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  קופל גרופ מאחלת
  לכל לקוחותיה ושותפיה העסקיים

שנה טובה ומוצלחת!
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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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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

'שנה  איגרות  מקבלים  אנו  השנה  ראש  לקראת 
טובה' שברבות מהן כתוב "בפרוס השנה החדשה". 

מה פירוש המילה בפרוס?
מילת  היא  בפרוס,  ְּפרֹוס  המקובל  ההסבר  פי  על 
'בכיוון'.  'לקראת',  'לפני',  שפירושה  יוונית  יחס 
מילת  בצירוף  זו  מילה  נקלטה  ובתלמוד  במשנה 
היחס העברית ב־)בפרוס( במשמעות 'לפני', 'ערב': 
הלשכה:  את  תורמין  בשנה  פרקים  "בשלשה 
בפרוס הפסח, בפרוס עצרת , בפרוס החג" )משנה 

שקלים ג, א(. 
הכוונה היא שבימים שלפני החגים הללו מפרישים 
כבר  זאת,  עם  לקרבנות.  כסף  המקדש  מקופת 
בספרות חז"ל היו שפירשו את בפרוס )או בגרסה 
במשמעות  חיתוך  פריסה,  מלשון  ִּבְפַרס(  אחרת 
ְּפָרס  המילה  אכן  לחג.  הקודמת  החודש  מחצית 
משמשת בספרות חז"ל במשמעות חצי, למשל חצי 

כיכר..
פרוס  ימינו קושרים את המילה  בני  חוקרים  כמה 
דווקא למילה היוונית פרהסיה במשמעות הכרזה, 

ובהקשר זה – הכרזה על בוא החג.
השנה  ו'בפרוס  החג'  'בפרוס  הביטויים  כך  או  כך 
בהקשרים  כיום  בלשוננו  משמשים  החדשה' 

חגיגיים בלוויית ברכות ואיחולים לרגל המועד.
שמאלית(,  )בשי"ן  "בפרוׂש"  לכתוב  הנוהגים  יש 
לפועל  זו  מילה  בין  קשר  אין  שראינו  כפי  ואולם 
הנכון  הכתיב  ופיזור.  שיטוח  שמשמעו  ָּפַרׂש/ָּפַרס 

אפוא הוא בסמ"ך.

לסוכני  מאחלים  אנו  החדשה  השנה  בפרוס  אז 
טובה,  פרנסה  שמחה,  בריאות,  בישראל:  הביטוח 
לקוחות  יותר  חשוב  פחות  ולא  וביטחון  שלום 
יותר  ויותר  חוזרים  פחות  עמלות,  יותר  מרוצים, 
סוכני ביטוח כי אתם הלקוחות היחידים שלנו. אמן.

בפרוס השנה החדשה נאחל שנה טובה ומתוקה!
מיקי קופל, מנכ"ל
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בן כמה אתה?
.53

נשוי? ילדים? נכדים?
נשוי 4+.

היכן אתה מתגורר?
חדרה.

יש בעל חיים בבית?
אין.

מה דעתך על בעלי חיים?
אני אוהב מאוד בעלי חיים.

איזו חיה אתה אוהב הכי הרבה?
כלב.

יפה, חברו הטוב של האדם. מה התחביבים שלך?
כן  וכמו  האש  על  לעשות  ספורט,  לעשות  לקרוא, 

לטייל בעולם, אני מדריך טיולים.
סרט שאתה הכי אוהב?

הטוב, הרע והמכוער.
ספר טוב שקראת לאחרונה?

התחלתי עכשיו לקרוא ספר של אלון אולמן "פריצת 
גבולות".

מהי התכונה הטובה ביותר שלך?
הבנת הזולת.

ומהי התכונה הכי גרועה שלך / תכונה שהיית רוצה 
לשפר / לא הצלחת לשפר?

חוסר סבלנות לעקשנים.
כמה זמן אתה בלשכה?

עוד מעט 4 שנים.
איך אתה רואה את העולם של סוכני הביטוח?

לתפיסתי, סוכן הביטוח הוא ישות שלעולם תישאר, 
יצטרכו  הביטוח  סוכני  והתאמות,  שינויים  עם 
להתאים את עצמם, בטח בעולם הפיננסי והפנסיוני, 
בהחלט  אותו  רואה  שאני  כמו  כסוכן  הסוכן  אבל 
יישאר וישמר כי הוא בעצם חלק מהתא המשפחתי.

אתה חושב שהדיגיטציה תגמור את הסוכנים?

הם  ישכילו  הסוכנים  שאם  חושב  אני  לא.  ממש 
ימנפו את העסקים שלהם. אסור לפחד מהדיגיטציה, 

ההיפך.

מה אתה חושב על הכשרה go, על המהלך שלהם?
הן  בסוף  הביטוח.  חברות  את  מעריך  מאוד  אני 
היצרניות, איך שאתה לא מסובב את זה, אבל אני 
חברות  היום  ואם  הוגנות  להיות  שצריכה  חושב 
הביטוח מקבלות את הפרודוקציה הכי גדולה שלהם   
מהסוכנים ולא מהישירים, צריך לכבד את זאת, אי 

אפשר לרקוד בשתי חתונות.
ענקית  במה  שקיבלה  ביטוח  חברת  הייתה  פה 
מהלשכה והצהירה בכל במה שהיא חברת סוכנים, 
שהיא  הודיעה  אחד  ובלילה  הייתה  באמת  היא 

הראשונה שלא.
כפי  לכבד.  צריך  שהסכמים  המאמינים  גדול  אני 
שכל אדם צריך לכבד את עצמו , כל חברה צריכה 
לענף,  מענף  לקפוץ  אפשר  אי  עצמה.  את  לכבד 
יציבות גם  אי אפשר לעבוד ככה, זה משדר חוסר 
יותר  הרבה  משלמים  אמון  החוסר  ועל  ללקוחות. 

מעמלת הסוכן.
כהונתך,  בזמן  שקרה  ביותר  הגדול  השינוי  מהו 

מבחינת הניהול?
בתקופת  דרך  כברת  עשתה  שהלשכה  חושב  אני 
ועם  קינן  מוטי  ידידי  בתפקיד  קודמי  של  כהונתו 

מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח
בישראל

רענן שמחי
ראיון אישי לשנה החדשה

אני חושב שצריכה להיות הוגנות ואם היום 
חברות הביטוח מקבלות את "הנתח" הכי גדול
 שלהם ע"י הסוכנים, צריך לכבד את זה, 

אי אפשר לרקוד בשתי חתונות

6



כניסתי לתפקיד ביצעתי  ריענון למספר תהליכים 
בשיתוף פעולה מוחלט עם העובדים וכמובן עם רוח 
גבית מנשיא הלשכה, החל מכתיבת נהלים חדשים, 
 "CRM" פתיחת אתר אינטרנט חדש, הכנסת מערכת
המכללה,  של  לניהול  המערכת  שדרוג  חדשה, 
הגדלת היקף הפעילות לסוכנים במכללה והעשרת 
הידע של הסוכנים. פעלנו במספר מישורים שאני 
חושב שבהחלט עשו ועדיין עושים מהפכה בעניין 
לארגון  הותאמו  העובדים  עצמה.  הלשכה  ניהול 
צוות  לנו  יש  לדעתי  והיום  הוחלפו  וחלקם  החדש 
מאוד מוצלח ומקצועי, יש לי הערכה ורוח גבית הן 
מההנהלה הקודמת  והן מההנהלה הנוכחית ובהחלט 

נעשית עבודה נפלאה.

מהו הפרויקט הגדול ביותר שאתם הולכים לעשות 
בשנת 2019?

הדיגיטלית  המהפכה  את  לסיים  רוצים  אנחנו 
חבר  כרטיסי  נפיק  אנחנו  בלשכה,  מובילים  שאנו 
הלשכה  חברי  יכנסו  שאיתם  חדשים  דיגיטליים 
השייכת  פעילות  ולכל  המקצועיים  הכנסים  לכל 
ימשיך  ולא  יהיה חבר בלשכה  ללשכה. סוכן שלא 
היום  גישתו.  ותיחסם  מהמאגר  יוסר  חברותו  את 
אתר הלשכה פתוח לסוכנים שהם חבריי הלשכה, 
אנחנו עושים שם שינויים מאוד גדולים דיגיטליים 
יהיה משהו באמת אחר לגמרי. אנחנו הולכים  וזה 
להחליף את מערכת ה-"CRM" במשהו מאוד מאוד 
חדשני בלשכה, מערכת "שתדבר" עם אתר הלשכה.                                                                                                
בשנת 2019 כל החברים יוכלו לשלם את מס החבר 
שלהם דרך אתר הלשכה ולקבל אוטומטית קבלה 
דיגיטלית לאי-מייל. בשנת 2019 אנחנו נעשה הכל 
נפח  ואת  בלשכה  החברים  כמות  את  להגדיל  כדי 
הפעילות עבור הסוכנים. נמשיך לטייב את הקורסים. 
אם בשנת 2016 היו 6 השתלמויות שנתיות ובשנת 
2017 היו 7 השתלמויות שנתיות, בשנת 2018 היו 
כבר 26 ובשנת 2019 נגיע ל-40 השתלמויות שונות 

לטובת הסוכנים. 
להתחדש  הזמן  כל  חייב  הסוכן  עולמי  לתפיסת 
מתוך  האבק  את  לנער  שלו,  הידע  את  ולחדש 
הדפנות של המוח ולא להיכנס למצב של  קיפאון, 
יהיו  הקורסים  אם  להתייעל.  הזמן  כל  חייב  הוא 
מיוחדים כמו דירקטורים, גישור, גבית שכר טרחה 

הראשון  במעגל  קשורים  שלא  קורסים  כמו  וכו' 
לעולם הביטוח אלא קשורים להרחבת הידע הכללי 

של הסוכן.
כמה עובדים יש היום בלשכה?

כיום בלשכה כולל המכללה יש כ-20 עובדים ואנחנו 
מתכננים להישאר עם מספר עובדים זה גם בשנה 

הבאה.

והדוחות שלה חשופים  לשכה שהיא בעצם חשופה 
כעמותה, סוכן הביטוח יודע להגיד שהוא חבר לשכה, 

שהלשכה מנוהלת והיא לא בעלת גירעונות?
עיניים  יכול להגיד לך שהלשכה מנוהלת עם  אני 
פקוחות לרווחה, הלשכה  היא עמותה ולצד הלשכה 
יש את "ליסוב" שהיא החברה הכלכלית, כנסים של 
הלשכה הגדולים באילת הם בהחלט כנסים רווחים, 
יחד עם זאת אנחנו לא חוסכים בשם הרווח מהסוכן.                                                                                       
קצרות  השקעות  ויש  טווח  ארוכות  השקעות  יש 
טווח  קצרות  דווקא  שהן  מההשקעות  חלק  טווח, 
אחר  במקום  נהייה  שנה   תוך  המכללה  לדוגמא: 
קטן  והגרעון  כיוון  שינינו  היום  וכבר  לגמרי, 
משמעותית מידי שנה. אני מאמין שעד סוף 2019 
"תוכנית  בזכות  מוחלט  חיובי  במאזן  נהיה  אנחנו 
ההבראה" שנבנתה ע"י מנהל המכללה רונן דניאלי 
ועל ידי והוצגה להנהלת ליסוב, קיבלנו את ברכת 

הדרך ואנחנו עובדים על זה.
מה אתה מאחל לסוכנים לשנה החדשה?

הסוכנים  לכל  איתנה,  בריאות  לכולנו  מאחל  אני 
שהסוכנים  תקווה  אני  כן  כמו  ולמשפחותיהם. 
חזקה  ספינה  יש  כי  הגבוהים,  מהגלים  ייבהלו  לא 
סוכני  לשכת  לה  קוראים  הגלים,  בכל  שתעמוד 

הביטוח. שישמרו על החיוך וימשיכו לעבוד.

הסוכן חייב כל הזמן להתחדש ולחדש את 
הידע שלו, לנער את האבק מתוך הדפנות 
של המוח ולא להיכנס למצב של של קיפאון,

 הוא חייב כל הזמן להתייעל

אני מאחל לסוכנים שלא ייבהלו מגלים גבוהים, 
כי יש ספינה חזקה שתעמוד בכל הגלים, 

קוראים לה לשכת סוכני הביטוח
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עורך הדין

ג'ון גבע

פגיעה בעץ שנפל על רכב חונה
 מי אחראי - העיריה או הנהג?

תביעתה  נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
דמיטרי  כנגד  )"התובעת"(  שנידר  אסתר  של 
פלוטניקוב )"הנתבע 1"( וגרר חיים שינוע מתקדם 
ג'"  )"צד  גן  עיריית רמת  נגד   )"2 )"הנתבעת  בע"מ 
בהיעדר   ,2018 במאי  ניתן  הדין  פסק  -"העיריה"(. 

הצדדים, מפי כבוד השופט אריה ביטון.
עובדות המקרה: מדובר בתביעה כספית שהוגשה 
עקב  התובעת  לרכב  שנגרמו  רכוש,  נזקי  בגין 
תאונה שאירעה ברחוב ברמת גן, בעת שפגע רכב 
בכך  וגרם  הכביש,  בצדי  המצוי  בעץ,  הנתבעים 
לנפילתו של ענף על גבי רכב התובעת. הנתבעים 
בהיותה  העיריה  כנגד  שלישי  לצד  הודעה  הגישו 

אחראית לתחזוקת העץ בשטחה המוניציפלי.
שרכבה  בעת  כי  טענה,  התובעת  הצדדים:  טענות 
נסע רכב הנתבעים לאחור,  גן,  חנה ברחוב ברמת 
במקום.  החונה  ברכבה  ופגע  שנפל  בעץ,  פגע 
לטענתה, נהג הנתבעת 1 התרשל בנהיגתו, כי לא 
נסע בזהירות המצופה ממנו וגרם לתאונה. הנתבעים 
טענו, כי האחריות לקרות התאונה היא על עיריית 
רמת גן, אשר ברשלנותה הפרה חובה שבדין, כאשר 
רכב הנתבעים תמרן לצורך חניה במקביל למדרכה 
רכבם  רכבם.  על  מועמס  שהיה  זחל  הורדת  לשם 
נסע לאחור וזרוע הזחל נתקלה בענף של עץ, אשר 
לרכב  בדרך  מפגע  ויצר  לדין  בניגוד  לדרך  בלט 
הנתבעים,  טענו  השלישי  לצד  בהודעה  הנתבעים. 
רשות  היותה  מכוח  העירייה,   - השלישי  הצד  כי 
בשטח  הינם  והעץ  התאונה  מקום  אשר  מקומית, 
שיפוטה, אחראית לתאונה ברשלנותה, ולאור הפרת 

חובתה שבדין. על כן, עליה לשפותם ולפצות בגין 
כל סכום שיחובו בו כלפי התובעת. העירייה טענה, 
רכב  בפגיעת  הינו  שמקורה  בתאונה  מדובר  כי 
הנתבעים בעץ, וככל ונהג רכב הנתבעים היה שם 
ליבו לתוואי הדרך, הייתה התאונה נמנעת בוודאות. 

