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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

טור דעה
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מנכ"ל קופל גרופ

מיקי קופל

טור דעה

למדים  אנו  דיגיטציה  מדברים  שכולם  בעידן 
בגלל  ביטוח  סוכני  ורוצים  מכירים  שלקוחות 
ויותר.  יותר  ניצמד אליו  המקרה. זהו מושג שאנו 
בעת  כי  ביטוח  סוכני  וצריכים  רוצים  לקוחות 
האירוע רק סוכן ביטוח יודע לטפל בלקוח ו"לשכב 

על הגדר" מול היצרנים למען הלקוח. 

בכירים של  יותר  רואים  אנו  בחודשים האחרונים 
חברות הביטוח מתבטאים וחוזרים למשפטים כמו 
"רק סוכני ביטוח" ומצהירים זאת על דפי המדיה 
באופן מאוד ברור.  ימים יגידו האם השאלה שצפה 
ביטוח?  סוכני  רוצות  ביטוח  חברות  האם   - לה 
שכולם  לנו  ברור  אך  המציאות,  במבחן  תעמוד 
הלקוחות  ורוב  ברגליים  מצביע  שהעם  מבינים 

במדינת ישראל בוחרים בסוכני הביטוח.

כן, אנו רואים שהמגמה לא משתנה. למעלה מ-85% 
הביטוח  בסוכני  בוחרים  יציב  באופן  מהלקוחות 
בישראל, זה מוכיח את עצמו והפרודוקציה זורמת 
אל היצרנים ממחשבי סוכני הביטוח. תמיד חברות 
ירצו לקבל יותר פרמיה ולשלם פחות עמלות אך 
זה נתון למו"מ ונתון להחלטה של סוכן הביטוח עם 

מי הוא עובד והיכן נוח לו להעביר סחורה.
אנו בקופל גרופ מוכיחים שהאסטרטגיה לעבוד רק 
עם סוכני הביטוח בישראל בשירותי הדרך, מביאה 
אותנו כל פעם לשיאים חדשים ולתוצאות עסקיות 
הדדיות, בזכות סוכני הביטוח שיודעים לפרגן לנו 
סוכני  עם  רק  לעבוד   )1999 )משנת  ההחלטה  על 
מטפלים  הביטוח  סוכני  אצלנו  גם  שכן,  ביטוח, 

בלקוחות.

אלה  הם  ביטוח,  סוכני  רק  אחרת,  ארץ  לנו  אין 
ובזכותם יש לנו פרנסה  שהביאו אותנו עד הלום 
ועל כך אנו יודעים לפרגן לסוכנים ולעמוד לצידם 

גם בגלל המקרה.
הפיקוח על הביטוח לא מציין כי סוכני הביטוח לא 
החוזרים  למרות  או  הסברה  למרות  לענף.  טובים 
רק  שהחוזרים  האישית  דעתי  את  מדגיש  אני 
מחזירים את כולנו לעבוד מסודר ונותנים לנו את 
שזו  כמובן  ללקוחות.  מוצרים  להתאמת  הבחירה 
הסקטור  על  שמביט  כמישהו  שלי  אישית  דעה 

ולומד כל אות שמתפרסמת.
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עורך הדין

ג'ון גבע

התביעה נדחתה למרות שחברת הביטוח לא 
המציאה למבוטח את ספר הפוליסה

של  תביעתו  נדונה  בחיפה  השלום  משפט  בבית 
קוגן בנימין ולדימיר )"התובע"( על ידי עו"ד מיכאל 
חברה   )AIG( ישראל  איי.איי.ג'י  כנגד  ואח'  קורן 
עו"ד  ידי  על   )"AIG"  – )"הנתבעת"  בע"מ  לביטוח 
עומר צ'פניק ואח'. פסק הדין ניתן באפריל 2018, 
בהיעדר הצדדים, מפי כבוד השופטת סיגלית מצא.
עובדות המקרה: מדובר על תביעה לתשלום הפרש 
אישיות  תאונות  פוליסת  מכוח  ביטוח  תגמולי 
שרכש התובע מאת הנתבעת – AIG. התובע נפגע 
עת החליק בדרכו להסעה למקום עבודתו, ונגרמה 

לו נכות צמיתה בשיעור 10%. 

טענות הצדדים: התובע טען, כי AIG לא המציאה 
לו את הפוליסה בהתאם לחובתה לפי סעיף 2)א( 
לחוק חוזה הביטוח, וכי בהתאם למפרט הפוליסה 
)"הרשימה"( שהומצאו לו, הוא זכאי לפיצוי מלא, 
בהתאם לתביעתו. לטענתו, הפוליסה מרקנת מכל 
לטענתו,  משכך,  המפרט.  לפי  זכויותיו,  את  תוכן 
הפוליסה  למפרט  בהתאם  מלא  לפיצוי  זכאי  הוא 
את  המציא  שלא  מבטח  לטענתו,  לו.  שהומצא 
הפוליסה למבוטח אינו זכאי להסתמך על הסייגים 
משלושה  אחד  התקיים  אם  אלא  בה,  הכלולים 
תנאים, שהנטל להוכחתם מוטל על המבטח: ידיעת 
המבוטח על תנאי הפוליסה, למרות שזו לא הומצאו 
הפוליסה  המצאת  אי  בין  סיבתי  קשר  היעדר  לו. 
למבוטח לבין הנזק, הפרת חובת הזהירות החלה 
על המבוטח. AIG טענה, כי המקרה אינו חוסה תחת 
"תאונה"  הגדרת  לגדר  נכנס  אינו  שכן  הפוליסה, 

שולמו  לטענתה,  בפוליסה.  ההגדרה  כמשמעות 
לתובע תגמולי הביטוח מכוח הפוליסה במלואם, 
לרבות פיצוי בגין שבר ונכות – 10% מסכום הפיצוי 
המקסימלי הקבוע בפוליסה, וכי תשלום זה בוצע 
לפנים משורת הדין, שכן נכות התובע אינה נכנסת 

לגדר הגדרת "נכות" בפוליסה.

נחלקו  הצדדים  כי  ציין,  המשפט  בית  הדין:  פסק 
בשאלה האם זכאי התובע לפיצוי בגין ימי החלמה 
להוראות  בהתאם  כי  מחלוקת,  אין  ואשפוז. 
הפוליסה, קיבל התובע את מלוא התגמולים להם 
לא  הפוליסה  כי  טען,  התובע  אולם,  זכאי,  הוא 
הומצאה לו, ולפיכך, אין AIG רשאית להסתמך על 
גובה  והגבלות על  הוראותיה בכל הנוגע לסייגים 

הפיצוי המופיע במפרט )הרשימה(.
בית המשפט ציין, כי ככלל, כוללת פוליסת ביטוח 
תנאים כלליים )ז'קט(, ורשימת תנאים המותאמים 
למבוטח )הרשימה(. במסגרת הרשימה נכללים, בין 
היתר, שם המבוטח, שם המבטח, הסיכון המבוטח 

המדור המשפטי של

מבטח שלא המציא את הפוליסה למבוטח אינו 
זכאי להסתמך על הסייגים הכלולים בה, 

אלא אם התקיים אחד משלושה תנאים, שהנטל
 להוכחתם מוטל על המבטח
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ותנאים וסייגים לחבות המבוטח או להיקפה. בית 
המשפט דן בחובת הגילוי לפי סעיף 2)א( לחוק חוזה 
למבוטח  למסור  המבטח  על  כי  הקובע,  הביטוח, 
העתק מהפוליסה )הז'קט והרשימה(. כך גם נקבע 
בהנחיית המפקח על הביטוח מ-1997, הקובע, כי: 

"תוצאות אי קיום הוראות אלה היא שהמבטח לא 
אם  במיוחד  התנאי,  או  הסייג  על  להסתמך  יכול 

תנאי זה מחייב פעולה אקטיבית מצד המבוטח". 
המציא  לא  בו  מקום  ככלל,  כי  נקבע,  בפסיקה 
זכאי  הוא  אין  למבוטח  הביטוח  פוליסת  המבטח 
)פסק  בפוליסה  המופיעים  חריגים  על  להסתמך 
ישר(.  נ'  בע"מ  לביטוח  חברה  אליהו  העליון  דין 
הנמוכות  המשפט  בערכאות  נקבעו  השנים  עם 
המצאת  אי  בהתקיימם  אשר  זו,  לסנקציה  סייגים 
הפוליסה למבוטח לא תשלול מהמבטח הסתמכות 
עיקריים:  סייגים  שלושה  לפוליסה.  החריגים  על 
1( ידיעת המבוטח על אודות התנאים או החריגים 
לכיסוי; 2( שלילת הקשר הסיבתי בין אי המצאת 
חובתו   )3 למבוטח;  הנזק  לגרימת  הפוליסה 

המקבילה של המבוטח לוודא כי הפוליסה 

מצויה בידו ולהתריע בפני המבטח על אי קבלתה 
)המלומד ירון אליאס בספרו(. הלכה פסוקה היא, 
כי משהפר המבטח החובה המוטלת עליו להמציא 
פוליסת הביטוח למבוטח, רובץ נטל ההוכחה על 
הסייגים.  של  התקיימותם  להוכיח  המבטח  כתפי 
דהיינו, על המבטח הנטל להוכיח, כי חרף מחדלו 
באי המצאת פוליסת הביטוח, כמתחייב על-פי דין, 
רשאי הוא להסתמך על תנאים וחריגים בפוליסה 

