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מנכ"ל קופל גרופ

מיקי קופל

 )Chatbot( שיחה עם צ'טבוט
או שיחה עם שרה?

המקצועות  עתיד  על  הגולל  נסתם  לא  עדיין 
הקלסיים עם המענה האנושי. 

לאחרונה מטופלות תקנות המחייבות מענה אישי 
והוא  מתחייב  צעד  זהו  מוגבל,  זמן  בתוך  ואנושי 
ויותר  יותר  בהם  האחרונות  השנים  של  תוצאה 
אנשים מסתבכים בנבכי המענה הממוחשב בעוד 
הם עוברים משלוחה לשלוחה ומנסים להגיע לאדם 

בשר ודם שייתן מענה לצרכיהם.
לאנשים  רק  ולא  הכרחי  הוא  האנושי  המענה 

מבוגרים.
המענה הממוחשב בהמתנה לטיפול בחשבון שגוי 
אמנם  הוא  שירות  בהוספת  או  מסלול  בשינוי  או 
מרגיז אך רובנו נאלצנו להתרגל אליו, אבל לפעמים 
החיים מורכבים יותר ובשעת דחק וצרה יש צורך 
אנושיים שיידעו להקשיב, לשמוע,  ותבונה  בקול 
לנתח ולהבין את הצרכים של האדם שמעבר לקו.

שנותני  קלסי  למקצוע  דוגמה  הוא  הביטוח  סוכן 
השירות בו הם אנשים בשר ודם בשונה מתחומים 
טכנולוגיות  על  מתבססים  השירות  נותני  בהם 
מענה אוטומטי. למרות שעתידנים, חוקרי העתיד, 
שירותים  נותני  של  רבים  שמקצועות  צופים 
אנושיים ייעלמו מן העולם בגלל השפעת השינויים 
עדיין  והכלכלה,  החברה  מבנה  על  הטכנולוגיים 
תחליף  "אין  אלה:  מעין  אמירות  לשמוע  אפשר 

ליחס האנושי". 

האמפתיה  את  להחליף  יכול  אכן  המחשב  האם 
האנושית? את שיקול הדעת האנושי? את מערכת 
קבלת ההחלטות המשקללת גורמים רבים שחלקם 
לא רציונליים כמו רגשות? ובמיוחד בשעת חירום 
מניח  אני  רפואי?  לשירות  נזקקים  אנו  כאשר 

שכולנו חושבים שלא.

במרדף  ואנחנו  העת  כל  מתפתחת  הטכנולוגיה 
מתמיד אחר שדרוג המערכות והטמעת השינויים 
לקצב  עצמנו  את  להתאים  כדי  ביותר  החדשים 
מאחור.  יישאר   - יתעדכן  מי שלא  שכן  השינויים 
אין מחלוקת שהדיגיטציה מקלה על תחומים רבים 
בחיינו, מקצרת תהליכים בירוקרטיים ומגשרת על 
פני מרחקים אך מכאן ועד לביטול היחס האנושי 

לגמרי הדרך עוד ארוכה.

לדעת מומחים ייעלמו בין היתר המקצועות: הנהלת 
חשבונות, סוכני נסיעות, מתווכים, קופאיות ועוד, 
מקצועות שיוחלפו וכבר מוחלפים בתוכנות מחשב, 
מבוצעים בדיגיטל אונליין ללא מעורבות של נציג 

אנושי.  
מקצועות  הם  שיישרדו   המקצועות  לעומתם, 
המדע  בתחום  גבוהה  מומחיות  שדורשים 
של  הבנה  שדורשים  מקצועות  או  והטכנולוגיה 
חינוך,  כגון  אמפתיה  והבעת  האנושית  הנפש 
הוא  מקצועות  אותם  את  המאפיין  וכד'.  רפואה 
הצורך בליווי צמוד, הדרכה, הנחייה מקצועית. כל 
אלה בסופו של דבר מאפשרים את הביטחון ואת 
לא  אלגוריתם  ששום  הלקוח  של  הנפשי  השקט 

יכול לספק. 

כי  עולה  וחיסכון  ביטוח  ההון  שוק  רשות  מנתוני 
למעלה מ - 85% מהתושבים מעדיפים סוכן ביטוח 
בזמינות  במקצועיות,  נעוצות  לכך  הסיבות  אישי. 

הטכנולוגיה מתפתחת כל העת ואנחנו במרדף 
מתמיד אחר שדרוג המערכות והטמעת 

השינויים החדשים ביותר כדי להתאים את 
עצמנו לקצב השינויים שכן מי שלא יתעדכן - 

יישאר מאחור
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הגבוהה ובמוכנות "לשכב על הגדר" למען הלקוח. 
המנטליות הישראלית, בשונה ממדינות מערביות 
אחרות שמה דגש על יחס אישי, על קשר בלתי 

אמצעי, ישירּות ועבודה עם הלב והנשמה. 
הלא הלקוחות הם אנושיים ומגוונים, בעלי צרכים 
מגוונים ולכן צריך להתאים להם פתרונות מגוונים. 

פתרונות יצירתיים. 

תחום  על  פוסחת  אינה  הטכנולוגית  הקידמה 
האישיים  הביטוח  סוכני  של  והשאיפה  הביטוח 
היא לדבר עם הלקוחות באופן ישיר גם באמצעות 
והרשתות  האינטרנט  לרבות  הדיגיטלית  המדיה 
החברתיות אך בסופו של יום אין דבר המשתווה 
למפגש הבלתי אמצעי והאנושי של סוכן הביטוח 

עם הלקוח.
כאות  הראש  הנדת  חיוך,  יד,  לחיצת  של  מחווה 
את  שמשדר  בעיניים  והמבט  מצוקותיו  להבנת 
הופכים  אלה  כל   - שלו  הבעיה  בפתרון  הרצון 
אמון  ביצירת  ולאפקטיבי  לאנושי  השירות  את 
ובקבלת שירות מהמעלה הראשונה. מסתבר שאין 
תחליף לחמלה וכשהלקוח בשעת מצוקה, לאחר 
תאונה לדוגמא, צ'אטבוט )chatbot( לא יוכל לתת 
פתרונות  ללקוח  יעניק  אחד  אנושי שמצד  מענה 
הנפשית  המצוקה  על  יקל  שני  ומצד  מקצועיים 
ומותאם  כולל  מענה  לו  יעניק  וכך  נמצא  הוא  בו 

אישית. 

המקצועות  עתיד  על  הגולל  נסתם  לא  עדיין 
לכך  ולראייה  האנושי,  המענה  עם  הקלסיים 
במדינה  בגודלו  השלישי  הבנק  של  הקמפיין 
שמחזיר את העובדים האנושיים לסניפים לעומת 
אנושי  מענה  עם  סניפים  שסגרו  אחרים  בנקים 

לטובת סניפים דיגיטליים. 

מחווה של לחיצת יד, חיוך, הנדת הראש כאות 
להבנת מצוקותיו והמבט בעיניים שמשדר את 
הרצון בפתרון הבעיה שלו - כל אלה הופכים 
את השירות לאנושי ולאפקטיבי ביצירת אמון 

ובקבלת שירות מהמעלה הראשונה

שמשות 
מקוריות 

קונים רק 
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עורך הדין

ג'ון גבע

העליון: הינתקות או נפילה מרכב הינה 
)בנסיבות המקרה שנדון( תאונת דרכים 
בהתאם לחוק הפלת"ד

של  ערעור  בקשת  נדונה  העליון  המשפט  בבית 
 – )"המבקשת"  בע"מ  לביטוח  חברה  הפניקס 
כנגד  ברקוביץ  שלמה  עו"ד  ידי  על  "הפניקס"( 
על  "המל"ל"(   – )"המשיב"  לאומי  לביטוח  המוסד 
הדין  פסק  ריינפלד.   - פוירשטיין  מיכל  עו"ד  ידי 
כבוד  מפי  הצדדים,  בהיעדר   ,2018 במרץ  ניתן 

השופט   י' עמית.

עובדות המקרה: מדובר על בקשת רשות ערעור 
על פסק דין של בית המשפט המחוזי, שבו התקבל 
ערעור המל"ל על פסק דין של בית משפט השלום. 
במוקד הבקשה עמדה שאלת סיווג אירוע כ"תאונת 
דרכים" כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות 
בעת  שהתרחשה  עבודה  בתאונת  מדובר  דרכים. 
שהנפגע ועובד נוסף חיפו בניין באבן, וניצבו בסל 
אשר  משאית,  של  מנוף  ידי  על  שהורם  ייעודי 
בוטחה על ידי הפניקס. טרם הרמת הסל, קובעה 
תומכות,  זרועות  באמצעות  למקומה  המשאית 
שמנעו ממנה תזוזה או נסיעה. לאחר שהורם הסל, 
שהה המנוף במשך מספר דקות במצב נייח, ולפתע 
התנתק ונפל לקרקע יחד עם שני העובדים. הדיון 
האירוע  האם  בשאלה  התמקד  והמחוזי  בשלום 
נכנס לגדר ההגדרה הבסיסית של תאונת דרכים 
נפילה  של  אחרים  ממקרים  להבדיל  )זאת,  בחוק 
מרכב שהגביה את הניזוק, אשר נדונו בדרך כלל 
בהיבט של החזקה המרבה של ניצול כוח מיכני(. 
בית משפט השלום פסק, כי התאונה אינה "תאונת 
המחוזי  המשפט  בית  בחוק".  כהגדרתה  דרכים 

כי  וקבע,  השלום,  משפט  בית  קביעת  את  הפך 
מדובר בתאונת דרכים, תחת החלופה המרבה של 

התנתקות חלק מהרכב.

כי המחלוקת  פסק הדין: כב' השופט עמית קבע, 
ההגדרה  של  בתחומה  מתמציתה  הצדדים  בין 

הבסיסית לתאונת דרכים. 

כי  העליון,  המשפט  בית  הבהיר  זה,  בהקשר 
ההגדרה הבסיסית של תאונת דרכים על פי סעיף 1 
לחוק: "תאונת דרכים – מאורע שבו נגרם לאדם נזק 
תחבורה".  למטרות  מנועי  ברכב  שימוש  עקב  גוף 
הגדרה זו כוללת בחובה את כל החלופות המרבות 
כמפורט  מנועי',  ברכב  'שימוש  בגדר  שנכללות 
ברכב,  נסיעה   – מנועי"  ברכב  "שימוש   :1 בסעיף 
כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או 
שנעשה  ברכב,  תיקון-דרך  או  טיפול-דרך  גרירתו, 
בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת 
עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב 

המדור המשפטי של

אם האירוע נופל להגדרה הבסיסית – לרבות 
אחד מסוגי החלופות המרבות בהגדרת 'שימוש 
ברכב מנועי' – לפנינו תאונת דרכים, אלא אם 
חלה החזקה הממעטת, שאז האירוע לא יוכר 

כתאונת דרכים
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או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו 
תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב 
אדם  של  טיפולו  כדי  תוך  שלא  חונה,  או  עומד 
ברכב במסגרת עבודתו למעט טעינתו של מטען או 

פריקתו, כשהרכב עומד.