ברשלנותו  אלא  שבלט,  בענף  מקורו  אין  הנזק 
התאונה  לטענתה,  הנתבעים.  מטעם  הנהג  של 
היא אירוע לא צפוי שאינו בשליטתה, וכי על נהג 
חוסר  בשל  מכריע  תורם  באשם  לשאת  הנתבעים 
ערנותו לנעשה סביבו ונסיעתו לאחור ללא תשומת 
לב. מבדיקה שבוצעה במוקד העיריה עלה, כי לא 
התקבלו תלונות או קריאות בגין הענף הבולט וכי 

אף לא הוכח, כי אכן היה ענף שבלט לצידי הדרך.
פסק הדין: בית המשפט בחן את אחריות כל אחד 
בשאלות:  ודן  בתאונה  שנגרמו  לנזקים  מהצדדים 
האם התרשלו הנתבעים כלפי התובעת התרשלות 
או  הנתבע  הנזק  בתשלום  הם  יחויבו  שמכוחה 

המדור המשפטי של

בית המשפט ציין, כי אין די בחובת זהירות 
מושגית וקונקרטית כלפי התובעת, שהרי לצורך 
הוכחת התרשלות הנתבעים נדרש להוכיח, כי 

הופרה חובת הזהירות הקונקרטית
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שמא מתנתק הקשר הסיבתי בשל התערבותו של 
גורם זר? בית המשפט פסק, כי אין ספק, במקרה 
זהירות  חובת  חב  הנתבעים  רכב  נהג  כי  שלפנינו, 
מושגית וקונקרטית כלפי התובעת, וכלפי כל אדם 
ורכוש אחר עת שנהג ברכב באופן כללי, ובמיוחד 
עם מטען שכזה על גבי המשאית. חובת הזהירות 
הזהירות  חובת  קיום  את  מניחה  הקונקרטית 
המושגית והיא מתחשבת בעובדות המקרה הנדון. 
וצריך  יכול  סביר  אדם  האם  בוחנים  זו,  חובה  לפי 
שנגרם  המסוים  הנזק  התרחשות  את  לצפות  היה 

כתוצאה מההתנהגות הרשלנית. 

בית המשפט סבר, כי על נהג רכב הנתבעים חלה אף 
חובת זהירות מוגברת, אשר נגזרת ממבחן הצפיות. 
נסיבות אלו, של הובלת מטען כבד המתנשא לגובה 
רב, בדרך שאינה דרך ראשית אלא ברחובה של עיר, 
מצופה  ולכן  בנהיגה  מיוחדת  זהירות  חובת  יוצרת 
היה מנהג רכב הנתבעים לנקוט משנה זהירות לבל 
מכשול  בשום  רב,  לגובה  המתנשא  מטענו  יפגע 
שעומד בדרכו לרבות ענפי העצים הנטועים לאורך 
הרחוב. בנסיבות המקרה, היה צריך הנהג לצפות את 
זהירות  חובת  ומכאן שמתקיימת  הנזק  התרחשות 

קונקרטית של נהג רכב הנתבעים כלפי התובעת.
בית המשפט ציין, כי אין די בחובת זהירות מושגית 
הוכחת  לצורך  שהרי  התובעת,  כלפי  וקונקרטית 
הופרה  כי  להוכיח,  נדרש  הנתבעים  התרשלות 
חובת הזהירות הקונקרטית, דהיינו שנסיבות העניין 
זהירות  באמצעי  נקטו  לא  הנתבעים  כי  מגלות, 
רכב  נהג  הנצפה.  הנזק  את  למנוע  בכדי  סבירים 
הנתבעים אכן נקט אמצעי זהירות עת תמרן נסיעתו 
שווידא,  במכוון,  נעזר  כאשר  חניה,  לצורך  לאחור 
בשום  להיתקל  מבלי  חנייתו  את  ישלים  הרכב  כי 
מכשול או לגרום לכל נזק. אם כך, ברור הדבר, כי 
נהג הנתבעים היה מודע לסכנות הצפויות בנסיעה 
כן  ועל  לגובה,  המתנשא  זחל  שעליה  משאית  עם 
התקדם  כאשר  אולם  כנדרש.  במכוון  השתמש 
להשתמש  ומבלי  עצמו  דעת  על  כן  עשה  קדימה, 

במכוון, בטענה כי אין כל חובה להשתמש במכוון 
אין  כי  בית המשפט סבר,  לפנים אלא רק לאחור. 
מדובר בעניין שבחובה או ברשות, כי אם בשיקול 
להפעיל הנתבעים  נהג  היה  מחויב  שאותו  דעת 

בכך  עליו.  המוטלת  הזהירות  מחובת  כחלק 
מקום  זהירות,  בחוסר  ופעל  הנתבעים  נהג  כשל 
בהישג  נתונים  היו  הסבירים  הזהירות  שאמצעי 
המשאית  עם  קדימה  להתקדם  פזיזותו  ידו. 
כפי  להימנע  ניתן  היה  רבה  לנזק, שבקלות  גרמה 
בית  לפיכך, מסקנת  שנמנע בעת הנסיעה לאחור. 
חובת  את  הפר  המשאית  נהג  כי  היא  המשפט 
המשאית. את  נהיגתו  בעת  והתרשל  הזהירות 

בית משפט קבע, כי נהג רכב הנתבעים היה צריך 
עם  נסע  עת  זהירותו  וחוסר  לצפות, שהתרשלותו 
לכיוון  בולטים  שענפיו  לעץ  בסמוך  חריג  מטען 
הכביש, תביא לנזק. על כן, אין בקיומו של העץ, אף 
אם זה חרג עם ענפיו לכביש, כדי לנתק את הקשר 
הסיבתי שבין התרשלות הנהג לבין הנזק לכן אין 
מקום להטיל כל אחריות על העיריה, שהרי אשמו 

של הנהג הינו הסיבה המכרעת לנזק.

כנגד  התביעה  את  קיבל  המשפט  בית  לסיכום: 
הנתבעים וחייב אותם לפצות את התובעת בסכום 
טרחת  ושכר  משפט  בית  אגרת  בצירוף  התביעה 
עו"ד ודחה את ההודעה לצד שלישי וחייב הנתבעים 

בתשלום שכר טרחת עורך דינו.
* עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

אין בקיומו של העץ, אף אם זה חרג עם 
ענפיו לכביש, כדי לנתק את הקשר הסיבתי 

שבין התרשלות הנהג לבין הנזק לכן אין מקום 
להטיל כל אחריות על העיריה, שהרי אשמו של 

הנהג הינו הסיבה המכרעת לנזק
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  -ייפוי כוח מתמשך 
 החופש לקבוע היום את עתידכם

   מי ידאג לכם אם לא תוכלו לקבל החלטות על חייכם? מי ינהל את הרכוש שלכם?

 תלויים בכם?המי ידאג לקרובים או לילדים 
 עורכי דין ומגשרים-מאת: ג'ון גבע ושלומי הדר  

 
כי אדם יכול וצריך לקבוע בעצמו את  ,ועדכני, ברוח התפיסה ניהמחוקק קבע מנגנון משפטי חדש

כלי חדש לניהול סיכונים משפטיים המאפשר לאדם לשלוט בחייו לשם כך עתידו וגורלו והנהיג 

פיננסיות,  בריאותיות,עם חוסר היכולת הבלתי צפוי לקבל החלטות חשובות, ולהתמודד מראש 

 .כםעסקיות וכדומה, ביחס לעצמ
 

  למי זה מתאים ?
מעוניין לא להיות תלוי בחסדי אחרים ומעוניין לתת הוראות מפורטת לגבי זהות הכל אדם בגיר 

האנשים שיטפלו בענייניו כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, לגבי אופן הטיפול הרצוי לו וכן 

 הוראות מיוחדות לגבי סוגיות אישיות השונות מאדם לאדם בהתאם לדפוס חייו ולרצונותיו.  ליתן
וזאת בין אם מימוש ייפוי הכוח ייעשה בשל  18רלבנטי לכל גיל, החל מגיל המתמשך ייפוי הכוח 

 אירוע תאונתי ובין אם בשל מחלה.
 

 מיופה הכוח
מיופה הכוח נבחר לרוב על סמך יחסי אמון וקרבה לממנה (קרוב משפחה, חבר) או בשל מומחיות 

 עורך דין, רואה חשבון או בעל ניסיון ניהולי אם נדרש ניהול עסקים).או ניסיון מקצועי (דוגמת 
 .מראש , בזמן ובתנאים שתקבעוהוראות שתקבעוכוח יהיה אחראי לקיום ההמיופה 

 
 איך זה מתבצע?

לאחר בחינת הצרכים והרצונות, ייפוי כוח מתמשך נערך ונחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי 

 מטעם האפוטרופוס הכללי.ומוסמך בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית 
 קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי.

 
 03-6252443פקס:    03-6252444טל.             יב , תל אב17, רח' יצחק שדה 15מגדל נצב"א קומה       

   John@geva-hadar.co.il                       Shlomi@geva-hadar.co.il  
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מנהל יחידת סוכנים עצמאית
רימונים – סוכנות לביטוח בע"מ 
מבית מיטב דש.

אמיר צימר
 הסוכן המסורתי, הדיגיטלי 
ומה שביניהם

תחום הביטוח הינו תחום דינמי המשתנה חדשות 
לבקרים. הרגולציה המכבידה, השינויים התכופים, 
מסלול  פעם  כל  לחשב  והצורך  הוודאות  חוסר 
מסוכני  ודורשים  רבים  אתגרים  יוצרים  מחדש, 
בשנים  מחדש.  פעם  כל  עצמם  להמציא  הביטוח 
האחרונות אכן ידע הענף שינויים רבים אך כניסת 
השימוש במסלקה ובהר הביטוח של האוצר, העלתה 
את  שאילצה  בכך  מדרגה  קפיצת  ויצרה  הרף  את 
בצורה  ולעבוד  ישן  עבודה  דפוס  הסוכנים לשנות 

יותר דיגיטלית.

סוכן הביטוח המסורתי והמוכר לנו כבר מזמן איננו 
רק איש המכירות או איש המקצוע בביטוח. הסוכן 
החדש נדרש להיות הסוכן הכל יכול, ממש האיש 
איש  הוא:  מעתה  תחומי  הרב  הסוכן  תחומי.  הרב 
איש  טכנולוג,  תפעולן,  פרסום,  שיווק,  מכירות, 

הפיתוח העסקי ולמעשה הכל. 
הוא  החדש  הסוכן  לרשות  העומדים  הכלים  אחד 
הכלי הדיגיטלי. הכלי הדיגיטלי הוא אמצעי חשוב 
בכך שהוא מקל על חיי הסוכן באופן פלאי, מרחיק 
עסקי,  ופיתוח  שיווק  תומך  מהניירת,  ניכר  חלק 
שומר על הקשר שלו עם הלקוחות, משמש כבקר 
שבודק אותו, עוזר לו להגיע ללקוחות אותם שכח, 
יוצר הפניות, מגדיל מכירות, יוצר מערך הדרכות. 

אז מה הוא לא עושה? 
התשובה היא שהוא לא סוכן ביטוח.

אחת מחברות הביטוחים הישירים, זו עם הפרסומות 
דואגת  כפרזנטור,  "בשוקה"  שבחרה  המשעשעות 
רלוונטית,  לא  כדמות  המסורתי  הסוכן  את  להציג 
זה  מה  יודעת  מגוחכת שלא  אפילו  מעודכנת,  לא 
מחשב. דמות שלא התאימה עצמה לעידן החדש. 

אותה חברה שכחה פרט עיקרי אחד חשוב: 
סוכן הביטוח הוא איש האמון של הלקוח, הוא "רב 
הקהילה" הוא זה שמלווה אותו, הוא המומחה שלו 
לו  שדואג  זה  סודו,  איש  שלו,  הברוקר  בביטוח, 

בסופו של דבר. 

ואם הוא גם טכנולוג?
סוכן הביטוח החדש, זה שידע לשמור על האיכויות 
איש  הלקוח,  של  האמון  כאיש  שלו  האישיות 
עיניו,  לנגד  הלקוח  טובת  את  ששם  וזה  המקצוע 
הנכון  במינון  הטכנולוגיה  את  לקחת  שישכיל 
אחד  מצד  האולטימטיבי.  הסוכן  הוא   - והמדויק 
הוא שומר על איכויות הסוכן המסורתי ומצד שני 

משתמש בכלים טכנולוגיים מתקדמים. 
מסר קל לביטוחים הישירים: רמת הטכנולוגיה בה 
כן  היום,  הדיגיטאליים  הביטוח  סוכני  משתמשים 
אלו שחיים בתוכו ושבחרו להשתמש בטכנולוגיה 
כסוכנים  וערכם  ליתרונם  נוסף  בלבד:  עזר  ככלי 
אישיים, משקיעים ובעלי ידע רב, עומדים לרשותם 
כלים טכנולוגיים מן השורה הראשונה שאני מאמין 
הביטוחים  אליכם  גם  יגיעו  שנים  מספר  שתוך 

הישירים.
כדאי לבחור נכון, להבדיל בין רע לטוב.
סוכן ביטוח אישי, שילווה אותך שנים!

  amir@rimonimins.co.il - אמיר צימר

סוכן הביטוח הוא איש האמון של הלקוח, הוא 
"רב הקהילה" הוא זה שמלווה אותו, הוא 

המומחה שלו בביטוח, הברוקר שלו, איש סודו, 
זה שדואג לו בסופו של דבר
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של  החידוש  תהליך  הפך  האחרונות  בשנים 
דורש  אשר  מסובך  לתהליך  הרכב  פוליסת 
מסוכנות ממוצעת בביטוח אלמנטארי את מרבית 
המשאבים ובעיקר משאבי כח אדם, מיכון וכמובן 
החידושים  של  החשיבות  ניהוליים.  משאבים 
ידועה לכל סוכן שהרי ברוב הסוכנויות החידושים 
מהווים את עיקר התפוקה )וההכנסה( והחשיבות 
תיק  ביצירת  הצורך  בגלל  בהרבה  גדולה  שלהן 

סוכן המבוסס על לקוחות מרוצים ונאמנים.
ניתן אפילו להסתכן ולומר שחידוש פוליסה צריך 
על  גם  הסוכן(  )מבחינת  מתועדף  הליך  להיות 
על  ללכת  שיש  ברור  אך  חדשה  פוליסה  מכירת 

הכלל של גם וגם ובמקביל.