מכוחם נשלל הכיסוי הביטוחי. 
כי  חולק,  אין  בענייננו,  כי  קבע,  המשפט  בית 
הפוליסה לא נשלחה לתובע בדואר רשום, וקיבל 
את טענת התובע, כי לא קיבל את הז'קט. משכך, 
בהתאם להלכה הפסוקה, אין AIG זכאית להסתמך 
על סייג הקבוע בז'קט, אלא אם הוכיחה את אחד 
החריגים שהוכרו בפסיקה. בית המשפט לא קיבל 
את טענת התובע, כי כל עוד לא הוכח כי הומצא 
לו הז'קט )הכולל את הטבלה המפרטת את אחוז 
זכאי  הנו  שונים(,  באיברים  שברים  בגין  הפיצוי 
לפיצוי. בית המשפט קבע, כי ראשית, כאמור, לא 
יכולתה  ולפיכך ההלכות בעניין אי  מדובר בסייג, 
של AIG להסתמך על הוראות הפוליסה אינן חלות 
לו  גם  לז'קט,   9.1 שבסעיף  הטבלה  הוראות  על 
לא הומצא הז'קט לתובע. שנית, אף לו היה בית 
לפוליסה  זה  סעיף  הוראות  כי  סבור,  המשפט 
בכך  היה  לא  לדעתו,  הדבר  כך  ולא  סייג,  מהוות 
סיבתי  קשר  כל  אין  באשר  לתובע,  לסייע  בכדי 
לבין  כנטען,  לתובע,  הפוליסה  המצאת  אי  בין 
הופחתו  לא  אשר  הביטוח,  תגמולי  חישוב  אופן 
בשל כל פעולה או מחדל של התובע, אלא נקבעו 
יכול היה  בהתאם להוראות הפוליסה. התובע לא 
בפיצוי  לזכותו  בכדי  לנקוט באמצעים שיש בהם 
שונה, ואין פיצוי שנשלל ממנו. משכך, פסק בית 
המשפט, אין כל קשר סיבתי בין אי המצאת הז'קט 
כי  לומר,  ואין  אופן חישוב תגמולי הביטוח,  לבין 
התובע נפגע בכל דרך שהיא מאי המצאת הז'קט. 
גבוה  לפיצוי  זכאי  הנו  כי  טענתו,  אלה,  בנסיבות 
מזה הקבוע בפוליסה לוקה בחוסר תום לב וניסיון 

לעשות עושר ולא במשפט, ודינה דחייה.
לסיכום: בית המשפט קבע, כי AIG שילמה לתובע 
מכוח  זכאי  הוא  להם  הביטוח  תגמולי  מלוא  את 
וחייב  התביעה  את  דחה  ממנה,  שרכש  הפוליסה 

את התובע לשלם ל - AIG שכר טרחת עו"ד.
** עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

על המבטח הנטל להוכיח, כי חרף מחדלו באי 
המצאת פוליסת הביטוח, כמתחייב על-פי דין, 

רשאי הוא להסתמך על תנאים וחריגים בפוליסה 
מכוחם נשלל הכיסוי הביטוחי

 בית המשפט לא קיבל את טענת התובע, כי כל 
עוד לא הוכח כי הומצא לו הז'קט )הכולל את 
הטבלה המפרטת את אחוז הפיצוי בגין שברים 

באיברים שונים(, הנו זכאי לפיצוי
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שה"רכב"  המאמרים  באחד  כתבתי  כשנה  לפני 
סוכני  רוב  ביותר בתיק של  גורם משמעותי  הינו 
הביטוח ומהווה אצל רובם מקור עיקרי להכנסתם.

בשנה הנוכחית וערב כניסת החברות הדיגיטליות 
החדשות אני חש שביטוח הרכב אינו יציב כבעבר 
בהתייחס למעמדו הרם בהכנסות של סוכן ממוצע 

בביטוח אלמנטארי.

אלמנטארי   בביטוח  לקוחות  עתירי  סוכנים  לגבי 
סוכנים  של  יחסית  קטנה  בכמות  להבחין  ניתן 
שביטוחי עסקים מהווים את עיקר הכנסתם שהרי 
קשה מאוד לבנות תיק שהרכב הינו מרכיב "שולי" 

ביחס לעסקים.

לבעיה  להיקלע  עלול  הסוכן  הדיגיטלי,  בעידן 
מבחינתו  מותקפים  הרכב  ביטוחי  שהרי  קשה 
להבין  חייבים  הסוכנים  ולפיכך  חזיתות  בכמה 
אחרים  ביטוחים  ממכירת  ההכנסות  גיוון  שללא 

היציבות עלולה להתערער.
פעילות  והגברת  עסקים  לביטוחי  כניסה 
בביטוחי דירות הם צו השעה לעתידו של הסוכן 

באלמנטארי.
לא צריך לפחד מביטוח עסקים וחשוב יותר להבין 
עוגן  יהוו  עסקים  ביטוחי  רחוק  הלא  שבעתיד 
ביטוח הרכב  מרכזי לשרידתו של הסוכן בעולם 
המתכווץ בעמלות )לא בכמויות ההולכות וגדלות 

אלא ברמת העמלה המשולמת בגינם(.
כאשר אנו מסתכלים על ביטוח הרכב היום דרך 
אלמנטארי  בביטוח  הממוצע  הסוכן  של  הפילטר 

רבות  מחזיתות  מותקף  שהוא  להבחין  ניתן 
לסוכנים  גדול  "שאפו"  מגיע  ולכן  זמנית  בו 
המלחמה  חרף  בכבוד  להתקיים  שמצליחים 

היומיומית בחזיתות שונות.

להלן החזיתות שבהן נלחם הסוכן:
חזית א - יבואני הרכב 

ביטוח  סוכנויות  יש  הרכב  יבואני  למרבית 
בזמן  היבואן  למוסכי  "לדאוג"  העיקרי  שתפקידם 
הוא משני  אך  השיווקי  בפאן  מזלזל  איני  תביעה. 

בהתייחס לסוכנויות בבעלות יבואנים.
מבחינת הסוכן היכולת להילחם בביטוחים המוצעים 
יבואני הרכב קשה עד בלתי אפשרית שהרי  דרך 
יכולות  ובעלי  חזקים  גופים  עם  להתמודד  עליו 
על  למבוטח  מוסף  ערך  לתת  שיכולות  כלכליות 
משתפות  רבות  ביטוח  חברות  היבואן.  חשבון 
הממוצע  לסוכן  וגורמות  הרכב  יבואני  עם  פעולה 

להיות מופלה לרעה.

חזית ב - חברות ביטוח ישירות 
הישירות  החברות  מובילות  הזאת  החזית  את 
השנייה  הישירה  החברה  איי.  די  אי  ובמיוחד 
השנייה אי איי גי, פועלת  גם באמצעות סוכנים רק 
בביטוחי  פעילותה  ועיקר  מפעילותה  קטן  בחלק 
הזאת  בחזית  ישירים.  לביטוחים  קשור  רכב 
קונבנציונאליות  הנחשבות  חברות  גם  פועלות 
ויש סכנה שהתהליך הזה יגבר כתוצאה מכניסתן 
או  טכנולוגיה  )עתירות  החדשות  החברות  של 
דיגיטליות(. לעיתים ניתן להבחין שהפעילות של 
החברות הקונבנציונאליות מתבצעת "כביכול" ע"י 
סוכן )בדרך כלל סוכנות בבעלות חברת הביטוח(
ובעיקר  ישירה  בפעילות  גם  להבחין  ניתן  אך 

בקולקטיבים  גדולים.

חזית ג - הקולקטיבים 
קולקטיבים  בין  מתחלקים  הקולקטיבים  ביטוחי 
ישירים לבין קולקטיבים הנעזרים בסוכנים. באותם 

סו"ב

חגי שפירא
האם צריך להתאמץ ולגוון את תיק הסוכן?
ביטוחי עסקים ודירות הכרחיים לביסוס 
הכנסת הסוכן בעתיד המשתנה 

ניתן להבחין שהוא מותקף מחזיתות רבות 
בו זמנית ולכן מגיע "שאפו" גדול לסוכנים 
שמצליחים להתקיים בכבוד חרף המלחמה 

היומיומית בחזיתות שונות
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בקולקטיבים  פועלות  החברות  שבהן  מקרים 
באמצעות סוכן העמלה מקוצצת בלמעלה מ-60% 
ברוב המקרים והכמות מהווה גורם מרכזי בהכנסת 

אותם סוכנים מביטוחי הקולקטיבים.
פועל  הגדול  )שחלקם  הקולקטיבים  בביטוחי 
בודדים  סוכנים  רק  פעילים  ישירה(  במסגרת 
מענה  נותנת  אינה  מינימלית שלעיתים  ובעמלה 

להוצאות בגין השירות למבוטחים.
לרוב הסוכנים אין אפשרות לתת תעריף קולקטיבי 
)שמור לסוכני המיעוט( גם בהסכמתם על עמלה 

מקוצצת.
עלול  הגיוני,  בלתי  הפער  וכאשר  רבים  במקרים 
מבלי  הקולקטיב  לטובת  מבוטח  להפסיד  סוכן 
יכולת לתת מענה )אפילו באותה חברה בה החזיק 

את הפוליסה שנים רבות(.
מבחינת  ביותר  הקשה  אינה  הקולקטיבים  חזית 
הסוכן אך ללא ספק המתסכלת והמעצבנת ביותר. 

