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חרטנו על דגלנו
רק סוכני ביטוח!
קופל גרופ הינה חברה המשווקת את מוצריה
רק באמצעות סוכני הביטוח בישראל

משנת  1999ברציפות!
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מנכ"ל קופל גרופ

מיקי קופל
טור דעה

יש רגעים בחיים שאתה מציין נקודת מפנה ואתה
אומר לעצמך עשיתי את הכל ומכאן זה כבר לא תלוי
כל כך בי.
מיום שחוזר הסדרת כתבי שירות קבע כי סוכן
הביטוח יכול למכור מינוי כתב שירות לשירותי דרך,
ללא מעורבות חברת ביטוח ,ידעתי שפרק שלם
בחוזר הזה נכתב בזכותי .כשאני אומר בזכותי ,אני
מתכוון למעורבות שלי בדרך הארוכה שעברה עד
להחלטה שכללה הידברות מרשימה מול הפיקוח,
ישיבות טובות ותרבותיות ,החלפת תכתובות וכל
זאת באמצעות ובסיוע של עו"ד ג'ון גבע שנרתם
למשימה .ישבנו בפיקוח ישיבות ארוכות והגענו
בסופו של דבר לחוזר שמבטיח כי הפרנסה תישאר
איתנה וזה לא היה פשוט אך בהחלט אפשרי.
לכן ,ההצעה הראשונה שלי לכל העושים במלאכה
בענף היא להגיע לשלב בו ההידברות היא מקצועית
ולעיתים אף ברמה הפחות רשמית שם אתה יכול
להגיע לתוצאות .בסך הכל מדובר באנשים ,אנשים
משכילים ,אנשים פתוחים שאוהבים לשמוע,
פתוחים לקבל דעות של אחרים אבל הכי חשוב
להבין שהם רואים תמונה כוללת .אני רוצה להאמין
שהאינטרס הוא בעיקר של הצרכנים .אני יכול
להעיד שגם כשעבדנו בצמוד לפיקוח על תיקון
החוזר ,כדי למנוע פרשנות של חברות ביטוח
לקשור את "הריידרים" לפוליסות ולאיים בהנחות
ללקוחות ,ובעמלות לסוכנים ,עדיין המתווה נעשה
בהידברות ובנועם.