המשאבים  את  יש  סוכנות  או  סוכן  לכל  לא 
הערוצים  בשני  לפעול  והחשק(  הרצון  )ולפעמים 
ברוב  ולכן  במקביל  וחדשים  חידושים  של 
סוכנויות הביטוח אכן קיים תיעדוף מובנה להליך 

החידושים. 
בחידושים  שמתעסק  שמי  חושב,  אישית  אני 
על  להסתער  ומבלי  הקיים(  על  )הגנה  בלבד 
"חדשים" עלול להישחק יותר מהר, שהרי  ההגנה 
את  לרצות  הרצון  בגלל  הן  שוחקת,  הקיים  על 
המבוטח הנאמן והן בגלל התחרות מול האחרים 
שמאלצת את הסוכן לבדוק כמה שיותר אופציות 
של יצרנים, על מנת להציג למבוטח הנאמן פרמיה 

מינימאלית וכיסויים מקסימאליים. 
הקיים  על  בהגנה  בעיקר  המתעסקות  סוכנויות 
נשחקות  ובנוסף  זמן  לאורך  בתפוקה  יורדות 

בתהליך איטי ומכאיב.
כולל  החברות  של  הדיפרנציאלי  התעריף 
לנהגים  בהתייחס  הן  ומגוונים  רבים   פרמטרים 
)גיל, מס' נהגים, הסטוריית התביעות, מגדר וכו'( 
והן בהתייחסות לנתוני הרכב )קוד דגם, מיגונים, 
אביזרי בטיחות, אביזרים אחרים, מס' וסוג הבעלים 
בעברו ועוד(. בשנים האחרונות נוספו פרמטרים 
ההשוואתיות  את  יותר  עוד  המסבכים  חדשים 
בחידושים כגון: גובה השתתפות עצמית, שיעורי 
רגילים,  ומוסכים  הסדר  במוסכי  אקסס  הנחת 
ריידרים  ערך,  בירידת  עצמית  השתתפות  גובה 

באמצעות או לא באמצעות החברה ועוד.
בנוסף, עלינו לזכור שלכל ביטוח מקיף/צד ג' יש 
ביטוח חובה וגם שם יש צורך לעשות בדיקה של 
כל הפרמטרים על מנת לתת למבוטח הנאמן את 

השילוב הנכון של ביטוח חובה ומקיף.

)עד  וקטנים  בינוניים  כולל,  מהסוכנים  גדול  חלק 
150 חידושים בחודש( עוברים תהליך בדיקה ארוך 

ומסורבל:
א. בדיקת החידוש של רכב חובה ומקיף בחברה 

המבטחת הנוכחית. 
ב. בדיקת האלטרנטיבות האחרות )הקיימות אצל 
קטן  מס'  עם  עובד  הוא  כלל  בדרך  הסוכן שהרי 

של חברות(.
מתחרות  חברות  של  אלטרנטיבות  בדיקת  ג. 

שאיתן הסוכן לא מצוי בהסכמי התקשרות. 
במסגרת  או  עצמי  )בשיווק  הריידרים  בדיקת  ד. 

החברה ?(
הנ"ל  מהאופציות  אחת  בכל  העמלה  בדיקת  ה. 

)כולל רמת פגיעה בעמלה עקב הנחות(.
נכנסים  הללו  הבדיקות  כל  שהסתיימו  לאחר 
רמת  באיזה  כגון:  "פרופר",  ניהוליים  שיקולים 
מעבירים  פרמיה  רמת  ובאיזה  מחדשים  פרמיה 
הסכמים  יש  האם  אחרת?  לחברה  המבוטח  את 
תפוקות  לגבי  הסוכנות  מנהל  של  הבטחות  או 
עם  שסוכמו  ביעדים  עמידה  מסוימת?  בחברה 

סו"ב

חגי שפירא

חידוש פוליסת הרכב
האם ניתן לפשט את התהליך? 

למרות התהליך המסורבל והקשה המתואר 
לעיל ניתן לציין שרוב הסוכנים מחדשים 
את הפוליסות באותה חברה המחזיקה 

את הפוליסה
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חברות איתן הסוכן עובד ועוד.
החברה  עם  להמשיך  בוחר  הסוכן  כלל  בדרך 
שההפרש  ובתנאי  רצף  ליצור  מנת  על  הקיימת 
ניתן לגישור או להסבר  בתעריף מול המתחרות 
והקשה  המסורבל  התהליך  למרות  )למבוטח(. 
הסוכנים  שרוב  לציין  ניתן  לעיל  המתואר 
באותה חברה המחזיקה  הפוליסות  מחדשים את 
הפוליסות  של  מ-75%  )למעלה  הפוליסה  את 
מתחדשות באותה חברה(, בנוסף – בסבירות של 
75% ומעלה מהמקרים אין פיצול של רכב חובה 
ומקיף בין חברות שונות. נתון זה נכון בהתייחס 
קולקטיבים  רכב,  ציי  כולל  ואינו  ביטוח  לסוכני 

ורכבי נישה )משאיות, מוניות ואוטובוסים(.

הבדיקה  שלמרות  מוכיחים  הללו  הנתונים  שני 
והעבודה הרבה בתהליך החידוש, הסוכן הממוצע 
הפוליסה  את  לחדש  יעדיף  ותמיד  לחברה  נאמן 
החובה  ביטוחי  את  לפצל  ולא  נוכחית  בחברה 
רוב  שאצל  מוכיחים  נתונים  שני  אותם  והמקיף. 
הסוכנים טובת המבוטח מאתגרת אותם והיא אף 
עדיפה מבחינתם על האופציה למיקסום העמלה. 
לסוכנים  נתנה  הרגולציה  לריידרים,  באשר 
כתבי  )חוזר  בעבר  קיימות  היו  שלא  אפשרויות 
השירות ואופן שיווקם( ולכן קיימת אפשרות לסוכן 
גם לשפר את איכות הפוליסה בהתייחס לכיסויים 
בריידרים וגם לשפר הכנסתו.  בכל מקרה – רצוי 
לבדוק לאורך זמן את איכות הריידריסטים )בתוך 

או מחוץ  לפוליסה(.

האם יש לסוכן כלים טכנולוגים להתמודדות מול 
אתגר חידושי הרכב?

בעיקרון, רוב הסוכנים עובדים בתהליך החידוש 
תשומות  דורש  התהליך  ולכן  יעילה  לא  בצורה 
כח אדם מנהלי וניהולי רב. הבדיקה ברוב משרדי 
וכוללת  בודדת  פוליסה  כל  פר  מתבצעת  הסוכן 
מנת  על  היצרנים  של  לחתמים  רבים  טלפונים 
חשבון  על  והנחות  להנחות  התייחסות  לקבל 
להתיישר  מנת  ועל  למקובל  מעבר  עמלות 
רב  זמן  משקיעים  הסוכנים  במשרדי  למתחרים. 
במציאת  בעיקר(  ניהוליים  אדם  כח  )ומשאבי 

פתרון למבוטחים שנקלעו למצוקת חידוש עקב 
בעיות שנוצרו בשנה החולפת כגון: בעיית גביה, 

בעיית 2 תביעות או יותר, שינוי גיל נהגים ועוד.
בתהליך  העבודה  את  לייעל  שניתן  ספק  אין 
החידוש על ידי שימוש בסימולאטורים חדשניים 
הנותנים רמת דיוק מירבית של תעריפי היצרנים 
וכוללים גם בדיקה של ריידרים )בתוך או מחוץ  
פגיעה  לאחר  העמלות  רמת  את  וכן  לפוליסה( 
בעמלות הסוכן עקב הנחות וכן כתוצאה מהפעלת 
הריידרים. גם אם לסוכן יש רצון לחדש בחברה 
באופציות  מצוייד  שיהיה  הראוי  מן  הקיימת 
ובמהירות המירבית כאשר הוא משוחח  השונות 

עם החתמים של החברה המחדשת. 
בנוסף, יש לפעול לשינוי תפיסתי של משרד הסוכן 
בהתייחס לרמת הדטה הנדרשת ערב החידושים 
על  רוחבית  פעילות  לבצע  יהיה  שניתן  מנת  על 
היום  למצב  )בניגוד  כולו  על  ואפילו  התיק  רוב 
בודדת(.  פוליסה  כל  פר  פעילות  מתבצעת  שבו 
אין ספק שבמשרדי הסוכנים צריכים להתכונן גם 

ברמה הטכנולוגית על מנת להיות יעילים יותר.
ברוב משרדי הסוכן רמת חידושי פוליסות הרכב 
עומדת  על יחס של כ - 80-100 חידושים פר עובד/ת 
הוצאה  על  בשוליים  שמדובר  ספק  ואין  לחודש 
שולית לא קטנה המרמזת על חוסר יעילות. באם 
נוסיף הוצאות נוספות הקשורות ברגולאציה עקב 
חוזר הצרוף וחוזר החידושים והצורך בהקלטות ו/
או חתימת מבוטחים על החידוש ותנאיו – העלות 
פר חידוש פוליסה בודדת מצריך התייעלות. באם 
חברות  שתי  ולכניסת  הקרוב  לעתיד  נתייחס 
פעולה  ששיתופי  ספק  אין  חדשות,  דיגיטליות 
)ובעיקר  עלויות  להקטנת  שיביאו  סוכנים  בין 

בתהליכי החידוש( הינן צו השעה.
 3-4 מול  העובדים  הסוכנים  מן  קטן  לא  חלק 
את  להשלים  מנסים  היותר  לכל  ביטוח  חברות 
אופציות החברות בחידוש בהתחברות לסוכנויות 

על העובדות עם חברות איתן לא קשור הסוכן.
ואף  מבורכת  להיות  יכולה  הזאת  הפעילות 
מוצדקת )מנקודת מבטו של הסוכן הקטן( ובתנאי 
שניתן יהיה לקבל גם ערכים מוספים והשתתפות 
היא  זאת,  עם  החידוש.  בפעילות  העל  סוכנות 
מיותר  וחיכוך  חיתומיות  בעיות  להגדיל  עלולה 
מול החברות שהרי הסוכנים )הקטנים והבינוניים(
ולא  בסלקטיביות  העל  בסוכנויות  משתמשים 
כל תיק  על  עבודה  הכולל  עבודה מסודר  בנוהל 
מן  רבים  ספטמבר   - אוגוסט  בחודשים  הסוכן. 
הסוכנים יוצאים לחופשה שנתית ורצוי שבמהלכה 
כללי  באופן  התייעלות  אפשרויות  על  יחשבו 
)ובעיקר  הפוליסות  חידושי  בתהליך  והתייעלות 

הרכב( בצורה יותר מעמיקה.

הבדיקה ברוב משרדי הסוכן מתבצעת פר כל 
פוליסה בודדת וכוללת טלפונים רבים לחתמים 
של היצרנים על מנת לקבל התייחסות להנחות 

והנחות על חשבון עמלות מעבר למקובל 
ועל מנת להתיישר למתחרים
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ענף זגגות הרכב בישראל הוא דוגמא לענף שמתנהג 
באופן שונה לחלוטין מענף הזגגות בעולם המערבי 

)אירופה ארה"ב, קנדה ואוסטרליה(.  
כך שהסיכון  עובד  הענף  המערבי  בעוד שבעולם 
נמצא בידי חברת הביטוח והזגג מחייב לפי תעריף 
מוסכם כל התקנת שמשה )שיטה זו היתה נהוגה 
גם בישראל עד סוף שנות ה-80(. בישראל, בסוף 
את  קנו  המובילות  הזגגות  חברות  ה-90,  שנות 
"מנוי  שיטת  קמה  וכך  הביטוח  מחברות  הסיכון 

שבר השמשות" בישראל.
שהיתה  שומרה  חברת  היתה  השיטה  מייסדת 
ברישיון  והחזיקה  ויינשטוק  משפחת  בבעלות 
הפכה  לימים  שמשות.  לביטוח  הפיקוח  מטעם 

שומרה לחברת ביטוח.

שוק מנויי השמשות שהחל להתפתח בשנות ה-90 
שווק לראשונה באמצעות סוכני הביטוח ובאמצע 
את  "לאמץ"  הביטוח  חברות  החלו  ה–90  שנות 
היום.  עד  ומשתכללת  שעובדת  שיטה  השיטה, 
לתופעה  ונחשבת  בעולם,  מוכרת  אינה  זו  שיטה 

בקרב הקולגות בענף זגגות הרכב ברחבי העולם.
הזגגות  חברת  בעולם,  רכב  זגגות  על  כבר  ואם 
חברה   ,CARGLASS חברת  היא  בעולם  הגדולה 
שנוסדה בדרום אפריקה והתפתחה לרשת עולמית 
ע"י משפחת לבנר - יהודים מדרום אפריקה. כיום 
מרושתת החברה על פני 34 מדינות, רובן מרוכזות 

במדינות אנגלו סקסיות. החברה מעסיקה כ-25,000 
עובדים עם מחזור מכירות מוערך של 3.5 מליארד 
ודי  הישראלי  לשוק  לחדור  ניסתה  החברה  אירו. 
חששה מזליגת שיטת המנוי הישראלית לאירופה.

השמשות  בעולם  השמשות  וסוגי  הטכנולוגיות 
לרכב.

לרכב,  לזכוכית  יצור  טכנולוגיות  שתי  קיימות 
"החיסום"  שיטת  היא  יותר  והוותיקה  הראשונה 
)TEMPERING(, ע"י חימום לטמפ' של 700 מעלות 
את  ומאבדת  הזכוכית  מתקשה  מהיר  וקירור  צל' 
האלסטיות. בעת שבר, מתפוררת הזכוכית לרסיסי 
 40 לפחות  מחייב  )התקן  מאוד  קטנים  זכוכית 
מסוכנים  ופחות  ס"מ(   5X5 של  בריבוע  רסיסים 
בשתי  משתמשים  השנייה  בשיטה  לנוסעים. 
ונילי שנקרא  וביניהן חומר  שכבות זכוכית דקות 
"השמשה  את  מרכיב  הזה  "הסנדוויץ"   .PVB
לתקן  הפכה  זו  ושמשה   )LAMINATED( הרבודה" 
עולמי לשמשה הקדמית ברכב. בעת נזק לשמשה, 
השמשה אינה "מתפוררת" והיא רק נסדקת ומגינה 
על נוסעי הרכב. כמו כן, לא רבים יודעים כי מבנה 
חלק  מהווה  הפיזי,  וחוזקה  הקידמית  השמשה 
חשוב ממערכת כריות האוויר ברכב ובעת הפעלת 
ו"מכוונת"  הכרית  את  מגבילה  השמשה  הכריות 
חשיבות  ישנה  גם  לכן  הנוסעים,  כלפי  אותה 
גדולה בהדבקת שמשה מקצועית ושימוש בחומרי 
הדבקה מתאימים ותקניים. בשנים האחרונות ניתן 
צד  כשמשות  גם  רבודות  שמשות  ברכב  למצוא 

ושמשות אחוריות ברכב.
ישראל מכפיפה את התקן הישראלי לתקן האירופי 
או  שנכנסת  שמשה  כל  כן  ועל  האמריקאי  ו/או 
מיוצרת בישראל מחוייבת לשאת תו תקן הקובע 
"התרגל"  הישראלי  הלקוח  השמשה.  איכות  את 
לחפש את לוגו יצרן הרכב על גבי השמשה ועצתי 
גבי  על  שמוטבע  התקן  תו  על  להסתכל  היא 
או  אירופי  תקן  תו  נושא  שהוא  ולוודא  השמשה 

אמריקאי.

