי הרכב והמצאותם עשויה להוריד פרמיה 

למבוטחיהם )כגון מובילאי ,איווקס וכו(.
בתחום  הסוכנים  של  הקיום  שמלחמת  ספק  אין 
גיסא   מחד  יותר  קשה  להיות  הופכת  רכוש  רכב 

אך מאתגרת מאידך גיסא. 

אין ספק שסוכנים רבים מחפשים בנרות פעילויות 
נוספות שעשויות לתת מענה לירידה ריאלית אפשרית 

בהכנסותיהם העתידיות – כגון ביטוח ריידרים 
באופן עצמי ו/או העברת לידים לצורך מכירת 
מוצרים הקשורים בביטוחי הרכב והמצאותם 

עשויה להוריד פרמיה למבוטחיהם

        
*הטבלה במילניוני שקלים

חרטנו על דגלנו

רק סוכני ביטוח!
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מעורפלת  מאוד  קושיה  עולה  האחרונות  בשנים 
בעניין "סוכן הביטוח לאן?" הרבה דעות נשמעות, 
ולעיתים  בסוגיה  דנים  בפנלים  משתתפים  מאות 
כלכליים  באינטרסים  המלוות  ענייניות  דעות  יש 
ולעיתים אף יתר על המידה. לדעת חברות ביטוח 
עבודה  או  הביטוח  סוכני  על  ויתור  מסוימות 
יכול  אני  לכאורה.  המאה,  המצאת  זו  במקביל 
טועים  הם  כמה  עד  המוחות  למיטב  להסביר 
לגמרי  שונה  את האסטרטגיה שלי שהיא  ולהציג 
עם   עבודה  משמעי,  חד  באופן  לדעתי,  משלהם. 
את  אסטרטגיה שמוכיחה  היא  בלבד  ביטוח  סוכן 
עצמה. עבודה עם סוכן ביטוח אינה אומרת שאין 
צורך בהתייעלות, נהפוך הוא, אני כן חושב שיש 
להתאים את המוצרים ללקוחות וכן לפתח מוצרים 
וכלים מיחשוביים חדשניים ולבטח, כמו כן  לנהוג 
תביעות,  בתשלומי  זהירים  ולהיות  בשקיפות 
התחתונה  לשורה  רווח  ולהביא  להתייעל  לנסות 
אך הנהירה אחר דיגיטציה ישירה ללקוחות לדעתי 

אינה משמשת תחליף לסוכני ביטוח בישראל.

סוכן הביטוח, הוא אישי, הוא שלי וברגע האמת הוא 
כל עולמי.

מוטב  מעלה  המחץ  משפט  את  מבין  שלא  מי 
שיתלווה אליי אישית וישמע על המקרה שארע לי 
במשפחה. הבן שלי ליאל, נחבל במשחק כדורגל, 
החליק ונפל פחות טוב על הרגל, תוך כדי התנועה 
חמור  במשהו  שמדובר  ידעתי  מייד  הסיבובית 
למסע  לדרך  יצאנו  כאן.  יעזור  כך  כל  לא  וקרח 
במוקד  ראשונית  בדיקה  מסלול:  שכלל  הטיפול 
פיזיולוג,  ע"י  ייעוץ ראשוני  רפואי בשעות הערב, 
 MRI וכמוכן בדיקת  ביקור אצל מומחה אורתופד 
אשר הוכיחה באופן חד משמעי כי מדובר בקרע 
של הרצועה הצולבת של הברך בליווי קרע נוסף 
במיניסקוס ועוד כמה קסמים שהילד ידע לעשות 
במהלך אחד של כדורגל, ממש אומנות. כשמדובר 
באירופה  או  העל  בליגת  בוגרים  כדורגל  בשחקן 

מלווה  רופא  עם  בו  לטיפול  נרתם  המועדון  מייד 
שיקום  מכון  וכמובן  צמודים  ופיזיוטרפיסטים 
המסייע בשיקום יומיומי וכמו כן ביועצים מנטליים 

אשר נותנים גם שקט נפשי.
הנושק  במקצוע  גם  כך  )ולעיתים  כהורים  אנחנו 
לביטוח( עומדים פתאום ושואלים את עצמנו מה 
ומה  לנו  יש  ביטוחים  איזה  פונים?  למי  עושים? 

יהיה מכאן והלאה? 

שהגעתי  הביטוח  סוכנות  את  אשכח  לא  אני 
אליה לביקור אקראי ביום בהיר אחד בנושא סל 
שנים  לפני  לי  שהציעה  מוכר  שאני  השירותים 
"בריאים  ביטוח  פוליסת  ילדיי  עבור  לרכוש 
ומרוויחים" של "הראל" שלימים הייתה הפוליסה 
הכי טובה שרכשתי. אפרת, סוכנת הביטוח מנהריה 
מיטב  את  מכסה  שהפוליסה  והסבירה  לי  יעצה 
הבנתי  הצורך.  בעת  ילדים  החובקים  המקרים 
נתנה  וההסברים אשר  הייעוץ המקצועי  את  מהר 
לי ומייד נתמלאתי בהרגשת בטחון ובהרגשה של 
טיפול מקצועי. רכשתי ממיטב כספי פוליסות לשני 
ליאל,  בני  כנשפצע  מהן.  והאמת ששכחתי  ילדיי 
פניתי לסוכנות הביטוח וציינתי את המקרה הנוראי 
ממצה  ליווי  קיבלתי  הדיווח  ומרגע  חווים  שאנו 
ומקצועי שהמשיך בכל שלבי הטיפול ועד לבשורה 
ותהליך  הרצועה  להחלפת  ניתוח  לעבור  שעליו 
התקופה  אורך  לכל  חודשים.   8-10 של  שיקום 
המשפחה  של  שלי,  הוא  הביטוח  שסוכן  זיהיתי 

מנכ"ל קופל גרופ

מיקי קופל 

ברגע האמת, תפקידו של 
סוכן הביטוח לפרוע את השטר! 

כשהמנטליות שלנו היא דם חם זורם
 ואתה רוצה להרגיש חום ואהבה, תמיכה, 

מישהו אנושי בצד השני - זה לעולם אינו יכול להיות 
מוקדן או מחשב, זה יהיה ברוב המקרים סוכן 

ביטוח וצוות משרדו
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לי  הוצמדה  מייד  לנו.  ומחויב  שלי 
רפרנטית מהמשרד, קיבלתי טפסים 
למלא, עזרו לי למלא את הבקשות 
ונתנו  הביטוח  מחברת  להתחייבות 
לי את ההרגשה שיש עם מי לדבר. 
במיילים,  כלל התכתבויות  הטיפול 
כל  ואת  טלפון  שיחות  ווטסאפים, 
שקיבלתי  לפני  מציין  אני  אלה 
התחייבות כל שהיא או שקל אחד 
לך  שיש  העובדה  בשל  בודד. 
איתך  שהולך  אלייך  צמוד  מישהו 
העצמאות,  חג  במהלך  גם  ביד,  יד 
זמין לשאלותייך אתה מרגיש בטוח, 
אתה מרגיש איתן. זה לא משנה מהו 
הכלכלי,  מצבך  מהו  שלך,  המעמד 
שהוא  ביטוח  סוכן  לך  שיש  ברגע 
לך,  ומחויב  אותך  מכיר  והוא  שלך 
אין יותר מקום לשאלה "לאן הענף 

הזה הולך?"

)ציטוט  חדש  תיכון  מזרח  במדינת 
של שמעון פרס ז"ל( כשהמנטליות 
שלנו היא דם חם זורם ואתה רוצה 
תמיכה,  ואהבה,  חום  להרגיש 
מישהו אנושי בצד השני - זה לעולם 
או מחשב,  מוקדן  להיות  יכול  אינו 
זה יהיה ברוב המקרים סוכן ביטוח 
שירות  לך  שיעניקו  משרדו  וצוות 
מקצועי. נכון, בכל ענף ובכל סקטור 
פחות  טובים,  פחות  אנשים  נמצא 
מקצועיים אבל אל דאגה, הם ייפלטו 
מעצמו,  יקרה  זה  מהענף,  לבד 
את  "ללטף"  שידעו  אלה  לעומתם, 
צמוד  מעקב  לעשות  הלקוחות, 
את  ולפרוע  פתוחות  משימות  על 
את  הקטסטרופה  ברגעי  השטרות 

אלה אף אחד לא יוכל להחליף.