אני יכול לבשר לציבור סוכני הביטוח שהחל
מתאריך  1.10.2018חברות הביטוח נדרשו למשנה
פרשנות בתיקון החוזר שם מובהר באופן מאוד
מובהק ומודגש שסוכן הביטוח יכול למכור כתבי
שירות ללא מעורבות חברות הביטוח .חברות
הביטוח לא יכולות לחייב את הלקוח או את הסוכן
לרכוש את המוצרים במסגרת הפוליסה ובעיקר לא
להתנות את מכירתן בהנחות מיוחדות או במתן
עמלות.
רק התמדה ,הידברות ומו"מ מקצועי יכולים להביא
לשיח עם תוצאות.
חרטנו על דגלנו רק סוכני ביטוח ,וכך נישאר.
אין לנו רכב אחד מנוי בחברה ללא סוכן ביטוח.
כנס פורה ומוצלח.
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תגובה
שלא תימחק
יוסי סודרי מחברת מנורה העלה לפני כמה ימים
פוסט לפייסבוק הפרטי שלו בו הוא פתח ב"מסע
הפחדה" .הוא רק שכח שאת הפוסט שהעלה קוראים
גם חבריו הפרטיים ,חבריו לעבודה ,משפחתו וכמובן
סוכני ביטוח ברחבי המדינה אבל מעבר לכל ,גם ספקי
השירות אותם הוא ניסה להכפיש בזרוע נטויה.
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כדי להבין מה גודל הפגיעה בסוכני הביטוח אענה על
כל הטענות שהעלה:
לגבי טענתו על אחריות הסוכן :הפיקוח קבע חד
משמעית שסוכן הביטוח יכול לקבוע כי הלקוח
יקבל חבילת שירות מספק חיצוני אך בתנאי שיחזיק
במסמך אשר מאשר כי הספק שנבחר ביחד עם
הלקוח עומד בתנאי חוזר הפיקוח על הביטוח .בחברת
קופל גרופ יש ערבות בנקאית בדיוק ובהתאם לחוזר
הפיקוח .ערבות בנקאית שמתחדשת בתחילת כל
שנה בהתאם לתוצאות העסקיות ובכך סוכן הביטוח
עומד בתנאי החוזר .יוסי'לה,
תבדוק לפני שאתה כותב.
כתבת בפוסט על חיישנים
המותקנים על גבי השמשה.
לידיעתך ,כבר  10שנים יש שמשות
כאלו ,למה נזכרת עכשיו? אתם
בחברת הביטוח עובדים עם אותם
ספקי שמשות שכולם עובדים
איתם ולאורך השנים לא שיפרתם
את התנאים וזו עובדה .גם לא
סיפקתם כיסויים מיוחדים לרכבי
ייבוא אישי או לשמשות מקוריות.
בקופל גרופ אנחנו מציעים כבר 20
שנה פתרונות לכל השמשות עד
גיל  24שנים במודל הרכב ,כולל
רכבי יבוא ,כולל ארגזי רכבים
מסחריים ,כולל פתרונות לשמשות
מקוריות .לא ברור לי במה אתם
יותר טובים? כשנשברת שמשה
לרכב ואתם לא מאשרים את הנזק
עם מי הלקוח אמור לדבר בשעה
 19:00בערב? אתכם? לאיזה מספר
טלפון הוא צריך להתקשר? אין לו
עם מי לדבר .יותר מזה ,גם בשעות
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היום אין עם מי לדבר בנוגע לשמשת צד שעולה 500
 ₪כולל מע"מ והתקנה.
לגבי הטענה שלך על חיישנים שלא מותקנים כראוי:
הלו ,על מה אתה מדבר? אלה אותם זגגים שעובדים
 75שנים במדינת ישראל ואותם ספקים שנותנים
שירות לכל החברות .תיקון חוזר? זה קורה פעם ב...
מי שלא נוהג ,לא מקבל דוחות .נניח שלא הותקן
חיישן כמו שצריך ו"מנורה" מקבלת פנייה? אל מי
תתקשר? אל אילן קאר גלס? אוטו גלס? דרכים?
זגגים? לידיעתך ,אלה החברות שגם אנחנו עובדים
איתן בשוטף ,אז לא מובן איפה היתרון שלך .חיישן
שלא הותקן כמו שצריך? כל הזגגים בארץ נותנים
שירות לכולם וכולם פחות או יותר באותה הרמה
משרתים את כל מדינת ישראל כל יום ,מה נזכרת
עכשיו? ראית בעצמך פעם איך מתקינים חיישן גשם?
חיישן מגבים? חיישן רדיו? חיישן לוח שעונים? חיישן
מצלמה? חיישן בטיחות?

בתגובה לטענה שהעלית על מחשב
לרכב שנשרף :כן ,קרה אצלנו שניידת
שירות שרפה מחשב בגלל טעות
אנוש ,אך תוך יומיים הוחלף המחשב
ובינתיים הלקוח קיבל רכב חלופי .אני
שואל את עצמי בתוך כמה זמן הייתם
אתם משלמים את התביעה? מול מי
הלקוח ,הסוכן היו צריכים להתמודד
מול הספק שלכם או מול בניין שלם
של עובדים?