 1 בסעיף  המופיעות  המרבות  החזקות  שלוש 
חונה  ברכב  פגיעה  התלקחות;  או  )התפוצצות 
במקום אסור; ניצול הכוח המכני( והחזקה הממעטת 
)פגיעה מכוונת( נמצאות מחוץ להגדרה הבסיסית.

בית המשפט קבע, כי בבואנו לבחון אם אירוע מסוים 
מהווה תאונת דרכים אם לאו, תרשים הזרימה הינו: 
אם האירוע נופל להגדרה הבסיסית – לרבות אחד 
ברכב  'שימוש  בהגדרת  המרבות  החלופות  מסוגי 
מנועי' – לפנינו תאונת דרכים, אלא אם חלה החזקה 
הממעטת, שאז האירוע לא יוכר כתאונת דרכים. אם 
האירוע אינו נופל להגדרה הבסיסית – אף לא לאחד 
ברכב  'שימוש  בהגדרת  המרבות  החלופות  מסוגי 
מנועי' – יש לבחון אם האירוע נופל לאחת מהחזקות 

המרבות, שאז האירוע יוכר כתאונת דרכים. 
הדילמה שבפנינו נופלת כולה בגדרה של ההגדרה 
חולק,  שאין  מכך,  נובע  הספקות  גדר  הבסיסית. 
באירוע  התקיים  מנועי'  ברכב  ה'שימוש  רכיב  כי 
המקרים  מסוגי  לאחד  נופל  שהמקרה  משום  זה, 
מרכב  כאמור  נפילה  או  הינתקות  וכן   ..." בהגדרה 
עומד או חונה". הקושי נעוץ בשאלה אם השימוש 
ברכב היה "למטרות תחבורה", כאמור בסיפא של 

ההגדרה הבסיסית. 
תחת  הנופלת  התאונה,  הקונקרטי,  במקרה  האם 
עומד,  מרכב  חלק  של  הינתקות  של  השימוש 
והאם  תחבורה"?  "למטרות  שימוש  עקב  אירעה 
מתקיים קשר סיבתי בין השימוש לבין הנזק? בית 
נעשה  ברכב  השימוש  כי  קבע,  המחוזי  המשפט 
"למטרות תחבורה" ובית המשפט העליון לא מצא 
המקרה  כי  ציין,  אך  זו,  בקביעה  להתערב  עילה 
נטה לקבל  אינו קל לסיווג. בית המשפט  הנוכחי 
את הטענה, כי בדרך כלל יש חשיבות לשאלה אם 
מנוע הרכב פעל בזמן התאונה. עם זאת, במקרה 

של התנתקות חלק מרכב, קשה לייחס לכך משקל 
במפורש  כוללת  בחוק  שההגדרה  משום  מכריע, 
שהמקרה  כך  חונה".  או  עומד  "מרכב  הינתקות 
אפשרית,  מסקנה  היא  זו  בהגדרה  נופל  הנוכחי 
הזמן  משך  כגון  העובדתיים,  בפרטים  ותלויה 
שבו המשאית עמדה במקום בכל אחת מנקודות 

העבודה.

המחוזי  דין  בפסק  כי  ציין,  העליון  המשפט  בית 
חסרה התייחסות לשאלת הקשר הסיבתי הנדרש 
)"עקב"(. הינתקות  בין השימוש ברכב לבין הנזק 
סל ההרמה היא שגרמה לנזק, וניתן להניח קיומו 
כי  בפסיקה,  נקבע  עובדתי.  סיבתי  קשר  של 
או  היחיד  הגורם  להיות  צריך  אינו  השימוש ברכב 
אחד  הוא  אם  בכך  ודי  האירוע,  בגרימת  המרכזי 
כי  טענה,  הפניקס  בענייננו,  לו.  שגרמו  הגורמים 
בחיבור  ההנדסי  לכשל  קשור  שהתממש  הסיכון 
הסל לזרוע המנוע, ואין לו הקשר תעבורתי כלשהו. 
המקרה,  חקירת  דו"ח  פי  על  כי  השיב,  המל"ל 
הסל  על  שהופעלו  והמאמצים  המנוף  תנועת 
תרמו להתרחשות התאונה, ובהקשר זה נטען, כי 
"התנתקות סל מנוף – במהלך ההנפה הינה סיכון 
הכרוך בשימוש ברכב המנוף. יודגש, כי הסל לא 
התנתק במהלך ההרמה אלא דקות מספר אח"כ, 

ולעמדת בית המשפט העליון המקרה הוא גבולי.
בנסיבות אלה, ובשים לב לכך, שהדיון הוא בבקשה 
לרשות ערעור "בגלגול שלישי", סבר בית המשפט 
אליה  בתוצאה  להתערבות  מקום  אין  כי  העליון, 
הגיע המחוזי. לפיכך דחה הבקשה והותיר השאלה 

העקרונית לבירור עתידי.

בקשת  את  דחה  העליון  המשפט  בית  לסיכום: 
הערעור וקבע, כי פסק דינו של המחוזי יישאר על 

כנו, וכי הפניקס תישא בהוצאות המל"ל.

האם במקרה הקונקרטי, התאונה, הנופלת 
תחת השימוש של הינתקות של חלק מרכב עומד, 
אירעה עקב שימוש "למטרות תחבורה"? והאם 
מתקיים קשר סיבתי בין השימוש לבין הנזק?

נקבע בפסיקה, כי השימוש ברכב אינו צריך 
להיות הגורם היחיד או המרכזי בגרימת 
האירוע, ודי בכך אם הוא אחד הגורמים 

שגרמו לו.
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13 החברות   - לאחר זמן רב עומדות להצטרף ל 
המתחרות בביטוח אלמנטארי שתי חברות ביטוח 
למועדון  שהצטרפה  האחרונה  החברה  חדשות. 
של חברות הביטוח בישראל הייתה שלמה חברה  

לביטוח וזה היה לפני 10 שנים )שנת 2008(.
 

וחברת            אלישקוב  אתי  של  "ליברה"  חברת 
הרים,  צעיר  וניצן  ווינשל  אמיל  של  שור   - ווי 
הצלחה   להן  מאחלים  ואנו  החדשות  החברות  הן 
ומקווים שיתרמו לשוק הביטוח ברמה התחרותית 
והשירותית וכן שיתוף פעולה עם סוכני הביטוח.

טכנולוגיה  על  מבוססות  יהיו  הללו  החברות 
בהוצאות  לעבוד  מתוכננות  ולפיכך  מתקדמת 
אותן  הקונבנציונאליות  לחברות  יחסית  קטנות 
אנו מכירים ובכח אדם מצומצם בהרבה. אין ספק 
שהחברות הללו יוסיפו "צבע" לתחרותיות בענף 
הביטוח האלמנטארי )בהתחלה לפחות( והן כנראה 
יגרמו לחברות המתחרות להתייחס לשוק הביטוח 
בצורה אחרת. החברות החדשות לא יהיו "עתירי 
יגרמו  בוודאי  אך  הראשונות  בשנים  תפוקה" 
לחברות הקונבנציונאליות להתחרות בתנאי שוק 

שלא הורגלו אליהם בעבר.

באם נשווה את אותן חברות לענף הטיסות בעידן 
התיירותי המתפתח  הן יהיו דומות לשוק טיסות 
הבנוי  יתרון  ליצור  ינסו  ולפיכך  ה"לואו–קוסט" 
הכנסת  תוך  משמעותיות  ואפילו  "הוזלות"  על 
וקלים  לבדיקה  הניתנים  חדשים  פרמטרים 

לתפעול השוטף. בנוסף  יפעילו החברות החדשות  
תהליכים דיגיטלים שיחסכו עבודה של "פקידים 

ומשווקים".
במקרה שלנו המבוטחים\הסוכנים יצטרכו להעביר 
על  וזאת  החברה  למערכות  ישירות  הנתונים  את 
מנת ליצור הוזלה משמעותית של הוצאות החברה 
טכנולוגים  תהליכים  אותם  לתפעול.  בהתייחס 
ולתפעול  מתקדם  לחיתום  גם  לגרום  יצטרכו 

תביעות איכותי.
האם הסוכנים ייהנו מכך שלתחרות יצטרפו שתי 

חברות חדשות?
את התשובה לשאלה הגדולה הזאת צריך לחלק 

לשני חלקים:
א. האסטרטגיה השיווקית של החברות החדשות 
או  ישיר  "סוכנים",   – ההפצה  לערוץ  בהתייחס 

קומבינציה של שני הערוצים.
על התחרות של  והעקיפה  הישירה  ב. ההשפעה 
הן   הסוכנים  לעמלות  בהתייחס  חברות  אותן 

לטווח הקצר והן לטווח הארוך.

מאמין  אני  השיווקית,  לאסטרטגיה  באשר 
במינון  הסוכנים  בערוץ  יפעלו  הללו  שהחברות 
לאותן  אין  שהרי  בשוק  היום  מהמקובל  שונה 
חברות רצון להקים סניפים וגופי שירות עתירי כוח 
אדם בגין שירות לסוכנים. יתרה מכך, אותם גופים 
השירות  ברמת  הוצאות  להקטין  מעוניינים  יהיו 
הישיר למבוטחים תוך שימוש בטכנולוגיה. האם 
הקצר  בטווח  מכך?  כתוצאה  מיותר  יהיה  הסוכן 
תצטמצם  שלו  הפעילות  עיקר  אך  שלא,  בוודאי 

לשיווק \ הפצה.

באם זה יהיה המצב ניתן יהיה לחלק את החברות 
אולי בעתיד( לשלושה  אלו שיוקמו  )כולל  הללו 

סוגי ערוצי  הפצה:
השירותים  כל   - סוכנים(  )ללא  ישיר  שיווק   .1

למבוטחים  יינתנו ישירות  עי החברה החדשה.
2. שיווק באמצעות סוכנים - אך )ובעיקר( ברמת 

סו"ב

חגי שפירא

חברות הביטוח החדשות
האם ישפיעו על עמלת הסוכן?