נזקק  אתה  כאשר  כאלה  במצבים 
בדחיפות לסוכן הביטוח תמיד ייזכר 
לצידך  שעמד  כמי  האנושי  הסוכן 
אני  צריך.  כשהיית  אותך  וליווה 
השתלשלות  על  רבות  אכתוב  עוד 
הביטוחי  התהליך  ועל  העניינים 
וכמובן על תהליך השיקום אך אין 
הביטוח  סוכנת  שגם  ספק  כל  לי 
וגם חברת  המצוינת  בפוליסה  שלי 
הילדים  שאצלה  "הראל"  הביטוח 
לי  לתת  ימשיכו  מבוטחים  שלי 
מקצועי,  אישי,  טיפול  ולמשפחתי 

אמין ומסור כפי שעד כה קיבלתי.
זאת  הסיבה שאני בטוח ש...מלימון 

עושים לימונדה.

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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אחת הדילמות שמעסיקות סוכני ביטוח, בעלי 
סוכנויות, היא: האם חובה שהקשר הקבוע עם 
באופן  יתבצע  השירות,  מתן  היינו,  הלקוח, 

אישי ע"י בעל הסוכנות?
הקשר  את  איתו  יצרתי  כסוכן,  אני,  נכון, 
הראשוני, נפגשתי איתו, וביצעתי את  המכירה.
לכל  לתת  אמשיך  אם  הדילמה:  באה  וכאן 
לקוח ולכל מבוטח שהכנסתי לסוכנות, קשר 
ברמה כזו, שבמסגרתו כל פניה שלו נענית על 
ידי באופן אישי, כיצד אוכל להמשיך ולפתח 
ולהגדיל  להמשיך  אוכל  כיצד  הסוכנות?  את 

את כמות הלקוחות?

התשובה לכך טמונה בבחירה: באילו מהמקרים 
מי  ידי  על  יינתנו  והתפעול  ארצה שהשירות 
לי  חשוב  מקרים  ובאילו  הסוכנות,  מעובדי 

שהמבוטח יקבל שירות ישירות ממני. 
עובדי  ידי  על  יינתן  שהשירות  נכון  מתי 
יטפל  הסוכנות  שבעל  נכון  ומתי  הסוכנות, 

במבוטח באופן אישי.

להגדרה של  היינו  עוברים לפרקטיקה,  מכאן, 
המקרים והנושאים:

מי מטפל כאשר למבוטח בקשה תפעולית 
)עדכון פרטים, שינוי כתובת(

בקשה  למבוטח  כאשר  מענה  נותן  מי 
מהותית )תביעה(

להוסיף  בקשה  ללקוח  כאשר  מטפל  מי 
מבוטחים, בני משפחה לפוליסה קיימת, או 

להוסיף פוליסה חדשה.
בחברת  נדחית  תביעה  כאשר  קורה  מה 

הביטוח ויש לבדוק בצורה מעמיקה יותר.

לעתים, התשובה אינה פשטנית, אלא דורשת 
הגדרה של אסקלציה לפניית הלקוח. 

לבצע  הצליח  לא   X ועובד  במקרה  לדוגמא: 
משימה מסוימת עבור הלקוח, מסיבה כלשהי, 

הטיפול מועבר לעובד Y או לבעל הסוכנות. 
למעשה, הגדרה של מדרג לפניות.

סוגיה נוספת שעולה בהקשר זה: 
לאחד/ת  אותו  אפנה  אם  הלקוח  יחשוב  מה 
זאת  יראה  האם   – המשרד  מעובדי  יותר  או 
בעין יפה? האם יקבל זאת? כאן, חשוב להבין 
הם  שבו  והאופן  בואקום  אינם  שהלקוחות 
)אנחנו( מצפים לקבל שירות נובע במידה רבה 
ממה שהתרגלו לקבל מחברות וארגונים רבים 

מסביב, בענפים השונים.
לקוח כיום כבר יודע, שזה שגורם נוסף בארגון 
שיקבל  ייתכן  ואף  פגם  בכך  אין  בו,  מטפל 
שירות מקצועי ואיכותי לא פחות ממי שעוסק 

באופן שוטף בנושא שבו פנה. 
המקומות  את  לפספס  לא  זה  שחשוב  מה 
נוספת  למכירה  מוביל  האישי  הקשר  בהם 
ולא לוותר על תקשורת שוטפת עם הלקוחות 
לחלוטין, כי לקשר האישי בהחלט יש השפעה 

על נאמנות המבוטח לסוכנות.
לסיכום, 

ומודעת,  מושכלת  בחירה  נעשית  עוד  כל 
בתהליכים שמהותם "עם הפנים ללקוח", אין 
סיבה שאיכות השירות תיפגע ולעתים רבות 
רצון  שביעות  אתה  ויחד  משתפרת  אף  היא 

הלקוחות והגדלת ההכנסות.

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

מיכל דגן ברעם
אישי זה הכי?

מה שחשוב זה לא לפספס את המקומות 
בהם הקשר האישי מוביל למכירה נוספת, 
ולא לוותר על תקשורת שוטפת עם הלקוחות 

לחלוטין, כי לקשר האישי בהחלט יש השפעה על 
נאמנות המבוטח לסוכנות

12



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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כמעט 20 שנה לאחר שהוקמה ע"י איש העסקים 
מיקי קופל, הפכה קופל גרופ לאימפריה בקנה מידה 
גג  קורת  תחת  פיתרונות  מגוון  המעניקה  ארצי, 
אחת, בתחום שירותי דרך וגרירה, שירות תיקונים 
למוצרי חשמל ביתיים, תפעול מוצרים פנסיוניים 
למעסיקים ובאחרונה החלה במתן שירותי מיתוג, 
פירסום וקידום ברשתות החברתיות עבור עסקים. 
 - כ  באמצעות  שירותיה  את  מוכרת  גרופ  קופל 
1,500 סוכני ביטוח, כאשר לחברה יש כ - 300,000 
משירות  שנהנים  המדינה,  רחבי  בכל  לקוחות 
ותיקים  עובדים  באמצעות  ומהיר,  זמין  אמין, 
בסביבת  שירותיהם  את  המעניקים  ומקצועיים, 
לתת  לנו  "חשוב  ומתקדמת.  ממוחשבת  עבודה 
שירות ברמה הגבוהה ביותר ואנו מצטיינים באחוז 
אנו  השאר  בין  לקוחות.  שימור  של  מאוד  גבוה 
דוגלים בחדשנות ודואגים לפתח מוצרים חדשים, 
הבנו,  הזמן  עם  הישראלי.  לצרכן  המתאימים 
שהצרכן זקוק למוקד שירות אחד, שייתן לו מענה 
למגוון רחב של בעיות", מסביר קופל, תושב קרית 
בקהילה  מאוד  המעורב   ,2  - ל  ואב  נשוי  אתא, 
לקבוצות  שקלים  מיליוני  תורם  מהצד  וכתחביב 

ספורט שונות.
איך אתה רואה את המציאות הנוכחית, בה נאלצים 

חברות  מול  להתחרות  האישיים  הביטוח  סוכני 
ביטוח גדולות? 

בסופו של דבר, אין תחליף לסוכן הביטוח האישי 
וזה לא מקרי שנתוני הפיקוח על הביטוח במשרד 
- 85% מהתושבים  מ  כי למעלה  קובעים,  האוצר 
היא  לכך  הסיבה  אישי.  ביטוח  סוכן  מעדיפים 
"לשכב  והמוכנות  הגבוהה  הזמינות  המקצועיות, 
על הגדר" למען הלקוח. חשוב להבין, שהמנטליות 
הישראלית שונה מהמנטליות במדינות מערביות 
אחרות, ואצלנו בישראל שמים דגש על יחס אישי 

ועבודה עם כל הלב והנשמה. 