מנכ"ל אילן קארגלאס

דורון דיין

לא רק זכוכית

השמשה הקדמית של הרכב הפסיקה ממזמן 
להיות רק זכוכית ובשלב הראשון הורכבו על 
השמשה הקדמית טכנולוגיות של "חיישני גשם", 

"חיישני תאורה" ומערכת להפשרת אדים
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לשניים,  מתחלק  לרכב,  בזגגות  השירות  עולם 
עולם ה-OEM )שמשות מקוריות(, המשווק בעיקר 
ע"י יבואני הרכב ועולם ה-AFTERMARKET המורכב 
משתמשת  זו  קבוצה  פרטיות.  זגגות  מחברות 

בעיקר בשמשות חליפיות.  
מבוצעות  הזגגות  מעבודת   95% מעל  בישראל, 
לרוב  בדומה  וזאת  הפרטיות  הזגגות  חברות  ע"י 
זמינות  הן:  לכך  הסיבות   .OECD-ה מדינות 
החשובה  אולי  והסיבה  נגיש  שירות  השמשות, 
מכולן - עלויות השמשות הגבוהות של השמשות 
המקוריות  השמשות  מחירי  מדיניות  המקוריות. 
בממוצע  אך  השונים,  היבואנים  בין  משתנה 
אל  אחוזים  במאות  יקרות  המקוריות  השמשות 

ביחס לשמשות החליפיות.

הוא  החליפי  השוק  של  ביותר  הגדול  האתגר 
עמידה בקצב השקת דגמי הרכב החדשים שיורדים 

לכבישים. 
דגמי  כ-150  הארץ  לכבישי  "יורדים"  שנה  בכל 
 8 קיימות  בממוצע  דגם  בכל  חדשים,  רכבים 
נדרשים  אנו  מהיר  בחישוב  שונות.  שמשות 
שנה   כל  שונים  שמשות  דגמי  ב-1200  להתעדכן 

ומדובר רק על הרכב הפרטי.                  
ורק  אך  להיות  ממזמן  הפסיקו  לרכב  שמשות 
אביזר בטיחות המאפשר את ראיית הדרך תוך כדי 
הגנה על נוסעי הרכב. ככל שעולם הרכב מתפתח 
טכנולוגית - הופכת השמשה לאביזר "המדבר" עם 
שאר מערכות הרכב ובעתיד יתקשר גם עם נהג 

הרכב ויציג מידע רלוונטי אודות הנסיעה.
ב-10 השנים האחרונות, שטח הפנים של השמשות 
ברכב גדל ב-15% וצופים כי יצרני הרכב ימשיכו 
לכדי  יגיע  השמשות  שטח  כל  שסך  כך  במגמה 
הן  הסיבות  הרכב.  של  המעטפת  משטח  שליש 
הנסיעה  חווית  העצמת  גם  כמו  בעיקר אסטתיות 
ע"י הגדלת טווח הראיה ההיקפי של נוסעי הרכב.                                                                                                                      
בעולם  הרכב  שמשות  יצרני  את  מאלץ  זה  נתון 
 UV קרינת  עם  התמודדות  כגון  לאתגרים 
המתגברת בעולם, בידוד הרכב מרעשי הסביבה, 
יצרת סביבת נהיגה בטוחה יותר והפיכת השמשה 
המשמש  אביזר  רק  ולא  ברכב  "פעיל"  לאביזר 

לראיית הדרך.
ואכן, השמשה הקדמית של הרכב הפסיקה ממזמן 
על  הורכבו  הראשון  ובשלב  זכוכית  רק  להיות 
השמשה הקדמית טכנולוגיות של "חיישני גשם", 

"חיישני תאורה" ומערכת להפשרת אדים. 
כיום, כשלב ביניים בדרכנו לרכב האוטונומי, הפכה 
השמשה לבסיס עליו מותקנות מצלמות אשר מגנות 
על הנוסעים מפני טעויות נהיגה אנושיות. "תיקון 
בסטיית הרכב", בלימת חרום לפני פגיעה חזיתית 
לרכבים  בהתאם  במהירות משתנה  שיוט  ונהיגת 
שמסביבך, הן רק חלק מהמערכות שהופכות את 
יוכל  הנהג  בטוחה.  יותר  הרבה  לחוויה  הנהיגה 
"לסמוך" על הרכב שיתקן טעויות נהיגה אנושיות.                                                                                
אם לפני שנים ספורות יוצרו מערכות אלו לרכבי 
גם  אלו  מערכות  מוטמעות  כיום  בלבד,  יוקרה 

ברכבים משפחתיים ושכיחים. שינוי זה מחייב את 
טכנולוגים  אתגרים  עם  להתמודד  הזגגות  עולם 

חדשים. 

אילן קארגלס בה אני משמש כמנכ"ל ב-10 השנים 
האחרונות, היא חברה משפחתית שנוסדה בשנת 
מעסיקה  החברה  דיין.  אילן  מר  אבי,  ע"י   1960
כ-150 עובדים ומעניקה שירות ע"י רשת התקנות 
בפריסה ארצית. המרכז התפעולי והלוגיסטי שוכן 
מ"ר.    8000 של  שטח  פני  על  ומשתרע  בחולון 
לחברה צי רכבים המונה כ-30 ניידות המשמשות 

להפצה ושרות.
האחרונות  השנים  ב-3  שחלו  רבות  תמורות 
הריידרים  נושא  הסדרת  כגון  הביטוח,  בענף 
אחד  מצד  הגבירו  הביטוח,  על  המפקחת  ידי  על 
של  עולם  פתחו  שני  ומצד  בענף  התחרות  את 
את  ישפרו  רק  לדעתי  אשר  חדשות,  אפשרויות 

רמת השירות בענף הזגגות בישראל. 

אילן קארגלס עושה מאמצים קבועים לשדרג את 
חווית השירות למבוטח.  אציין מס' פיתוחים מבית 

היוצר של החברה:  
היתה  קארגלס  אילן  חברת   2009 משנת  *החל 
החברה הראשונה שהפעילה את שירות השמשות 
כל  מסך  רבע  זה  שירות  מהווה  כיום  הבית,  עד 

ההתקנות שחברתנו מעניקה. 
*היינו אחראים להחדרת שיטה "לתיקון שמשות" 
את  בישראל  מייצגת  קארגלס  אילן   -  )REPAIR(
חברת NUVOS האמריקאית. מייסד החברה אחראי 
מסויימים  שברים  לתקן  ניתן  בה  שיטה  לפיתוח 

ללא צורך בהחלפת השמשה. 
*הוספנו שירות מראות ופנסים - עוד חידוש מבית 
היוצר של אילן קארגלס, אשר היום הפך למוצר 

חובה בכל פוליסה. 
וכלי  לאוטובוסים  ומראות  שמשות  *מנוי 
ידע  גבוהות,  שרות  יכולות  המחייב  צמ"ה 
יחודיים.                                                                                                                         עבודה  בכלי  ושימוש  מתאים,  מקצועי 
*פתיחת מרכזי שרות חדשים: בשנת 2018 פתחה 
אילן קארגלס סניף נוסף באשדוד ועברה למשכנה 
כולל  על שטח  שיושב  מתחם  בירושלים,  החדש 

של 1500 מ"ר במרכז תלפיות.

אילן קארגלס, חתומה על הסכמי מכירת מנויי שבר 
שמשות ומנוי מראות ופנסים עם מרבית חברות 
הביטוח. החל משנת 2016 בנוסף לחברות הביטוח 
יש  איתן  ואיילון,  שירביט,  שומרה,  כלל,  הראל, 
רבות,  מזה שנים  פעולה  לאילן קארגלס שיתופי 
גם  החברה  ומוצרי  שרותי  את  לרכוש  כיום  ניתן 
ו-AIG, כמו גם בחברות  במנורה, הכשרת היישוב 

ריידרים חיצוניות שהגדולה שבהם היא סטארט.
הרחבת  על  קארגלס  אילן  שוקדת   2019 לשנת 
הרשת הארצית והתאמתה לחידושים ולהתפתחות 
שוק השמשות וענף הביטוח, כך שתמיד נתייצב 
השירות  חווית  את  ונשדרג  הטכנולוגית  בחזית 

וננסה לקדם מוצרים חדשים ונדרשים.
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סו"ב

מעיין ישראל

זה אמיתי?

ממוזג  בחדר  ישבתי  בודדים  ימים  מספר  לפני 
עם עוד כעשרה סוכני ביטוח. החדר, מתחם סגור 
יוקרתי בצפון תל אביב: קורס גביית שכ"ט לסוכני 
ביטוח.אם זה לא היה אמיתי,  זו בטח היתה בדיחה 
ממש טובה. עוד כסף? סוכני ביטוח? לא מספיק 

כל מה שיש לנו?

מספרים  שם  הוצגו  פעור.  פה  עם  שם  ישבתי 
מעורב  מנהלים  ביטוח   ,2001 שנת  מפחידים. 

לשכיר. עמלת היקף: בין 60 ל-80 אלף שקלים.
שנת 2018, קרן פנסיה לשכיר. עמלה: כמה שקלים 
בודדים. המסך ירד, המופע התחיל. מה קרה לעולם 

הביטוח? איך שורדים עכשיו? תגידו, זה אמיתי?
ביולוגית  מגמה  סיימתי   2001 בשנת  נאות:  גילוי 
והראש שלי  הגיוס  עד  הזמן  בתיכון, משכתי את 
היתה  לא  ממש  )הפוליסה  בעדיף  לא  היה  לא 
במעורב  לא  למשל(  ים  היה  עדיף  עלי,  העדיפה 
)אולי ירושלמי( ובטח שלא בעמלות ביטוח לשנת 
קצת  ועוד  שופינג,  שמש,  ים,  שם  היה   .2018
ובמקביל   2006 שנת  בתחילת  לענף  נכנסתי  ים. 

התחלתי לימודים במכללה לביטוח.

בו  כשהייתי צריכה לבחור את התחום שאתמקד 
בשלהי 2008, אלמנטרי או פנסיוני, הבוס שלי אמר 
לי מהר מהר לעוף לאלמנטרי, מהר. וכך עשיתי.
היתה  שלי  העסק  בניית  הזה  הקטן  לטיפ  תודות 
פנסיוני מתחיל.   לסוכן  ביחס  יותר  פשוטה הרבה 

אבל לא משנה באיזה ענף תבחר בביטוח, אתה לא 
תינצל מהשינוי.

עולם  אותו  נכנסתי,  החדש שאליו  הביטוח  עולם 
השקעות,  תיקי  ניתוח  ללמוד  אותי  שמחייב 
מצפה  וחשבונאות,  מימון  סטטיסטיקה,  כלכלה, 

ממני להיות הכי טובה שיש, והתמורה? 
כך הרבה מבחנים  כל  הייתם מנחשים שעבור  נו 
לא  אז התמורה?  פה מלא.  מרוויחים  קשים בטח 
ממש הוגנת. אז איך מרימים עסק? ואיך משלמים 

לעובדים? וכמה הוצאות, אלוהים כמה הוצאות.
ביום עם  הוא לקבוע עשר פגישות  האם הפתרון 
לקוחות? לקנות לידים? לטייל ברחובות עד חצות 
טלפון  לקבל  ולמחרת  ריסקים  שני  למכור  כדי 

שעדיין רוצים לחשוב על זה?
3 שנים כשפתחתי את העסק העצמאי שלי,  לפני 
אחרי 2 פגישות שבהן הגעתי עד למפתן דלתו של 
החברות  כל  של  השוואה  טבלת  עשיתי  הלקוח, 
מאות  חמש  אלפיים  הדפסתי  וחסרונות,  יתרונות 
עמודים )טפסי הצעה( דלק, זמן והוצאות עליי, והכל 
בשביל "אני אחזור אלייך" הבנתי שאני מוציאה את 

עצמי מהמשוואה הזו והמשחק הזה לא בשבילי.

הבנתי שמעל עשור של נסיון בתחום, פרפקציוניזם 
ידע,  שלי,  הלקוחות  לתיקי  הקשור  בכל  מוחלט 
ביותר,  הטובה  להיות  ורצון  מקצועיות  לימודים, 
שווה ערך – והרבה – בשביל מי שרוצה אותי שם 
לצדו. אני לא מסכימה עם הרבה מהרפורמות של 

אז למה להרגיש לא נח לגבות עבור פגישה 
שממלאת את הלקוח שלנו בהמון כלים הכרחיים 
עבורו? האם כשאנחנו באים לעורך דין או 
לרואה חשבון, האם הם מוותרים על תשלום?

עולם הביטוח היום מאפשר גם ללקוח וגם 
לסוכן לקבל יותר, הרחבות לפוליסות רכב 

שלא היו בעבר, עוד ימי רכב חליפי, עוד שבר 
פנסים ומראות צד, ועוד עמלה לסוכן
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היא  שכן,  מה  אבל  המפקחת. 
היא  חדש,  משהו  פה  יוצרת 
יכולת  הסביר  לאדם  נותנת 
בעצמו  הביטוח  את  לעשות 
בלתי  קלות  המחשב.  מול 
נתפסת. היכולת לדעת כל רגע 
נתון מה יש לך ולהשוות אותו 
למוצרים אחרים די זהים בשוק 
ללקוח  מעולה  מעולה.  זה 
אנחנו  פה  לנו.  גם  ומעולה 
נכנסים לתמונה. היכולת שלנו 
תנאים,  מחיר,  הצעות  לתת 
מהקיים  יותר  טוב  שירות 
לזה  תחליף  שמחפש  ללקוח 
למה  אז  מדהים!  זה  שנכשל 
עבור  לגבות  נח  לא  להרגיש 
הלקוח  את  שממלאת  פגישה 
הכרחיים  כלים  בהמון  שלנו 
באים  כשאנחנו  האם  עבורו? 
חשבון,  לרואה  או  דין  לעורך 
האם הם מוותרים על תשלום?

עולם הביטוח היום מאפשר גם 
ללקוח וגם לסוכן לקבל יותר, 
שלא  רכב  לפוליסות  הרחבות 
היו בעבר, עוד ימי רכב חליפי, 
צד,  ומראות  פנסים  שבר  עוד 

ועוד עמלה לסוכן.

יומית,  יום  קיום  במלחמת 
והכדור  אינסופי  הוא  המשחק 
הוא אצלנו. אז למה למכור את 
לצאת  במקום  בזול?  עצמנו 
החוצה ולחפש לקוחות חדשים 
מהלקוח  תתחילו   – היום  כל 
כבר  מכם  שמע  שלא  הקיים 
זמן. תציעו לחברה שלו,  מלא 
לבת שלו, לבן דוד שלו ניתוח 
תיק, תנו להם טעימה של מה 
הידע  על  ואז  מסוגלים  אתם 
המלא בפגישה מסודרת, תגבו, 
כי רק אתם יודעים כמה אתם 
שווים באמת. תנו לו מקסימום 

אובייקטיביות וערך.
בחודש האחרון אימפריות נפלו 
במונדיאל, מסי ורונאלדו הלכו 
צעירים  כשאחרים,  הביתה 

ורעננים מהם נכנסו למשחק.
מי שלא משתנה – מתאדה.

בהצלחה לכולנו עם שינויים!
מעיין ישראל.

פיצוי כספי בגין השתתפותך 
בהוצאות תיקון הרכב 

במקרה של תאונה

*5676
kopellgroup.co.il

"

פיצוי "
הולם

חבילת
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חדש.        טריק  ימציאו  לא  הביטוח  שחברות  רק 
לשירותי  שירות  כתבי  למכור  יוכל  הביטוח  סוכן 
פגיעה  ללא  ביטוח,  חברת  מעורבות  ללא  דרך 
בתיקון  כתוב  כך   - בהנחה  פגיעה  וללא  בעמלה 
בו  ב-1.10.2018,  לתוקפו  שיכנס  המפקחת  חוזר 
נאסר חד משמעית על חברת הביטוח להגביל את 
"ריידר" בתוך  ואת הלקוח מלקנות  הביטוח  סוכן 
הלקוח  את  לכבול  החליט  מישהו  כי  הפוליסה 
וסוכן הביטוח לספק או לטיב שירות שאותו בחרה 

חברת הביטוח.