באשר לאסטרטגיה השיווקית, אני מאמין 
שהחברות הללו יפעלו בערוץ הסוכנים במינון שונה 
מהמקובל היום בשוק שהרי אין לאותן חברות 
רצון להקים סניפים וגופי שירות עתירי כוח 

אדם בגין שירות לסוכנים
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השיווק בלבד וכמעט ללא סיוע בטיפול \ תפעול 
השימוש  עקב   - וחידושים  תביעות  שוטף, 
ישירות   שתפעל  וישירות  מתקדמת  בטכנולוגיה 
שיפעלו  החברות  החברה.  עי  המבוטחים  מול 
מוגבלת  כמות  לבחור  יצטרכו  זה  שיווק  בצינור 
של סוכנים ובדרך כלל בעלי תפוקה משמעותית.
ישירה  הפצה   - מעורב  שיווק  של  קומבינציה   .3
משתלם  שזה  )היכן  סוכנים  באמצעות  הפצה   +

ובכפוף למגבלות הרשומות בסעיף 2( לעיל.

היא   –  3 רבות לשיטה מס  למרות שיהיו טענות 
של  באסטרטגיה  מובילה  שיטה  תהיה  כנראה 
לויכוחים  בוודאי  ויגרמו  החדשות  החברות 
עיקר  בטווח הארוך  הסוכנים.  בין  רבים  פנימיים 

התפוקה תגיע )כנראה( מביטוחים ישירים.
על העמלות,  והעקיפה  הישירה  באשר להשפעה 
חיים  שבהם  הנוכחיים  העמלה  שנתוני  ספק  אין 
השיווקית  בסביבה  להתקיים  תוכל  לא  הסוכנים 
של החברות החדשות שיהיו עתירות טכנולוגיה 
ולכן ירצו לחסוך בשיעור העמלה לסוכנים. בנוסף, 
בשורה  לשוק  להביא  יצטרכו  החדשות  החברות 
במחירים אטרקטיבים ותחרותיים ולכן לא יוכלו 

לבצע זאת ברמת העמלה הנוכחית.

בעידן  העמלות  לגובה  הראשונה  הסנונית 
הדיגיטלי קיבלנו עם כניסת תכנית "גו - GO" של 
פועלת  שהתכנית  חודשים  כמה  לאחר  הכשרה. 
יש סוכנים רבים העובדים ברמת עמלה נמוכה אך 
עם יכולת מכירה גבוהה יותר הנובעת מתעריפים 

אטרקטיבים.
סוכנים( עם  לעבוד  )שיסכימו  החדשות  החברות 
יצטרכו לפעול בתנאי עמלה דומים )נוסח go של 

הכשרה( והם נמוכים בהרבה מהמקובל בשוק.

ומה יקרה לעמלה בחברות האחרות?
מגמות  שתי  חברות  באותן  שיתרחשו  ספק  אין 

מקבילות של:
ועמלה  מחיר  הורדת  תוך  טכנולוגיה  שילוב  א. 

והתאמתו לתחרות הנוכחית המתהווה.
ב. גידול השימוש בהנחות על חשבון עמלה על 

מנת להיות תחרותיים. 

של  התהליך  לזרוז  לגרום  שעלול  נוסף  גורם 
הישירות  מהחברות  להגיע  צפוי  העמלה  הקטנת 
שיגיבו למחירי החברות החדשות  ויגרמו להגברת 

התחרות.
ברצוני לציין שכמו בכל שוק משתנה אנו עשויים 
טכנולוגיה  עתירי  חדש  מ"גזע"  סוכנים  לפגוש 
המשתנה"  ל"שוק  השינויים  את  לנצל  שיצליחו 
כאלה  סוכנים  ויצירתיים.  גדולים  להיות  וייהפכו 
ישכילו לנצל את הפלטפורמות החדשות הקיימות 
במשק, ואת השאיפה של הלקוחות לקבל שירות 
ומענה מהיר ודיגיטלי, פעמים רבות ללא מגע יד 

אדם.

האימרה הישנה האומרת "שמשבר הנובע משוק 
משתנה עשוי ליצור הזדמנויות חדשות תקף גם 

ואפילו בעיקר ל"סוכנים".
שיתופי פעולה בין סוכנים והצטרפות של סוכנים 
קטנים ובינוניים לגופים עתירי טכנולוגיה עשויים 
להגדיל את יכולת ההתמודדות של הסוכן הבודד 
זו  קונסולידציה  החדשה.  הביטוחית  בסביבה 
לגודל  יתרונות  עם  בגופים  ורק  אך  תתאפשר 
מתקדמות  ומערכות  עבודה  שיטות  שהטמיעו 
והיעילות  החיסכון  את  ביטוי  לידי  המביאות 
התפעולית, שכן יתרון לגודל אינו בא לידי ביטוי 

רק ביכולת כיפוף הידיים מול חברות הביטוח.
יבין שלטווח הארוך ההכנסה מעמלה  באם סוכן 
הפתרון   – האלמנטארי  הפרט  בביטוחי  תקטן 
המרכזי יהיה הגדלת התיק )ועיסוק בהגדלתו( ולא 
רק הוצאת )בזבוז( כל האנרגיות על ויכוחים )מול 

החברות( בנושא העמלות ותנאים.
אני רוצה לאחל לסוכנים שיעבדו בעמלה הולמת  
מהתהליכים  כתוצאה  תיפגע  לא  ושעמלתם 
צריכים  שהסוכנים  ספק   לי  אין  אך  המתהווים 

להיערך ומהר.

שיתופי פעולה בין סוכנים והצטרפות של סוכנים 
קטנים ובינוניים לגופים עתירי טכנולוגיה עשויים 

להגדיל את יכולת ההתמודדות של הסוכן 
הבודד בסביבה הביטוחית החדשה

באם סוכן יבין שלטווח הארוך ההכנסה 
מעמלה תקטן בביטוחי הפרט האלמנטארי – 

הפתרון המרכזי יהיה הגדלת התיק ולא רק 
הוצאת כל האנרגיות על ויכוחים )מול החברות( 

בנושא העמלות ותנאים.
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העברתי  הביטוח  בענף  הראשונות  שנותיי  את 
כרפרנטית חיתום במחלקת ביטוח חיים של חברת 
"הראל", לאחר כשנה עברתי לצוותי התפעול  שם 
בעבודת  מהצד  התבוננתי  התחום,  את  למדתי 
ולהעמיק  ללמוד  רוצה  שאני  והחלטתי  הסוכן 

בתחום כסוכנת ביטוח.
כזו  מהלב,  ועשייה  לעבודה  תחליף  שאין  למדתי 
אותך  מביאה  גם  אלא  אותך,  מפרנסת  רק  שלא 
מוסרית,  ובעיקר  מקצועית  עצמך  את  להגשים 
כסוכני  ביכולתנו,  שיש  והעזרה  הערך  מעצם 
ביטוח להעניק למי ששם את מבטחו בנו, ואלו הם 

הלקוחות שלנו.
לעבוד  התחלתי  הפנסיוני  הרישיון  קבלת  עם 
במהלך   .2016 משנת  עצמאית  ביטוח  כסוכנת 
את  הלקוח  עם  חווים  אנו  השוטפת,  עבודתי 
האירועים המשמעותיים בחייו כמו לידה, נישואין, 
גירושין )לא עלינו(, טיפולים רפואיים, טיפול בכספי 

ירושה ועוד ועוד...
 

שלי  הערך  את  שהבנתי  המקרים  מאותם  אחד 
כסוכנת ביטוח, קרה לי ממש בתחילת דרכי וחיזק 
אירע  המקרה  במקצוע.  להמשיך  שלי  הרצון  את 
כחצי שנה לאחר תחילת עבודתי. כאמור, ללקוח 
ניסיונותיו  ובמהלך  הסרטן,  מחלת  התגלתה  שלי 
חברת  מול  זכויותיו  את  ולממש  להבין  הרבים 
הביטוח, כי חשב שיוכל לפעול בצורה ישירה מול 
החברה ונענה על ידי שירות הלקוחות בצורה מאוד 
לקויה וחסרת רגישות, אפסו תקוותיו. לאחר מכן 
התקשר אליי לבדוק את זכויותיו, המשפט הראשון 
שיצא לו מהפה "החברות ביטוח האלה, יודעות רק 

לקחת כסף"..
עוצמתית  מחלה  היא  הסרטן  שמחלת  לנו,  ברור 
ומאתגרת, דורשת המון כוחות להתמודדות איתה. 
של  הלקוחות  משירות  שקיבל  והתשובה  מאחר 
חברת הביטוח כל כך אכזבה אותו לא חסך במילים 

בשיחתו הראשונה איתי.
תוך פחות מ - 24 שעות לאחר שדיבר איתי נקבע 
הסרטן  המומחים בתחום  הרופאים  לאחד  תור  לו 
בו אובחן ונקבע לו תמהיל טיפול עם ליווי ומעקב 

אישי של הרופא.

הסוף היה עצוב למרות קבלת הטיפול הטוב ביותר 
שהיה אפשרי עבורו. לאחר מכן הייתי צריכה לטפל 
רגע  ליורשיו.  המוות  לאחר  התביעה  בתשלום 
עצוב, אבל עוצמתי וממלא. נותן לך הרגשה שאתה 

במקצוע הנכון, עושה את הדבר הנכון.
בפייסבוק  לנהל  התחלתי  האחרונות,  בשנתיים 
לשינוי  מובילים  צעירים  ביטוח  "סוכני  פורום  את 
פעיל  באופן  דעותיי  את  להביע  התחלתי  בענף". 
באשר לעתיד הענף ואופן ההתנהלות הרצויה על 
מנת שגם בשנים הבאות סוכני הביטוח יהוו גורם 
ישראל בכל  ועיקרי של אזרחי  דומיננטי  מקצועי, 

הקשור לתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים.