חזית ד - חברות הליסינג )בעיקר הגדולות(
עצמי  ביטוח  של  קו  מובילות  הליסינג  חברות 
הליסינג  חברות  שתי  בנוסף,  הגדולות.  ובעיקר 
עסקיים"  משפחה  ב"קשרי  קשורות  הגדולות 
ואלבר  סיקסט  )שלמה  ביטוח  חברות  שתי  עם 

בחברות הכשרה ושלמה(.
בביטוחים  הגדולות  הליסינג  חברות  של  חלקן 
החדשים גדול ביותר ולפיכך יש סוכנים המאבדים 
לקוחות שהחליטו לעבור מבעלות על רכב לקניית 

רכב חדש דרך הליסינג.
הבעיה גדולה מבחינת הסוכן גם בחברות ליסינג 
יותר שמתאימות את הביטוח ומתנהלות  קטנות 
ישירות בחלק ניכר מהמקרים. באותה חזית הסוכן 
ליסינג  החברת  כאשר   - פעמיים  להפסיד  עלול 
את  בעצמה  שמנהלת  או  עצמי  ביטוח  מנהלת 
אפילו  או  מבטחים  מול  הרכב(  )כבעלת  הביטוח 

קבוצת סוכנים קטנה )ובעמלה נמוכה כמובן(.

חזית ה - מסלולים דיגיטלים בחברות ביטוח 
הייתה   go תכנית  במסגרת  "הכשרה"  חברת 
הראשונה אך מאז נוספו כמה תכניות של חברות 
ביטוח  הוא  שלהם  המשותף  שהמכנה  אחרות 

בטכנולוגיה  שימוש  הכולל  כביכול,  חדשני 
שליש)!(. בשני  מקוצצת  ובעמלה  עכשווית 
בשירותי  מזמן  לא  עד  שנעזרו  הללו  החברות 
לשרוד  לסוכן  עוזרים  שהם  טוענים  הסוכנים 
בעולם משתנה. גם אם יתכן שיש מידה של הבנה 
)או אפילו צדק(באמירה זאת - האפשרות של סוכן 
באופן  מקוצצת  בעמלה  לעבוד  לעבור  ממוצע 

מיידי בהחלט מסכן את היציבות. 

חזית ו בהקמה - החברות הדיגיטליות החדשות 
דיגיטליות  חברות   2 לתחרות  יכנסו  בקרוב 
קצב  את  להאיץ  יכולות  בהחלט  והן  חדשות 
"ירידת העמלות" שהרי הן מלכתחילה מעוניינות 
להתמודד  מנת  על  נמוכות  בעלויות  לשווק 
החברות  ע"י  המוחזק  השוק  מול  טכנולוגית 
הגדולות. הטכנולוגיה מהווה בעבורן כלי ליכולת 
כולל  וזה  ביטוח  תיק  תחזוקת  עלויות  להוריד 
לא  )בוודאי  חברות  אותן  הסוכן.  עמלת  את  גם 
בשוק  לפעול  רצונן  ולמרות  ההתחלתי(  בשלב 
הסוכנים )בעמלה מקוצצת( לא מהוות איום ישיר 
על הסוכנים בשלב זה אך התגובות של החברות 
הגדולות עלולות לשנות את כללי המשחק שהרי 
ההיגררות של החברות הגדולות לשדה הדיגיטלי 
של  העתידיות  בהכנסות  לפגוע  באמת  עלול 

משרד הסוכן באלמנטארי. 

האם יש לסוכן יכולת להילחם בתופעה?
את  לגוון  להבין שצריך  הסוכן  ועל  כנראה שלא 

הכנסות ממקורות אחרים כגון דירות ועסקים.
מי שמבין שבביטוחי הפרט תהיה ירידה הדרגתית 
בעמלות חייב כבר עכשיו לפעול בתחומי פעילות 
חייבים להיות  והדירות  וביטוחי העסקים  אחרים 
ואף  לשרוד  המעוניין  סוכן  כל  של  עתידי  יעד 

לגדול בביטוח אלמנטארי. 

מי שמבין שבביטוחי הפרט תהיה ירידה הדרגתית 
בעמלות חייב כבר עכשיו לפעול בתחומי פעילות 
אחרים וביטוחי העסקים והדירות חייבים להיות 
יעד עתידי של כל סוכן המעוניין לשרוד ואף 

לגדול בביטוח אלמנטארי
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בשנים האחרונות עוברים תחום הבריאות בישראל 
בפרט,  והסיעוד  הבריאות  ביטוחי  וענף  בכלל, 
תמורות מבניות משמעותיות המשנות את פניהם. 
של  ביטוח  תקופת  אחידה,  בריאות  פוליסת 
 - הסדר  רפורמת  שירות,  כתבי  ביטול  שנתיים, 
החזר, פוליסת סיעוד אחידה לחברי קופות חולים, 
בתנאי  שינוי  הקבוצתיים,  הסיעוד  ביטוחי  ביטול 
ובישוב התביעות, טכנולוגיות חדשות  הפוליסות 

והתפתחויות רפואיות מהירות ועוד...
שינויים אלה יצרו בלבול, חוסר וודאות ודילמות 
רבות בקרב סוכני הביטוח המשווקים מוצרים אלה 
הבריאות  בתחום  העיסוק  פעם,  מאי  יותר  וכיום, 
מעמיקים  מקצועיים  וידע  הבנה  מהם  דורש 
ורחבים אשר יאפשרו להם להתנהל מתוך שליטה 

ומקצועיות. 

ההזדמנויות  הצורך,  והבנת  אלה  תובנות  מתוך 
והאתגרים בתחום ומתוך הבנה והיכרות מעמיקה 
של תחום הבריאות והסיעוד במדינת ישראל על 
רבדיו השונים ופניות יומיומיות של סוכני ביטוח, 
נקיבלי  וגבי  לבקוביץ  ורדה  זיו,  יואל  החליטו 
תתמחה  החברה  הבריאות".  "עולם  את  להקים 
במתן שירותי ידע, זכויות וסוגיות בביטוח ושירותי 
בריאות לאנשי מקצוע בתחום וללקוחות פרטיים 
וקמה על מנת לתת מענה אמיתי ומקצועי לצורך 
הקיים בקרב סוכני הביטוח והמבוטחים בכל הנוגע 
הבריאות  שירותי  מערכות  והבנת  הבנה  לידע, 
לסוגיהן ואופן מימוש הזכויות מולן, בכלל, ובענף 

הביטוח, בפרט. 

השלושה,  יעניקו  החברה,  פעילות  במסגרת 
הנחשבים למומחים מהמובילים בישראל בתחום 
מתמשך  מקצועי  וליווי  תמיכה  ידע,  הבריאות, 
לסוכני הביטוח בכל שלבי עבודתם החל מהכרת 
התאמת  דרך  הקיימים,  והפתרונות  המוצרים 
הפתרונות המתאימים ללקוח, תהליכי הצטרפות, 
וכמובן  מקצועיות  והתלבטויות  שאלות  חיתום, 
הוא  חזונם  השלושה,  לדברי  זכויות.  במימוש 
להעניק לסוכני הביטוח את המעטפת המקצועית 
לה הם נזקקים, ללוות אותם בכל סוגיה מקצועית 
ובהתפתחותם המקצועית ולסייע להם למצב את 
עצמם כאנשי מקצוע המעניקים ערך אמיתי וחשוב 
ללקוחותיהם ומתוך כך גם לאפשר להם להגביר 

את היקף עסקיהם ופעילותם בתחום.  

ונקיבלי  לבקוביץ  זיו,  שיתפו  האחרונות  בשנים 
הבריאות  בוועדת  פעילותם  במסגרת  פעולה 
ולבקוביץ  זיו  הביטוח,  סוכני  לשכת  של  והסיעוד 
כראשי הוועדה ונקבלי כמי שמשמש יועץ הלשכה 
לביטוחי בריאות וסיעוד. גם לאחר סיום כהונתם של 
זיו ולבקוביץ, המשיכו השלושה בפעילות משותפת 
בענף הביטוח וברמה הלאומית כאשר הם משמשים, 
לבניית  הפרלמנטרית  בוועדה  כחברים  היתר,  בין 
תכנית אב לאומית לתחום הזיקנה, בראשותה של 

חה"כ טלי פלוסקוב. 

סו"ב

ורדה לבקוביץ

מתמקצעים בבריאות 
בעזרת המומחים – עולם הבריאות

בתמונה מימין:
יואל זיו, ורדה 
לבקוביץ וגבי 

נקיבלי

אין ולא יהיה תחליף לסוכן ביטוח מקצועי העומד 
לצד המבוטח הן בהתאמת הפתרון הנכון ובעת 

ההצטרפות לביטוח ובוודאי שבשעת תביעה
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הבריאות  בתחום  שנים  רב  ניסיון  לשלושה 
חברות  מול  ובעבודה  שונים  ניהוליים  בתפקידים 
גופים  ההון,  שוק  רשות  ביטוח,  סוכני  ביטוח, 

ממשלתיים ולקוחות ארגוניים ופרטיים. 
לדברי השלושה, אין ולא יהיה תחליף לסוכן ביטוח 
מקצועי העומד לצד המבוטח הן בהתאמת הפתרון 
הנכון ובעת ההצטרפות לביטוח ובוודאי שבשעת 
הביטוח  מסוכן  לצפות  קשה  זאת,  עם  תביעה. 
הפעילות  מתחומי  אחד  בכל  מלא  באופן  לשלוט 
הרבים בהם הוא עוסק וקיים הכרח ליצירת שיתופי 
ידע  לסוכן  שתעניק  שירותית  ומעטפת  פעולה 
לתפיסתם,  תחום.  בכל  מומחים  ידי  על  מקצועי 
פרט  פוליסות  במכירות  הניכר  הגידול  למרות 
עדיין  שלהן  החדירה  שיעור  האחרונות,  בשנים 
ופוטנציאל  התרחבות  הזדמנויות  וקיימות  נמוך 
ענפה  פעילות  לסוכנים  המבטיח  רב,  מכירתי 

ורווחית לאורך שנים.