לבחור ספק  יהיו רשאים  הלקוח,  ובמיוחד  הסוכן 
יותר  וטובה  יותר  רחבה  שירות  וחבילת  שירות 
במה  להסתפק  תצטרך  הביטוח  וחברת  לצרכן 

שיעודה למכור פוליסת ביטוח ותו לו.
סוף סוף הפיקוח תיקן את פרשנות החוזר המקורי 
הביטוח  כי חברת  ברור  די  באופן  מצוין  היה  שם 
לרכוש  הסוכנים  על  ולכפות  להמשיך  תוכל  לא 
טיב  את  ולבחור  ללקוחות  שירות  כתבי  בכוח 
השירות. כך פתר הפיקוח באופן ברור למדי סוגיה 
וחופש עיסוק.  שיש בה כשל שוק, חופש בחירה 
נראה כי הפעם הפיקוח בחן את הסוגיה וראה כי 
על  וכופה  לכאורה  בתיווך  רק  עוסק  פה  מישהו 
לקוחות מוצר שלרוב הוא פחות טוב, פחות זמין 
ויותר מידי ידיים מעורבות בו )ספק, חברת ביטוח, 
כתבי  שבמכירת  בעוד  זאת  ולקוח(.  ביטוח  סוכן 
שירות ללא מעורבות חברת ביטוח, הלקוח וסוכן 

הביטוח יכולים לבחור לא לרכוש בכלל, או לבחור 
חברה או סוג שירות והרחבות מסוימות ככל שהם 

מוצאים לנכון. 
הרחבות אשר קיימות בחברות חיצוניות מביאות 
אינם  שלרוב  ופינוקים  פתרונות  הלקוחות  בפני 
של  הרחבה  לדוגמא  הביטוח,  בחברות  קיימים 
הלקוח  מקבל  אותם  חליפי  לרכב  הימים  מספר 
במקרה תאונה, גניבה ואובדן מוחלט, שם יכולים 
הלקוח וסוכן הביטוח להרחיב את החבילה ולבחור 
רכב  של  ימים  יותר  לו  מאפשרות  אשר  חבילות 

חליפי תמורת תוספת של כמה שקלים בודדים.

הלקוח יכול לבחור חבילה עם רכב חליפי מסחרי, 
1600 סמ"ק, או 2000 סמ"ק, בעת שבפוליסה אין 
מובחרות,  לחבילות  לשדרג  האפשרות  את  לו 
לשדרג  גם  ניתן  הביטוח.  חברות  ברוב  לכאורה, 
מקוריות,  שמשות  לשבר  לכיסויים  חבילות 
שמשות לרכבי יבוא אישי, התקנת שמשות בבית 

הלקוח, כיסוי לגומיות ומראות צד. 
לקוחות עסקיים בעלי מלאכה מבקשים שדרוגים 
ובחברות  לרכב חליפי מסחרי בעת הקמת המנוי 
חיצוניות קיימות אופציות להרחבת החבילה, בעוד 

שבפוליסה ברוב המקרים לא קיימת האפשרות. 
במקרה של תאונה, ברוב חברות הביטוח לכאורה, 
הלקוח יהיה זכאי לרכב חליפי רק אם הרכב נכנס 
אין  חיצוניות  בחברות  הסדר.  במוסכי  לתיקון 
חליפי  רכב  יקבל  הלקוח  המקרים  ובכל  הגבלה 
מהיום הראשון בו אירע הנזק, כך גם במקרה גניבה 
מהיום  מוחלט  באובדן  גם  וכך  הראשון  מהיום 

הראשון, בשונה מהרבה חברות ביטוח.

לחברות  לרוב  והגרירה,  הדרך  שירותי  בנושא 
שהן  כיוון  רחבות  יותר  אופציות  יש  חיצוניות 
עובדות בפריסה ארצית הרבה יותר טובה עם יותר 
יותר מגרשי  והרבה  ניידות שירות  יותר  קבלנים, 
השירות  מוקדי  של  הרגישות  לכאורה.  אכסנה 
ההכרות  בגלל  ומשולשת  כפולה  החיצוניים 

מנכ"ל קופל גרופ

מיקי קופל

הסדרת כתבי שירות: 
הפיקוח על הביטוח שיחק אותה!

הסטנדרט נגמר, אין מקום יותר לחבילות 
פשוטות ורגילות - כולם מחפשים חדשנות. 
לקוחות רוצים יותר ומקבלים יותר מסוכני 
הביטוח – הם יודעים את זה לכן לקוחות 

מצביעים ברגליים
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הסופי  הלקוח  ובכך  הביטוח  סוכן  עם  האישית 
ואמין.  זמין  יותר  הרבה  שירות  בוודאות  מרוויח 
לרצות את המשווק  חברת השירות תמיד תרצה 
רבת  ההכרות  הסופי.  הלקוח  את  ובמיוחד  שלה 
חיצוניות  חברות  עם  הביטוח  סוכן  של  השנים 
מאפשרות לו גמישות רבה, אקסגרציה נוספת על 
דעות  חילוקי  כשיש  גם  הלקוח  עם  להטיב  מנת 

לגבי מהות השירות.

מוכח  בו  להחזיק מסמך  חייב  יהיה  הביטוח  סוכן 
ע"י עו"ד כי חברת השירות עומדת בחוזר הסדרת 
והעניקה  הביטוח  על  הפיקוח  של  שירות  כתבי 
יוצג  מסמך  אותו  לחוזר.  בהתאם  ערבות/פיקדון 

בעת הצורך כערובה לשירות.
סוכן הביטוח יסביר ללקוח במכתב מלווה לפוליסה 
בצמוד  ללקוח  שרכש  החבילה  יתרונות  על 
לפוליסה, בו יהיה קל לו לפרט כמה החבילה אשר 
מוצרים  יותר  מכילה  עדיפה,  תהיה  עבורו  רכש 
וקצר  פשוט  להסבר  יזכה  הלקוח  וכך  ושירותים 

בעת המכירה. 

הסטנדרט נגמר, אין מקום יותר לחבילות פשוטות 
ורגילות - כולם מחפשים חדשנות. לקוחות רוצים 
יותר ומקבלים יותר מסוכני הביטוח – הם יודעים 
למעלה  ברגליים.  מצביעים  לקוחות  לכן  זה  את 
מ־83% מהלקוחות קונים ביטוח לרכב באמצעות 
הדיגיטאליות  האופציות  למרות  ביטוח  סוכני 

וחברות הישיר. 
לסיכום, אם הפיקוח על הביטוח ידע לתקן עיוות 
יכלה חברת הביטוח לפרש  בחוזר הראשוני, שם 
הפיקוח  החוזר  בתיקון  כאן  ההתניה,  הסעיף  את 
הנחה  לקשור  תוכל  לא  הביטוח  חברת  כי  חידד 
ללקוח בפוליסה או פגיעה בעמלה לסוכן הביטוח 
שירות  כתב  ובקשירת  בביטוח  שירות  בקשירת 

לפוליסת ביטוח.  
לאסוף  בישראל  הביטוח  סוכני  לשכת  תפקיד 
בשבוע הראשון של כל ינואר את המצאת הפיקדון, 
הפיקוח  דרש  אותה  החסות,  נותני  של  הערבות 
מיהן  הסוכנים  בפני  ולהציג  לפעילות,  כערובה 
החברות אשר עומדות בחוזר הפיקוח על הביטוח 

בנושא הסדרת כתבי שירות ושיווקם.
זכות סוכני הביטוח והלקוחות שלהם לבחור בספק 
מעורבות  ללא  ביותר,  והמחויב  הטוב  השירות 
חברת ביטוח. כך כתוב בחוזר. חברות ביטוח אשר 
תיקון  את  בפניהן  להציג  יש  בחוזר,  יעמדו  לא 

החוזר ולא להתפשר. 

חבילת
קורת גג

פיצוי הולם בגין השתתפותך 
בהוצאות נזקי דירתך

*כולל נזקי מים

*5676
kopellgroup.co.il

Home 
כאן בתיקון החוזר הפיקוח חידד כי חברת 

הביטוח לא תוכל לקשור הנחה ללקוח בפוליסה 
או פגיעה בעמלה לסוכן הביטוח בקשירת שירות 

בביטוח ובקשירת כתב שירות לפוליסת ביטוח
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מנהל המחלקה האלמנטרית
מרום סוכנות לביטוח

דרור סופר

דגשים בהתייחס לביטוח דירה 
המושכרת לדייר

חיפה
נהריה 
טבריה
נצרת
חדרה

עפולה 
חצור 

*3388

 לקוחות יקרים
 חפשו אותנו בפייסבוק
לוסיא גלס זגגות רכב

תעשו לנו לייק 
ותדרגו אותנו

www.lucia-glass.co.il

סניפים

החברה הגדולה 

והמובילה בתחום 

הזגגות לרכב בצפון!

סוכן ביטוח, מהיום הכוח והבחירה 

בידיים שלך! בחר את 
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כאשר בעל דירה משכיר אותה לדייר, עליו לדאוג 
ג'  צד  כלפי  חבותו  לרבות  מבנה  לביטוח  לעצמו 
נזק  אגב  חבותו  בגין  )למשל  מבנה  בעל  בהיותו 
וכוי"ב( חשמל  מארון  קצר  פגום,  מריצוף  שנגרם 
כנגד  שיבוב  זכות  על  לוותר  יבקש  כי  מקובל 

השוכר.

בנוסף, מקובל כי בעל הדירה ידרוש משוכר הדירה 
את  יבטח  השוכר  כי  ביניהם  ההתקשרות  בהסכם 
כשוכר  ג'  צד  כלפי  חבותו  את  וכן  הדירה  תכולת 
ויתור על  ויכלול בפוליסה סעיף  המתגורר בדירה 
למשל,  המבנה.  בעל  כנגד  שיבוב(  )זכות  תחלוף 
ונפגע.  החליק  ואורח  רטובה  רצפה  השאיר  הדייר 

למשל, קיים מסיבת יום הולדת ואחד הילדים של
שלו  כרשלנות  זאת  לייחס  וניתן  נפצע  האורחים 
חשמלי  קצר  למשל  בדירה.  המשתמש  כדייר 

בקומקום גרם לדליקה וכו'. 

תנאים  )חלק  דירות  בביטוחי  התקנית  בפוליסה 
זכות  ויתור על  נכלל  -תחלוף(   26 – סעיף  כלליים 
שיבוב אחד כלפי השני ובתנאי שכללו זאת בהסכם 

ביניהם.

)26( תחלוף
א. הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות 

פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה 
ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח 

תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם;
ב. המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה 

של  בזכותו  שיפגע  באופן  זה  סעיף  לפי  אליו 
או  פיצוי  השלישי  האדם  מן  לגבות  המבוטח 

שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח;
ג.  קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי 
שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו
למבטח; עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת 

בזכות שעברה למבטח, עליו לפצות בשל כך;

ד. הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח 
נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא 
קרבת  מחמת  שיפוי,  או  פיצוי  ממנו  תובע  היה 
שוכר  יחסי  בשל  או  עבודה  יחסי  או  משפחה 
והמשכיר  שהשוכר  ובתנאי  שביניהם  ומשכיר 

ויתרו על זכות התחלוף האחד כלפי השני.

המתייחס  נוסח  אין  התקנית  בפוליסה  כאמור, 
שלכל  ומכאן  לדייר  המושכרת  לדירה  מפורשות 
מבטח התייחסות שונה בחוברת הפוליסה ו/או גם 

בדף הרשימה.

משכך, מומלץ לבחון עם הלקוח את סעיפי הביטוח 
בהסכם השכירות ולהביא לביטוי

)יש  מושכרת  הדירה  היות  עובדת  את  בפוליסה 
לציין זאת בהצעת הביטוח(.

חשוב להיות מודע לעקרונות העיקריים המקובלים:
1.  רכושו של הדייר השוכר המתגורר בדירה אינו 

בעל  על  כאמור  ולכן  הפוליסה  פי  על  מכוסה 
הדירה לדרוש מהשוכר שתהיה ברשותו פוליסה 

לביטוח תכולת הדירה.
2 . חבותו של הדייר השוכר כלפי צד ג' אינה מכוסה 
הדירה  בעל  על  כאן  גם  ולכן  הפוליסה  פי  על 
לדרוש קיומה של פוליסה המבטחת את חבות 

הדייר כלפי צד ג'.
3 . המבטח מוותר על זכות התחלוף )שיבוב – לקוח 
מהמילה לשוב אל המזיק( אם תהיה לו כזו כלפי 
שוכר הדירה ובתנאי שהשוכר והמשכיר ויתרו 
האחד  הדדי,  באופן  התחלוף  זכות  על  ביניהם 

כלפי השני.
4 . ויתור על זכות התחלוף לא יחול כלפי מי שגרם 

נזק במתכוון.

מנהל המחלקה האלמנטרית
מרום סוכנות לביטוח

דרור סופר

דגשים בהתייחס לביטוח דירה 
המושכרת לדייר
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LuxuryStart

*5676
kopellgroup.co.il

עד בית 
הלקוח

רכב חליפי 
2000 סמ"ק

שמשות 
מקוריות

JOBBIT מנכ"ל

תומר קנצוקר

חובת דיווח בממשק המעסיקים
לקראת 2019
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סוכנים וסוכנות יקרים,
שכר ינואר 2019 כבר ממש לפנינו ויחד אתו שינוי 

משמעותי אצל המעסיקים מתחת ל-20 עובדים.
החל מ-01 בפברואר 2019 חלה חובת דיווח אחיד 

על מעסיקים מתחת ל-20 עובדים.
שמורגלים  רבים  שמעסיקים  היא  המשמעות 
בהעברת  הביטוח  סוכן  להם  שמספק  לשירות 
לצוותי  דוחות  העברת  דוחות,  בניית  המחאות, 
הגביה ותשלומים בהוראות קבע, צריכים להיערך 
לשינוי ולהבין את המשמעות שהאחריות על דיווח 

תקין היא של המעסיק.

מהי חובתו של המעסיק? 
העובדים  תשלומי  הפקדת  במועד  שוטף:  דיווח 
להעביר  המעסיק  על  השונות,  הגמל  לקופות 
קבעו  התקנות  מפורט.  דיווח  המוסדיים  לגופים 
בלבד  דיגיטליים  באמצעים  יועבר  הדיווח  כי 
ידי  על  פורסם  אשר  אחיד  במבנה  דיווח  ובקובץ 
משרד האוצר.  הדיווח כולל דיווחים בגין הפסקות 
תשלומים כגון היעדר שכר, חופשה ללא תשלום, 

הפסקת עבודה וכד'.
לבצע  יש  שבגינו  שגוי  דיווח  בעת  שלילי:  דיווח 
החזר תשלום למעסיק, על המעסיק להגיש לגוף 
המוסדי את הבקשה להחזר הכספים בקובץ דיווח 

נפרד מקובץ הדיווח השוטף בצירוף תצהיר. 
קליטה וטיפול בהיזונים חוזרים: התקנות מחייבות 
את הגופים המוסדיים להעביר למעסיק משוב על 
שלהם.   המידע  במערכות  הכספים  קליטת  אופן 
בשגויים  ולטפל  אלו  קבצים  לקלוט  המעסיק  על 

באם קיימים כאלו.