על  ביטוח  "סוכני  מפגשי  יזמתי  האחרונה  בשנה 
הבר", שנולד בעקבות תחושה של "זאבים בודדים" 

בענף הביטוח ופניות של סוכנים.
באווירה  הערב,  בשעות  מתקיימים  אלו  מפגשים 
פתוחה ובאופן לא פורמלי, נטולי תארים ותפקידים 
רשמיים / מעמדות. כל סוכן יכול להגיע למפגש, 
להציג את ה"אני מאמין" שלו, לשתף בהתלבטויות, 

בעיות בעבודה ובכל אשר עולה על רוחו.
אירחנו  כה,  עד  שהתקיימו  המפגשים  בשלושת 
בלשכה,  הנוכחית  מההנהגה  תפקידים  בעלי 
הנוכחות  ההיענות,  בכיר!  ח"כ  ואף  לוביסטים 
והדיונים המקדימים ברשתות יוצרים סחף. כמו כן, 
נותני  וחברות,  גם התעניינות מצדם של ארגונים 

חסויות של גופים שונים הייתה עצומה )!(
אך בחרתי להתמקד במטרה העיקרית של "סוכני 
נקייה  פלטפורמה  על  ולשמור  הבר"  על  ביטוח 
ואותנטית שתאפשר לכל סוכן להתבטא בחופשיות 

תוך מציאת כלים פתרונות לסיוע. 
בעיקר  ובלשכה  בענף  הצעירים  הסוכנים  פעילות 
היא חשובה ואף הכרחית מאוד,  במיוחד בימים בהם 
המצב  של  מיידי  לשינוי  ופועלת  חוגגת  הרגולציה 
הקיים וללא אפשרות לביצוע פעולות משמעותיות 

מנגד )במבחן התוצאה(.
אין לי ספק שגם במפגש הקרוב ואלו שיגיעו אחריו 
ולהגיע  ברגליים  להצביע  ימשיכו  הביטוח  סוכני 

למפגשי "ביטוח על הבר".

סו"ב

מעין משיח
הדור הבא של סוכני הביטוח, 
חייב להיות מעורב וחשוב שקולו ישמע!
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בטענה  מבוטח  תביעת  דחתה  הביטוח  חברת 
שאירע  מקרה  כלומר  שחלף",  ב"סיכון  שמדובר 
שנתבעה  לאחר  לביטוח.  המבוטח  הצטרף  טרם 
ההגנה.  בכתב  גילוי"  "אי  טענת  בנוסף  הועלתה 
גילוי  אי  טענת  טענה  לא  הנתבעת  מדוע  השופט: 
כבר במעמד מכתב הדחייה * לא בהכרח נכון לחזור 
לחברת ביטוח במקרה של דחיה  ויש לשקול קיבוע 

טענות הדחייה באמצעות הליך משפטי.

בעינו  פעמיים  נותח  שבילדותו  במבוטח  מדובר 
השמאלית, עקב היפרדות רשתית. לאחר הניתוח 
ושדה  השמאלית  בעינו  לראות  התובע  המשיך 
חלה  הניתוח,  לאחר  שנתיים  שלם.  היה  הראייה 
הידרדרות בראייתו של המבוטח עד לכדי עיוורון. 
לעבוד  להפסיק  התובע  נאלץ  העיוורון  בעקבות 
קבלת  לצורך  "הפניקס"  הביטוח  לחברת  ופנה 

תגמולי הביטוח.

אחת  בטענה  תביעתו  את  דחתה  הביטוח  חברת 
ב"סיכון  שמדובר  כתבה  הביטוח  חברת  ויחידה. 

שחלף", כלומר מקרה ביטוח שאירע טרם הצטרף 
המבוטח לביטוח. לטענת החברה, הסיבה לכך היא 
הצטרף  טרם  כבר  עיניים  מבעיות  סבל  שהתובע 

לביטוח.
דוד  הדין  לעורך  התובע  פנה  הדחייה  בעקבות 
המשפט  לבית  תביעה  בשמו  הגיש  אשר  פייל, 
בטענה כי המבוטח המשיך לעבוד במשך למעלה 
משנה לאחר הצטרפותו לביטוח, ועל כן לא ייתכן 

שמקרה הביטוח אירע טרם הצטרפותו לביטוח.
הועלתה  הביטוח  חברת  שהגישה  ההגנה  בכתב 
בנוסף, לראשונה, טענת "אי גילוי". חברת הביטוח  
טענה שהתובע השיב בשלילה לשאלות שנשאל 
בהצהרת הבריאות ותשובותיו עולות לכאורה כדי 
את  ידעה  אילו  כי  טענה   כן,  כמו  מרמה.  כוונת 
התובע בטרם קבלתו  הרפואי האמיתי של  מצבו 
אובדן  לביטוח  אותו  מקבלת  היתה  לא  לביטוח, 
אם  לחלוטין,  שונים  בתנאים  אלא  עבודה  כושר 

בכלל.

לאור הוספת הטענות החדשות על ידי "הפניקס", 
למחיקת  המשפט  לבית  בקשה  התובע  הגיש 
סעיפים מכתב ההגנה בטענה שהטענות החדשות 
בדבר אי הגילוי לא נטענו במכתב הדחייה וכי על 
פי הנחיות המפקח על הביטוח, חברת הביטוח לא 

רשאית להעלותן בכתב ההגנה.
עוד הוסיף התובע, כי טענות אלו אינן מתבססות 
עומדות  ואינן  לנתבעת  שהוצג  חדש  מידע  על 
הוגשה  שבגינה  הצדדים  בין  המחלוקת  בבסיס 
כי  בין היתר,  "הפניקס" טענה בתגובה,  התביעה. 
טענותיה בדבר אי הגילוי כרוכות בטענות מכתב 
הדחייה וכי קבלת הבקשה תביא להרחבת הכיסוי 
היו  לא  שמלכתחילה  מקרים  על  גם  הביטוחי 

חברת הביטוח טענה שהתובע השיב בשלילה 
לשאלות שנשאל בהצהרת הבריאות ותשובותיו 

עולות לכאורה כדי כוונת מרמה. כמו כן, טענה  
כי אילו ידעה את מצבו הרפואי האמיתי של 

התובע בטרם קבלתו לביטוח, לא היתה מקבלת 
אותו לביטוח אובדן כושר עבודה אלא בתנאים 

שונים לחלוטין, אם בכלל

יועץ לשכת סוכני הביטוח 
בנושא בריאות

 ד"ר אודי פרישמן

בית המשפט הורה לחברת הביטוח 
למחוק מכתב ההגנה טענות אשר 
לא נטענו במכתב הדחייה
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מבוטחים על פי הפוליסה.
התובע,  בקשת  דין  כי  קבע  המשפט  בית 
להתקבל. כבוד השופט מזרחי קיבל את טענות 
"הנתבעת  הבאים:  הדברים  את  והוסיף  התובע 
ציינה במכתב הדחייה כי מדובר ב'סיכון שחלף' 
הרפואי  התיק  איסוף  כי  ציינה  אחת  ובנשימה 
מהנתבעת  מנע  מה  ברור  לא  הסתיים.  טרם 
לקבוע כבר אז כי התובע לא עמד בחובת הגילוי 
כי  המכתב  כתיבת  בעת  ידעה  הרי  הנטענת. 
התובע סבל מבעיות עיניים עוד קודם הצטרפותו 

לביטוח".

עוד הוסיף השופט כי "הנתבעת ידעה, למצער, 
במועד ניסוח מכתב הדחייה על בעיות העיניים 
מסמכים  בפניה  עמדו  שכן  לתובע,  שהיו 
רפואיים. אם כן, מדוע לא טענה טענת אי גילוי 
להעלותה  ובחרה  הדחייה  מכתב  במעמד  כבר 
רק במסגרת כתב ההגנה? השאלה הנ"ל נותרה 
לא פתורה ויש בכך כדי לחזק את הטענה בדבר 

חוסר תום הלב מצד הנתבעת".

כי  שוכנע  לא  כי  הוסיף,  מזרחי  השופט  כבוד 
מחיקת הסעיפים מכתב ההגנה תביא להרחבת 
של  הסיכון  דנן  במקרה  שכן  הביטוחי,  הכיסוי 
אובדן כושר עבודה היה מכוסה על ידי הפוליסה 
ולפיכך מחיקתה של טענת הגנה בלתי מבוססת 
גילוי מצד המבוטח, אין בה כדי ליצור  כגון אי 

כיסוי ביטוחי לסיכון בלתי מבוטח.

לא  זו,  מתביעה  העולה  הפרקטית  והמסקנה 
של   במקרה  ביטוח  לחברת  לחזור  נכון  בהכרח 
טענות  קיבוע  לשקול  ויש  שנדחתה   תביעה 

הדחייה באמצעות הליך משפטי.

מנוי לתיקון והחלפת 
דודי שמש וחשמל 

מתחייבים 

לדוד חדש תמורת ישן
(אם לא הצלחנו לתקן)

*5676
kopellgroup.co.il

מדוע לא טענה טענת אי גילוי כבר במעמד מכתב 
הדחייה ובחרה להעלותה רק במסגרת כתב 

ההגנה? השאלה הנ"ל נותרה לא פתורה 
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במשך 20 שנה מספרים לי שהנה זה נגמר, שעולם 
מזדקנים  הסוכנים  סופו,  אל  מגיע  הביטוח  סוכני 
והדיגיטל ירמוס אותם. העולם משתנה וזהו. ישנה 
סברה בענף כבר למעלה משני עשורים שסקטור 
ליום  מגיע  זה  שהנה  לא",  "כבר  הביטוח  סוכני 
שהם כבר לא יהיו כאן. אני קורא לזה ביטוח ישיר 
בכפכפים. סליחה על הביטוי החריף כביכול אבל 
לשמחתי אני קורא כל אות על הנעשה ברשתות 
החברתיות ואז מנסה לצלול לעומקם של דברים 

ולהבין היכן טעיתי - אם בכלל. 
כשמתקשרים אל הביטוח הישיר אני נזכר בשתי 
המציא,  שלהם  הפרסום  שמשרד  הציפורים, 
עומדות על אדן החלון ומצייצות )גילוי נאות, בעל 
ואז  מכבי(  ואוהד  שלי  מכר  הוא  הפרסום  משרד 
אני מגיע אל הנקודה בה הלקוח מתקשר לביטוח 
הישיר שלכאורה, הוא המתחרה של סוכני הביטוח 
לרכב  ביטוח  לרכוש  ומבקש  לא(  ממש  )לדעתי 
שלו. מאותו רגע אין ספק שאני מצדיע על המענה 
שכנראה  המוכרן,  של  הטכנולוגיה  על  המהיר, 
לקוחות  קשרי  ניהול  מערכת  עם  עובד  גם  הוא 
שמאפשרת הקפצת מסכים והאינפורמציה שאליה 
הוא חשוף היא ממזרח למערב, פתוחה לכל עבר 
מבריק.  ממש  בע"פ  יודע  שהמוכרן  מידע  ואותו 
בביטוח הישיר הם גם יודעים לרדוף אחרי הלקוח 
ולהציע לו כמעט בכל 3 שעות הצעה יותר טובה. 
ואם הם זיהו שאני לקוח טוב? השם ישמור, הלך 

הטלפון. 

היחסים  את  סיימתי  לקוח  להיות  ברגע שהפכתי 
למסלול  ועברתי  האנושית  המוכרים  מערכת  עם 

יודע  ואני  בקטסטרופות  מטפלים  שבו  התביעות 
שרגע האמת ממנו חששתי אולי יגיע. 