כי ההבנה שקיים צורך אמיתי  השלושה מספרים 
הסוכנים  לצד  שעומד  אובייקטיבי  מקצועי  בגוף 
סוכני  של  פניות  אינספור  מתוך  אצלם  התגבשה 
ביטוח לקבלת מענה בסוגיות שונות ומתוך זיהוי 
הרעב הקיים בקרב הסוכנים לרכישת ידע ושיפור 
את  להפוך  מקווים  השלושה  בתחום.  מיומנויות 
הטבעית  המקצועית  לכתובת  הבריאות"  "עולם 
להם  להעניק  הביטוח,  סוכני  עבור  והראשונה 
להרחיב  בידם  ולסייע  רחבה  שירותים  מעטפת 
אל  כמומחים  עצמם  ולמצב  פעילותם  תחומי  את 
מתוך  הפועלים  וככאלה  לקוחותיהם  קהל  מול 
הבנה, מקצוענות, שליחות ונאמנות לקוח. פעילות 
החברה תיתן לסוכני הביטוח כלים ומענה לא רק 
למערכת  הנוגע  בכל  אף  אלא  הביטוח,  בתחום 

הבריאות הציבורית, שב"נים, ביטוח לאומי ועוד. 
לדבריהם, "ההבנה שלא קיים בישראל גוף מקצועי 
אמיתי שעומד לצד סוכני הביטוח, מכשיר ומלווה 
אותם בכל סוגיה מקצועית, תוך מתן ערך אמיתי 
לפיתוחם המקצועי ומסייע להם למצב את עצמם 
להקמת  אותנו  הובילה  רציניים  מקצוע  כאנשי 
המרכז החדש, שמהווה בעינינו בשורה גדולה עבור 
לסייע  בכוונתנו  הביטוח.  וסוכני  הרחב  הציבור 
והוליסטית  רחבה  הסתכלות  תוך  ללקוחותינו 
הביטוח  בענף  המטפלים,  הגורמים  כלל  מול  ואל 
שנעניק  והשירותים  הפעולה  שיתוף  לו.  ומחוצה 
יחזקו  בתחום,  הסוכנים  של  אחיזתם  את  יעמיקו 
את מעמדם מול המבוטחים ויאפשרו להם להעניק 

ערך ולהגדיל את הכנסותיהם". 
 

חבילת
קורת גג

פיצוי הולם בגין השתתפותך 
בהוצאות נזקי דירתך

*כולל נזקי מים

*5676
kopellgroup.co.il

Home 
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מנהל המחלקה האלמנטרית
מרום סוכנות לביטוח

דרור סופר
הנדון: כיסוי נזקי מים ונוזלים אחרים, 
עדכון הוראות החוזר המאוחד
הוראות בענף ביטוח דירה
 )יישומו בתוקף החל  ב-3.9.2017(

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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חוזה  תנאי  ביטוח,  עסקי  על  הפיקוח  בתקנות 
נקבעו   1986  – – התשמ"ו  ותכולתן  דירה  לביטוח 
ההרחבה  במסגרת  מים,  נזקי  כיסוי  לגבי  תנאים 
לסיכוני מים ונוזלים אחרים, אותה רשאי המבוטח 
בפוליסה  המכוסים  הכיסויים  ובמסגרת  לרכוש, 
כיסוי  התכולה.  בפרק  או  הדירה  מבנה  בפרק 
כתוצאה  לדירה  שנגרמו  נזק  או  אבדן  מבטח  זה 
מתקני  מתוך  נוזל  של  דליפה  או  מהימלטות 
בבית  אחר  נכס  של  או  הדירה  של  האינסטלציה 

המשותף. 

חוזר 2016-1-21 "תיקון הוראות החוזר המאוחד – 
הוראות בענף ביטוח דירה" שפורסם על ידי רשות 
הטיפול  אופן  את  מסדיר  וחיסכון,  ביטוח  ההון 
בהתאם  אחרים  ונוזלים  מים  נזקי  של  בתביעות 
בפוליסת  המבנה(  )ביטוח  א'  שבפרק  לכיסוי 
שיקבל  השרות  את  לשפר  ונועד  הדירה  ביטוח 
החוזר  הוראות  ביטוח.  מקרה  בקרות  המבוטח 
ובקרה  פיקוח  מחייבות  את החברות להליך של 
שינויים  חלו  מכך  כתוצאה  העבודה.  תהליך  על 
ביטוח  מסכום  היתר  בין  הנגזר  הכיסוי  בתמחור 
וסיווגו  המבנה  )קומת  המבנה  ומאפייני  המבנה 
בית פרטי או בית משותף( ובאים לביטוי בתעריף 
וההשתתפות  הביטוח  דמי  בגובה  הן  דיפרנציאלי 
הטיפול  לדרך  בהתאמה  זה  לכיסוי  העצמית 

שנבחרה על ידי המבוטח. 

במסגרת השינויים העיקריים: 
הביטוח  עריכת  בעת  לבחור  המבוטח  באפשרות 
את אופן קבלת השירות משרברב באחת מהדרכים 

הבאות: 
א. בחירת שרברב שבהסדר: מתוך רשימת שרברבי 
ההסדר מטעם החברה המבטחת – לפי מסלול זה, 
בעת מקרה ביטוח מתקשר הלקוח למספר טלפון 
המים.  נזקי  תביעת  ניהול  לצורך  במפרט,  הנקוב 
וטיב  התיקון  איכות  על  אחראית  הביטוח  חברת 
וסיום  השרות  זמינות  לרבות  שיינתנו  השרות 

התיקון בזמן סביר. 
זו נותן השרות  ב. בחירת שרברב פרטי: בבחירה 
מבצע את התיקון מטעם המבוטח ובתאום מוקדם 

עם המבטחים אשר מנהלים את התביעה. 
חלק מהמבטחים מצאו לנכון להמליץ על אמצעי 
להקלת הסיכון – התקנת מערכת למניעת הצפות 
ביטוח  בסכומי  בדירות  מדובר  כאשר  בעיקר 

גבוהים.

נזכיר כי שמורה למבוטחים גם האפשרות לוותר 
נספח  על  לחתימה  בכפוף  מים  נזקי  כיסויי  על 
ויתור מתאים לפיו הובא לידיעת המבוטח והוסבר 
לו כי הכיסוי לנזקי מים או נוזלים אחרים למבנה 
הדירה ו/או לתכולתה אינו חובה במסגרת הפוליסה 
התקנית והוא נתון לבחירה על פי החלטת הלקוח. 
בהן  בפוליסות  כלל  בדרך  ליבכם,  לתשומת 
נרכשה הרחבה לנזקי מים למבנה, ההרחבה לנזקי 
מים לתכולה חלה באופן אוטומטי. בפוליסות בהן 
לא קיים כיסוי למבנה ונרכש כיסוי לתכולה בלבד 
חשוב לוודא קיום הכיסוי לנזקי מים לתכולה בין 
רכישת  של  באופן  או  אוטומטי  באופן  ניתן  אם 

תוספת מתאימה בפרמיה. 

בארץ  מהוותיקות  ביטוח  סוכנות  הינה  מרום 
המאגדת קבוצת סוכנים גדולה בצפון ומרכז הארץ.

מנהל המחלקה האלמנטרית
מרום סוכנות לביטוח

דרור סופר
הנדון: כיסוי נזקי מים ונוזלים אחרים, 
עדכון הוראות החוזר המאוחד
הוראות בענף ביטוח דירה
 )יישומו בתוקף החל  ב-3.9.2017(

בפוליסות בהן לא קיים כיסוי למבנה ונרכש כיסוי 
לתכולה בלבד חשוב לוודא קיום הכיסוי לנזקי מים 
לתכולה בין אם ניתן באופן אוטומטי או באופן של 

רכישת תוספת מתאימה בפרמיה
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וחצי  בשנתיים  ועובר  עבר  הפנסיוני  התחום 
שנוגעות  מאוד  משמעותיות  מהפיכות  האחרונות 
בכל אחת מהלקוחות שלנו, כאשר מרביתם אינם 
אינן  ויודעים,  שמודעים  אלו  וגם  לכך  מודעים 
שמתחוללות  הגדולות  המשמעויות  את  מבינים 

בענף.

של  רבות  במאות  מטפלים   JOBBIT-ב אנחנו 
4000 עובדים  ועד  מעסיקים במשק, מעובד אחד 
חודש  מידי  ועולות  וישנן מספר תופעות שצצות 
במעסיקים  שוטף  באופן  מטפלים  אנחנו  כאשר 
הקיימים וכאשר אנחנו מטפלים בלקוחות חדשים 

ובודקים את מצב התשלומים שלהם.