"אין תחליף 
לסוכן הביטוח 

עם המגע האישי"

המעניק  קופל,  מיקי  גרופ,  קופל  חברת  של  והבעלים  העסקים  איש  טוען  כך 
שירותים לכ - 1,500 סוכני ביטוח. בקופל גרופ ניתן לקבל שירותי דרך וגרירה, 
ולקבל  ומקיף,  מורחב  שירות  כתב  עם  חשמל  למוצרי  תיקונים  שירות  לרכוש 

מיתוג מלא והקמת דף עיסקי ברשתות החברתיות | ראיון: בלה ירון

לזמן יש משמעות חשובה במיוחד, כמו ביטוחי 
בריאות, עם כל המשתמע מכך, כגון ניתוחים, 

השתלות ומתן תרופות חשובות. לשירות הזה של 
"כאן ועכשיו", עם מגע אנושי, אין שום תחליף, וזה 
הדבר אותו אנו מציעים. יש דברים שאי אפשר 

להעריך בכסף
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בחברות הביטוח הגדולות אין לב ונשמה?
אין שום מגע אישי, לב או נשמה בשיחה שנערכת 
בכל פעם מחדש עם מוקדן אחר בה אתה נדרש 
בולט  הדבר  הבעיה.  את  ושוב  שוב  להסביר 
בפירוש  במיוחד כאשר מדובר בתחומים שהם 
חשובה  משמעות  יש  לזמן  ואז  חיים,  מצילי 
במיוחד, כמו ביטוחי בריאות, עם כל המשתמע 
תרופות  ומתן  השתלות  ניתוחים,  כגון  מכך, 
עם  ועכשיו",  "כאן  של  הזה  לשירות  חשובות. 
מגע אנושי, אין שום תחליף, וזה הדבר אותו אנו 
מציעים. יש דברים שאי אפשר להעריך בכסף. 

איך הקידמה והחדשנות באות לידי ביטוי בתחום 
סוכני הביטוח בכלל ובקופל גרופ בפרט?

וכמובן  האישיים,  הביטוח  סוכני  של  השאיפה 
ישיר  באופן  הלקוחות  עם  לדבר  היא  שלי,  גם 
באמצעות עולם דיגיטלי שהולך ומתפתח. מזה 
זמן רב אני טוען, כי נושא הדיגיטציה חייב להיות 
מופנה לרשתות החברתיות, שם בעלי העסקים 
הביטוח,  סוכני  גם  כמו  והבינוניים,  הקטנים 
מרכולתם  את  להציע  העת,  כל  להיות  צריכים 

ולדבר עם הלקוחות.

איזה שירות מציעה קופל גרופ בתחום הדיגיטלי?
קופל,  מדיה  ניו  המותג  את  השקנו  לאחרונה 
המעניק מיתוג מלא לעסקים הכולל הקמת דף 
עיסקי ברשתות החברתיות, ניהולו וקידומו, תוך 
מתן דגש על פייסבוק ואינסטגרם. אנו מוכרים 
עסקי  דף  וניהול  הקמה  הכוללות  חבילות 
פוסטים   3  -  2 הכולל  ובאינסטגרם  בפייסבוק 
מעוצבים בשבוע, תכנים שיווקיים, עיצוב לוגו, 

כרטיסי ביקור ועוד..

יצוין, כי בקופל גרופ, יכול הצרכן לרכוש שירותי 
דרך וגרירה, השכרת רכב חלופי וכיסוי שמשות 
דרך הסוכן ביטוח שלו. בנוסף JOBBIT מעניקה 
למעסיקים  הפנסיוני  בתפעול  פתרונות  מגוון 
תוך שיתוף פעולה מלא עם סוכני הביטוח. כמו 
לרכוש  ניתן  קופל,  אלקטרו  המותג  תחת  כן, 
ואלקטרוניקה  חשמל  למוצרי  תיקונים  שירות 
בפריסה ארצית ע"י טכנאים מקצועיים עם ניסיון 
רב בתחום. בחברה מעניקים כתב שירות מורחב 
חשמל  מוצרי  של  סוגים   13 המכסה  ומקיף, 
ביתיים, ובהם מזגנים עד 5.5 כ"ס, מקררים עד 
10 ק"ג, פלזמות  800 ליטר, מכונות כביסה עד 
מפעילה  החברה  כביסה.  ומייבשי  אינץ'   65 עד 
אנושי  מענה  המספק  טלפוני,  שירות  מוקד 

שעומד לרשות הלקוח 24/7.

kopellgroup.co.il :לפרטים נוספים
ראיון: בלה ירון

מנוי לתיקון והחלפת 
דודי שמש וחשמל 

מתחייבים 

לדוד חדש תמורת ישן
(אם לא הצלחנו לתקן)

*5676
kopellgroup.co.il
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סו"ב
יו"ר הועדה לסוכנים צעירים 
והכשרת הסוכן

דביר רפ
טיפוח מערכת יחסים עם לקוחות

בס"ד

נופשים בכפר
חוויית נופש שלא הכרתם

לפרטים והזמנות - 054-8489080            רח' עבודת ישראל 44 ת.ד 5018, כפר חסידים

טיולי ריינג'רים וטיולי גולפיות
טיול בטרקטור ועגלה 

טרמפולינות ומתנפחים
דוכני מזון כשרים

מכוניות מתנגשות
בריכה מקורה

ג'קוזי וטיפולי ספא
בית כנסת

מדשאות, פינות מרגוע ועוד...

במתחם פעילויות מגוונות 

מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!

כפר נופש 
שיש בו הכל לקהילה 

הדתית / חרדית

חדרים מפנקים לזוגות 
ולמשפחות מרובות ילדים 
 שבת חתן | יום כלה בספא

במקום ישנה 
מתפרת ברזנטים 

איכותית, אשר 
נותנת מגוון 

פתרונות להצללות, 
כלי רכב, קירוי 

ועוד..

10%הנחה 
למזמינים לפני 

ל"ג בעומר
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לקוחות  מאותם  אחד  הוא  בדוי(  )שם  כהן  יוסי 
שכשהוא נכנס למשרד אתה בהחלט שומע אותו. 
הוא מרעים בקולו ואי אפשר שלא לדעת שהוא 
כאן.  יוסי מבוטח אצלנו כבר למעלה מ - 20 שנים. 
לקוחות  כמה  פעם,  בכל  לנו,  לספר  טורח  הוא 
כבר הפנה אלינו. )ואם מישהו נמצא באותה עת 

במשרד, הוא בהחלט משתף גם אותו(.

אין ספק שהוא לקוח מרוצה. היו לו מספר תביעות 
ובכלל  בו  מהטיפול  רצון  שבע  מאוד  היה  והוא 
איתנו,  ידידותית  החברותית  היחסים  ממערכת 

כסוכני הביטוח שלו ועם צוות משרדנו.

כיצד מתייחסים ללקוח כזה?
מציבים אותו בתוך רשימת הלקוחות המועדפים.  
מועדף.  יחס  גם  מקבלים  מועדפים  ולקוחות 
מיוחדת  התייחסות  ההולדת.  ליום  שי  לדוגמא: 
הפנייה  בעת קבלת  לבקשותיו.  במיוחד  ומהירה 
אף  ולעיתים  אישי  באופן  לו  להודות  מתקשרים 
מתגמלים בשי צנוע )שובר לארוחת בוקר זוגית, 

שובר לקפה ועוגה וכיו"ב(. 
החדש,  הלקוח  עם  הקשר  יצירת  שבעת  ברור 
היחסים  מערכת  את  מדגישים  אלינו,  שהופנה 
החמה עם הלקוח המועדף שלנו, שממנו קיבלנו 

את ההפנייה.

את  אלינו  לקרב  רוצים  היינו  שירות  כנותני 
הלקוחות  ולהדק את הקשרים איתם.

איך עושים זאת? 
עדכון חודשי על שינויים וחדשות בתחומי הביטוח 
והפיננסים. עריכת כנסי לקוחות בפורום מצומצם 
ללקוחות נבחרים. ביקורים בבתי לקוחות ובבתי 
העסק, שלא למטרת עריכת ביטוח )תמיד מגלים 
יזומה  ומעניין(. הפנייה  כזה משהו חדש  בביקור 
עיסוקיהם   בתחומי  ללקוחותינו  לקוחות  של 
חגים.  לקראת  התייחסות  ללקוח(.  לקוח  )מפנים 
עדכון שוטף בדף הפייסבוק המשמש היום צינור 
ולקוחות  קיימים  לקוחות  עם  מצויין  תקשורת 

פוטנציאליים.
רוב,  פי  )ובימים אלה, על  לקוח שמגיע למשרד 
האינטרנט(  באמצעות  או  בטלפון  הוא  הקשר 
הוא אורח שראוי לכבדו. סוכריות בחדר הכניסה 
ומשקה קר או חם הם בהחלט אות לכך שהלקוח 

הוא תמיד אורח רצוי. 