אני מניח כי לקוחות ישראליים במזרח תיכון חדש 
)כמו ששמעון פרס היה נוהג להגיד( רוצים לשוחח 
עם בן אנוש, עם מישהו שהם מכירים, עם מישהו 
אני סמוך  זה לטפל במקרה.  עיסוקו עכשיו  שכל 
ובטוח שעולם הסוכנים יישאר כאן עוד הרבה זמן, 
למה? כי לקוחות ישראלים מעדיפים סוכני ביטוח 
המקצועיות  בגלל  הזמינות,  בגלל  המקרה,  בגלל 
וכן, גם בגלל הגרידיות – אין בזה בושה, כל בעל 

עסק רוצה להרוויח כסף. 

חבר שלי התקשר אליי וסיפר לי כי רכש רכב חדש, 
רציתי לשאול אותו קצת שאלות חודרניות אך לצערי 
הביישנות הרחיקה אותי. בזמן שאני מהרהר, הוא 
סיפר לי שהרכב עלה לו 480 אלף ₪ ולשאלתי היכן 
ישיר,  בביטוח  "מה?  ענה:  מייד  הוא  ביטוח  רכש 
יצא לי הכי זול". לימים )אחרי מעט ימים( הייתה 
לו תביעת ביטוח גדולה מאוד, בשעות הערב, הלא 
מאוחרות, והוא רצה לדווח. המענה "הלא אנושי" 
הפנה אותו מייד אל שירותי הדרך והגרירה והוא 
בסך הכל רצה לדווח על אירוע עם הרכב... המענה 
הסתבך  הוא  ושם  לאתר  אותו  הפנה  הממוחשב 
לגמרי עם הדיגיטציה. עזרתי לו להבין שלא משנה 
בגלל  ורק  שם  הוא  הביטוח  סוכן  ואיך,  קרה  מה 
נותן  קשבת,  אוזן  מציע  הוא  כל  קודם  המקרה. 

ייעוץ ראשוני, כדור הרגעה, "הכל יהיה בסדר". 
במשרדו  יש  בדרך-כלל  רציני  בסוכן  כשמדובר 
צוות עובדים שהלקוח כבר מכיר.  ההיכרות היא 

מנכ"ל קופל גרופ

מיקי קופל 
ישיר בכפכפים 
לקוחות ישראלים מעדיפים 
סוכני ביטוח בגלל המקרה

אני מניח כי לקוחות ישראליים במזרח תיכון חדש 
)כמו ששמעון פרס היה נוהג להגיד( רוצים לשוחח 
עם בן אנוש, עם מישהו שהם מכירים, עם מישהו שכל 

עיסוקו עכשיו זה לטפל במקרה

סוכני הביטוח עדיין מהווים את עיקר נתח השוק 
בעייני הלקוחות ומובילים בדעת הקהל: "סוכן 

הביטוח נאמן רק לי", אומרת לשכת סוכני הביטוח 
ולדעתי האישית, הסלוגן הזה ממש משקף
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ולפעמים   small talk יש  מעמיקה,  יותר  הרבה 
יועץ  או  פסיכולוג  או  עו"ד  להיות  הופך  הסוכן 
האירוע  בעת  מכך,  יתרה  המשפחה.  של  ארגוני 
למי  שואל:  ואני  לעזור.  יכול  ווטסאפ  הודעת  גם 
תשלח ווטסאפ? לציפורים? לשני כהן? למי תשלח 
שעשיתי  לעדכן  "רציתי  הקולית:  ההודעה  את 
תאונה גדולה ויש חבלה רצינית ברכב, לאן לגרור 
את הרכב ומה עליי לעשות?" ברוב המקרים, ואני 
אומר זאת מניסיוני ועל סמך היכרות מקרוב, בכל 

שעה סוכן הביטוח יהיה למענך כאן ועכשיו. 
רק  עובדים  הביטוח  סוכני  שרוב  סבור  גם  אני 
רגולציה  תחת  הם  שכן  שלהם  הלקוחות  לטובת 
של  המגדלת  זכוכית  ותחת  וחודרנית  מעמיקה 
הפיקוח שכל הזמן מאיימת ובתוכה היצרנים, שהם 

לא טלית שכולה תכלת שנוגסים כל הזמן בגבינה. 
סוכני הביטוח עדיין מהווים את עיקר נתח השוק 
"סוכן  הקהל:  בדעת  ומובילים  הלקוחות  בעייני 
הביטוח נאמן רק לי", אומרת לשכת סוכני הביטוח 

ולדעתי האישית, הסלוגן הזה ממש משקף.

נתח השוק של ביטוח ישיר הוא ממש לא תואם 
של  מכיסו  המשולמות  בפרסומות  ההשקעה  את 
רק  ענק שנועדו  על תקציבי  פה  ומדובר  הלקוח, 
הביטוח  סוכני  סקטור  את  לרמוס  אחת,  למטרה 
אין ספק  ולשנות את דעת הקהל לגבי הסקטור. 
מראים  כללי  בענף  הביטוח  על  הפיקוח  שנתוני 
זאת אחרת לגמרי בנתח השוק ולראייה הנתונים 

הכי עכשוויים הלקוחים מהאתר של שוק ההון.
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 תזכרו את מה שכתבתי כאן, סוכני הביטוח יהיו 
ובגלל  המקרה,  בגלל  ורק  זמן  הרבה  לעוד  פה 
שהלקוחות יודעים שיש על מי לסמוך, יש את מי 

לראות וכן גם על מי לצעוק וזה הכי ישראלי 

וטבעי. אותו סוכן ביטוח שנמצא מהצד השני של 
קו הטלפון יודע כיצד לשלם תביעות כאשר מגיע 
גם  בכלכלה,  אומרים  אליכם  יעבדו  שלא  וצריך. 

מספר הסוכנים עולה.

סוכני  על  הסיסמאות  כל  שבתוך  אותי  לימדו 
הביטוח יש גם עסקים. עסקים טובים הם עסקים 

מרוויחים. למרות כל הביקורת על הפיקוח על 
הביטוח ובמיוחד על המפקחת על הביטוח הגב' 

קשוחה  הסוכנים  לדעת  שהיא  סלינגר,  דורית 
מתווכח,  לא  הנתונים  עם  אני  סוכנים,  רוצה  ולא 
בשנים  ביטוח  לסוכנים  ששולמו  העמלות  סך 
בושה  ולא  עובדה  זו  בעלייה.  רק  האחרונות 

להרוויח.

מודעה
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מקבוצת

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

סוכן ביטוח, 
לקוחותיך חשובים לך?

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

מגוון פתרונות
בתפעול הפנסיוני

ללקוחותיך!

מודעה
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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!

ה
ע
ד
מו
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אין זה סוד שהענף הופך יותר ויותר תחרותי.
התחרות באה לידי ביטוי בכמה רמות, בין היתר, 

בתחרות מול סוכנויות ביטוח נוספות.
התגברות התחרות מכתיבה את הצורך להשתפר: 
יותר במה שעושים עבור המבוטח,  להיות טובים 

ובמקביל, לדעת לתקשר זאת.

ולמה הכוונה?
זו, לדעת מהו הערך המוסף שהמבוטח  במציאות 
יקבל בעבודה עם הסוכנות שלך, ולנסח זאת כך 

שכל מי שעובד בסוכנות ידע, יבין וידקלם זאת.
במקצועיות  ביטוי  לידי  בא  המוסף  הערך  האם   

ובידע?
בחברות  השונים  הגורמים  עם  בהיכרות  האם   

הביטוח?
  האם מבוטח ייהנה משירות זמין יותר?

ועוד.

מדובר  אם  וגם  לבד,  שעובד  סוכן  אתה  אם  גם 
בסוכנות גדולה, הכרחי להבין ולנסח:

מול  אל  כסוכנות  שלך  היחסיים  היתרונות  מהם 
מהן  מזה,  וחשוב  השונים?  ברבדיה  התחרות 
שהוא  מכך  כתוצאה  למבוטח  שיהיו  התועלות 

עובד עמך?

לדוגמא:
במגוון  הוא  הסוכנות  מיתרונות  אחד  למשל,  אם 

גבייה,  מחלקת  הפקה,  מחלקת  ביניהן  מחלקות, 
מחלקת תביעות, התועלות ללקוח, שרוצה, למשל, 

להוסיף בן משפחה לפוליסה: 
  זמינות גבוהה, יחסית. כשהוא מתקשר - יש מי 

שעונה.
  זמן הטיפול בפנייתו מתקצר, עקב פניה ישירה 

לגורמים הרלוונטיים בחברות הביטוח.
   הטיפול מקצועי וממוקד, מאחר ויודעים מה ואיך 

בדיוק לבצע, איזה טופס למלא ועוד.
יתרונות  ארגון,  ולכל  סוכנות,  לכל  למעשה, 

ותועלות מעט שונים.

ישנה סוכנות שיתרונה בוותק ובניסיון, וישנה כזו 
שיתרונה במחשוב ובמערכות תומכות.

בתחום  מומחה  בעובד  שתתהדר  סוכנות  ישנה 
סוכנות  וישנה  מסוים,  מסוג  בפוליסות   / מסוים 

שמעסיקה כוח אדם רב, כדי לשמור על הזמינות.
בחירותיה  את  המשקפים  ומאפייניה,  סוכנות  כל 

העסקיות. 
ולתקשר  החוזקות,  מהן  לדעת  הוא  שחשוב  מה 
והן  הקיימים  הן  ללקוחות,  הנכונה  בצורה  אותן 

הפוטנציאליים.

בעומס היומיום מומלץ לעצור לרגע, לא להתעצל 
אותך  שמבדלים  יתרונות  אותם  מהם  ולרשום, 
את  המבוטח  עבור  והופכים  המתחרים,  מול  אל 

ההתקשרות איתך לאפקטיבית ויעילה עבורו.

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

מיכל דגן ברעם
התמודדות בשוק תחרותי 
 קפיצת מדרגה בחצי שעה של עבודה

בעומס היומיום מומלץ לעצור לרגע, 
לא להתעצל ולרשום, מהם אותם יתרונות 

שמבדלים אותך אל מול המתחרים

*5676

חרטנו על דגלנו 

רק סוכני ביטוח!
קופל גרופ החברה היחידה המשווקת את 

מוצריה רק באמצעות סוכני הביטוח בישראל 
כבר 19 שנים ברציפות!