כאחד,  ומעציבה  שמדאיגה  הראשונה  התופעה 
סוכני ביטוח רבים נותנים ללקוחות שלהם "ללכת". 
המשמעות  את  מבינים  תמיד  שלא  הלקוחות 
מגיעים לסוכנים אחרים, לגופים הישירים ולעיתים 
למתפעלים שפועלים גם בכובע המשווק. "הסוכן" 
החדש של הלקוח שלכם לעיתים מבצע מהפיכות 
ובטח  האלמנטרי  לתיק  נכנס  הפנסיוני,  בתיק 
ומנסה למכור מוצרי פרט לעובדים.  לא אחת גובה 
ישירות  שירותיו  עבור  תשלום  החדש"  "הסוכן 
מהמעסיק.  אל תאבדו את הלקוחות שלכם.  מצאו 

עבורם פתרון שנכון גם עבורכם.

הולך  הלקוח  פחות,  לא  ומדאיגה  שניה  תופעה 
לאיבוד בעולם התפעול. משרדי רו"ח רבים מנסים 
לדחוף את המעסיק לטפל דרכם בתפעול הפנסיוני 
ולנסות לשדר לגופים את התשלומים באמצעות 

הפורטלים.
בעניין.   והטכני  הקל  החלק  זה  לשלם  חברים, 

שגיאות  עם  המוסדיים  לגופים  שמגיעים  דוחות 
לתשלום  משתייכים  אינם  ספור,  אין  כאלו  ויש 
להמתין  ממשיכים  והכספים  המעסיק  שהעביר 
בפנדינג, המעסיק ועובדיו ימשיכו לקבל מכתבים 

בלי סוף וסוכן הביטוח יפסיק לקבל תגמול.
מי  ידי  על  חייב להתבצע  בכספי המעסיק  טיפול 
שמבין ויודע איך לטפל בדיווחים הללו, מי שמבין 
את מבנה הפוליסות, מי שמבין את מהות התקלה 
ומי שיודע לאן להגיע ולמי לפנות שמדובר בטיפול 

בבעיות.

אחת  בפקדונות.  כספים  שיוך   – שלישית  תופעה 
שמצטרפים  מלקוחות  וצצות  שעולות  הבעיות 
טיפלנו  מהעבר.  הכספים  שיוכי  עניין  זה  אלינו, 
בשנתיים האחרונות במיליונים רבים של שקלים 
שפשוט שכבו בקופות ולא שויכו לעובדים מהמון 
העובד  ממנו,  מפסידים  שכולם  מצב  זהו  סיבות. 
נפגע ומקבל בלי סוף מכתבים, המעסיק ששילם 
הרף  בלי  לו  "להציק"  ממשיכים  מדוע  מבין  ולא 
בעניין והסוכן שפונים אליו שוב שבכלל לא קיבל 

חלק מעמלותיו על העבודה שביצע.

שלכם.  הלקוחות  את  תאבדו  אל  יקרים,  סוכנים 
מקצועי  לגורם  אותן  תפנו  עליהם,  להיפך, שמרו 
שישמור גם עליכם. אנחנו לא נמכור לו דבר, אנחנו 
נטפל בו במקצועיות, אנחנו נשמר את הקשר של 
המעסיק עם הסוכן, אנחנו נבצע בדיקה של התיק 
גם שנים אחורה ובסופו של תהליך נדאג לדיווח 

שוטף, תקין ומבוקר.

JOBBIT מנכ"ל

תומר קנצוקר

תפעול פנסיוני למעסיקים 
עושים את זה נכון

15



כך  הרע  בלשון  מוגברת  חובה  למעסיק 
שייחוס טענות אישיות כלפי עובד, אפילו 

אם מדובר באמת ייחשבו לשון הרע. 

)על  באילת  וחופשה  קיץ  ים,  שאפילו  מסתבר 
עבודה  לסכסוך  להביא  עשויים  החברה(  חשבון 
פרסם  לאחרונה  הרע.  בלשון  עובדים  ולתביעות 
בעניין  הדין  פסק  את  לעבודה  הארצי  הדין  בית 
ישראייר   36064-09-13 )ארצי(  )ע"ע  ישראייר 
מדובר  פוגל(.  דניאל  נ'  בע"מ  ותיירות  תעופה 
עניינה של עובדת מוקד הזמנות הפנים ארציות 
של חברת ישראייר אשר קיבלה הטבה מהחברה, 
באילת.  החברה  חשבון  על  מלון  ובית  נסיעה 
העובדת הגיעה לחופשה והתארחה באחד מבתי 
המלון בעיר, אך תוך כדי החופשה רצתה להיכנס 
דווקא לבריכות השחייה של מלונות דן והרודס. 
ישראייר טענה כי העובדת ניסתה להיכנס לבריכות 
שקרית,  טענה  באמצעות  המלונות  של  השחייה 
שהציגה בבתי המלון, לפיה מנהלי המכירות של 
אישית  מכירה  היא  אותם  והרודס,  דן  המלונות 

מעבודתה, אישרו לה את הכניסה. 
חזרה  העובדת  שכאשר  טענה  ישראייר  בנוסף 
של  המכירות  למנהלי  פנתה  היא  לעבודתה, 
לה  אפשרו  שלא  בהם  נזפה  והרודס  דן  מלונות 
שתעביר  איימה  ואף  השחייה  לבריכות  להיכנס 
מצידה  העובדת  אחרים.  למלונות  הזמנות  מהם 
מכירות  כנציגת  תפקידה  מתוקף  כי  טענה 
בישראייר יתאפשר לה  להיכנס לבריכות השחייה 
בבתי המלון, שכן מדובר ב"דבר טריוויאלי ונפוץ 
עובדי  לבין  התיירות  חברות  של  העובדים  בין 

המלונות." 

בבירור המקרה, העובדת  ישראייר פתחה  חברת 
עבירות  ופוטרה מעבודתה, בשל  זומנה לשימוע 
משמעת. לאחר הפיטורים מנהל מוקד המכירות 
עובדים  למספר  מייל  שלח  ישראייר  חברת  של 
מספר  העובדת  של  שמה  את  ציין  בו  בחברה 

"בגלל בעיות משמעת  כי פוטרה  והודיע  פעמים 
כמו  בארגון  מקום  להם  שאין  ביותר  חמורות 

שלנו", תוך שהוא מתאר את פרטי המקרה.   
העובדת טענה כי המייל הנ"ל הוא בבחינת לשון 
הרע ותבעה את מנהל מוקד המכירות ואת חברת 

ישראייר על סך ₪140,000 עקב הפרסום. 
עלול  אשר  פרסום  הוא  חוק  פי  על  הרע"  "לשון 
לפגוע באדם, לייחס לו תכונות שליליות או לשים 
אותו ללעג ולבוז. כאשר אדם מפרסם לשון הרע, 
עניין  בפרסום  ויש  אמת  הוא  שלו  הפרסום  אך 
ציבורי, יכולה לקום לו טענת הגנה אמת דיברתי 

וחרף הפרסום יהיה זכאי מכל חוב.   
מנהל  שפרסם  הדברים  כי  מצדה  טענה  החברה 
המוקד הם אמת וכי לציבור העובדים קיים עניין 
תסיסה  הייתה  העובדים  שבקרב  כיוון  בפרסום 

לאחר פיטוריה של העובדת. 

של  ייחוס  כי  קבע  לעבודה  הארצי  הדין  בית 
עבירות משמעת חמורות לעובד הוא לשון הרע. 
באופן  המקרה  פרסום  כי  הדין  בית  קבע  בנוסף 
הוא  העובדת,  של  לשמה  התייחסות  תוך  אישי 
אינו דבר שלציבור העובדים יש בו עניין. "העניין 
המקרה  בעובדות  הוא  הדין  בית  קבע  הציבורי" 
ולכן  ובפרטיה  העובדת  של  בשמה  דווקא  ולאו 
קבע בית הדין כי אין לחברה הגנת אמת דיברתי.  
הוואטסאפ,  קבוצות  מיילים,  לזכור  חשוב 
האיטסנגרם ופייסבוק, משמשים פעמים רבות גם 
מתרחשים  אשר  דברים  על  ודיווח  לפרסום  כלי 
והתייחסות  פרסום  הוא  בהם  השימוש  בעבודה. 
לעובדים באופן ספציפי, תיאור מקרים או שימוש 
באמירות פוגעניות עלולות להיחשב לשון הרע.  

שיהיה לכולנו קיץ חמים וחופשה מהנה! 

עו"ד ובעלים הדרי
משרד עורכי דין

דודי הדרי
קיץ, בריכה ודיני עבודה
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מהיום בנסיכה אפשר גם...

בחוץ!
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ניתוח בקע פשוט ושגרתי הוביל לסיבוכים מסכני 
חיים ולחמישה ניתוחים נוספים, כך נטען בתביעת 
אונגר  אנה  עו"ד  באמצעות  שהוגשה  מיליונים 
המשפט  לבית  אונגר-שויגמן  הדין  עורכי  ממשרד 

המחוזי בתל אביב.