לקוח מרוצה הוא לקוח מפנה
כבר סיפרנו על יוסי כהן )שם בדוי(. היינו רוצים 
חבריהם  את  אלינו  שיפנו  כאלה  לקוחות  הרבה 

הטובים. על כן, הפניות צריך לבקש.
משוב  לתת  מתבקש  תביעה,  שחווה  לקוח  כל 
לטיפול בתביעתו ובהזדמנות זאת להפנות אלינו 
יעיל  מסור,  היה  הטיפול  שאם  ברור  חבריו.  את 

ואיכותי הוא אמנם יעשה זאת.
יהיה  שאפשר  הערכה  מכתב  גם  לבקש  חשוב 
נבנית  הלקוחות  עם  היחסים  מערכת  לפרסם. 
יש משמעות  כך  כל  ובעולם תחרותי  לאט  לאט 
מעבר  המוסף  הערך  וזהו  האישי,  ליחס  עצומה 

למקצועיות  ולמחיר.

מהדברים  חלק  לעשות  שוכחים  אנחנו  לעיתים 
שציינתי ברשימה הקצרה הזאת.

גם אנחנו בני אדם.

סו"ב
יו"ר הועדה לסוכנים צעירים 
והכשרת הסוכן

דביר רפ
טיפוח מערכת יחסים עם לקוחות

חשוב לבקש גם מכתב הערכה שאפשר 
יהיה לפרסם. מערכת היחסים עם הלקוחות 
נבנית לאט לאט ובעולם תחרותי כל כך יש 

משמעות עצומה ליחס האישי, וזהו הערך המוסף 
מעבר למקצועיות  ולמחיר

בס"ד

נופשים בכפר
חוויית נופש שלא הכרתם

לפרטים והזמנות - 054-8489080            רח' עבודת ישראל 44 ת.ד 5018, כפר חסידים

טיולי ריינג'רים וטיולי גולפיות
טיול בטרקטור ועגלה 

טרמפולינות ומתנפחים
דוכני מזון כשרים

מכוניות מתנגשות
בריכה מקורה

ג'קוזי וטיפולי ספא
בית כנסת

מדשאות, פינות מרגוע ועוד...

במתחם פעילויות מגוונות 

מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!

כפר נופש 
שיש בו הכל לקהילה 

הדתית / חרדית

חדרים מפנקים לזוגות 
ולמשפחות מרובות ילדים 
 שבת חתן | יום כלה בספא

במקום ישנה 
מתפרת ברזנטים 

איכותית, אשר 
נותנת מגוון 

פתרונות להצללות, 
כלי רכב, קירוי 

ועוד..

10%הנחה 
למזמינים לפני 

ל"ג בעומר
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תביעה ייצוגית אותה הגישה צעירה נגד מכללת 
המשפט  בבית  נדונה  אשר  מקיאג',  איל  האיפור 

המחוזי בחיפה – נדחתה בימים אלה. 
מקצועי  איפור  ללימודי  נרשמה   )30( התובעת 
איפור  ערכת  ורכשה  המכללה  של  חיפה  בסניף 

בעלות כוללת של כ - 13 אלף שקלים.
האיפור,  לקורסי  מהרישום  וחצי  חודש  בחלוף 
בחו"ל  לעבודה  מועמדותה  את  התובעת  הגישה 
- והתקבלה. כך, יום לפני פתיחת הקורס, פנתה 
התובעת למכללה, וביקשה לבטל את הרשמתה 

ואף לקבל החזר כספי מלא.

אל  בכתב  ופנתה  בשלילה,  נענתה  הצעירה 
המכללה לאחר 50 יום מפתיחת הקורס הראשון. 
משנדחתה גם פנייתה זו, וכן פניה נוספת לוועדת 
ביטולים של המכללה - הגישה הצעירה תובענה 
ייצוגית על סך 26 מיליון שקלים נגד מכללת איל 

מקיאג' לביהמ"ש המחוזי בחיפה.
במסגרת בקשתה דרשה התובעת כי יינתן פיצוי 
לכל לקוח שהוחתם על נוסח ההסכם האחיד עליו 
הוחתמה גם היא – וזאת במהלך 7 השנים שקדמו 
ההחתמה  בעצם  לטענתה,  תביעתה.  להגשת 
ביטול  בחופש  פגעה  המכללה   - ההסכם  על 

ההתקשרות של החותמים. 
המכללה  כי  התובעת  טענה  התביעה  עילות  בין 
לא אפשרה לה לעיין בחוזה לפני חתימתה עליו, 
לביטול  לזכותה  הנוגע  בכל  אותה  הטעתה  וכי 

ההסכם. 
עוד טענה התובעת, שהמכללה דחתה את תחילת 
ניתנה  לא  לה  אך  שבועות,  בכשלושה  הקורס 
 – בקורסים  השתתפותה  את  לבטל  דומה  זכות 
ובזכויות  בחובות  סימטריה  חוסר  המהווה  דבר 

הצדדים כפי שהם מבוטאים בהסכם ביניהם.

דקל  ומיטל  בטש  יעקב  הדין  עורכי  לדברי 
המכללה,  את  המייצגים  בטש,   - זאבי  ממשרד 

הוגנת,  בצורה  שהתנהלה  היא  המכללה  דווקא 
ואף הציעה לתובעת שלל פתרונות הוגנים – אך 

זו דחתה את כולם. 

לדבריהם, המכללה הציעה לתובעת לקחת חלק 
לחלופין  או  בארץ,  שוהה  בעודה  בשיעורים 
לקורסים  ולהירשם  הלימודים  את  להקפיא 
חלופיים במועדים עתידיים הנוחים לה. לחלופין, 
הוצע לתובעת להסב את זכויותיה למישהו אחר  
– אך היא כאמור  - כל זאת ללא תוספת במחיר 
דרישתה  על  ועמדה   - המכללה  להצעות  סירבה 

לקבלת החזר כספי מלא. 

בפני  נדונה  כייצוגית  לאישור התובענה  הבקשה 
כבוד השופט יגאל גריל מביהמ"ש המחוזי בחיפה, 
אשר בימים אלה הוציא תחת ידיו פסק דין, בו הוא 
הבקשה  את  ודוחה  המכללה,  טענות  את  מקבל 

להגשת תובענה ייצוגית נגד המכללה.
אף  על  כי  גריל  השופט  כבוד  קובע  דינו  בפסק 
מקפחים,  אינם  תנאיו   - אחיד  בחוזה  שמדובר 
שקיימת  ככל  לדבריו,  הדין.  בהוראות  ועומדים 
 - ההתקשרות  הסכם  בהוראות  א-סימטריה 
א-סימטריה זו סבירה. על כן החליט כב' השופט 
קיומה של תניה  גריל לדחות את הטענה בדבר 
קבלת  את  ודחה   – בהסכם ההתקשרות  מקפחת 

התביעה כתובענה ייצוגית.
כב' השופט גריל פסק עוד - כי למבקשת אין זכות 
קנויה לבטל את התקשרותה זו בכל עת שתחפוץ 
שבהתאם  עולה,  לעיל  המקובץ  "מכל  בכך: 
לבטל  המבקשת  רשאית  הייתה  הדין,  להוראות 
14 ימים מיום עשיית  את הרשמתה לקורס תוך 
שאינם  ימים,   14 לפחות  שהם  )ובתנאי  ההסכם 
הייתה  והיא  הקורס(  תחילת  לפני  מנוחה,  ימי 
רשאית לבטל את העסקה ביחס למזוודת האיפור, 
כשהיא לא נפתחה על ־ ידה, בתוך 14 ימים מעת 

שקיבלה את מזוודת האיפור לידיה". 