מהם היתרונות היחסיים שלך כסוכנות אל 
מול התחרות ברבדיה השונים? וחשוב מזה, 
מהן התועלות שיהיו למבוטח כתוצאה מכך 

שהוא עובד עמך?
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אל תוותרו 
על סוכן הביטוח 
בביטוח רכבכם 

סוכן הביטוח יישב אתכם פיזית במשרדו או 
אפילו בסלון ביתכם ויסביר לכם באריכות 

לכם  ישיב  הביטוח,  פוליסת  על  פרטים  ולפרטי 
וילווה אתכם  על כל השאלות  בסבלנות ובמקצועיות 

באופן צמוד ואישי לכל אורך תקופת הביטוח, 
בכל בעיה אשר תצוץ

 מאמר אורח – סו"ב גיל אנגלמן

שוק ביטוחי הרכב בישראל עבר בשנים האחרונות 
שינוי משמעותי - אם בעבר הייתה אפשרות לרכוש 
ביטוח רכב רק באמצעות סוכן ביטוח או דרך סוכנות 
ביטוח, כיום נכנסו לשוק ביטוחי הרכב חברות ביטוח 
לרכב  ביטוח  פוליסות  רכישת  המציעות  רבות, 
ישירות דרכן. למרות זאת, נראה שרכישת ביטוח 
ביותר  הטובה  האופציה  נשארה  ביטוח  סוכן  דרך 
ורוב המבוטחים מעדיפים לבטח את רכבם דרך סוכן 
ביטוח. בדרך זו, עם קבלת היחס האישי וההכוונה 
המקצועית המצוינת מסוכן הביטוח, רכישת ביטוח 
למשימה  ומסובכת  מעיקה  ממשימה  הופכת  רכב 
פשוטה ובמחיר משתלם. במאמר זה נסביר בקצרה 
מדוע כדאי לבטח את רכבכם דרך סוכן ביטוח ולא 

ישירות דרך חברת ביטוח. 

מדוע כדאי לרכוש ביטוח רכב דרך סוכן ביטוח?
לרכישת ביטוח רכב דרך סוכן ביטוח יתרונות רבים 

בהשוואה לחברות הביטוח הישירות:

יחס אישי: סוכן הביטוח לרוב נהיה "חלק מהמשפחה" 
הכי  בצמתים  המבוטח  את  מלווה  והסוכן  מאחר 
כתף  לתת  יהיה שם  תמיד  הסוכן  בחייו.  חשובות 
באירועים קשים כמו למשל שריפה בבית, תאונת 
דרכים ואירועים חיוביים כמו רכישת נכס לביטוח 

משכנתא, פתיחת עסק ועוד.

אין  ישירה,  ביטוח  מחברת  ביטוח  רוכשים  כאשר 
הצרכים  את  שמכיר  הסוכן  של  האישי  המגע  את 
בשעת  קרובות  ולעיתים  הלקוח  של  האישיים 
יאלץ להתמודד  )תביעת הביטוח( המבוטח  הצורך 

מול מוקד טלפונים ומעבר מנציג אל נציג.
לב  לשים  חשוב  רכב  ביטוח  שרוכשים  לפני 
חברות  שמציעות  בפוליסות  הקטנות  לאותיות 

שוק,  סקר  לבצע  מאוד  ורצוי  השונות  הביטוח 
בתוכה  כוללת  כ-"זולה"  שניראת  פוליסה  לעיתים 
או  בתאונה  מאוד  גבוהה  עצמית  השתתפות 

שנדרשת התקנה של מערכות מיגון יקרות ברכב
כלא  דבר  של  בסופו  להראות  לביטוח  שגורמות 
לעומק  לבחון  לכם  יעזור  הביטוח  סוכן  משתלם. 
ולהשוות איזה כיסוי נותנת פוליסת ביטוח בחברת 
ולמצוא  אחרת  ביטוח  חברת  לעומת  אחת  ביטוח 

עבורכם את הכיסוי הטוב ביותר.

שירות מקצועי: כאשר אתם רוכשים פוליסת ביטוח 
אתם  ישירה,  חברה  מוקד  דרך  הטלפון  באמצעות 
בדרך כלל תקבלו שירות ממוקדני שירות שהם לא 
הרכב  ביטוחי  בתחום  ומקצועיים  בקיאים  מספיק 
אשר עברו הכשרה קצרה ביותר תחת אותה חברת 
ביטוח. בנוסף, יש להם אינטרס ברור וחד משמעי 
בחברת  הקיימות  הביטוח  פוליסות  את  למכור 
שהיא  בטוח  לא  כלל  כאשר  גם  שלהם,  הביטוח 
מתאימה לצרכים האישיים שלכם. לכן, אלה מכם 
שיפנו  רצוי  ואכפתי,  אישי  יחס  לקבל  המעוניינים 
לסוכן ביטוח אשר לא מוטה חברת ביטוח ספציפית.
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תביעות שהן במקום "אפור", כך שלא ברור 
האם התביעה צריכה להיות מאושרת או לא, 
סוכן הביטוח יתגייס למען הלקוח וידאג שהוא 

יקבל תשלום ולעיתים גם לפנים משורת הדין

סוכני  דרך  ביטוח  ברכישת  המרכזי  היתרון 
ביטוח  לסוכן  המקצועיות.  נושא  הוא  ביטוח 
נרחב  וידע  רב  ותק  ניסיון,  יש  מקצועי 
סוכן  כן,  כמו  השונות.  השוק  בפלטפורמות 
הביטוח יישב אתכם פיזית במשרדו או אפילו 
ולפרטי  באריכות  לכם  ויסביר  ביתכם  בסלון 
לכם  ישיב  הביטוח,  פוליסת  על  פרטים 
בסבלנות ובמקצועיות על כל השאלות וילווה 
תקופת  אורך  לכל  ואישי  צמוד  באופן  אתכם 
לציין,  תצוץ. חשוב  בעיה אשר  בכל  הביטוח, 
עבורכם,  יבחר  ומקצועי,  טוב  ביטוח  שסוכן 
דרכים  חבילת  הרכב,  לביטוח  כהשלמה 
לכם  שתיתן  חיצונית,  חברה  דרך  משתלמת 
יותר מאשר דרך  ואיכות ברמה טובה  שירות 
חברת הביטוח המציעה לרוב תנאים פחותים. 

טובת  את  רואה  הביטוח  סוכן  הלקוח:  טובת 
הלקוח ויחפש עבורו את הכיסוי הטוב ביותר. 
כאשר הסוכן עובד מול מספר חברות ביטוח, 
יש לו אפשרות להעביר את המבוטח לחברת 
לשפר  אפשרות  תהיה  כאשר  שונה  ביטוח 

תנאים )ואת מחיר הפוליסה(.
בעניין התביעות – תביעות שהן במקום "אפור", 
להיות  צריכה  התביעה  האם  ברור  שלא  כך 
למען  יתגייס  הביטוח  סוכן  לא,  או  מאושרת 
ולעיתים  תשלום  יקבל  שהוא  וידאג  הלקוח 
שסוכן  מאחר  זאת,  הדין.  משורת  לפנים  גם 
הביטוח דואג ללקוחותיו ומעוניין בטובתם ויש 
לו "כוח" מסחרי מול חברת הביטוח וזאת אל 
עם  ישיר  באופן  מול מבוטח אחד שמתמודד 

חברת הביטוח. 

סיכום:
במקום  רכב,  ביטוח  לרכוש  באים  כאשר 
הישירות,  הביטוח  חברות  מול  להתמודד 
מומלץ לרכוש ביטוח אצל סוכן ביטוח. בדרך 
ונקי  שקט  ראש  לעצמכם  מבטיחים  אתם  זו, 
מדאגות, שכן יש מי שדואג לאינטרסים שלכם 

מול חברת הביטוח. 
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אחד מתפקידיו של סוכן ביטוח מקצועי ובמסגרת 
ציר  על  לבדוק  הוא  לקוחותיו  כלפי  אחריותו 
הזמן כיצד הלקוח ומשפחתו ערוכים לתרחישים 
או  פטירה  כגון  משמחים  אינם  חלקם  מסוימים, 
נכות וחלקם משמחים כגון לימודים של הילדים, 
בדיקות  במסגרת  ועוד.  דירה  לרכישת  חסכון 
צרכים  בין  מפגש  למעשה  מתבצע  תקופתיות 
ורצונות מצד אחד ועם מצב נתון מצד שני. למצב 
תרחיש  לכל  אלטרנטיבות  להתאים  יש  הנתון 

ותרחיש בין אם הוא שמח או עצוב.

לקוחות שיש  בעיקר  הצרכים אשר מאפיין  אחד 
הוא הפתרון  ילדים קטנים  כגון  יש תלויים  להם 
צפוי,  לא  פטירה  במקרה  החיים  רמת  לשמירת 
צריכה  הקיימת  החיים  רמת  על  שמירה  כאשר 
להכיל בתוכה גם רצונות להבטחת עתיד הילדים 

בתחום השכלה גבוהה ועוד.

של  מצבם  להבטחת  הנפוץ  הביטוחי  הפתרון 
השאירים במקרה פטירה הינו ביטוח ריסק, אשר 
בפוליסה  המוטבים  מקבלים  האירוע  קרות  בעת 
חד  סכום  החוקיים(  השאירים  גם  שהם  )בהנחה 
המשפחה  את  ולשמר  להחזיק  אמור  אשר  פעמי 
לאפשר  זמן,  ולאורך  מסוימת,  חיים  ברמת 
למשפחה לשמור על משכנה, על המשך החוגים 
חסכון  קרנות  בניית  המשך  לילדים,  הפרטיים 
להשכלה גבוהה ועוד פרמטרים שבבסיסם טמון 

הרצון לשמר את הקיים ככל האפשר.

אם ניקח עצמאי אשר הכנסתו נטו היא ₪20,000 
הרי  יחיד,  מפרנס  הדוגמה  לצורך  והוא  לחודש, 
נטו,   ₪240,000 שנה  כל  מרוויח  עצמאי  אותו 
היחידה  ההכנסה  שזו  ובהנחה  אלו  כספים  ועם 
קיום  המילה  כאשר  המשפחה,  מתקיימת  שלו, 
ורצונות אשר  מכילה בתוכה הרבה מאוד צרכים 
בסופם מסמלים רמת חיים מסוימת, כולל הוצאות 

קבועות, משתנות, חסכונות ועוד ועוד.