לבירור  הגיע  אביב  מתל   51 בן  ביטוח  סוכן  ק' 
במוקד רפואי עקב כאבי בטן, ואובחן כסובל מבקע 

טבורי  )'קילה'(.
שכמוהו  פשוט,  ניתוחי  הליך  אונגר,  עו"ד  לדברי 
לסאגה  הפך   – בישראל  שנה  בכל  אלפים  נעשים 
שבניגוד  מפני  רק  חוזרים,  ניתוחים  של  כאובה 
הרופאים  עשו  הנהוגה,  הרפואית  לפרקטיקה 
שימוש ברשת רפואית בטנית, שחל איסור חמור 
אחד  שצד  הרשת  בקע.  בניתוחי  בה  להשתמש 
שלה דביק – גרמה במהרה לסיבוכים קשים במצבו 

של המטופל.
המטופל  שב  מהניתוח,  אחדים  ימים  כעבור  כבר 
לבית החולים, כשהוא סובל מכאבי בטן עזים. הוא 
אובחן כסובל מחסימת מעיים באזור ניתוח הבקע. 
נאלצו הרופאים לבצע  זה  פי התביעה, בשלב  על 
ניתוח נוסף, שבמהלכו נגרמה פגיעה נוספת לדופן 

המעי של המטופל. 
של  מצבו  התדרדר  המורכב  הניתוח  בעקבות 

מואץ,  ודופק  חום  מדלקת,  סבל  הוא  התובע. 
שלישי  ניתוח  לעבור  נאלץ  הממצאים  ובעקבות 

במספר, ממנו הועבר למחלקה לטיפול נמרץ. 
אך בכך לא תמה הסאגה. שישה ימים לאחר מכן, 
הובהל ק' לניתוח רביעי, לצורך סגירת דופן הבטן 

שנותרה פתוחה בניתוח הקודם. 
מסע התלאות של ק' לא הסתיים כאן, והוא אושפז 
מעיים.  חסימת  עקב  שיבא  בביה"ח   2015 בינואר 
בעקבות הופעה חוזרת ונשנית של הבקעים בבטנו, 

עבר ק' שני ניתוחים נוספים, ושישה בסך הכל.
לדברי הרופאים שערכו את הניתוח השישי - בבטנו 
מסיבוכים  סובל  והוא  ענק,  בקע  התפתח  ק'  של 

בריאותיים חמורים נוספים. 
לכירורגיה  מומחה  מנתח  שילוני,  איתן  פרופ' 
כי  קבע,  לתביעה,  צורפה  דעתו  שחוות  כללית, 
מקורם של הסיבוכים הקשים שנגרמו לק' נובעים 

מפרישת הרשת השגויה בבטנו בניתוח הראשון. 
קטן  בבקע  בטיפול  זו  ברשת  השימוש  לדבריו, 
ממנו סבל ק' הינו מיותר, ומעבר לכך, הרשת, שצד 
אחד שלה דביק, הונחה בצורה לקויה, ובכך גרמה 

לסיבוכים הרבים.
עו"ד אונגר טוענת, שבנוסף ל-6 הניתוחים שעבר 
נוספים.  לניתוחים  להזדקק  עלול  הוא  כה,  עד  ק' 
הרפואי,  במצבו  ההתדרדרות  בעקבות  לדבריה, 
ונגרם  ביטוח  כסוכן  לקוחותיו  ק' את מעגל  איבד 

לו נזק כספי רב.  
במיליוני  פיצויים  תביעת  הגישה  אונגר  עו"ד 
שקלים, בשמו של ק', נגד ביה"ח איכילוב. התביעה 

נדונה בביהמ"ש המחוזי בתל-אביב.
על פי פרופ' איתן שילוני, מומחה לכירורגיה כללית, 
הקשים  הסיבוכים  לתביעה,  צורפה  דעתו  שחוות 
מהם סובל ק' נובעים מפריסת רשת שגויה בבטנו 
בניתוח הראשון – כאשר סבל מבקע מצומצם בלבד. 

הרופאים השתמשו 
ברשת שגויה - וניתוח 
בקע פשוט הותיר את 
המטופל נכה לכל חייו
רן שריר – יחסי ציבור לעורכי דין

תביעת 
מיליונים 
נגד בית החולים

איכילוב:

פרופ' איתן שילוני, מנתח מומחה לכירורגיה כללית, 
שחוות דעתו צורפה לתביעה, קבע, כי מקורם של 
הסיבוכים הקשים שנגרמו לק' נובעים מפרישת 

הרשת השגויה בבטנו בניתוח הראשון
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לדבריו של פרופ' שילוני, בקעים קטנים בטבור יש 
לסגור ללא הכנסת רשת, וזאת תוך שימוש במספר 
תפרים פשוטים בלבד. לדבריו הכנסת גוף זר שלא 
כמו  בסיבוכים  כרוכה  להיות  עלולה  לבטן,  לצורך 
זיהום והידבקויות כפי שהתרחש במקרהו של ק'. 

מעבר לכך קובע פרופ' שילוני, כי הרשת הרפואית 
שנפרסה בבטנו של ק' נועדה בכלל לתיקון בקעים 
במפשעה ולא בטבור, וכי היא איננה מצופה בחומר 
ניתן  שילוני,  פרופ'  לדברי  הידבקויות.   המונע 
להשתמש ברשת זו לניתוחי בקע טבורי רק בתנאי 
ע"י  לבין המעי הדק  בינה  מגע  למנוע  שמקפידים 
יצירת שכבת רקמה מפרידה. מכיוון שבמקרה של 
מעיים,  לחסימת  הוביל  הדבר  המגע,  נמנע  לא  ק' 
מעבר של חומרים בין הרשת והמעיים ולסיבוכים 

קשים נוספים. 

ובניגוד  להוראות  בהתאם  שלא  פעלו  "המנתחים 
מוחלט לפרקטיקה הרפואית"

לדברי פרופ' שילוני, ההוראה למנוע מגע בין הרשת 
הדביקה למעיים מופיעה אף בהוראות היצרן של 
שלא  איכילוב  מביה"ח  ק'  של  והמנתחים  הרשת, 
מוחלט  בניגוד  פעלו  להוראות,  בהתאם  פעלו 
לפרקטיקה הרפואית המוכרת, ולכאורה, גרמו בכך 
לסיבוכים קשים ומיותרים. פרופ' שילוני קובע עוד 
בחוות דעתו, כי הפגיעה שנגרמה לק' בניתוח השני 
בדופן המעי כתוצאה מהניסיון להפריד הידבקויות, 
גרמה לזיהום קשה ומסכן חיים. הנזק לדברי פרופ' 
הניתוח  רב, עד ש-3 שנים לאחר  כה  היה  שילוני 
באיכילוב עדיין נמצאו אצל התובע זיהומים בחלל 
מומחה,  פסיכיאטר  טיאנו,  שמואל  פרופ׳  הבטן. 
המקרה  מאז  סובל  הוא  כי  קבע  ק'  את  שבדק 
מהפרעות בשינה, אפתיה, הסתגרות, ירידה בדימוי 

העצמי ועוד.
נגד  ק',  במיליוני שקלים בשמו  הפיצויים  תביעת 
 – אונגר  עו"ד  ע"י  הוגשה  אשר   – איכילוב  ביה"ח 
נדונה בימים אלה בפני ביהמ"ש המחוזי בתל אביב. 
עו"ד אנה אונגר ממשרד עורכי הדין אונגר-שויגמן 
נזיקין,  דיני  רפואית,  רשלנות  בתביעות  עוסקת 
לביטוח  במוסד  וייצוג   דרכים  תאונות  לרבות 

לאומי.

אנה  עו"ד  בתמונה: 
עורכי  ממשרד  אונגר 

הדין אונגר - שויגמן
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לשני  כפולה  פניה  המייצר  מותג  הוא   Bobobox
קהלי יעד שונים: פרטי )צרכן( ועסקי ומעניק לכל 
בין  מפגיש  למעשה  עצום.  מוסף  ערך  מהם  אחד 
סופר  צריכה  בסיטואציית  שירות  או  לעסק  צרכן 

ספציפית, רלוונטית וממוקדת – מעבר דירה. 

?Bobobox אז מי זה ומה
Bobobox הוא מותג אשר נמצא שם בשבילכם בזמן 

שינוי מרגש: מעבר דירה.
מאושרים.  וכולם  טוב  הוא  הסוף  שלרוב  נכון  אז 
אבל הדרך, בואו נודה על אמת, מבאסת. אינספור 
ובלת"מים שהופכים את החודש  מטלות, משימות 

שלפני המעבר לכזה שרק רוצים שיגמר. 
לכן Bobobox פה בשבילכם בכדי להוריד לכם עוד 
להתחלה  הדרך  את  להקליל  מהרשימה,  משימה 
החדשה, להכניס קצת צבע לאפרוריות של המעבר 
וגם לתת ערך מוסף שיכול לסייע במשימות נוספות. 

ולמי זה מתאים?
Bobobox מתאים לאנשים בדיוק כמוכם, שנמצאים 
מכמות  מותשים  דירה,  מעבר  של  בתהליך 
המשימות ומעוניינים בעזרה חיצונית בכדי להקל 
החברה  לאתר  נכנסים  אותו,  ולייעל  התהליך  על 
פרטים  משאירים   www.bobobox.co.il בכתובת 

והקרטונים בדרך אליכם.

 ?Bobobox למה דווקא
התעסקות בחיפוש אחר קופסאות קרטון לאריזה. 
קרטון  קופסת  מציאת  אחר  מיותר  רגליים  כיתות 

נקי מספיק וגדול מספיק.. נשמע מוכר? וכל זה עוד 
לפני שהתחלתם להתעסק באריזה עצמה לקראת 
ארזנו  ולכן  לכם  לעזור  בכדי  פה  אנחנו  המעבר. 