ממש  של  בסיס  "אין  כי  גריל  השופט  קבע  עוד 
לטענה בדבר אי מתן הזדמנות סבירה לעיין בחוזה 
בטרם החתימה עליו". ופסק כי זכות החרטה וזכות 
ההשתחררות מחוזה אינם רלוונטיים בהתקשרות 

נדחתה ייצוגית על 
סך 26 מיליון שקלים 

שהוגשה נגד המכללה 
לאיפור איל מקיאג'

בפסק דינו קובע כבוד השופט גריל כי על אף 
שמדובר בחוזה אחיד - תנאיו אינם מקפחים, 
ועומדים בהוראות הדין. לדבריו, ככל שקיימת 
א-סימטריה בהוראות הסכם ההתקשרות - 

א-סימטריה זו סבירה

18



החברה הגדולה והמובילה
 בתחום הזגגות לרכב בצפון

*3388    
מכל טלפון

נשבר לך?
 מרכזי השירות של 

לוסיא גלס לשירותך

 ומראותכולל מנגנוניםואוטובוסיםמסחרי, משאיות הרכב - פרטי, זגגות לכל סוגי 

חיפה
חדרה
נהריה
עפולה

טבריה
חצור
נצרת

מיקי קופל                                     מרינה מוחין
מנכ"ל קופל גרופ                         עורכת ראשית

זו בין הצדדים, היות והמבקשת לא השתתפה 
כלל בקורס ולכן לא "מאסה" בו". 

כמו כן, קבע השופט בפסק דינו, כי זכות החרטה 
אינה מוקנית בהסכם בין הצדדים, מלבד זכות 
הצרכן,  הגנת  חוק  להוראות  בהתאם  הביטול 
וכי ההסכם בין הצדדים כולל הוראה המיטיבה 
ללא ספק עם התובעת, ואף שכאמור לא קיימת 
דחיית פתיחת הקורס של  זכות  בין  סימטריה 
המשיבה, למן זכות התלמיד לדחות את מועד 
תחילת לימודיו - הרי שיש בכך איזון מספיק. 

התנהלות  על  העיר  אף  גריל  השופט  כבוד 
שהועלו  חדשות  לטענות  בהתייחס  המבקשת 
שנטענו  ולטיעונים  עדותה,  במהלך  לראשונה 
גריל  השופט  כבוד  כך  בסיכומיה.  לראשונה 
ציטט את כבוד השופט ח' מלצר שכתב בפסיקה 
אחרת כי "התובע חייב לערוך מלכתחילה את 
כתובענה  לאשרו  הבקשה  ואת  תביעתו  כתב 

ייצוגית ביסודיות ובכובד ראש".
למען לא יהא נייר זה חסר, יצוין כי כבוד השופט 
גריל הוסיף על האמור וציין כי על אף שקיימת 
אפשרות על פי ההסכם לבטל השתתפות בשני 
הקורסים הנוספים שהמבקשת נרשמה אליהם, 
נבחנה  לא  זו  אפשרות  התחילו,  טרם  אשר 

ועניין זה נשקל בבחינת שאלת ההוצאות. 

בקשת  נסיבות  את  בחן  גריל  השופט  כבוד 
התייחסות  תוך  הצדדים  וטענות  האישור 
ביטול  בסוגיית  הידועות  להלכות  פרטנית 
התקשרות מכוח דיני הצרכן ובסיכומו של דבר 

נפסק כי:
המוטל  הלכאורי  בנטל  עמדה  לא  "המבקשת 
עליה בשלב זה של אישור התובענה כייצוגית, 
סבירה  אפשרות  קיימת  כי  הצביעה  לא  והיא 
שהשאלות שמעוררת התובענה יוכרעו לטובת 
הקבוצה, ולפיכך דין בקשת האישור להידחות".

דקל  מיטל  דין  ועורכת  בטש  יעקב  דין  עורך 
ממשרד הבוטיק זאבי – בטש, עורכי דין,  אתר: 
zeevi-battash.com העוסקים במשפט מסחרי, 

מסים, וליטיגציה מסחרית. 

לפרטים נוספים – רן שריר - יחסי ציבור לעורכי 
דין – 054-3063336
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כדי  חובה  הוא   – )"טסט"(  תנועה  כשירות  מבחן 
יהיה תקף. אין די בתשלום אגרת  שרישיון הרכב 
הרישוי שכן מבחן הכשירות מהווה למעשה אישור 
לכך שהרכב אינו מסכן הולכי הרגל ונוסעי רכבים 

אחרים. 

רישיון  כי  מנחים  ב-1972  שתוקנו  המדינה  חוקי 
ואישור  האגרה  על תשלום  אישור  בצירוף  הרכב 
על כשירותו לתנועה יהוו אסמכתה לכך שהרכב 
נושא רישיון. במקרה שנמצא שהרכב אינו כשיר 
לתנועה, בעל הרכב מקבל בדרך כלל ארכה של 
שבעה ימים לתיקונו ונדרש להתייצב למבחן חוזר. 
במקרה של ליקוי חמור, מורד הרכב מהכביש עד 

לתיקונו. 

התחבורה,  משרד  באחריות  נמצא  הרישוי  נושא 
והבטיחות  הלאומיות  התשתיות  על  אמון  אשר 
משרד  תקציב  ובתוכו  המדינה,  תקציב  בדרכים. 
התחבורה, בנוי ברובו על הכנסות מתשלום אגרות 
וקנסות. אם כך, האם משרד התחבורה "ברוגז" עם 
ביטוח  לחברת  אישור  יש  מדוע  האוצר?  משרד 
לבטח רכב שלא עמד במבחן כשירות, או אפילו 
אין  מדוע  הרכב?  רישיון  אגרת  את  שילם  לא 

סנכרון בין הגופים? הרי הכל ממוחשב.

יש לבחון את הסוגיה ולהגיע למצב שבו כל הרכבים 
כשירות  במבחן  יעמדו  ישראל  בכבישי  הנוסעים 
בהיבט הבטיחותי, וכן תהיה אכיפה מוגברת בנושא, 
וההכנסות  ולאחידות,  לסדר  יביא  שהדבר  כיוון 
אכיפה  לאכיפה.  התקציבים  את  יגדילו  הנוספות 

תגרום לבעלי רכבים לציית לחוקי המדינה. 
בהתאם להוראת סעיף 2 לפקודת התעבורה, חלות 

שתי חובות על הנוהגים ברכב: 
א. על הרכב להיות רשום בהתאם להוראות החוק. 

ב. רישיון הרכב תקף.
הנ"ל  החובות  כי  וקובעת,  מפרטת  החוק  הוראת 
חלות על בעל הרכב, אשר חייב לאסור על אחרים 
אינו  הרכב  או שרישיון  רשום  אינו  אם  בו  לנהוג 
תקף. אם בעל הרכב יאפשר בכל זאת נהיגה ברכב 
כזה, הוא יהיה צפוי לעונש גם אם לא נהג ברכב 
– אלא אם הוכיח כי נקט בכל האמצעים הסבירים 

למנוע מהאחר לנהוג ברכב.
תיקבע  הענישה  כאן  גם  אחרות,  בעבירות  כמו 
משך  דהיינו  העבירה,  נסיבות  לחומרת  בהתאם 
הזמן שחלף מיום פקיעת תוקפו של רישיון הרכב. 
 6 עד   - פקע  הרכב  כשרישיון  נוהג  שייתפס  נהג 
קנס  ברירת  לו  תירשם   פקיעתו  מיום  חודשים 
בסך 250 שקל. אולם אם ייתפס נוהג כאשר רישיון 
יעמוד  הוא  חודשים,   6  - מ  יותר  תקף  לא  הרכב 

לדין בבית המשפט לתעבורה.

גורמים  במספר  יתחשב  לתעבורה  המשפט  בית 
בטרם יגזור את העונש. בין היתר, שנת הייצור של 
הרכב. אם מדובר ברכב ישן, אזי הסיכון בנסיעה 
בו ללא בדיקה תקופתית גדול יותר. בית המשפט 
יעיין בהרשעותיו הקודמות של הנהג, שנות ותק 

הנהיגה וכדומה.