אם אשאל כמה ביטוח צריך אותו עצמאי למקרה 
של פטירה מוקדמת חו"ח, הרי אין ספק שאקבל 
תצא  יניחו שהאלמנה  אשר  יש  שונות.  תשובות 
מימוש מקום  יש שיכניסו  מסוים,  לעבוד בשלב 
וכמובן  קטנה  יותר  לדירה  ומעבר  קיים  מגורים 
מגוון ההנחות הוא עצום, אבל אפשט את הדילמה 
ואבהיר שבישיבה עם סוכן הביטוח שלו החליט 
של             ריסק  ביטוח  לרכוש   35 בן  עצמאי  אותו 
בהכרח  לא  אולי  זה  סכום  אם  גם   ,₪ מיליון   2
ייתן פתרון ב- 100%, זה כרגע משקף את היכולת 

סו"ב, מנכ"ל משותף 
"ארנון את וינשטוק"

יובל ארנון 
מה יעשו אלמנה ושאירים 
עם 2 מיליון₪? 

דבר אחד ברור, תפקידו של הסוכן הינו להציף 
צורך ולדעת לכמת אותו בצורה מקצועית, לעקוב 
אחר התפתחות הצורך לאורך השנים, ולהציב 
בפני הלקוח אלטרנטיבות אשר ביום פקודה, 

ובמיוחד במקרי טראומה קיצוניים כגון פטירה 
מוקדמת, יוכלו השאירים ליהנות מפרי התכנון 

המקצועי שנערך ללקוח בעודו בחיים

האלטרנטיבה המקצועית הטובה יותר הינה 
שילוב של קבלת סכום חד פעמי וקצבה חודשית 

אשר נקבעת על בסיס גיל הילדים לדוגמה
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שלו לרכוש ביטוח בנוסף לביטוחים נוספים שיש 
האלמנה  יעשו  מה  השאלה:  נשאלת  עכשיו  לו. 
אשר   ₪ מיליון   2 של  ההמחאה  עם  והשאירים 
יביא להם סוכן הביטוח? סוכן הביטוח שיהיה גם 
היחיד שיביא משהו ממשי מעבר לדברי ניחומים 

של שאר הסובבים את המשפחה.
יעשו השאירים עם   נשאלת השאלה, מה  כאמור 
2 מיליון ₪? כמות היועצים אשר יגיעו לאלמנה 
תהיה גדולה, כל אחד עם האינטרס שלו כמובן, 
חלק  נדל"ן,  על  ידבר  חלק  בנק,  על  ידבר  חלק 
תגדל  כך  היועצים  וככמות  בורסה...  על  ידבר 
הדילמה של השאירים וגם הסיכוי שלהם לטעות 

ילך ויגדל.

הינה  יותר  הטובה  המקצועית  האלטרנטיבה 
שילוב של קבלת סכום חד פעמי וקצבה חודשית 
אשר נקבעת על בסיס גיל הילדים לדוגמה. מעבר 
החודשית  הקצבה  כספי  את  להפנות  ניתן  לכך, 
לחסכון  פתרון  ישמשו  אשר  חסכון  לפוליסות 
חיים  רמת  ישמרו  ובמקביל  גבוהה  להשכלה 
סבירה למשפחה או להיפך, את הסכום החד פעמי 

להשקיע בפוליסת חסכון, ואת הקצבה החודשית 
ישנם  וכמובן  החיים,  רמת  על  לשמירה  לנצל 

שילובים נוספים בין שתי האופציות.

המשמעותי  הגידול  לאור  בימינו  אם  ויכוח  קיים 
לא.  או  יורד  צורך  הינו  ריסק  החיים,  בתוחלת 
ניתן לתקוף סוגיה זו מכיוונים שונים, אבל דבר 
צורך  הינו להציף  אחד ברור, תפקידו של הסוכן 
ולדעת לכמת אותו בצורה מקצועית, לעקוב אחר 
בפני  ולהציב  השנים,  לאורך  הצורך  התפתחות 
הלקוח אלטרנטיבות אשר ביום פקודה, ובמיוחד 
מוקדמת,  פטירה  כגון  קיצוניים  טראומה  במקרי 
המקצועי  התכנון  מפרי  ליהנות  השאירים  יוכלו 

שנערך ללקוח בעודו בחיים.

מוגש כחומר למחשבה.

הכנה לאודישנים
שיעורי פיתוח קול 

שיעורי נגינה בצ'לו 
שיעורי נגינה בויולה דה גמבה

נוכחות בימתית

מורה לפיתוח קול, זמרת 
ונגנית ויולה דה גמבה וצ'לו

לפרטים נוספים חייגו: 054-212-1419

הכנה לאודישנים
שיעורי פיתוח קול 

שיעורי נגינה בצ'לו 
שיעורי נגינה בויולה דה גמבה

נוכחות בימתית

מורה לפיתוח קול, זמרת 
ונגנית ויולה דה גמבה וצ'לו

לפרטים נוספים חייגו: 054-212-1419

מודעה
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האם ניתן לעבוד כרגיל במצב של אי שליטה בסוגרים 
וצורך בתנאים סטריליים? לפי 'ביטוח ישיר' כנראה 

שזה אפשרי. 

תושב לוד )60( עבד מנעוריו כמכונאי רכב ומלגזות 
והיה בעל עסק עצמאי במשך 40 שנה. האיש לקה 
בסרטן שלפוחית השתן, עבר כריתה של השלפוחית 
עד  התדרדר  מצבו  ומזיהומים.  מסיבוכים  וסבל 
שהיה צורך להנשימו ולהרדימו למשך חודש ימים. 
תרופתי,  וטיפול  ארוך  שיקום  תהליך  עבר  האיש 
נותר  ובעקבות כך,  נוספות,  ואושפז מספר פעמים 

עם מגבלות בריאותיות קשות. 
פנה  אליה  לאומי,  לביטוח  במוסד  רפואית  ועדה 
המכונאי, קבעה כי הוא נמצא לכל הפחות באובדן 
כושר עבודה זמני במשך חודשים רבים ועד חודש 
10/2018 )כולל( – ולאחר מכן תקבע נכותו הצמיתה. 

פוליסת ביטוח אובדן  המכונאי, שרכש לפני שנים 
החברה  אל  פנה   – ישיר'  מ'ביטוח  עבודה  כושר 
נעתרו  בתחילה  הפוליסה.  את  להפעיל  בבקשה 
ב'ביטוח ישיר' לבקשתו - ושילמו לו גמלה חודשית 
בסך ₪7,500 , אך כעבור מספר חודשים, הפסיקה 
החברה לשלם את הגמלה בטענה כי מצבו השתפר 
פנה  לו,  בצר  לעבוד.  להמשיך  מסוגל  ושהוא   –
בשמו  הגיש  אשר  אלמוג,  רפאל  לעוה"ד  המכונאי 

תביעה לביהמ"ש השלום בתל אביב.  
מריו  ד"ר  של  דעתו  חוות  צורפה  התביעה  אל 
סקולסקי, מומחה ברפואה תעסוקתית אשר בדק את 
המכונאי, וקבע כי הוא איננו כשיר לשוב לעבודתו 

- ויש לראות בו נכה בשיעור של 100% לצמיתות.
הרפואיות  למגבלותיו  מלבד  אלמוג,  עוה"ד  לדברי 
מקום  אף  סובל,  הוא  מהן  הקשות  והתפקודיות 

התנאים  את  למרשו  להבטיח  יכול  לא  עבודה 
ועקב מצבו הבריאותי  נזקק,  הוא  הסטריליים להם 

הוא נקלע למצוקה כלכלית קשה.
המשפט  מבית  בתביעתו  מבקש  אלמוג  עוה"ד 
את  למרשו  לשלם  ישיר'  'ביטוח  לחברת  להורות 
ולהמשיך   - רטרואקטיבית  הביטוח  תגמולי  מלוא 
לשלם לו גמלה חודשית כל עוד הוא סובל מאובדן 
כושר עבודה. כמו כן דורש עו"ד אלמוג כי 'ביטוח 
אותם  הפרמיות  תשלומי  את  לתובע  תשיב  ישיר' 
מתשלום  ולשחררו  תביעתו  להגשת  עד  שילם 

פרמיות בעתיד.

מירידה  סובל  מרשו  אלמוג,  רפאל  עוה"ד  לדברי 
ניכרת במשקלו, מגלי חום, מחוסר שליטה בסוגרים 

ומבעיות בריאותיות מטרידות נוספות. 
לדבריו, אף שניסה בתחילה להמשיך ולעבוד באופן 
חוסר  עקב  מעיסוקו  לפרוש  המכונאי  נאלץ  חלקי, 
יכולתו לתפקד, וזאת בין השאר מפני שהוא סובל 
מתחושת שריפה ברגליו ומתעייף אחרי הליכה של 

כמה מאות מטרים. 
לעבור  צפוי  התובע  כי  בתביעה  נטען  לכך,  בנוסף 
ונאלץ  המרה  כיס  לכריתת  נוסף  ניתוח  בעתיד 
נוחיות  לחדרי  גישה  על  יומיומי  באופן  להקפיד 
סטרילים שימנעו ממנו התפתחות של זיהומים בשל 

בתחילה נעתרו ב'ביטוח ישיר' לבקשתו - ושילמו לו 
גמלה חודשית בסך 7,500 שקלים, אך כעבור מספר 
חודשים, הפסיקה החברה לשלם את הגמלה בטענה 

כי מצבו השתפר – ושהוא מסוגל להמשיך לעבוד

שותף מייסד 
משרד עו"ד אלמוג - שפירא

עו"ד רפאל אלמוג 
תביעה: לקה בסרטן, ונזקק לקטטר 
ולתנאים סטריליים 
אך ב'ביטוח ישיר' מתעקשים שהוא 
כשיר לשוב לעבודתו 
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מיתוג החודש!

סוכנות פרטוש ביטוחים 
בניהולו של סוכן הביטוח 

שי פרטוש, הצטרפה 
לשירותי ניו מדיה קופל 

והתחדשה במיתוג!
 

המיתוג נקי ואלגנטי אך 
עם זאת צבעוני, משדר 

משפחתיות ומשקף 
במלואו את סוכנות הביטוח 

פרטוש ביטוחים.
המיתוג כלל לוגו, כרטיסי 

ביקור, נייר מכתבים, מיתוג 
ברשתות החברתיות 

פייסבוק ואינסטגרם ועוד..

הקטטר בו הוא נאלץ לעשות שימוש.
ועדה רפואית של המוסד לביטוח הלאומי 
הבריאותי  )המל"ל(, אשר בדקה את מצבו 
של התובע קבעה, כי האיש איבד את כושר 
עבודתו באופן זמני לפחות – וזאת בשיעור 
פי  על   .2018 לאוקטובר  עד   ,100% של 
המל"ל  זה,  תאריך  לאחר  המל"ל,  החלטת 
יבחן שוב את זכאותו לגמלת נכות קבועה. 