לכם רעיון בקופסה:
Bobobox משנה את חוקי מעבר הדירה ומספקת 
קופסאות קרטון חדשות, איכותיות וגדולות בחינם 
אליך הביתה )*בעלות דמי משלוח( ונותנת לך עוד 

הרבה מעבר: 
-מידע על בעלי מקצוע רלוונטיים באזור מגוריך.

-דואגת לחבר בינך לבין שירותים שונים, במגוון 
תחומים, מבלי שאתה תצטרך להתעסק בהם. 

קרטונים  מסקנטייפ,  נלווים:  אביזרים  -מציעת 
בכדי  והכל  ומשתלמים  נוחים  במחירים  נוספים 
לייצר לכם חווית מעבר דירה חיובית. מההתחלה 

ועד הסוף הטוב בדירתך החדשה.

איך הרעיון נולד? 
בישראל  הדירה  מעברי  שוק  של  בדיקה  עשינו 
וגילינו שמדובר בשוק עצום אשר יש לו פוטנציאל 

שיווקי שטרם מומש.
מדובר על כ - 350,000 מעברי דירה בשנה וצריכה 
כל  בשנה.  קרטון  קופסאות   8,500,000  - כ  של 

קופסה נחשפת לצרכן במשך כ-30 ימים.
מבחינתנו מדובר במדיה שטרם נוצלה באוקיינוס 
כחול לפרסום של מוצרים ושירותים לטובת מעבר 
דירה, החל מחברות תקשורת ומוצרי צריכה לבית 
וכלה בעסקים קטנים כגון מובילים ואנשי שירות.

מי עומד מאחורי הרעיון? או האיש מאחורי הקופסה
הכל נולד מחוויה אישית של מעברי דירה מרובים. 
"דילוג בין דירות שכורות שונות בהתחלה כרווק 
את  לראות  לי  גרמה  וילדים  משפחה  עם  ואז 
הדברים בצורה אחרת, להבין שיש פה פוטנציאל 
אמיתי לעסק בר קיימא שטרם נעשה בארץ". ארז 

בן אולד, 45 נשוי 3+ , האיש מאחורי הקופסה. 
ארז בעל ניסיון עשיר בתחום התפעול של חברת 
שירותים מהגדולות בארץ. מייסד חברת סטרטאפ 
יזם  וגז.  מים  של  בטיחות  למוצרי  בינלאומית 

יזם

ארז בן אולד

Bobobox
 תארזו את עצמכם בקופסה

אנו מציעים פלטפורמה שמשנה את חוקי 
מעבר הדירה ולמעשה מאפשרת לעסקים 

ומפרסמים להגיע לצרכנים באמצעות פרסום 
סופר ממוקד
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דירה  בנשמה. ראה איך אפשר להפוך קרטונים למעבר 
לביזנס חי.

איך אנחנו עוזרים גם למפרסמים?
את  מחפשים  והמכירות  הפרסום  השיווק,  מנהלי  כל 

הפלטפורמה הפרסומית הטובה ביותר.
הקיימים  המיסיונרים  הפרסום  ערוצי  את  מכירים  כולם 
בשוק: דיגיטל, טלוויזיה, רדיו וכו', לכל אחד מהם יתרונות 
ממוקדת,  חדשה,  פלטפורמה  מציעים  אנחנו  וחסרונות. 

זולה והכי חשוב אפקטיבית.
 Bobobox היא פלטפורמה שמשנה את חוקי מעבר הדירה 
ולמעשה מאפשרת לעסקים ומפרסמים להגיע לצרכנים 
באמצעות פרסום סופר ממוקד. כזה שיעזור לכם להגיע 
ולמקסם את  ביותר  ובזמן המדויקים  אל הצרכן במקום 
הנוכחות של השירות או המוצר שלכם בנקודת זמן הכי 

רלוונטית בחייו. 

חושבים מחוץ לקופסה, אמרנו? 
אז גם בעסקים אנחנו גמישים ויצירתיים, 
כל  על  יחד  ולחשוב  לשמוע  מוכנים 
שירות  נותן  או  לעסק  שיעזור  רעיון 
יותר  בדרך  הצרכנים  אל  להגיע 

ממוקדת. 
היום  עוברים  ככה   -  BOBOBOX

דירה.

 Bobobox
מתאים לאנשים בדיוק כמוכם, שנמצאים 
בתהליך של מעבר דירה, מותשים מכמות 

המשימות ומעוניינים בעזרה חיצונית
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לא משווק 
כתבי שירות 
מחוץ לפוליסה

שלמהדרכיםממסיאחרזברהנתי

24%

3%3%
6%7%

9%

17%

30%

סטארט-קופל

מחקר שמביא תוצאות

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

כתב שירות מחוץ לפוליסה

מחוץ לפוליסהמחוץ לפוליסה

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

למקום הראשון 
בסקר לשכת סוכני הביטוח בכנס אלמנטר 2017
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על בחירתם בחברת סטארט שירותי רכב 

למקום הראשון 
בסקר לשכת סוכני הביטוח בכנס אלמנטר 2017

הלקוחות,  דרישת  ידי  על  מונע  הביטוח,  עולם 
ועוד.  יותר  מהיר  טכנולוגי  ושינוי  חריפה  תחרות 
לשמור,  להשיג,  חדשות  דרכים  מחפשות  חברות 
שסברו  כפי  תחרותיים.  יתרונות  ולמנף  לשדרג 
כמה חוקרים יצירת ערך אצל לקוחות מוגדר כיעד 

מרכזי עבור חברות מנחות שוק. 

למעשה, מוניטין טוב וערך גבוה של סוכן הביטוח 
חשובים  גורמים  הם  הלקוחות  מול  הסוכנות  או 
נפוצה  טעות  הביטוח.  בתחום  ובוודאי  עסק  לכל 
בקרב בעלי עסקים היא שמיתוג זה לוגו וכרטיסי 
בעובדה  נעוצה  טעות,  שזו  הסיבה  בלבד.  ביקור 
בהרבה  מורכבים  הקלעים  מאחורי  שהתהליכים 
מתוצאה ויזואלית וכרוכה בתהליך אסטרטגי עמוק 

ומקיף.

להלן מדריך לממותג המבולבל, כמה הנחות בסיס 
ותהליך המיתוג בקצרה:

שלב ראשון - מהו מיתוג?
מותג נכון בנוי ממספר גורמים מהותיים:

ליבת המותג – מה המהות והחזון של המותג )לאן 
אתה שואף להגיע כעסק(.

אסטרטגיה - מה מהות העסק? מה מוצר הדגל? מי 
קהל היעד? מה שאיפות העסק? מי המתחרים? 

שכוללת  לשפה  הערכים  כל   - התרגום  שלב 
לוגו! המרכיבים  1 מהם הוא  כ-10 מרכיבים שרק 
סגנון,  פונט,  צבע,  סלוגן,  שם,  כוללים:  החשובים 
דמות  או  ופרזנטור  מילולית  שפה  לקוח,  חווית 

מייצגת במקרה שיש וגם-לוגו.
החברתית,  המדיה  נכנסת  פה   - והפצה  הטמעה 
כל המיתוג הופך לויראלי ומופץ לכל עבר בצורה 

ממוקדת או אקראית ברשתות החברתיות. 

מה הקשר לביטוח?
ממוקדת  בצורה  לפנות  יודע  ומדויק  חזק  מותג 
שהוא  מודע  לא  אפילו  הקהל  שלו,  היעד  לקהל 

צורך מותג אך הוא מושפע ממנו. 
סוכנות ביטוח או סוכן ביטוח שמבינים שאמינות, 
איכות השירות, מוניטין וצדק חלוקתי הם המקדמים 
הישירים של הערך הנתפס בקרב הלקוחות, ירצו 

לשדר את הערך הזה בכל המיתוג שלהם. 
כדי למתג את העסק שלכם בצורה מיטבית עליכם 

להכיר כמה מושגים מתחום השיווק.

שלב שני - בידול
נותן  כעסק  שאתה  המוסף  הערך  הוא  בידול 
ללקוחות שלך לעומת המתחרים שלך. ישנה נטייה 
שמה  לחשוב  הביטוח  מתחום  ובמיוחד  לעסקים 
נוחות  איכות,  שרות,  זה:  מאחרים  אותם  שמבדל 

ועוד ערכים - אבל לא רק.
אז מה כן? 

למצוא משהו יישים שמייחד אותך כעסק, לדוגמא 
עסק ענק עם מאות לקוחות, מבדל את עצמו ביחס 
לעמוד  )חשוב  ללקוחות  וזמין  ישיר  ומענה  אישי 

בהצהרה ולהכין מערך שתומך זאת(.

איך מוצאים את הבידול שנכון לעסק?
עסק  בכל  רחב.  עולם  זה   – בידול  סוגי  מגוון  יש 
טמון יתרון יחסי שמבדל אותו ממתחריו, במיתוג 
נכון ומדויק דואגים שכולם ידעו על זה. הכי חשוב 

לוודא שהבידול אמיתי ומשמעותי.

שלב שלישי - בדיקת איכות המיתוג שלך
הבידול  סמך  על  במתחרה  ולא  בך  בחר  הלקוח 
השירות  בקבלת  יתאכזב  והלקוח  במידה  שלך. 
עליו התבסס הבידול, האמינות של העסק תיפגע 

והדבר עלול להשפיע על המיתוג.