גרופ,  קופל  מקבוצת  פנסיוני  תפעול   JOBBIT
מטפלים כבר כשנתיים במאות מעסיקים, שהופנו 
שלנו,  הנאמנים  הביטוח  סוכני  ידי  על  אלינו 
תחומים  במגוון  גרופ  קופל  במסגרת  שפעילים 
טיפול  אדיב,  שירות  מקצועי,  משירות  ונהנים 
סודיות  על  שמירה  מעסיק,  לכל  אישי  ויחס 
ונאמנות למעסיק ולסוכן, עלות הוגנת למעסיקים 
פעולת  כל  מבצעים  לא  שאנו  שלנו  והתחייבות 

שיווק מוצרי ביטוח ללקוחותיכם.
בתוכנת  נעזר  שלנו  המיומן  התפעול  צוות 
התפעול המובילה בתחום, מחוברת לכל הכספות 
הדיווחים  את  ומשקפת  המוסדיים  הגופים  של 

וההיזונים בצורה פשוטה ומובנית.
לטפל  האחרונות  בשנתיים  ניסו  רבים  מעסיקים 
באמצעות  החוזרים  ובהיזונים  בדיווחים  לבדם 
הוא  רו"ח אשר חשבו שהטיפול בסליקה  משרדי 
סוף,  בלי  מכתבים  עם  עצמם  ומצאו  פשוט  עניין 
ראש  וכאב  בדיווח  לא משויכים, שגיאות  כספים 
נופלת  לא  עלותו  בו,  ההתעסקות  שזמן  קטן  לא 
בדקו  מתפעל.   גורם  באמצעות  הסליקה  מעלות 
גורמים  מטופלים  לא  קבצים  שלכם,  התיק  את 
לפגיעה בעמלה שלכם, הפנו את לקוחותיכם ואנו 

מבטיחים לכם לעשות להם סדר.

בברכת שנה טובה ומתוקה!
תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה,

תומר קנצוקר

JOBBIT מנכ"ל

תומר קנצוקר

חובת דיווח בממשק המעסיקים
לקראת 2019
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לכולנו יש לקוחות שעדיף היה לוותר עליהם. 
אם  ובין   B2B עסקיים,  בלקוחות  מדובר  אם  בין 
המלצנו  כבר   ,B2C פרטיים  בלקוחות  מדובר 
הלקוח  ערך  מה  ולדעת  למפות  פעמים  מספר 
ללקוחות  הסיבות  שלך.  חברה   / העסק  עבור 

שהיה עדיף לוותר עליו, רבות ומגוונות.
זמן",  ב-"בזבזני  שמדובר  היא  הסיבה  לעיתים 

לעיתים כאלה שאינם רווחיים ולעיתים בשילוב.
החדשות הטובות: ניתן לזהות את סוג הלקוחות 
איך  ולהחליט  המוקדמים,  בשלבים  כבר  הזה 
להתנהל איתם. בדרך כלל יהיה זה תמחור ששווה 
של  במקרה  כמובן,  שיידרשו.  המשאבים  את 

לקוחות פרטיים – הנושא מורכב יותר.

וכדי להמחיש, מביאה לפניכם דוגמא ממקרה שהיה:
קבלת  משלבי  שכבר  לקוח,  חוויתי  לאחרונה 

הצעת מחיר, נכון היה שכל הנורות יידלקו.
משתפת אתכם ב"סימני האזהרה".

וכבר  ההפניה   / הליד  הושאר  לא  עוד   – דחיפות 
מחיר  ב"הצעת  הצורך  עלה  הראשונה,  בשיחה 
דחופה". אני טוענת, שמעטים הדברים שמגיעים 
אלי, יועצת עסקית, שהם באמת כל כך דחופים, 
במקצוע  בחרתי  לא  זאת  בכל  המיידיות.  ברמת 
מאפיינת  שכזו  דחיפות  כלל  בדרך  הרפואה. 
בוודאי  מהמותן",  "בשליפה  שעובדים  ארגונים 
מתוכננים.  פחות  פשוט  והם  אסטרטגיה  ללא 
לעיתים הדבר גם משדר לחץ לא חיובי, שמופעל 
על מי שמקבל את הצעות המחיר וגם זה לא דבר 
ההצעה  את  לקבל  לחץ  הופעל  זה  במקרה  רצוי. 

"עוד היום".
לי  גורמת  כבר  זו,  ראשונה  אזהרה  נורת  לרוב, 
גם  לרוב,  אבל  הצעה,  לשלוח  הרצון  על  לוותר 
אני משכנעת את עצמי ש"הפעם זה יהיה אחרת", 

ו"אולי באמת יש משהו דחוף".

מחיר,  הצעת  ביקשה  שהתקשרה  הרפרנטית 
וכאשר פירטתי בפניה את התכנים, ציינה מספר 
שהם  מה  בדיוק  אבל  "בדיוק,  שזה  פעמים 

מחפשים".
ציינה שמעבירה את ההצעות למנהלת שלה, וזוהי 
הצעות  את  שמבקשת  מי  נוספת:  אזהרה  נורת 

המחיר אינה זו שמקבלת את ההחלטות. 
למרות שזה נהוג, זה מתכון לכשל, הן בהעברת 

המסרים מהמנהל לספק ולהיפך.
"נעלמה", האם  לאחר קבלת ההצעה, הרפרנטית 
היא  ידוע,  )לא  ההצעה  את  קיבלה  לא   / קיבלה 

בלימודים..(
והאירוע הסתיים במייל לאקוני שתכנו:

הוחלט לבחור בהרצאה  "תודה רבה על ההצעה, 
לשתף  נשמח  לצרכינו.  יותר  שמתאימה  אחרת 

פעולה בעתיד."

אני מביאה את סיפור המקרה כי יש בצדו חדשות 
טובות, ואפילו טובות מאוד: 

זה לקוח שאני )ואת/ה( לא רוצה! זה מצוין שלקוח 
זה  גבוהה,  בסבירות  כי  אחר.  בספק  בחר  כזה 
לקוח שלא יהיה מרוצה! לקוח ששרשרת העברת 
מתנהלים  ושהדברים  מסונכרנת  אינה  המסרים 
"בשלוף", "מהרגע להרגע", גם לא השקיע, כנראה, 
מחשבה, מה יגרום לו להיות מרוצה, ולהשיג את 

המטרה שלשמה התקשר עם הספק.
אז  וידע לקנות,  'יתבגר',  וכאשר אותו לקוח  אם 

תשמח/י לתת לו שירות.
כרגע, הלקוח הזה מבחינת ערך לקוח, פחות רצוי 

לך.

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

מיכל דגן ברעם
לקוחות שעדיף לוותר עליהם

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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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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החשמל,  מוצרי  שלתחזוקת  לדעת  מאוד  חשוב 
מכרעת  חשיבות  יש  ולשמירתם  בהם  לטיפול 
המשפיעה באופן ישיר על אורך חייהם. לכן, חשוב 
פשוטים  התנהגות  כללי  מס'  על  להקפיד  מאוד 
שתחסוך  ונאותה,  נכונה  תחזוקה  לשם  וקלים 
בהוצאות מיותרות ותמנע תקלות שלא מחויבות 

במציאות ושניתן למנוע מראש, למשל:
לצנרות  בכניסה  פילטר  הרכבת  על  הקפדה    
זאת למניעת סתימות  המים במוצרים שדורשים 
בצנרות המים  וכו' שנמצאים  חלודה  אבנית,  של 

הביתיות ובהרבה מקרים גורמים לתקלות.
    הקפדה על אי העמסת יתר של כבסים/כלים וכו' 
במוצרים השונים, שימנעו נזק בלתי הפיך ויגרמו 
ידרשו  או  המוצר  להשבתת  מסוימים  במקרים 

החלפת רכיבים עקב כך.

להלן כמה טיפים לתחזוקה נכונה ויעילה לשימור 
מוצרי החשמל הביתיים:

במקררים ומקפיאים
   חשוב מאוד להקפיד על אטימה טובה ונאותה 
תגרום  אטימה  אי  המקרר/המקפיא.  דלתות  של 
ללחות רבה בתוך תא המזון, לקלקול וריקבון של 
מוצרים ובתא ההקפאה ליצירת נטיפים וקרח על 
אי  כן,  כמו  דפנות הפנימיות בתא ההקפאה.  כלל 
סביבתי  אוויר  לחדירת  גם  תגרום  טובה  אטימה 
ואי  המקרר/המקפיא  תפקוד  על  שישפיע  וחיצוני 
הגעה לטמפרטורה רצויה שאמורה וחייבת להיות 
בתוך המוצר. בנוסף, יגרם נזק ובלאי מיותר ולטווח 
הרחוק בתפקוד המנוע )המדחס( שעקב כך יעבוד 
מפעולת  מושפע  המנוע  כי  מהרגיל  יותר  רב  זמן 
המקרר/המקפיא  שבתוך  טמפ'  התרמוסטט/חיישן 

שתפקידו לשמור על טמפ' נכונות בתוך המוצר.
המקרר/ שדלתות  כך  על  להקפיד  גם  חשוב    
שמונע  דבר  שום  ושאין  היטב  נסגרות  המקפיא 
הדלת  היקף  בכל  האטימה  )שגומי  להיסגר  מהן 

יש  לכן,  המקרר/המקפיא(.  גוף  דופן  עם  נפגש 
להקפיד ולבדוק כאשר מעמיסים ומכניסים מוצרי 
ההקפאה  תא  או  המזון  תא  תוך  אל  פנימה  מזון 
שהם לא בולטים מעבר למדפים ועקב כך עוצרים 

את הדלתות להיסגר כראוי.

   חשוב מאוד להקפיד לשים ולעטוף מוצרי מזון 
סנפרוסט,  מוצרי  )כגון  נוספת  בשקית  שנפתחו 
וכו'(  קפה  קמח,  פתיתים,  אורז,  לחם,  ככרות 
בכדי למנוע התפזרות כזו או אחרת של שאריות 
הניקוז  צנרות  את  לסתום  שעלולים  פירורים  או 
ההקפאה  מתא  התקין  המים  מעבר  את  ולשבש 
דרך צנרות הניקוז אל קערת איסוף המים שמעל 
המדחס או מתחת ליח' העיבוי. סתימות בצנרות 
הניקוז גורמות לתקלות רבות במקררים/מקפיאים 
נכון  טיפול  ע"י  להימנע  שיכול  שכיח  דבר  והינו 

וקל בתחזוקת המוצר.
על  המקרר/המקפיא  את  ולהציב  להקפיד  יש    
שיגרום  הפוכה(,  )נטייה  נכונה  בזווית  הרצפה 
על  מחליטים  כאשר  מעצמן  להיסגר  לדלתות 

סגירת הדלת.

במכונות הכביסה ובמדיחי כלים
   יש להרכיב פילטר בברז כניסת המים למוצר 
וכו'  חלודה  אבנית,  של  סתימות  למנוע  בכדי 
שנמצאים בצנרת המים הביתית ובהרבה מקרים 
ורכיבים  מערכות  שמשביתות  לתקלות  גורמים 

טכנאי מוצרי חשמל

אילן בן דויד

טיפול ושמירה לשימוש יעיל ונכון 
במוצרי חשמל ביתיים

יש להקפיד ולהציב את המקרר/
המקפיא על הרצפה בזווית נכונה 
)נטייה הפוכה(, שיגרום לדלתות 
להיסגר מעצמן כאשר מחליטים על 

סגירת הדלת
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מעסיק יקר,
חשוב שתדע, חובת הדיווח התקין  
בגין מוצרים פנסיוניים חלה עליך.

תן למקצוענים 
לעשות לך סדר!

מקבוצת

במוצר ודורשים את החלפתם.
    יש להקפיד על שימוש נכון בחומרים שימנעו 
ורכיביה  הניקוז  במערכת  וכו'  סתימות  נזק, 
מכונת  בתוך  נעימים  לא  לריחות  גורמים  וכן 
הכביסה / במדיח הכלים. כמו כן, בעיות מסוג 
זה גורמות לתקלות ולנזק בלתי הפיך לחלקים 

ולצנרות שדורשים את החלפתם.

במכונות כביסה ובמייבשי כביסה
הכבסים  משקל  על  ולהקפיד  לשמור  יש    
והן  הכביסה  בפעולת  הן  שמעמיסים  הסביר 
לרכיבים  נזק  למנוע  בכדי  הייבוש  בפעולת 
דבר  של  בסופו  שיידרשו  במוצרים  רבים 
המוצר  להשבתת  יגרמו  אפילו  או  להחלפתם 

עקב נזק בלתי הפיך.
   במכונת הכביסה, יש להעמיס כבסים עד 3/4 
מנפח התוף – למשל מכונת כביסה של 8 ק"ג: 
המשקל מוגדר למשקל הכבסים + המים ביחד.
  במייבש הכביסה, כנ"ל - המשקל בהגדרתו 
את  כולל  ק"ג,   7 למשל  הכביסה  מייבש  של 
ממכונת  שהוצאה  הרטובה/לחה  הכביסה 
הכביסה לאחר פעולת הסחיטה בסיום תוכנית 

הכביסה.

תנורי אפיה
   יש להקפיד על אטימה נאותה של גומי דלת 
תא האפייה. אי אטימה טובה תגרום לבריחת 
אוויר חם מתוך תא האפייה אל מחוץ לתנור 
ועקב כך לבלאי מוגבר של  גופי החימום ולנזק 
מוגבר של שאר מרכיבי וחלקי התנור שידרשו 

להחלפתם.
האפייה  באיכות  תפגע  אטימה  אי  כן,  כמו 
ובהרבה מקרים לשריפת המזון שנמצא בתוך 

תנור האפייה.

מציעים   ELECTRO KOPELL בחברת  אנו 
לצרכנים שלנו שירות תיקונים למוצרי חשמל 
מספק  שלנו  התיקונים  שירות  מוקד  ביתיים. 
וכמו  ללקוחותינו  ואדיב  מהיר  אנושי,  מענה 
ברמה מקצועית מהטובים  טכנאים  כן מפעיל 

ביותר כיום בשוק בפרט ובענף זה בכלל.

חשמל  למוצרי  שרות  טכנאי  הינו  הכותב 
בתחום  שנים  של  וותק  הסמכה  בעל  ביתיים 

השרות.

 
                

מוקד שירות התיקונים שלנו מספק מענה 
אנושי, מהיר ואדיב ללקוחותינו וכמו כן        

     מפעיל טכנאים ברמה מקצועית 
        מהטובים ביותר כיום בשוק בפרט 

ובענף זה בכלל
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מידע  למכירה  מתמיד.  יותר  היום   Cyber Attack
שמיש, לכל דורש!