Luxury
שמשות
מקוריות

רכב חליפי
 2000סמ"ק

עד בית
הלקוח

* בכפוף לכתב השירות המפורסם באתר החברה

כתבת שפוליסת הביטוח תכסה גם
נזק שארע בגלל טיפול ברכב על
ידי ספק חיצוני .אל תדאג ,תוך שנייה
אתם תעשו שיבוב ,אמת דיברתי.
תפסיק עם ההפחדות.
שאלת בפוסט האם לספק יש כיס
עמוק? תקרא שוב את חוזר המפקחת,
מעבר לערבות הבנקאית שהיא ביקשה
ומעבר לביטוחים שיש לספקים ,שהם
יותר טובים מרוב הספקים שאני יודע
שאתם מחזיקים בחברת הביטוח ,לנו,
בקופל גרופ ,יש את כל הביטוחים
ואת הערבות בכפוף לחוזר .לגבי
רמת הסיכון שלנו ,כבר  20שנה שאנו
מצטיינים .תקרא את הסקר שפרסמה
לשכת סוכני הביטוח.
טענת גם שבחיים לא התמודד סוכן
ביטוח אצלנו מול חברתי בבית משפט
על תקלת לקוח .תבדוק כמה משפטים
ניהלתם מול לקוחות ב 20 -שנים
כשסוכן הביטוח נשאר פעור פה.
ובעניין נושא העמלות :עשרות שנים
שילמתם  50שקלים תמורת מינוי
שגביתם בגינו מאות שקלים ,מה קרה?
שוק פתוח? שוק חופשי? תתמודדו.
אגב – כשמישהו שעובד בחברת מנורה
שנמצאת קצת יותר בכותרות מעת
לעת מוטב שתבדוק כמה תביעות
ייצוגיות ומשפטיות יש כנגד חברתך.

Start

לסיכום ,מסע ההפחדה שלך נובע
מתיקון חוזר כל כך נכון ומדויק ואני
רק מקווה שתיישמו אותו ב"מנורה"
ושמישהו יפקח שאתם מיישמים אותו.
יוסי סודרי ,תתרכז בעשייה ואל
תצחצח את הדרגות אל תעשה מסוכני
הביטוח מטומטמים הם הרבה יותר
אינטליגנטיים ממך.
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המדור המשפטי של
עורך הדין

ג'ון גבע
התקבלה תביעה ייצוגית כנגד חברת
ביטוח שגבתה  ₪80בגין החלפת
גלגל מגברים ופטרה נשים מתשלום
בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד התבררה תובענה
ייצוגית אשר הוגשה על ידי רונן מירב (להלן:
"התובע") ,אשר יוצג על ידי עו"ד עדנה מירב,
כנגד איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ (להלן" :חברת
הביטוח" או "הנתבעת") ,אשר יוצגה על ידי עו"ד דני
כביר ועו"ד רוית קורן .פסק הדין ניתן ב,23.8.2018-
בהיעדר הצדדים ,מפי כבוד השופט עופר גרוסקופף.
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רקע
התובע הגיש תובענה בנוסף לבקשה לאישור
התובענה כייצוגית .התובענה הוגשה על רקע
פוליסת ביטוח רכב מקיף אותה מציעה הנתבעת
אשר במסגרתה ניתנים שירותי החלפת גלגל
בחינם למבוטחות נשים ,וכנגד תשלום למבוטחים
גברים .פרקטיקה זו ,כך נטען ,מנוגדת להוראת
סעיף  3לחוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים
ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים,
תשס"א( 2000-להלן" :החוק") ,האוסרת על הפליה
בהספקת מוצר או שירות ציבורי מחמת מין.
התובענה אושרה כייצוגית ביום  ,30.8.2016וביום
 23.8.2018ניתן פסק דין בתובענה הייצוגית.
דיון
לאחר שנקבע על ידי בית המשפט כי הוראות
החוק חלות על שירות החלפת גלגל שמעניקה
הנתבעת ,בית המשפט בחן את השאלה האם
הפרקטיקה בה נקטה הנתבעת מהווה "הפליה
אסורה" .זאת לאור העובדה כי הבחנה בין נשים

לבין גברים אינה עולה תמיד לכדי אפליה אסורה,
ולעתים הבחנה זו תהא מותרת .עם זאת ,נוכח
העובדה שהפרקטיקה שבה נוהגת הנתבעת מתנה
את סיפוק המוצר בהתאם למין הלקוח ,קמה חזקה
כי הנתבעת נקטה בהפליה אסורה והנטל להוכיח
כי לא מדובר באפליה אסורה מוטל על הנתבעת.