מאמינות,  מורכב  עסק  של  נכון  מיתוג  לסיכום, 
וממליצים  מרוצים  לקוחות  בהבטחות,  עמידה 
על  שלכם  ללקוחות  שתזכיר  טובה  מדיה  וחברת 

בסיס קבוע, כמה שאתם מדהימים ומקצועיים.

מוזמנים לקבוע פגישת ייעוץ למיתוג העסק שלכם 
עם הכותבת - ליאת גפן - מנטורית מיתוג ונראות 

ברשתות החברתיות 050-3009436

מיתוג העסק, 
למה צריך את זה בכלל?
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קופל מיקי 
חברת  מנכ"ל 
קופל גרופ, 
חגג יום הולדת

מיקי קופל חגג יום הולדת מלאת הפתעות 
במשרד, מוקף בבני משפחה ובעובדים.

משפחת קופל גרופ מאחלת לו המון אושר 
ובריאות עד 100 כ-20! 
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Start car

TRUCK PLUS

פנסים ומראות
5676*למשאיות

kopellgroup.co.il

אנה פודגורניך, מנהלת כספים של חברת קופל 
גרופ. 

 
ניהולה  ותחת  שנתיים  מזה  בחברתנו  עובדת  אנה 
אנה  החשבונות.  והנהלת  סוכנים  חיתום  מחלקת 
כישוריה  ובזכות  ככלכלנית  דרכה  את  התחילה 
הרבים ומקצוענות יתרה בתחום הכספים, התקדמה 

להיות מנהלת הכספים של החברה. 

ומשמשת  הכספים  ניהול  בתחום  חייל  עושה  אנה 
דוגמא לכך שנחישות וכוח רצון יכולים להוביל כל 

אדם להתקדם ולהצליח.

אנה, יישר כוח!

עובדת מצטיינת

אנה פודגורניך
מנהלת כספים
יולי 2018
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הכר את המומחה

שלומי שטיקר

בעלים 'שלומי שטיקר 
פתרונות מחשוב'

הועדה לקשרי קהילה של לשכת 
סוכני הבטוח בישראל -יצאה 

בפרוייקט מסע בר מצווה ל - 20 ילדי 
פנימיית רננים, שבזכרון יעקב.

נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד, מ"מ הנשיא ליאור הורנצ'יק, ראשי 
וועדות וראשי מחוזות הגיעו לחגוג עם 20 ילדי פנמיית רננים ובני 

משפחה קרובים, בר מצווה מרגשת בכותל שאירגן יו"ר וועדת 
קשרי קהילה סו"ב אלי שטרק. בכותל הוענקו להם טלית ותפילין 

וכל ילד נשא תפילה, כשהוא חבוש בתפילין, טלית ומחזור תפילה. 
לאחר טקס הנחת התפילין ותפילה, נערך סיור במנהרות הכותל.

בנוסף, בתאריך 9.7 התקיימה מסיבת בר/ת המצווה ל - 20 הילדים 
באולמי טרה בקיסריה. המסיבה כללה את כל 160 התלמידים 
בפנימייה, כולל ההורים והמלווים של הילדים ו - 110 מדריכי 

ועובדי הפנימיה. לשכת סוכני הביטוח למען הקהילה.

כמה שנים אתה עובד עם קופל גרופ ומה אתה יכול 
לספר על הקשר העסקי בין החברות?

אנחנו בקשר עסקי מעל 10 שנים. הקשר הוא תמיד 
על בסיס התפיסה שלי האומרת: לתת מענה איכותי, 
מהיר ובמחיר הוגן לכל לקוח, ושרות יעיל לשביעות 
רצון הלקוח. תגובה מהירה, יחסי עבודה המבוססים 
על אמון ואמינות, נינוחות, נועם הליכות שבסופו של 
דבר מביאים למצב של WIN WIN לכולם. היום היחסים 
הם מעבר ליחסי ספק לקוח והרבה יותר ידידותיים, 
את  שוכח,  אינו  הלקוח  וגם  שוכח  אינני  לרגע  אבל 

הסטנדרטים הגבוהים הנדרשים ממני כל הזמן.
מה המילה האחרונה בתחום המיחשוב?

על  רב  בדגש  ומתאפיין  היום  מתקדם  המחשוב 
מהירות עבודה וגרפיקה באיכות גבוהה ביותר. כמו 
כן, גדל והולך השימוש בגיבוי ואחסון בענן, ובמיוחד 

נושא הסנכרון בין המחשב לטלפון הסלולרי. 
מהו וירוס כופר ואיך מתמודדים איתו/מולו?

וירוס כופר הינו וירוס מצפין קבצים, מדובר בתוכנה 
זדונית המושתלת במחשב ותוקפת אותו במהירות. 
ומצפינה  במחשב  הקבצים  על  משתלטת  התוכנה 
אותם באופן שלא ניתן לפתוח אותם. לבסוף נשלחת 
הודעה על כך שבוצעה השתלטות על המחשב וכל 
הקבצים בו נעולים, ועל מנת לפתוח אותם יש לשלם 

מתבצע  התשלום  להנחיות.  בהתאם  כסף  סכום 
באמצעות רכישת מטבע וירטואלי, כך שאין יכולת 

להתחקות אחר מקבלי התשלום.
איך מתמודדים מול וירוס כופר

התקנת תוכנות אבטחה איכותיות וגיבוי מידע. חשוב 
לבצע גיבוי שוטף של קבצים חשובים בין אם על גבי 
פגיעה  של  שבמקרה  כך  בענן,  אם  ובין  חיצוני  כונן 
ניתן יהיה להשתמש בקבצים המגובים לצורך שחזור. 
וכמובן, אי פתיחת מיילים "לא הגיוניים" או לא מוכרים.

מה הן הפעולות החשובות שעסק צריך לעשות על 
מנת לגבות את כל בסיס הנתונים שלו? 

עסק חייב לגבות את כל בסיס הנתונים שלו. מומלץ 
לפחות   – חיצוני  לדיסק  א(גיבוי  גיבויים:  במספר 
מהם  אחד  הביתה  ולקחת  העסק  באתר  כאלה   2
בענן   – חיצוני  גיבוי   + ביניהם  יום  מידי  ולהחליף 

לשרת מרוחק – לא באתר הלקוח. 
מה היית ממליץ להערכת חיי מוצרי מחשוב?

– טמפרטורה  אוורור ראוי בחדר  חשוב לשמור על 
נעימה  ולוודא ניקיון פנימי בגוף המחשב )רצוי כל 
6 חודשים( ולחבר מכשיר אל פסק למניעת פגיעה 
במחשב עקב קפיצות או נפילות מתח + ערנות לכל 
כלשהי,  "קטנה"  בעיה  כל  המחשב.  בביצועי  שינוי 

לטפל ולא להתעלם ולקוות לטוב. 
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יניב צדוק
ע. מנכ"ל החברה 

עובד בחברה מזה 12 שנים

הכר את הצוות

ספר לנו איך הגעת לתפקיד ע. מנכ"ל החברה?
הרכב  השכרת  בחברת  עבדתי  דרכי  בתחילת 
גרופ.  קופל  ללקוחות  שירות  שנתנה  טראפיק, 
במחלקת   לעבוד  התחלתי  לחברה  כשהגעתי 
דיסק.  והרדיו  החליפי  הרכב  השמשות,  שירותי 
עם השנים התקדמתי להיות עוזר מנכ"ל החברה 
ואני שמח על כך מאוד. אני מרגיש חלק ממשפחת 
קופל גרופ ונכונות לי עוד שנים רבות של עשייה.

מה הדבר הכי חשוב בתפקיד שלך?
סקטור  מול  פעילות  הוא  כיום  העיקרי  תפקידי 
לקוחותי  לקוחות.  ושימור  גיוס  הביטוח,  סוכני 
אלי  לפנות  יכולים  שהם  יודעים  הביטוח,  סוכני 
הוא  ושתפקידי  תקלה  ו/או  בירור  בעיה,  בכל 
ביותר   והמהיר  ביותר  הטוב  השירות  את  לספק 

לשביעות רצונו המלאה של הלקוח הסופי.
הביטוח  לסוכני  לתת  רוצה  היית  טיפ  איזה 

בישראל?
ביטוח  סוכני  כ-4  יום  מדי  ומבקר  רואה  אני 
בממוצע. רוב סוכני הביטוח יכולים )אם רק יגדירו 
משרדם  והכנסות  עמלתם  את  להגדיל  לעצמם( 
סל  חברתנו,  של  המוצרים  סל  עם  משמעותית 

מוצרים רחב מאוד הן ברכב והן בדירות.
מה אתה אוהב לעשות בזמנך הפנוי?

בזמני הפנוי אני מבלה עם משפחתי, מטפל בגינה 
ומשחק כדור-סל.

סוכני הביטוח בעוד  עולם  רואה את  איפה אתה 
5 שנים? 

אני סבור שסוכני הביטוח, שלהם משרדים קטנים 
ובינוניים, יתמזגו עם סוכנויות הביטוח הגדולות 
יותר, להם קיים דור שני ושלישי העתיד לרשת 
את ניהול הסוכנות. קופל גרופ תמשיך ללוות את 

סוכני הביטוח ולהעניק שירות של אלופים.

שמשות 
מקוריות 

קונים רק 
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