לאחר חוקי הרגולציה גם בישראל, עסקים מחוייבים 
לדווח על זליגת נתונים ממערכת המחשוב שלהם 

החוצה, הנקרא בשפה עכשווית - סייבר.
האפשרות  את  מנגישים  ודיעז  בקבוצת  אנחנו 
סייבר  בביטוח  המעוניינים  ללקוחותיכם  להציע 
לעסקים, להביא את העסק למערכת אבטחה מידע 
התקנת  המערכת,  בדיקת  תוך  ומובטחת,  שלמה 
תוכנות מתאימות ותחזוקה שותפת העוקבת אחר 

הנעשה במערכות המידע של החברה/העסק.
נתון  רגע  בכל  מקום,  בכל  יום,  בכל  קורה.  וזה 
מתרחשות מתקפות סייבר על מחשבים ורשתות 
ברחבי העולם ובישראל בפרט. סיכוי סביר מאוד 
שבזמן שאתם קוראים את המשפט הזה מתקיימת 

מתקפת סייבר על מחשבים ועסקים בישראל.

אז מה זה אבטחת מידע?
הגנה מפני גישה, שימוש, חשיפה, שיבוש, העתקה 
או השמדה של מידע ומערכות מידע מצד גורמים 
שאינם מורשים או זדוניים ולספק סודיות, שלמות 
או  המידע  בסוג  תלות  ללא  המידע  של  וזמינות 

בצורת האחסון.
 Cyber סיכוני  בפני  עומדות   - המידע  מערכות 

Attack יומיומיים. 
שלושת היעדים העיקריים של אבטחת מידע הם: 

זדוני של  הגנה מפני שינוי   -  )integrity( •שלמות 
המידע או השמדתו, כולל הבטחת אי התכחשות 

ואימות זהויות בעלי המידע.
או  גישה  הגבלת   -  )confidentiality( •סודיות 

חשיפה, כולל הגנה על פרטיות וזכויות קניניות.
•זמינות )availability( - שמירה על זמינות ויעילות 

הגישה אל המידע בכל זמן נתון.

העסק  אם  יודעים  איך  תעשייתי?  שקט  מחפשים 
ואיומים  סייבר  למתקפות  מוכנה  החברה  או 

טכנולוגיים?
של  ובתקנים  בקריטריונים  עומד  העסק  •האם 

אבטחת מידע?
•האם צוות או חברת ה-IT של העסק  יודעים לספק 

את ההגנה הנדרשת?
אבטחה/Firewall/אנטי  תוכנות  מותקנות  •האם 

וירוס על המחשבים והשרתים?
של  המידע  הרשאות  את  מנהלים  אתם  •האם 

העסק?
•האם הנתונים שלכם מגובים במקור חיצוני? האם 

בשרתים נוספים או בענן?
למחשבים  תקופתיות  בדיקות  מתבצעות  •האם 

ולשרתים?
•האם אי פעם יצא לכם לשחזר את הנתונים בצורה 

תקינה?

במידה ועניתם בשלילה על אחת מהשאלות, עדיף 
שפשוט תתלו שלט שאומר "פורץ יקר, על מנת 
פתוחה.  דלת  לך  השארתי  פרנסתך,  על  להקל 
תודה, בעל העסק". חשוב לבדוק את אבטת מידע 
במערכת שלכם )IT( אחת לשנה. העולם הטכנולוגי 

רץ והפתרונות זולים מיום ליום. 

של  העסק  מחשוב  את  לקחת  למומחים  תנו 
בפני  עלינו  המליצו  קדימה.  שלכם  הלקוחות 
עסקים המתעניינים בביטוח סייבר, אנו נגיע ונבחן 
את הקיים ונוריד להם ולכם דאגה אחת מהראש.  
את  לפתוח  שתוכלו  מנת  על  לכם  לסייע  נשמח 

תשע"ט בראש שקט.

ודים, מהנדס קבוצת ודיעז, לשירותכם תמיד.

 מהנדס בחברת ודיעז 
פתרונות מחשוב לעסקים

ודים סמילנסקי
סייבר, ענן ומה שביניהם
 אבטחת מידע

מתחדשים בשבילכם

 פועלת תמיד על מנת לשפר
  ולשדרג את מערך שירותי הרכב.

 חפשו את הגרר שלנו בדרכים,
אנחנו תמיד לשירותכם!
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סוכני  החברים,  את  לברך  רוצה  אני  ראשית, 
בברכת  בפרט  שלי  הסניף  וסוכני  בכלל  הביטוח 
לכם  ועושר  ואושר  בריאות  הרבה  שמחים  חגים 

ולבני משפחותיכם.

ענף הביטוח בישראל עובר הרבה טלטלות ושינויים, 
חדשים  וחוזרים  הוראות  הרבה  רגולציה,  עודף 
שמנחית אגף הפיקוח על הענף ולפעמים בכוחנות 
ובצורה אגרסיבית ללא כל התייעצות עם חברות 
הביטוח ולשכת סוכני הביטוח בישראל, שמייצגת 
את סוכני הביטוח. ההתנהלות בעניין חוזר צירוף 
ברבים וכל הניסיונות של הלשכה בראשות נשיא 
בעניין  להסכמות  להגיע  רוזנפלד  ליאור  הלשכה, 
נתקלו בסירוב מטעם המפקחת על הביטוח. עמדה 
לבג"ץ  עתירה  להגיש  ללשכה  שגרמה  עקשנית 
נגד המפקחת ורשות שוק ההון והצליחה הלשכה 
במאבק זה והתקבלה עמדתה ובוצע תיקון לחוזר 
שיחול מיום פרסומו בתאריך 4.2.2018 ולא רטרו 

כפי שהיה.
ליאור  הלשכה  לנשיא  תודתי  את  שולח  אני 
רוזנפלד ולצוות המלווה ומחזק אתם ומאחל להם 
חיזוק  למען  המשמר  על  ולעמוד  עשיה  המשך 

מעמדם ושמירה על פרנסת סוכני הביטוח.

בו בעת חלה עלינו, סוכני הביטוח, הרבה אחריות 
והשינויים בענף מחייבים אתנו להיערכות בהתאם. 
אנו חייבים להיות יותר מקצועיים ונדרשים לשפר 
ולשם  ללקוחתנו  נותנים  שאנו  השרות  רמת  את 
כך אנו במחוז הצפון, אני וגברת אניה לוין יושבת 
מיכה אדוני,  ויושב ראש המחוז  ראש סניף חיפה 
להעשיר  כדי  מקצועיים  כנסים  לערוך  מקפידים 
את הידע של הסוכנים ולעדכן אתם בכל השינויים 
בענף ומבוא אני שולח את העכרתי ותודתי לאניה 

ומיכה על שיתוף הפעולה.

עם  יחד  מתכוון  אני  המחוזיים  לכנסים  בנוסף 
בכל  הסניף  לחברי  מפגשים  לערוך  הסניף  ועד 
טובי  את  להביא  השונים,  בענפים  התחומים 
המרצים והבכירים בענף ולהיעזר ביועצים בוועדות 
השונות של הלשכה למען סוכני הסניף. מפגשים 
אלו נערוך במקומות שונים בצפון כדי לקרב את 

הלשכה ומוסדותיה לסוכנים.

לבסוף, אני בטבעי אופטימי וכל הניסיונות לפגוע 
בסוכני הביטוח יכשלו וסוכן הביטוח ישאר הגוף 

המקצועי שנותן שרות הכי טוב למבוטחים.

 סו"ב, יושב ראש טבריה, 
נצרת, גליל ועמקים
לשכת סוכני הביטוח בישראל

חטיב מוחמד
איחולים וחזון לשנה הקרובה

מתחדשים בשבילכם

 פועלת תמיד על מנת לשפר
  ולשדרג את מערך שירותי הרכב.

 חפשו את הגרר שלנו בדרכים,
אנחנו תמיד לשירותכם!
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מידעון )ניוזלטר( הוא כלי שיווקי חזק ויעיל מהמעלה 
ביטוח.  סוכן  כל  של  בידיו  לסייע  שיכול  הראשונה 
מרובות.  בהוצאות  כרוך  ולא  יעיל  זמין  הוא  זה  כלי 
הניוזלטר מאפשר לבעל עסק – סוכן הביטוח, להגיע 
אותם  לחשוף  ישירה,  בצורה  שלו  היעד  לקהלי 
למסרים, לסיפורים ולתועלות שהוא מבקש להעביר 

לידיעתם.
מצריך  יעיל  מאוד  שהוא  הכלי  מקום  בכל  כמו 

התמודדות עם מספר אתגרים:
1( רשימות תפוצה - יש לאסוף את רשימות התפוצה 
בזהירות ולשמור שהן לא ידלפו החוצה. יש להקפיד 
חייב  הוא  גדול  ואם המאגר  ובמידה  קיום החוק  על 
להיות מפוקח כמאגר מידע. כמו כן בהתאם לתיקון 
לחוק הבזק )חוק הספאם( יש לקבל מהנמענים רשות 
לשלוח אליהם דואר ולהם אפשרות להמחק בקלות 
מרשימות התפוצה. מי שנשלחה אליו הודעת ספאם 
יכול לתבוע ולקבל על כל מייל )או SMS( שקיבל את 

השולח בסכום של ₪1000.
שיווקי.  כלי  הוא  שניוזלטר  לזכור  יש   - תכלית   )2
ככזה הוא כלי יעיל לחיזוק המותג והקשר עם הלקוח. 
רק אם נתפוס המידעון כאמצעי מיתוג, נוכל להפיק 
פרטי  וכוללים  הלקוחות  את  שמעניינים  ניוזלטרים 
ישמחו  הם  אך  להם,  ידועים  שאינם  וחדשות  מידע 

לשמוע עליהם.

רוצה  הוא  מה  מצויין  יודע  עסק  בעל  כל   – עניין   )3
קהל  מה  יודע  תמיד  לא  שהוא  היא  הבעיה  למכור, 
ניוזלטר  אותו.  מעניין  ומה  לרכוש  רוצה  שלו  היעד 
לקוראים  נותן  ולא  בלבד  שיווקי-מכירתי  שהוא 
עצמו  יסיר  והקורא  מיידית  בצורה  ימחק  תועלות 
מרשימת התפוצה עליה עמלנו קשות. חייבים לחשוב 
מה מענין את הקהל, ולהוסיף פרטי מידע שיהפכו את 
קריאת הניוזלטר כדאית ומעניינת עבורו. בנקודה זו 
חשוב לתת דגש על נושא המייל שיעורר מספיק ענין 

כך שיפתחו אותו. 
כיום  המידעונים  מערכות   - היעד  קהל  למידת   )4
את  מעניין  מה  חוזר,  משוב  לתת  לנו  מאפשרים 
את  לפתוח  להם  גורמת  כותרת  איזה  הקוראים, 
פחות?  ומה  אותם  עניין  מהכתבות  מה  הניוזלטר? 
כל  את  הבא.  בניולטר  דגש  לשים  עלינו  מה  על 
המידע הזה עלינו ללמוד להפיק מהמערכת וליישם 
במכתבים הבאים על מנת לייצר את מקסימום הענין 

אצל הלקוחות.
5( עיצוב - הניוזלטר חייב להיות מעוצב באופן כזה 
שיהיה נעים לעיניים, מרווח ולא עמוס מידי במילים. 
חשוב שהניוזלטר יבטא בעיצובו את ערכי החברה –
חשוב שהעיצוב ישלב את הלוגו, אך זה לא מספיק - 
השפה הגראפית כולה צריכה לשקף את ערכי החברה.
6( זכויות יוצרים – כמו בכל מסמך שאנו מוציאים, בין 
אם הוא אינטרנטי או קשיח, חשוב מאוד להקפיד על 

זכויות יוצרים של הטקסטים, התמונות והוידאו.
שהניוזלטר  חושבים  אנחנו   – למובייל  התאמה   )7
אצלנו  נראה  שהוא  כפי  בדיוק  אחרים  אצל  יראה 
על מסך המחשב. היום עם הטאבלטים, הטלפונים 
והניידים  הפאבלטים  השונים,  בגדלים  החכמים 
השונים חייבים מערכת רספונסיבית  שתיתן מענה 
לכולם כך שהניוזלטר שלכם יראה טוב לא משנה 

איפה הוא יפתח. 
8( נידנוד - אנו מקבלים עשרות ומאות תכתובות דואר 
אלקטרוני ביום, אם "נפציץ" את לקוחותינו במיידעון 
כל יום ואפילו כל שבוע – לא ירחק היום שנמצא עצמנו 

ללא רשימות תפוצה.
תמנע  טובה  ניוזלטר  מערכת   – במערכות  שימוש   )9
מכניסת הניוזלטר לתיבת הספאם. שווה להשקיע כמה 
את  להגדיל  היודעות  במערכות  ולהשתמש  שקלים 
סיכויי החשיפה ועומדות בדרישות החוק )הסרה וכו'(.

מיידעון הוא כלי יעיל, אבל כמו כל כלי, שימוש לא 
נכון בו עלול ליצור נזק. שימוש טוב ונכון בו, לעומת 
זאת, יכול להביא תועלת רבה לחיזוק מותג ולהגדלת 

המכירות.

גם  המספק  ציבור  יחסי  משרד  מנהל  הינו  *הכותב 
שירות הפקת  ניוזלטרים ללקוחותיו.

מנכ"ל ובעלים של משרד
אופיר שפיגל תקשורת
וקשרי ממשל

אופיר שפיגל
ניוזלטרים

ר
צו

ל 
ע
ם - י

לו
צי

מיידעון הוא כלי יעיל, אבל כמו כל כלי, שימוש 
לא נכון בו עלול ליצור נזק
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כשפתחת משרד דאגת למחשבים, מדפסת, כיסאות 
מה  אבל  העסק,  לתפקוד  שנחוץ  מה  וכל  נוחים 
נפרד  בלתי  חלק  הוא  המשרד  מראה  העיצוב?  עם 
מהמיתוג והמוניטין שלו. אז איך עושים את זה בצורה 

חכמה ותקציב הגיוני? כל המידע לפניכם.
השקעת  היטב.  משומנת  מכונה  הוא  שלך  העסק 
במיתוג ובכוח אדם איכותי, הלקוחות מרוצים, אבל 
נכון, אולי  אז  מה עם עיצוב הפנים של המשרד?  
אבל   – בשטיח  השקעתם  או  נאה  תמונה  תליתם 
לעיצוב  והקדיש מחשבה  עצר  באמת  מישהו  האם 
כדאי  לא,  היא  התשובה  אם  ת'?  עד  מא'  המשרד 
לעצור ולחשוב מחדש על איך שהעסק שלך נראה 
ואיך מרגישים הלקוחות שלך וכן העובדים בחברה.  

ליצור רושם  ולמשרד שלך הזדמנות שניה  אין לך 
ראשוני.