התובענה הוגשה על רקע פוליסת ביטוח רכב מקיף
אותה מציעה הנתבעת אשר במסגרתה ניתנים שירותי
החלפת גלגל בחינם למבוטחות נשים ,וכנגד
תשלום למבוטחים גברים
בנטל זה לא עמדה הנתבעת ,מהשיקולים הבאים:
בית המשפט קבע כי טענתה של הנתבע לפיה
מותר לה ליצור הבחנה בין מבוטח גבר לבין
מבוטחת אישה בשל אופיה ומהותה של פעולת
החלפת גלגל – היותה עניין המצוי באופן (כמעט)
בלעדי בתחום המומחיות הגברי שיש לדרוש אותו
מגבר אך לא מאשה ,הינה טענה המבוססת על
הנחות מופרכות .ראשית ,נקבע כי מדובר במלאכה
לא מסובכת ולא קשה ,וכשם שגבר ממוצע יכול
לבצעה ,יכולה גם אישה ממוצעת .אמנם מדובר
במלאכה "מלכלכת" ,שלא רבים ששים לעשותה,
אך לעניין זה אין הבדל בין גברים ונשים .שנית,
בית המשפט קבע כי גם אם הטענה לפיה הרתיעה

של הגבר הממוצע מלעסוק במלאכת החלפת
הגלגל נמוכה מזו של האישה הממוצעת ,אין בכך
כדי להצדיק אבחנה בין המינים על בסיס מגדרי.

בית המשפט הוסיף שלא רק שהמשיבה מסתמכת
על הנחות מופרכות אלא שהיא מבססת ומחזקת
סטראוטיפים פסולים
שלישית ,בית המשפט הוסיף שלא רק שהמשיבה
מסתמכת על הנחות מופרכות אלא שהיא מבססת
ומחזקת סטראוטיפים פסולים .על פי בית המשפט:
"בעולם בו עוסק רשאי לשווק את מוצריו על בסיס
המסר שאשה אינה יכולה/צריכה/אמורה להחליף
גלגל ,הרי שהתוצאה היא חיזוקה של תפיסה
חברתית מפלה לפיה נשים ,להבדיל מגברים ,אינן
יכולות/צריכות/אמורות לעסוק בפעילות מסוג זה".

בית המשפט הוסיף כי השימוש בקריטריון המין
בנסיבות המקרה נעשה משיקולים שיווקיים ,שאין
בינם לבין טיבו של השירות הביטוחי דבר
בית המשפט התייחס לטענת הנתבעת לפי בדיני
ביטוח קיים "דין מיוחד הגובר על הדין הכללי"
ומכוחו ניתן לקבוע השתתפות עצמית שונה
לגברים ולנשים .על פי בית המשפט ,להבחנה
בעניין תמחור בין נשים לבין גברים עשויות להיות
הצדקות הנעוצות במהותו של חוזה הביטוח.
תמחור זה נסמך לעתים קרובות על חלוקת
המבוטחים לקבוצות סיכון על פי משתנים שונים
כגון גיל ,ניסיון ועוד ,אשר ביחס אליהם קיימים
מחקרים סטטיסטיים המלמדים כי הם מהווים
אינדיקציה לרמת הסיכון הנשקפת מהמבוטח .עם
זאת ,קבע בית המשפט ,קשה לקבל כי הבדלים
מסוג זה בסיכון הסטטיסטי יצדיקו שינוי של
תנאי הביטוח ,באופן שהשירות הביטוחי שניתן
למבוטחים גברים יהיה שונה מהשירות שניתן
למבוטחות נשים .במילים אחרות ,בית המשפט
הבהיר כי ייתכן תמחור שונה לחוזי ביטוח (כלומר,
גביית פרמיה שונה מגברים ונשים) אך אין הצדקה
לתנאי ביטוח שונים המוצעים לגברים ולנשים.
בית המשפט הוסיף כי השימוש בקריטריון המין
בנסיבות המקרה נעשה משיקולים שיווקיים ,שאין