אם נרשם לנהג דוח בגין נהיגה ללא רישיון רכב, 
בזמן שרישיון הרכב תקף אבל לא היה בידי הנהג 
בית  בפני  להציג  הנהג  על    – להציגו  כשנדרש 
ליום  המשפט לתעבורה את רישיון הרכב התקף 
גבי  על  רשום  שמספרו  ולרכב  העבירה  ביצוע 
ישנה  ובמעמד המשפט התובע המשטרתי  הדוח, 
הצגת  אי  יותר:  קלה  לעבירה  האישום  סעיף  את 

מסמכים שהקנס בגינה הינו 100 שקל בלבד.
תהיה  תקף  רכב  רישיון  ללא  הנהיגה  לאכיפת 
הביטוח  חברות  הביטוח.  בתחום  גם  משמעות 
תשלום  שכן  במיידי,  התוצאות  את  תשפרנה 
רכב  רישיון  נושאים  שאינם  לרכבים  תביעות 
כחוק לא יכוסו בעת תביעת ביטוח - וגם בחברות 
לעלייה  חשופים  אנו  האחרון  בחציון  השירות. 
למד  אני  תקף.  רכב  רישיון  ללא  רכבים  במספר 
שהמגמה רק מתרחבת. הסיבות לכך טמונות גם 
נמנעים  לאנשים  שגורם  במדינה  הכלכלי  במצב 

מלשלם את האגרה ולגשת למבחן כשירות.
היד קלה על ההדק. היו מקרים שבהם רישיון הרכב 
ניתן מבלי שהרכב הגיע למבחן הרישוי.  כנראה 
שתקציב אינו מאפשר אכיפה מוגברת, אבל ניתן 
את  לצלם  ייעול:  הצעת  ומחשוב.  מכשור  לשלב 
הרכב במבחן הרישוי עם מספר הרישוי ולהצמיד 

את הצילום למבחן הכשירות.
לבעל  הביטוח מאשרות תביעות  חברות  כן,  כמו 
רכב הנוסע עד חצי שנה ברכב ללא רישיון רכב. 
לעברייני  פרסים  מחלקת  שהמדינה  ידעתי  לא 

תנועה.

הביטוח  על  לפיקוח  האוצר,  למשרד  קורא  אני 
גם בהיבט  הנושא  ולמשרד התחבורה לבחון את 
כמובן  ובטיחות.  כשירות  שזה   - ביותר  החשוב 
שהמדינה תכניס עוד כמה מיליוני שקלים לקופתה 
כתוצאה מאכיפה חכמה ומסודרת. לחברות הביטוח 

יש אינטרס ברור בסוגיה, ולכן חשובה תמיכתן.
את  שתסדיר  חוק  הצעת  לאלתר  להעלות  יש 
 - הציבור  את  שמסכנת  כך  כל  החמורה  הסוגיה 
בעיקר בתקופה שבה התאונות לא במגמת ירידה. 
ללא  מרכבים  למנוע  כדי  דרושה  נוקשה  אכיפה 

טסט לנוע בכבישים ולסכן אנשים.

דרושה אכיפה נוקשה שתמנע מרכבים 
ללא טסט לנוע בכבישים ולסכן אנשים

כתבתו של
מיקי קופל

נמאס לך מהשגרה?

מחפש 
אדרנלין

*הטיולים מלווים ע"י מדריכים מקצועיים המכירים את השטח **הנהיגה ברכבי השטח מותנית בהצגת רישיון נהיגה תקף בלבד

כולל 

אירוח ערבי 

אותנטי

במשגב! אדרנלין  של  וחוויתית  מאתגרת  פעילות 
טיולי ריינג'רים / RZR / טרקטורונים בנהיגה עצמית

מתאים לימי גיבוש | מתאים ליחידים, זוגות ומשפחות  

להזמנות חייגו: 
052-5244442 חפשו אותנו?
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על ניו מדיה היברידית שמעת?
יחסי ציבור, שיווק ישיר  קידום מכירות, פרסום, 
כל  של  והתומים  האורים  הם  לקוחות  ושימור 
עסק באשר הוא. עם זאת, הכלים והאסטרטגיות 
לתקשורת עם לקוחות השתנו באופן משמעותי 
מדיה  כיום  המכונה  התופעה  של  הופעתה  עם 
חברתית, צורה זו של מדיה מזמנת מגוון מקורות 

חדשים של מידע מקוון. 
)או  אחד  לאדם  מאפשרות  החברתיות  הרשתות 
אלפי  ואף  מאות  עם  זמנית  בו  לתקשר  עסק(, 
אנשים ולהעביר מסר / פרסום / מבצע על המוצר 
 ,YouTube - באופן אורגני )קידום בגוגל, תכנים ב
או  בחינם(  בפייסבוק  וכמובן  טוויטר  פליקר, 

בצורה ממומנת. 

בעידן האלקטרוני, על כל עסק שמעוניין בחשיפה, 
המדיה  בעולם  בסיסיות  במיומנויות  לשלוט 
החברתית בכדי לשרוד. לרוב, מיומניות בסיסיות 
בחברות  צורך  יש  כן  ועל  מספיקות,  אינן  אלו 
ומאפשרות  זה  בתחום  המתמחות  מקצועיות 
מינוף ומיקסום של השימוש ברשתות החברתיות 

כפלטפורמה לפרסום, מיתוג ונראות.
הפופולריות  הרשתות  הן  ואינסטגרם  פייסבוק 
ואינסטגרם  הקהל  לכלל  פייסבוק  בארץ,  ביותר 
)סנפאפצט  יותר  הצעיר  הקהל  את  מאפיינת 

ומיוזיקלי למתקדמים(.
המדיות החברתיות,  הפכו לגורם מרכזי בהשפעה 
למודעות,  הקשור  בכל  הצרכן  התנהגות  על 
רכישה,  התנהגות  עמדות,  דעות,  מידע,  רכישת 
התנהגות לאחר הרכישה, תקשורת והערכה, לכן 
יש להגדיר בקפידה את הרלוונטיות של המסרים 

והנראות של העסק  לקהל המטרה. 

המדיה החברתית מכתיבה את הצורך ההולך וגובר 
ולייצר  לבלוט  היום  חייב  עסק  כל  אישי.  במגע 
תכנים, קול אישי, אג'נדה ברורה, גרפיקה וסגנון 

דיבור אופייניים ומעוררי רצון לקרבה ולדיאלוג.
מחקרים מראים כי כיום עיתונות עסקית שמרנית, 

בעוד  שיווקית,  מבחינה  יעילה  פחות  הכי  היא 
ביותר  היעילה  היא  החבריות  ברשתות  הנראות 
ביום  בממוצע  שעות   6  - כ  גולש  ממוצע  )אדם 
החברתיות   ברשתות  נראות  כן,  ועל  בפייסבוק( 

היא שם המשחק, אתה שם אתה קיים. 

ואני מוסיפה, אתה עובד נכון במדיה, אתה עובד 
חזק בעולם האמיתי!!!

למעשה, שימוש נכון ברשתות החברתיות משמעו 
ובאופן  הצרכן,  על  שלך  העסק  השפעת  הגדלת 

ישיר ומדיד. 

על המושג מדיה היברידית שמעתם?
המונח "מדיה היברידית" )Hybrid Media(, מגדיר 
של      שילוב  על  המבוססת  חדשה,  מדיה  תפיסת 
ה - Paid Media - מדיה קנויה, שדוחפת את המסר 
להתניע  אפשר  הקנויה  במדיה  לפעולה.  ומניעה 

את המהלך ולפרסם את שלב השיא - המסר. 
ה - Earned Media - המדיה שמרוויחים מהבאזז 
שנוצר ומנכונות הגולשים להיות בעצמם שליחי 
במהלך  רק  מרוויחים  כזו  ממדיה  שלך.  העסק 
להם  וגורם  הגולשים  מוטיבציית  על  שמבוסס 
לקחת חלק פעיל - ליצור את התכנים ולהיות בעלי 
עניין אמיתי בהפצתם. אנשים מדברים על תכנים, 
בכלי  להשתמש  כן,  על  מומלץ  עסקים,  על  לא 
לעורר שיחה,  מנת לשתף,  על  והגרפיקה  התוכן 

לעורר השראה ולהניע להתנסות או פעולה.