כמה  מאוד  מהר  לומדים  ועצמאים  עסקים  אנשי 
חשוב להשקיע באופן שבו הם מציגים את עצמם 
ונראים כדי לשדר את הרצינות והערכים של המותג 
בעצמם.  הם,   – הוא  המותג  אם  במיוחד  שלהם; 
בקניית  שנה  מידי  מושקעים  שקלים  מיליארדי 
הולמים,  תדמית  צילומי  לעבודה,  ייצוגיים  בגדים 
אביזרים ואיפור. יש שמרחיקים לכת וטוענים שגם 
הרכב של בעל או בעלת העסק הוא חלק מהרושם 
שהוא יוצר ושלא מדובר במותרות אלא בהשקעה 
שהם  שמספרים  ברבים  להיתקל  תוכלו  חכמה; 
השקיעו ברכב יוקרתי כדי לשדר מסר של הצלחה 

ללקוחות קיימים ועתידיים. 
חדש  פוטנציאלי  לקוח  עם  לפגישה  יגיע  לא  איש 
בכפכפים וגופיה )אלא אם כן מדובר במאמן שחייה, 
שזו תלבושת לגיטימית עבורו(, כולם יודעים שצריך 
להשקיע יותר מזה כדי להיתפס ברצינות וליצור יחסי 
אמון ותפיסה חיובית. אבל לעיתים קרובות המשרד 
כיסאות  חשופים,  חשמל  חוטי  "בכפכפים":  נתפס 
בעיצובים שונים מעורבבים בחדר, קירות ערומים 
הקטנים  מהפרטים  חלק  רק  הם  מידי  עמוסים  או 
שגורמים למי שמגיע למשרד שלנו להרגיש פחות 

טוב ולתפוס את המשרד שלנו כפחות יוקרתי. 
אפילו  ואולי  במשרד  נאה  תמונה  תליתם  נכון,  אז 
נחמד.  זה   – מלקוחות  מחמאות  עליה  קיבלתם 

אבל האם כשנכנסו קיבל את פניהם מראה מוקפד 
של  הפנים  עיצוב  על  לדבר  כשמתחילים  ומזמין? 
שלם  מכלול  הוא  שהעיצוב  להבין  חשוב  המשרד, 
כדי  ברצינות  אליהם  להתייחס  שצריך  פרטים  של 

שהוא יראה מהוקצע. 

או  "פינוק"  ולא  מאסט  הוא  המשרד  עיצוב  למה 
מותרות עבור העסק שלך?

בתחום  ביותר  המפורסמות  הדוגמאות  אחת 
מדובר  נכון,  גוגל.  היא  המשרד  בעיצוב  ההשקעה 
מוניטין  לה  ויש  עצמה  את  שמוכיחה  באימפריה 
מעולה ומניות ששוות הון, אבל בכל זאת קברניטי 
החברה בוחרים להשקיע זמן וכסף רבים בכל משרד 
ומושקע.  ייחודי  באופן  מעוצב  שיהיה  כך  ומשרד 
גוגל מתייחסים לא רק לאיך שהם נתפסים בקרב 
שלעובדי  מאמינים  גם  אלא  והסביבה,  הלקוחות 
החברה מגיעה חוויה נעימה ואסתטית מידי יום. גוגל 
לא המציאה את הגלגל – קיימים מחקרים שמוכיחים 
על  משרה  נעימה  יותר  בצורה  שמעוצב  שמשרד 
את  לשדרג  ויכול  יותר  חיובית  אווירה  העובדים 

ביצועי העבודה שלהם לאורך זמן. 

תקציב  עם  משרד  לעצב  איך   – גוגל  לא  אני  אבל 
הגיוני?

שלהם  שהעיצובים  הייטק  ומשרדי  גוגל  נכון,  אז 
עתק.  תקציבי  עם  עובדים  בעיתונים  מתפרסמים 
חשוב לדעת שגם עם תקציב מצומצם אפשר להגיע 
במעצבת  השקעה  ויוקרתיות.  מרשימות  לתוצאות 

פנים תחסוך לכם המון בטווח הרחוק:
להפנות  תדע  מנוסה  מעצבת  המון:  שווה  ניסיון 
להם  ולהציב  הגיוניים  במחירים  לספקים  אתכם 

גבולות במקרה הצורך.
תכנון מראש: אם ניסיתם בעבר לעצב חדר או משרד, 
"צצים"  שפתאום  פריטים  בהמון  נתקלתם  בוודאי 
לכולם,  וקורה  טבעי  זה  עוד.  בהם  להשקיע  וצריך 
אבל לא למעצבות פנים. הן יודעות לחזות מראש 
וחסכונית  חכמה  בצורה  ולהיערך  וסעיף  סעיף  כל 

לפרויקט. 
שלא  יודעת  פנים  מעצבת  שמשדרגים:  הטריקים 
להשקיע  או  אמן  של  מקורי  ציור  לרכוש  צריך 

הנדסאית אדריכלות ומעצבת פנים

קרן מלכה

עיצוב המשרד 
הפנים של העסק שלך
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הכי  ייראה  שהמשרד  כדי  מלא  מעץ  בשולחנות 
הכלים של  בארגז  ואיכותי שאפשר.  יוקרתי  אמין, 
טריקים  גם  יש  מוטיבציה  ובעלת  טובה  מעצבת 

לעיצוב יוקרתי – בזול. 
עיצוב שמתאים לצרכים האמיתיים של העסק שלך

יכול  העסק  של  קיצוני  באופן  מינימליסטי  עיצוב 
במקרים  אבל  מהאנשים,  לחלק  מעולה  להיות 
רבים – הוא לא באמת יכול להיות שימושי ולהחזיק 
שלכם  הרשומות  את  מנהלים  אתם  אם  מעמד. 
קלסרים  אותם   – לקלסרים  וזקוקים  במסמכים 
זקוקים למקום אכסון נוח. מעצב או מעצבת פנים 
שילוו אתכם יוכלו לא רק לגרום למשרד להיראות 
פחות  שהם  להיראות  שלכם  )ולעובדים  טוב  יותר 
בחיי  העבודה  על  להקל  אלא  בקלסרים(  טובעים 
היום יום ולהתאים לכם פתרון אכסון שימושי שיקל 

על מלאכת מציאת המידע, כשצריך לשלוף אותו. 

היזהרו מעיצוב תבניתי שלא מותאם לצרכי העסק: 
השוק מלא באדריכלים ומעצבי פנים מוכשרים ובעלי 
רצון טוב, אך לצידם גם כאלו שרוצים "לתקתק" את 
יוכלו  הם  במהירות.  פרויקטים  ולהשלים  העבודה 
להציע לכם עיצוב פנים שאולי נראה נאה, אבל לא 
בהכרח מתאים לצרכי העסק והעובדים, להעדפות 
האסתטיות שלך ולמיתוג הכללי של העסק. עיצוב 
פנים שמושלם עבור משרד עורכי דין יהיה בעייתי 
מאוד עבור חברת פרסום; החוכמה היא לגשת ללקוח 
עם המון סבלנות ורצון להכיר, ללמוד וליצור עיצוב 
חדש שיהיה מהמם, מבלי להתפשר על השימושיות 

או על ההתאמה למיתוג העסק. 

נעים להכיר – המדרשה לעיצוב קרן אור 
אז איך אפשר ליהנות מליווי של מעצבת פנים מעולה 
בתקציב הגיוני? כדאי שתכירו את המדרשה לעיצוב, 
בכל  מצליחים  מעצבים  כבר  שהכשירה  אור,  קרן 
רחבי הארץ. את המדרשה הקימה קרן אור, בעלת 

בחיפה.  פנים  ועיצוב  לאדריכלות  אור  קרן  סטודיו 
לקרן ניסיון של מעל ל-18 שנים באדריכלות עיצוב 
גופים  וכן  פרטיים  מסחריים,  לקוחות  עבור  פנים 
שמעוניינים  מעצבים  מלווה  המדרשה  ציבוריים. 

להתמקצע ולהעשיר את תיק העבודות שלהם. 

איך מעצבים את המשרד בליווי המדרשה לעיצוב 
קרן אור?

פנים  מעצבת  אור,  קרן  עומדת  המדרשה  בראש 
אדריכלית מנוסה שמעורבת בכל פרויקט ופרויקט 
של המדרשה – היא מקפידה על סטנדרטים גבוהים 
של איכות ומשמרת מוניטין מעולה של העסק ושל 

המעצבים שהיא מכשירה. 
התמקצעות  תהליך  במדרשה  שעוברים  המעצבים 
פנים  עיצוב  או  אדריכלות  לימודי  בוגרי  הם 
שהתקבל למסלול הנחשק של המדרשה וכעת מלאי 
מוטיבציה בתהליך של שדרוג תיק העבודות שלהם. 
בעוד שמעצב וותיק יכול להיות פחות נלהב ומלא 
בעלי  ממעצבים  תיהנו  אתם  בתהליך,  מוטיבציה 
בתיק  להציג  תמונות  פחות  עם  אך  וידע,  הכשרה 
העבודות – לכן הם יקפידו שכל פינה ופינה במשרד 
הקטנים.  בפרטים  ויבחינו  מושלמת  תיראה  שלך 
העובדה שמדובר במעצבים יותר רעננים מאפשרת 

לכל  לגשת  להם 
יצירתיות  עם  פרויקט 
לכם  ולהעניק  בשיאה 
מקוריים  רעיונות  המון 
את  לכם  שישדרגו 
בתקציב  המשרד 

שהגדרתם. 

Start car

TRUCK PLUS

פנסים ומראות
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הכר את המומחה

משה כהן

קצין בטיחות בתעבורה
כמה שנים אתה בתחום הרכב?

אני בתחום הרכב משנת 1989, כבוחן תנועה וחוקר 
תאונות דרכים. משנת 2003 קצין בטיחות בתעבורה 
בבית  דרכים  תאונות  בנושא  ממוחה  כעד  ומופיע 
המשפט לתעבורה ובבית משפט אזרחי. משנת 2013 
כנותן  סטארט  חברת  של  הבטיחות  כקצין  משמש 

שירות חיצוני.

מהן התקנות העדכניות / חדשות שיצאו לאחרונה?
1. החל מ-01/03/2018  תוקנה תקנה 276)1( רשיון 
רכב או חידושו לרכב מסחרי שמשקלו  המותר הוא 

10,000 ק"ג או יותר יהיה לתקופה של חצי שנה.
2. החל מ-01/01/2018 קיימת חובת התקנת מערכת 
בטיחות גם ברכב חדש שמשקלו הכולל המותר עד 

.N1-ו M1 3500 ק"ג מסוג
הנהיגה שלו  רשיון  להמיר את  יוכל  עולה חדש   .3
לתקופה של 5 שנים ולא 3 שנים כפי שהיה מקובל 
עד כה. תושב חוזר אשר הגיש בקשה - תוך חמש 

שנים במקום שנה.
4. התקנה לגביי בדיקת ראייה בוטלה. על כן, נהג 
בכל  ראייה  בדיקת  לערוך  חייב  לא   40 גיל  מעל 

חידוש רישיון.
ברכב  שיתופיות  הסעות  לגבי  התקנה  תוקנה   .5
וחייבים להתקיים מספר תנאים ע"מ  נוסעים פרטי 

שההסעות יתקיימו.
6. לפי תקנה 9א' קיים פטור מנשיאת רשיון נהיגה 
או/ו רשיון רכב בנהיגה ברכב פרטי )אך קיימת חובת 

נשיאת תעודה מזהה ותעודת ביטוח(.

מה החשיבות של בדיקה ואישור של קצין רכב לכל 
משאית?

הרכב  כלי  על  לפקח  הוא  הבטיחות  קצין  תפקיד 
של  מעורבותם  את  למנוע  במטרה  בו  והנוהגים 
הבטיחות  קצין  עבודת  דרכים.  בתאונות  הנוהגים 
תפקידי  הרכב.  בבדיקת  רק  ביטוי  לידי  באה  לא 
קצין הבטיחות כוללים בין היתר פיקוח על תקינות 
דיני  לקיום  לדאוג  הנהגים,  על  פיקוח  הרכב,  כלי 
בבטיחות  הקשור  בכל  נהגים  להדריך  התעבורה, 

נהיגה, לתחקר תאונות דרכים ולהפיק מסקנות.

בתקן  עומדות  סטארט  חברת  של  המשאיות  האם 
ומטופלות כראוי?

המשאיות של סטארט עומדות בדרישות ומטופלות 
כראוי , יש לציין כי הנהגים ערים לכל בעייה אשר 
הם נתקלים בה וכן הנהלת החברה דואגת שמשאיות 
החברה יהיו תקינות ומשקיעה בכך משאבים כספיים.
יש לציין כי בעת האחרונה הוחלף צי המשאיות של 

החברה והוחלפו כל המשאיות למשאיות חדשות.

ובטחון  ביטחוננו  על  לשמירה  מקצועי  טיפ  לנו  תן 
המשתמשים בדרך

יש להקפיד על חגירת חגורות בטיחות גם לנהג וגם 
להתעקש  יש  מאחור,  ליושבים  גם  ברכב  לנוסעים 
עם הילדים שמרביתם לא חוגרים חגורות בטיחות 
במושבים האחוריים. יש לבדוק לחץ אויר בצמיגים 
לפחות פעם בשבוע, יש מקרים שלחצי האוויר לא 
זאת  מרגיש  לא  כלל  והנהג  הגלגלים  בכל  שווים 
בנסיעה שבשגרה. יש להקפיד על מתן זכות קדימה 
להולכי רגל במעבר חצייה, יש הולכי רגל שיורדים 
שיחת  באמצע  כשהם  לחצות  ומתחילים  לכביש 
ולא מתייחסים לכלי הרכב שמסכנים  טלפון בנייד 
אותם ומתנהגים במעברי החצייה כאילו אין רכבים 

בכביש.
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ורד אסייג כשרי
מנטורית

עובדת בחברה מזה 10 שנים

הכר את הצוות

איך הגעת לתפקיד מנטורית בחברת קופל גרופ?
ובחברת  בסוכנות  עבודה  לאחר  לתפקיד  הגעתי 

ביטוח ולימודי המקצוע.
עם אילו אתגרים את נתקלת ביום יום בתפקידך 

כמנטורית?
של  שירות  לסוכנים  לתת  הם  שלי  האתגרים 
אלופים, למצוא להם פתרונות "און ליין" לבעיות 
בכל שעות היום ולתת יחס חם ואישי לכל אחד 
מהסוכנים בתיק שלי. בנוסף, אני שואפת להביא 

את החברה כמה שיותר גבוה.
ספרי על דילמה שנתקלת בה במסגרת עבודתך, 

וכיצד פתרת אותה?
אחת הדילמות שאני נתקלת בה בעיקר היא, כיצד 
הרצון  לבין  בה  עובדת  שאני  החברה  בין  לגשר 
של הסוכנים.  הפתרון שלי הוא למצוא את עמק 

השווה, לדאוג ששני הצדדים יהיו מרוצים.
מה את אוהבת לעשות בזמנך הפנוי?

בזמני הפנוי אני חלק ממנהיגות הורים לילדים עם 
פעילויות,  לילדים  אני מארגנת  מיוחדים.  צרכים 
הנושא  וכו'.  לבעיות  פתרונות  להורים  מספקת 
קרוב לליבי ואני משקיעה בו את זמני הפנוי מכל 

הלב. מגיע לילדים האלו את הטוב ביותר.
איזה טיפ היית רוצה לתת לסוכני הביטוח בישראל? 
בלקוחות  להשקיע  המשיכו  הוא:  שלי  הטיפ 
לתת  לא  היא  המטרה  אישי.  יהיה  שהיחס  כדי 
ללקוחות לבטח בישירים, חשוב שהלקוחות ידעו 
כי אין תחליף לחיוך ולמפגש פנים מול פנים עם 

סוכן הביטוח.
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