בינם לבין טיבו של השירות הביטוחי דבר.
מאוחר יותר התייחס שוב בית המשפט למבצע
השיווק של הנתבעת וקבע כי" ,מבצעי שיווק
המופנים כלפי בני אחד המינים אינם מהווים
הצדקה מספקת להבחנה בתנאים בהם מוצע מוצר
או שירות ציבורי לגברים מזה ולנשים מזה ...אם
תאמר אחרת הרי שניתן יהיה למכור במדינת
ישראל במחיר שונה ,ובתנאים שונים ,מוצרים
ושירותים ציבוריים לנשים ולגברים ,ולהצדיק זאת
בחוות דעת על הבדלים סטטיסטיים בין המינים.
כך ,למשל ,ניתן יהיה לשווק בירה במחיר זול
יותר לציבור הנשים (בחסות חוות דעת המוכיחה
כי נטייתן לצרוך בירה נמוכה יותר) ,ותחבורה
ציבורית במחיר נמוך יותר לציבור הגברים (בחסות
חוות דעת המלמדת כי העדפתם לנסוע ברכבים
פרטיים חזקה יותר) .בכך יקיץ הקץ על השאיפה
להביא לשוויון בין המינים".
לבסוף ,נדחתה טענתה של הנתבעת לפיה
הפרקטיקה בה היא נוהגת מהווה "אפליה מתקנת".
זאת משום שהמדיניות שנקטה הנתבעת נבעה
מטעמים עסקיים-שיווקיים כאמור ,והן משום
שהפרקטיקה ,הלכה למעשה ,הדירה נשים מתחום
החלפת הגלגל בניגוד למטרתה של העדפה
מתקנת ,אשר אם הייתה מתבצעת בנסיבות
המקרה ,הייתה עוזרת לקדם נשים להשתתף
בפרקטיקה הנדונה.
לסיכום
התביעה התקבלה .נפסק כי הנתבעת תעביר סכום
של  ₪1,100,000לקרן לניהול וחלוקת כספים לפי
סעיף (27א) לחוק תובענות ייצוגיות ושהקרן תייעד
את הכספים לשימושים המקדמים שוויון מגדרי
בישראל והעצמת נשים .בנוסף ,נפסקו סכומים
לבאת כוח התובע ולתובע עצמו.
** עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש
ערעור לבית המשפט העליון.
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בן כמה אתה?
 ,50אבל מרגיש צעיר יותר.
מהו המצב המשפחתי שלך?
גרוש .2 +
היכן אתה מתגורר?
קריות.
מה אתה אוהב לעשות בשעות הפנאי?
לצערי מאז שנבחרתי התפקיד גוזל ממני את כל
שעות הפנאי  -אבל כשיש זמן אז אני מאוד אוהב
להאזין לשירים ישראלים ,לעשות כושר ,לבלות
עם הילדים ובת הזוג שלי.
מהו הספר האחרון שקראת?
אבני דרך מאת יהודית צפורי.
מהי התכונה הטובה ביותר שלך?
טוב לב ,יושר ואמינות  -יש הטוענים שלעיתים
אפילו מעט תמימות.
מהי התכונה הפחות טובה שלך שהיית רוצה
לשפר
אני מאחר כרוני ,לא מזילזול חלילה אלא מחוסר
זמן.
כמה זמן אתה סוכן ביטוח בלשכה?
חבר לשכה מגיל  ,22פעיל לשכה  8שנים בלבד.
הייתי שלוש שנים חבר וועד סניף חיפה ,לאחר
מכן  4שנים יו"ר הסניף ומחוז הצפון ולפני שנה
נבחרתי לנשיאות.
איך אתה רואה את העולם של סוכני הביטוח כיום
לעומת  5שנים אחורה?
עולם שונה .לפני חמש שנים היינו תחת רגולציה
שונה בתכלית ממה שהייתה בחמש השנים
האחרונות מתוכן אחת בקדנציה שלי.
מדובר בטירוף מערכות כאשר נדמה כי שיגור
טיוטות וחוזרים הפך לחזות הכל .בנוסף ,לפני