הכלים:  שני  את  משלבים  "היברידיים"  מהלכים 
מתוכן,  ש"מרוויחים"  והמדיה  הקנויה  המדיה 

מנטורית מיתוג ונראות 
ברשתות החברתיות

ליאת גפן 

היברידית זה לא רק מכונית 

אדם ממוצע גולש כ - 6 שעות בממוצע ביום 
בפייסבוק ועל כן, נראות ברשתות החברתיות היא 

שם המשחק, אתה שם אתה קיים
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מהלכים "היברידיים" משלבים את שני הכלים: 
המדיה הקנויה והמדיה ש"מרוויחים" מתוכן, 
מהפעלת גולשים ומפעילות ויראלית ואורגנית

עו"ד

סנפיר נוי

קופל גרופ מיטיבה עם עובדיה 
ומשלמת להם שכר גם עבור זמני ההפסקה

ומנוחה  עבודה  שעות  חוק 
ביום  כי  קובע   1951 התשי"א 
עבודה של שש שעות ומעלה, 
העובד  של  העבודה  תופסק 
למנוחה ולסעודה ל-0.75 שעה 
לפחות )שהם 45 דקות(, ובכלל 
אחת  רצופה  הפסקה  תהיה  זה 

של חצי שעה לפחות.
חצי  הנמשכת  הפסקה  בעת 
העובד  רשאי  יותר  או  שעה 
לצאת מהמקום שבו הוא עובד.
זמני  כי  החוק,  קובע  לפיכך 
אינם  העובדים  הפסקות 

נחשבים כחלק משעות העבודה 
חובה לשלם  על המעסיק  ואין 

עבורם שכר.

קופל גרופ, מיטיבה עם עובדיה 
ללא  עובדיה  לכל  ומשלמת 
עבור  גם  שכר  הכלל  מן  יוצא 
זמני ההפסקות;  אמנם מדובר 
בהוצאה גבוהה מאוד המוערכת 
בשנה  שקלים  אלפי  במאות 
מאמינה  גרפו  קופל  אולם 
שלה,  האנושי  בהון  שהשקעה 
עובדיה המסורים והמקצועיים, 

כחברה  אותה  להציב  תמשיך 
והמצליחה  בתחומה  מובילה 

ביותר בענף. 
קופל גרופ גאה בעובדיה, אשר 
השדרה  עמוד  את  מהווים 
מעניקה  בזכותם  החברה.  של 
החברה שירות מקצועי ואיכותי 
- שירות של אלופים - למאות 
רחבי  בכל  לקוחותיה  אלפי 

הארץ.

מהפעלת גולשים ומפעילות ויראלית ואורגנית.
המדיה החברתית מבוססת על win-win של חברה 
גדולה,  ומעורבות  היענות  מעוררים  וגולשים, 
גבוהה  ונכונות  פעולה  לשיתוף  חזקה  מוטיבציה 

מצד הגולשים להיות בעצמם מפיצי התוכן.

זהה  השפעתו  כן,  על  תוכן.  יצרן  הוא  הציבור 
ולעיתים אף עולה על ערוצי המדיה המסורתיים. 
העסק  וחשיפת  לאוזן  מפה  הזורם  המידע  כמות 
למדיה הגלובלית, מחייבים כל עסק לקחת חלק 
את  תוכה  אל  ולצקת  שמתנהלת  בשיחה  פעיל 

התכנים שישרתו אותו.
על  מתוכן,  ניזונות  החברתיות  והרשתות  מאחר 
עסק לייצר תוכן חווייתי, מכירתי או אינפורמטיבי, 

שיהיה אטרקטיבי דיו ויעודד את הגולשים לקחת 
חלק פעיל בהפצתו.

השתנו  הדיגיטלי,  בעולם  השיווקיים  היעדים 
מהעברת מסר למעורבות, העידן הדיגיטלי מודד 

עד כמה מעורבות הצרכנים היוו חלק מהפרסום.

לסיכום, כל עסק שמכבד את עצמו, חייב להבין 
שכדי להמשיך ולהרוויח עליו להיות נוכח בעולם 
המדיה החברתית. עליו לדאוג להיברידיות המדיה 
בצורה  האורגני  הפרסום  את  למנף  כלומר  שלו, 
מושכלת מצד אחד ולטפח את הפרסום הממומן 

כדי להגיע לקהלים ויעדים חדשים.
ולמנף  בשטח  לבלוט  בכדי  התחתונה,  בשורה 
ולמקסם את הרווחים מפלטפורמה זו, ראוי ורצוי 
שכל עסק שמעוניין בהמשכיות, ירים את הטלפון 
ביחד  רק  כי  מאוד,  בקרוב  פגישה  איתי  ויקבע 
אחת  שעה  ויפה  למותג"  מעסק  אותך  "נהפוך 

קודם. 

 ליאת גפן - 050-3004936
 

23



בתביעה אותה הגישה עו"ד סיון זבולון - נוה, 
של  לכאורה  הרעלה  על  מזעזע  סיפור  מתואר 

שני כלבים ע"י בעלי יחידת דיור מהרצליה. 
לחייה   20  - ה  בשנות  צעירה  התביעה,  פי  על 
זוג  בני  של  בנחלתם  דיור  יחידת  שכרה 
מהרצליה, וגידלה, לאחר קבלת אישור מהם - 

גור כלבים בשם בולי, מסוג ג'ק ראסל. 

באחד הימים הודיעה לה בעלת הבית באמצעות 
ומזיקים  עכברים  ריבוי  עקב  כי  ווטסאפ, 
עכברים  רעל  לפזר  בכוונתה  הבית,  בסביבות 
שבה  הדיור  ליחידת  המשותפת  הגינה  ברחבי 

היא מתגוררת. 
הדיירת ביקשה מבעלת הבית בהודעה חוזרת, 
רעל,  תפזר  שלא  פנים,  אל  פנים  בשיחה  וכן 
משום שהדבר עלול לסכן את חיי כלבה, ואת 
חיי כלבה של דיירת נוספת, המתגוררת ביחידת 

דיור באותה חצר. 

על פי התביעה, בעלת הבית הסכימה לבקשה, 
אך כשבועיים לאחר מכן החל בולי, כלבה של 
ולסרב  לשלשל  להקיא,  ברע,  לחוש  הדיירת, 
הכלב  את  הבהילה  הצעירה  ולשתות.  לאכול 
אך  ראשוני,  טיפול  לו  שהעניק  לווטרינר, 
אותו  הפנה  הורע,  ואף  השתפר,  לא  משמצבו 

הווטרינר לבית חולים וטרינרי. 
רב,  דם  איבד  הכלב  כי  נמצא  החולים  בבית 
החזה,  בבית  מדימום  מאנמיה,  סובל  הוא  וכי 

ומתפקודי קרישה שאינם תקינים.

בשל מצבו הקריטי וחשש ממשי לחייו, אושפז 
הכלב לשלושה ימים, ואובחן כי הורעל ברעל 
השכנה  של  כלבה  גם  לכך,  בסמוך  עכברים. 
החל לסבול מתסמינים דומים ונמצא שגם הוא 

הורעל ברעל עכברים. 
ונשנות  חוזרות  פניות  לאחר  התביעה,  פי  על 

אכן  בעלה  כי  אישרה  היא  הבית,  בעלת  אל 
פיזר רעל בחצר הגינה המשותפת, וזאת, מבלי 
להודיע על כך לדיירות, וחרף הבטחותיה שלא 
לעשות כן. בעלי הבית סירבו לענות לשאלות 
הדיירות איזה סוג רעל פוזר. מששבה הדיירת 
בבקשה  הבית  בעלי  אל  פנתה  היא  לביתה, 
שישאו בהוצאות האשפוז של כלבה – בסך של 

כ - 4,000 שקלים. 
לדברי הדיירת, בתגובה לבקשה זו, החלו בעלי 
יחידת  את  תפנה  כי  ודרשו  בה  לגעור  הבית 

הדיור שלה באופן מיידי.
משסרבה לעשות זאת בטענה שלא הפרה את 
זמן רב עד  נותר  וכי  הסכם השכירות ביניהם, 
תום החוזה – החלו, לדבריה, בעלי הבית לגדף 
לעשות  הגדיל  אף  הדירה  ובעל  עליה  ולאיים 
זבולון  עו"ד  לדברי  באלימות.  בכלבה  ובעט   -
הכלב,  ולשלום  לשלומה  הסכנה  לנוכח  נוה,   -
נאלצה הדיירת למצוא דיור חלופי באופן מיידי, 
גבוהות  בעלויות  ולשאת  הובלה,  על  לשלם 

שכלל לא תכננה להוציא. 