הוא  כי  למבוטח  הודיעה  ישיר  "ביטוח 
יכול להמשיך לעבוד". בעקבות מצבו פנה 
בתביעה  ישיר'  'ביטוח  לחברת  המכונאי 
לו  המגיעים  הביטוח  תגמולי  את  לקבל 
אותה  העבודה  כושר  אובדן  מפוליסת 
אלמוג,  עוה"ד  לדברי  מהחברה.  רכש 
מחויבת  ישיר'  'ביטוח  הפוליסה,  פי  על 
חודשיים  ביטוח  תגמולי  למבוטח  לשלם 
כושר  אובדן  של  במקרה   ₪7,500 בסך 
עבודה מלא. כמו כן, חברת הביטוח צריכה 
לפטור את המבוטח מתשלום דמי הביטוח 

החודשים. 
חברת 'ביטוח ישיר' הכירה בתחילה במצבו 
התפקודי הקשה – ואף שילמה לו תגמולים 
הפתעתו,  למרבה  אך  חודשים.   7.5 למשך 
מכתב  התובע  קיבל  תקופה,  אותה  בתום 
מבחינתה  כי  התבשר  ובו  ישיר',  מ'ביטוח 
הוא כשיר לשוב לעבודה מלאה ואינו זכאי 
עוד לתגמולי ביטוח על אובדן כושר עבודה. 

ברפואה  מומחה  סקולסקי,  מריו  ד"ר 
תעסוקתית שבדק את הגבר מטעם התביעה, 
קבע כי המכונאי אינו כשיר לחלוטין לשוב 
לעבודתו - ויש לראות בו נכה בשיעור של 
100% לצמיתות. בנוסף ציין ד"ר סקולסקי 
בחוות דעתו, כי האפשרות של המכונאי בן 
ה - 60 להסב את מקצועו - היא אפסית, וכי 

מצבו הבריאותי רק צפוי להחמיר בעתיד. 
אלמוג  עו"ד  הגיש  אותה  בתביעה 
מבקש  הוא  אביב,  בתל  השלום  לביהמ"ש 
'ביטוח  חברת  את  לחייב  המשפט  מבית 
ביטוח  תגמולי  למרשו  לשלם  ישיר' 
כל  לשלמם  ולהמשיך  וכן  רטרואקטיביים, 
כמו  עבודה.  כושר  אובדן  במצב  הוא  עוד 
לתובע  להשיב  ישיר'  'ביטוח  נדרשת  כן, 
עד  שילם  אותם  הפרמיות  תשלומי  את 
הגשת תביעתו ולשחררו מתשלום פרמיות 

לתיאום פגישת ייעוץ בעתיד.
ופרטים נוספים: 

050-3009436
liatgefen@kopellgroup.co.il

אנחנו נצבע אותך מעסק למותג!

פרטוש ביטוחים

partushagency
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הכר את המומחה

אופיר שפיגל

מנכ"ל ובעלים של משרד
אופיר שפיגל תקשורת 
וקשרי ממשל

מהו השירות שאתם מציעים ללקוחותיכם?
ממשל  וקשרי  תקשורת   – שפיגל  אופיר  משרד 
ותדמיתי  תקשורתי  אסטרטגי,  בייעוץ  עוסק 
מציעים  אנחנו  ציבוריים.  וארגונים  חברות  עבור 

ללקוחותינו מטריית שירותים הכוללת: 
לקידום  ומטרות  יעדים  קביעת   - ייעוץ אסטרטגי 

העסק שלך והגדרת הדרכים למימושם.
יחסי ציבור )קשרי עיתונות( בארץ ובחו"ל - במטרה 
השונים  התקשורת  בכלי  קבועה  נוכחות  לייצר 

וחשיפה לקהלי היעד המתאימים.
בידול אסטרטגי של החברה ממתחריה בשוק. 

אל  מידע  והעברת  הארגון  ייצוג   – פוליטי  לובי 
על  להשפיע  במטרה  בממשל  ההחלטות  מקבלי 
שנקבעה.  לאסטרטגיה  בהתאם  החלטותיהם 
והוא  ישראל  מכנסת  לוביסט  אישור  יש  למשרד 

פועל בהתאם לתקנון הכנסת.
מיתוג  הכולל:  בניו-מדיה  ומיתוג  שיווק  פרסום 
חזותי, שיווק ופרסום ברשתות החברתיות וקידום 

אתרים. 
ציבור  יחסי  של  ייצוג  יהיה  שלחברה  חשוב  מדוע 

והאם גודל החברה מהותי לתחום?
את  חושפים  וארגונים  לחברות  ציבור  יחסי 
השירותים והמוצרים בפני קהלי יעד פוטנציאליים, 
את  לקדם  ונועדו  המותג  את  ומחזקים  בונים 
יהיו  הציבור  שיחסי  מנת  על  שלו.  האינטרסים 
תוך  זמן,  לאורך  אותם  לבנות  נדרש  אפקטיביים 
לגבי  מתמדת  ובחינה  הארגון  עם  פעולה  שיתוף 

אפקטיביות האסטרטגיה. 
היח"צ.  לתחום  בהכרח  קשור  אינו  החברה  גודל 
בתחילת  סטארט-אפ  בחברת  מדובר  לעיתים 
דרכה שהבחירה ביח"צ נועדה כדי לפרוץ לתודעה 
ולקבל חשיפה בתקשורת. פעילות יח"צ מתאימה 
שינוי  בתהליך  לארגונים  במשבר,  לארגונים 
תקדם  שהחשיפה   - במקום  שדורכים  ולארגונים 
ומול  העניין  בעלי  בקרב  שלהם  האינטרסים  את 

קהל היעד שאליו הם מכוונים. 

לחברה  שיווקית  אסטרטגיה  בונים  אתם  כיצד 
חדשה שהצטרפה לשירותכם?

מניסיון של שנים המטרה הראשונה היא לבחון מי 
הם קהלי היעד ובהמשך לבחון מה הכלים הנכונים 
להגיע אליהם. לעולם נזכור כי תקשורת היא כלי 
הכלים  הם  מה  תבחן  עבודתנו  ולכן  מטרה  ולא 
הנכונים ביותר. כמו כן חשוב להיערך מראש. ישנם 
מועדים ואירועים שאנו מכירים מראש ואין טעם 
90 מבלי שהתכוננו. כבר עכשיו  להגיע לדקה ה- 
ברור שבעוד שלושה חודשים יחול ראש השנה - 
למה להמתין לרגע האחרון? למה לא לחשוב על 

מתנות ללקוחות כבר עכשיו?
ספר לנו על מקרה/ על לקוח שזכור לכם במיוחד 

אותו ניהלת/ ייצגת בתקשורת?
ליווינו  פועל  שמשרדנו  מעשור  למעלה  במהלך 
חשוב  ועצובים,  משמחים  משמעותיים  אירועים 
ללמוד מכל נושא, ישנם קמפיינים מרגשים, ישנם 
משתדלים  אנו  לקהילה,  תרומה  שהם  קמפיינים 
להתייחס לכל לקוח ולאהוב כל קמפיין כאילו הוא 

הקמפיין היחיד הקיים באותו הרגע.
מהם הפרמטרים שחשוב שלקוח ישים עליהם דגש 

על מנת להבדיל את עצמו ממתחרים? 
כדי שלקוח יבדל עצמו מהמתחרים, ראשית עליו 
ללמוד היטב את התחום אליו הוא שייך, להתעדכן 
כל העת, ללמוד על מתחריו - כך יוכל למתג את 
וייחודי. הבידול נעשה במכוון  עצמו באופן שונה 
מתחריו  מעל  האובייקט  את  להבליט  מנת  על 
כחלק מהאסטרטגיה למיצובו בעיני הציבור כטוב 
אחרת בהתאם  תכונה  כל  או  יותר,  איכותי  יותר, 
רלוונטיים  להישאר  וכדי  הכללית.  לאסטרטגיה 
בסביבה  במתרחש  מעודכנים  להיות  צריך 
שיתאים  תקשורת  ערוץ  ולהעדיף  התקשורתית 

ביותר למסרים שאותם רוצים להעביר. 
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 פיינטבול כבר עשיתם?
הגיע הזמן לדבר הבא!!!! 

מטווח חץ וקשת ומשחק ארצ׳רי תג 
אטרקציה מטורפת וייחודית  

 המשלבת משחק תחרותי משובח

 פרץ אדרנלין מטורף 

להזמנות: 058-6895554

 ניתן להזמין אותנו לשדרג לכם: 
 • ימי גיבוש

 • ימי הולדת
 • בר/בת מצווה

• פעילות במלון/קייטנות

אנה פודגורניך
מנהלת כספים

עובדת בחברה מזה שנתיים

הכר את הצוות

כמה שנים את עובדת בקופל גרופ ומה תפקידך 
בחברה?

שנה  ראשית  כלכלנית  בתפקיד  בחברה  הועסקתי 
כספים  מנהלת  לתפקיד  קודמתי  מכן  ולאחר  וחצי 

בחברה.
מהם היעדים שלך בחברה?

היעדים שלי הם: א. ייעול ושיפור תהליכי עבודה
ב. קידום ופיתוח של ההון האנושי בחברה

שירות  ומתן  מענה  )זמני  החברה  ביעדי  עמידה  ג. 
מהיר ואיכותי(

ד. קידום מערכות מידע
מהי החוזקה של מחלקת הכספים של קופל גרופ?

ומקפידה  צוות,  בעבודת  פועלת  הכספים  מחלקת 
לתת שירות פנים וחוץ אירגוני איכותי ומהיר.

מהם השיפורים / השינויים שהחברה עברה במהלך 
השנה האחרונה והאם יש שינויים עתידיים נוספים 

שהיא עומדת לעבור?
שינויים  מספר  האחרונה  בשנה  עברה  החברה 
במגוון תחומים כמו פיתוח תפקידי מפתח לייעול 
ומינוף החברה, התייעלות בתחום מערכות מידע 
)תוכנת באמפיארד לדוגמא(. כמו כן תמיד דאגנו 
וחידוש  לשיפור  גם  והשנה  העובדים  לרווחת 
שהחברה  עתידיים  שינויים  העבודה.  סביבת 
עומדת לעבור הם בתחום מערכות מידע- שידרוג 
מערכות המידע הקיימות על מנת להמשיך לתת 
את השירות הטוב והחדשני ביותר לסוכני הביטוח 

ולכלל לקוחות החברה.
היכן את רואה את עצמך בעוד 5 שנים?

זוכה לעבוד עם הצוות שלי שאני מאוד  קודם כל 
בתפקיד  מתפתחת  שנים,   5 בעוד  גם  אוהבת 
וחדשות  קיימות  להזדמנויות  החברה  עם  וצומחת 

שלשוק יש להציע לנו.
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27



*5676
kopellgroup.co.il