חמש שנים חברות הביטוח המסורתיות לא העזו
לפנות ישירות למבוטחי הסוכנים והיום השיווק
הישיר של החברות תופס תאוצה .כמו כן ,אנו
מתמודדים כיום עם תהליך מכירה דיגיטלי
שחברות הביטוח מנסות להחדיר לשוק .עם
כל האתגרים הללו אנחנו מתמודדים בהצלחה
ונמשיך להתמודד.
האם אתה חושב שהדיגיטציה משפיעה לרעה על
עבודתם של סוכני הביטוח?
הדיגיטציה נמצאת כאן והיא תלך ותתעצם -
אנחנו הסוכנים נהיה חלק ממנה.
אני מצפה מחברות הביטוח לשלב את הסוכנים
בתהליך הדיגיטלי כחלק מהמכירה ובוודאי
כחלק מהשירות ובעמלה ראוייה.
חברות הביטוח יודעות היטב כי מי שמסוגל לייצר
להן הגנה מול המבוטחים הם סוכני הביטוח.
הסוכנים הם השכפ"ץ האנושי מול המבוטחים,
הסנסור והמסננת המקצועית ובלעדיהם אין
לחברות הביטוח תקומה.
מה אתה חושב על המהלך של הכשרה ?go
יש תמימות דעים בענף לגבי יצרנים שהלכו
רחוק מידי ,גם בגובה העמלה וגם בשיווק
הישיר .אך מה שיותר מקומם שמדובר ביצרנים
שנבנו במשך עשרות בשנים ע"י סוכני הביטוח.
דעתנו בנושא ידועה ואנחנו לא ניתן לגורמים
כאלו לפגוע בסוכני הביטוח שמהכפית שלהם
הם אכלו ולעקוף אותנו.
מהו השינוי הגדול ביותר שקרה בזמן כהונתך
בלשכה?
בשנת כהונתי הראשונה קבענו סדר יום חדש
בתקשורת ,אין היום אייטם תקשורתי ללא
תגובה של לשכת סוכני הביטוח .יתרה מכך,

אנחנו יוזמים אייטמים בעיתונות
הכללית והכלכלית גם אם לא תמיד
תביעת האצבע של הלשכה נמצאת
שם מטעמים מובנים.
חיזקנו והגדלנו את הלובי הפוליטי
החזק של הלשכה וכיום אנו זוכים
לתמיכה גורפת בוועדות הכלכלה,
העבודה ,הכספים של הכנסת  -ולא
מתוך אינטרס אלא מתוך הבנה
ברורה של חברי הכנסת שאנחנו אלו
שטובת הציבור לנגד עיניו.
הגדלנו את כמות חברי הלשכה תוך
שנה ואנו נושקים ל 5,000-חברים
מספר חסר תקדים.
הכפלנו את כמות ההדרכות במכללה
לפיננסים וביטוח ואת היקף פעילותה
ואף פתחנו סניף של המכללה
בירושלים .ייזמנו כ 6-הצעות חוק
שישנו את הסדר הציבורי בישראל.
נלחמנו בתופעת מכירת ביטוחי
נסיעות ע"י סוכני הנסיעות ונכון
להיום מכירה כזאת הינה בלתי
חוקית ,ניצחנו בבג"ץ בסוגיית הסכם
לרבים .בלמנו נסיונות של האוצר
להשוואת עמלות בביטוח פנסיוני
במהלך חד צדדי.
צימצמנו מאד את התופעה שסוכנים
מהמגזר הערבי נדחים להתקשרות
ע"י חברות ביטוח.
חידשנו את הקשר עם היצרנים
והחזרנו אותם ללשכה מתוך עוצמה
והבנה של שני הצדדים שאנחנו
צריכים לחיות ביחד.
מהו הטיפ הטוב ביותר שאתה יכול
לתת לסוכני הביטוח בישראל?
תרימו ראש ,תזקפו קומה ,יש לנו
מקצוע מדהים והוא היה ונשאר
רלוונטי ,לשכת סוכני הביטוח חזקה
מתמיד והיא המגן האמיתי ואולי
היחיד לסוכן ולסוכנת.
אנו עושים ונעשה הכל כדי שכל
השחקנים יבינו זאת.