חרדה  מהתקפי  הצעירה  סובלת  האירוע  מאז 
ובכל פעם שהוא מקיא  לשלום כלבה האהוב, 

או מרייר, היא חושבת כי הורעל. 
תביעה  נוה   - זבולון  עו"ד  הגישה  אלה  בימים 
לפיצויים בכ - 20 אלף שקלים נגד בעלי יחידת 

הדיור לביהמ"ש לתביעות קטנות בהרצליה. 
במסגרת התביעה טוענת עו"ד זבולון - נוה כי 
בעלי הבית עברו על החוק הפלילי, בעצם פעולת 
באמצעות  ושלא  עצמאי  באופן  הרעל  פיזור 
כן נטען בתביעה, שבעלי  מדביר מוסמך. כמו 
מוקדמת  התראה  מתן   - באי  התרשלו  הבית 
לבעלי הכלבים שבתחום חצרם בוצעה הרעלה, 

ובסירוב ליידע אותן איזה סוג רעל פוזר. 

תביעה: 
בעלי הבית הרעילו את כלבה של הדיירת ולאחר 

שמחתה על כך – בעטו בכלב וסילקו אותה מהבית. 

הדיירת תובעת יותר מ - 20 אלף שקלים
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לטענת עו"ד זבולון נוה, בשנים האחרונות 
מחמד  בחיות  המכירה  מגמה  מתפתחת 
כבעלות זכויות בסיסיות, וזאת לצד ההכרה 
והעמידה על הקשר הנפשי האמיץ שנרקם 
מגמה  נגזרת  גם  מכך  בעליהן.  לבין  בינן 
שנגרמת  הרבה  נפש  בעוגמת  הכרה  של 
וזאת  בהן,  פגיעה  או  מאובדנן  כתוצאה 
גישה  אחרים.  רשלניים של  מעשים  בשל 

זו אף מצאה ביטוי בפסיקה. 

לאבד  עלולה  שהיא  שגילתה  "התובעת, 
כמו  ממש  חשה  בשנים,  הרך  כלבה  את 
אם שמבינה שהיא עלולה לאבד את בנה",  
כי  חולק  "אין  נוה.   - זבולון  עו"ד  טוענת 
נפש  ובעוגמת  קשות  בתחושות  מדובר 
רבה. עינינו רואות כי בתי המשפט הכירו 
בקשר הרגשי העמוק שבין הכלב לבעליו, 
והשיתו, במקרים דומים - פיצויים נכבדים 
בעלי  שעברו  והחרדה  הנפש  עוגמת  על 

הכלבים, בדומה לתובעת בענייננו". 
במסגרת התביעה דורשת עו"ד זבולון - נוה 
שבעלי הדירה יפצו את הדיירת בהוצאות 
בהפרשי  דירה,  מעבר  בהוצאות  אשפוז, 
שכר דירה בין דירתה החדשה לבין יחידת 
עוגמת  בשל  וכן   – התגוררה  בה  הדיור 
חוותה  אותן  העמוקות  והטראומה  הנפש 

בשל מחדליהם. 

משפט  בבית  אלה  בימים  נדונה  התביעה 
לתביעות קטנות בהרצליה. 

 

יחסי  דין,  לעורכי  ציבור  יחסי   – שריר  רן 
ציבור לספרים – הקהילה החדשה בפייסבוק 

 

כרטיס 
ביקור
דיגיטלי

 חדש!

כדי שתוכל להגיע לכל לקוח

גם ללא לחיצת יד

לפרטים נוספים והזמנות:
050-3009436

kopellgroup.co.il
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הכר את המומחה

יוסרי טאהא 

מחלץ שירותי דרך וגרירה
"הדי שירותי רכב"

כמה שנים אתה עובד בשיתוף פעולה עם חברת 
קופל גרופ?

מזה שלוש שנים.
איך הגעת לתחום שירותי הדרך?

אני עוסק בתחום שירותי הדרך מזה - 12 שנים.
ובמיוחד  החשמל  תחום  הוא  אותי  שמשך  מה 

חשמל רכב.
במהלך  במיוחד  לך  שזכור  מקרה  על  לנו  ספר 

עבודתך
נהגת  לחלץ  לקריאה,  יצאתי  שנים  כמה  לפני 
להניע.  הצליחה  ולא  הרכב  עם  תקועה  שהייתה 
לחוצה.  מאוד  הייתה  האישה  למקום,  כשהגעתי 
לקח לי כחצי דקה להבין שהאוטו לא מניע כי גיר 
ההילוכים נמצא על "דרייב" )D(. יאמר לזכותה של 
ואף  הומור  חוש  הרבה  עם  הגיבה  שהיא  האישה 

ביקשה שלא אגלה לאף אחד.

לציבור  תמליץ  כיצד  בפתח  כבר  הקיץ  תקופת 
הנהגים להערך בכל הנוגע לנסיעה ברכב?

מים  בקבוק  קירור,  נוזל  ברכב  להחזיק  מומלץ 
לשתיה, כובע ומגבונים לחים. עזרים אילו יכולים 
עם  שנתקעים  במקרה  מאוד  שימושיים  להיות 

הרכב.
יוצא  אתה  שבגללו  ביותר  השכיח  המקרה  מהו 

לקריאה?
תקלה במצבר היא השכיחה ביותר.

מה תאחל לעצמך לחמש שנים הבאות?
לתת  ואמשיך  החילוץ  בתחום  ואתרחב  שאגדל 

שירות מכל הלב.
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כמה שנים אתה עובד בקופל גרופ ומה תפקידך 
בחברה?

7 שנים בתפקיד   - אני עובד בקופל גרופ מזה כ 
מנהל תפעול במוקד שירותי הדרך והרכב.

כמה קריאות אתה מתפעל ביום ומהם הכלים שיש 
לרשותך על מנת לתפעל קריאה בצורה המהירה 

והיעילה ביותר?
כמות הקריאות משתנה מיום ליום והינה עומדת 

על כ - 600 קריאות ביום.
לרשותי עומד צוות עובדים מקצועי שלו ותק רק 

בתחום שירותי הגרירה.
הן נציגי השירות והן נציגי התפעול עובדים לילות 
השירות  את  ללקוחותינו  לספק  מנת  על  כימים 

המהיר והטוב ביותר.
שלנו  המתקדמות  המחשוב  מערכות  כן,  כמו 
עוזרות לייעל את שירותי התפעול כך שנוכל לתת 

יחס אישי ומהיר לכל לקוח ולקוח.
איזה שינוי עבר תחום הגרירה ב - 5 שנים האחרונות?
טכנולוגית  מערכת  הטמענו  האחרונות  בשנים 
ההמתנה  זמני  את  מקצרת  אשר  מתקדמת 

הטלפונית במוקד ומשפרת את טווח השירות.
כמו כן, נוכח שיפור מערכות המחשוב והתקדמות 
הטכנולוגיה, שיפרנו בהתאם את דרכי ההתקשרות 
שלנו עם הספקים ואנו פועלים באופן תמידי על 
וייעל את טווח השירות לצורך הגעה  מנת לקצר 

בזמנים סבירים ללקוח.
שלנו  האיחורים  אחוז  כי  מעידים  החברה  נתוני 
קריאות  מכלל  מאחוז  פחות  על  עומד  ללקוחות 
על  מעיד  אשר  מעולה  נתון  זהו  השירות. 
המקצועיות של עובדי החברה וספקיה. אנחנו לא 

מתפשרים על איכות ומקצועיות כלל.

ספר על קריאה שתפעלת אשר זכורה לך במיוחד
לפני כשנה, בערב חג ראש השנה,  התקשר אלינו 
לקוח אשר נתקע עם רכבו הרחק מביתו יחד עם 

בני משפחתו.
מיד שלחנו אליו גרר אשר הגיע בטווח השירות. 
מכיוון שבני המשפחה היו רחוקים מביתם ולא יכלו 
להגיע לארוחת החג הזמין אותם ספק השירות של 

החברה להתארח אצלו בבית לארוחת החג.
אני שמח שיש לנו ספקים טובי לב אשר נותנים 

יחס אישי ואנושי ללקוחותינו.
מה היית ממליץ לנהג/ת לעשות במידה ונתקע/ה 

עם הרכב בכביש סואן?
מספר  מהרכב  להתרחק  לנהג/ת  ממליץ  הייתי 
מטרים רב או לעבור את גדר ההפרדה עד להגעת 

החילוץ. 
בכל מקרה לא להישאר בקרבת הרכב נוכח הסכנה 

הממשית הקיימת.

שפי צרפתי
מנהל תפעול סטארט קאר
עובד בחברה מזה 7 שנים

הכר את הצוות
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