חבילת
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חגי שפירא
ביטוח רעידת אדמה
כדאי להיות יותר רציניים
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לפני מספר חודשים עברנו מספר רעידות אדמה קטנות
ולא משמעותיות באיזור הצפון ולשמחתינו ללא נזקים.
כצפוי ,בכל העיתונים החלו לנתח את המוכנות של
מדינת ישראל למצב של חלילה אירוע רעידת אדמה
גדול יותר שעלול לגרום נזקים רציניים .באחת הכתבות
נרשם שקיימת הערכה שקרוב ל 28,000-בתים עלולים
להיפגע לפי דוח פנימי של האוצר.
בכתבה אחרת נרשם שבמקרה של אירוע רב נפגעים
ברעידת אדמה שיכלול גם עשרות אלפי דירות שנהרסו
 אין סיכוי שהמדינה תוכל להתייחס ולהשתתף בנזקיהדירות ולכן חייבים לרכוש ביטוח ולא לסמוך על
המדינה ו/או "יהיה בסדר".
האם רעידות האדמה הקטנות שהתרחשו בצפון שינו
משהו בתפיסת העולם של העוסקים בביטוח ו/או של
המבוטחים הנוכחים ו/או הפוטנציאלים?
האם עשו משהו ברמה הלאומית או ברמה של העוסקים
בביטוח לשנות את רמת המודעות או להערך כראוי
לאותה קטסטרופה?
לצערי לא ,לאחר שבוע (לכל היותר) של כתבות
בעיתונות ,סקירות רדיו וטלוויזיה (כולל השמעת דברי
המומחים מהאקדמיה) האדישות היומיומית חזרה
אלינו ואט אט שכחנו את "האירועים הקטנים" שנתנו
לנו תזכורת שיש להיערך למקרים גדולים ורציניים
יותר .באם חזרנו לשגרה ורק ממתינים לאירוע רעידת
אדמה הבא ,רצוי לא להיות שאננים ו/או להיות בטוחים
שגם הוא יהיה קטן ולא משמעותי מבחינת הנזקים.
בישראל יש היום כ 2.5-מיליון דירות ורק ל 60%-יש
ביטוח דירה (כ 1.5-1.6-מיליון דירות מבוטחות) .מתוך
מבטחי הדירות לכ 90%-יש ביטוח רעידת אדמה –
הנתון גבוה ומעניין אך המסקנה הפחות סימפטית היא
של 54%-בלבד מבעלי הדירות יש ביטוח רעידת אדמה
( 90%מתוך  60%המבטחים את דירתם) ול 46%-מבעלי
הדירות אין ביטוח רעידת אדמה!
כנראה ,שבמקרה של נזק גדול למבנים הקופה
הציבורית לא תוכל לתת מענה (ואפילו חלקי)לאותם
אזרחים שיאבדו את הנכס (הפיזי) הגדול ביותר שלהם.
למעלה מ 99%-מהאזרחים בעלי הדירות יודו שהדירה
שבבעלותם היא הנכס היקר ביותר שאותו רכשו
בחייהם ולפיכך אבדנו עלול להביא חלק ניכר מהם
לבעיות כלכליות קשות ואף מעבר לעוני בהעדר

ביטוח .באם היינו עושים בדיקת עומק לתוצאה היינו
מגלים שבגלל שבביטוח משכנתא יש דרישה של
הבנק לביטוח רעידת אדמה ולפיכך ב 100-%מביטוחי
המשכנתא קיים ביטוח רעידת אדמה ,דווקא בביטוחים
הנמכרים בשוק החופשי (שלא עקב משכנתא) ההצלחה
של הסוכנים פחותה מהממוצע והם מצליחים למכור
ביטוח רעידת אדמה רק ל 75%-80%-מהמבוטחים
לכל היותר .למזלנו ,ביטוח המשכנתא המחייב את
מקבלי ההלוואות בביטוח המבנה (כולל רעידת אדמה)
כבטוחה של הבנק ,מונע מאיתנו להעריך נכונה את
גודל הכישלון במכירת ביטוחי דירות בישראל.
אין ספק שללא ביטוחי המשכנתא התמונה עגומה
ביותר .כאשר מדובר באי הצלחה למכור ללקוח
סעיף ביטוח של רעידת אדמה ,המבוטח מקבל מוצר
זול בהרבה (הסוכן הצליח להקטין הפרמיה ללקוח
המעוניין במחיר זול) ,הסוכן מפסיד עמלה קטנה יחסית
(עמלת רעידת אדמה בסביבות  10%מהפרמיה נטו)
והסבירות שמישהו יתלונן על כך נמוכה אף היא (אחת
ל 100-שנים בממוצע) .בקיצור כולם מרוצים ומקווים
שהאירוע הביטוחי לא יתרחש במשמרת שלהם.
מבחינה סטטיסטית אירוע ביטוחי גדול מתרחש אחת
ל 100-שנים באזור השבר הסורי-אפריקאי (כולל
בשיפוליו) והאירוע האחרון התרחש רק ב 1927-ולפני
כן ב .1837-יתכן מאוד ואנו קרובים לאותו אירוע אך
לבינתיים גדלה הארץ (המדינה) ומספר תושביה קרוב
ל 9-מיליון ואילו מספר הדירות כבר מעבר ל 2.5-מיליון
ולכן הנזק המצרפי בהרוגים ,פצועים ואבדן רכוש עלול
להיות גדול בהרבה.
להזכירכם ,ב 1927-מספר התושבים היה קטן מחצי
מיליון ומספר הבתים\דירות הסתכם בפחות מ.150,000-
על סוכני הביטוח מוטלת משימה לא פשוטה
בהתמודדות מול המבוטח במכירת מוצר כגון ביטוח
דירה הנמצא בדרך כלל בעדיפות שניה בסל המוצרים
האלמנטארי של מבוטח רגיל (בעדיפות ראשונה -
ביטוח רכב) .הצורך להשקיע סכום נוסף בביטוח רעידת
אדמה נראה למבוטחים לא מעטים תמוה שהרי סוג כזה
של אירוע לא התרחש כבר כ 100-שנים ולפיכך נראה
לרבים בזבוז כסף.
המאמץ המושקע במכירת פוליסת הדירה ורכיב

רעידת אדמה מונע מרוב הסוכנים במכירה הראשונה
להתעמת עם המבוטח בדברים שמעבר לסטנדרט
ובעיקר בהקטנת סעיף ההשתתפות העצמית העומדת
על  10%מעלות הקמת המבנה מחדש .לסוכנים קיים
פחד שהגדלת הפרמיה כתוצאה ממכירת השתתפות
עצמית נמוכה יותר תסכן את המכירה כולה ולפיכך לא
נכנסים לאותה פינה .עם זאת ולמרות אותו פחד ,על
העוסקים בביטוח דירה לעדכן את המבוטח שהסטנדרט
(או ברירת מחדל) לוקחת בחשבון השתתפות עצמית
של  10%מסכום הביטוח וכי יש אופציות נוספות.
באם היינו עושים סקר ,היה מתברר לנו שחלק גדול
מהמבוטחים משוכנע שמדובר בסכום השתתפות
נמוך או לכל היותר  10%מהנזק (ולא מסכום הביטוח).
על סוכני הביטוח מוטלת משימה להבהיר למבוטחים
על הסיכון ולהציע ללא פחד וללא רתיעה מהמחיר
את האופציות להקטנת ההשתתפות העצמית באירוע
של רעידת אדמה .בהשתתפות עצמית של  5%קיימת
הכפלת המחיר בגין רכיב רעידת אדמה ואילו
ב 2%-2.5%-השתתפות עצמית הגידול בפרמיה
גדול עוד יותר.הסוכנים חייבים להסביר על האופציות

אף הוא לרעידת אדמה  -סכום ביטוח נוסף או כפי
שמכונה על ידי רבים מענה ביטוחי לערך קרקע
ובעיקר בבתים משותפים .בדרך אגב המוצר
בבתים משותפים יהיה בתוקף אך ורק באם הנזק
למבנה יהיה מעל  70%או לחילופין שהרשויות לא
יאשרו קימום המבנה ויורו על הריסתו (גם אם הנזק
פחות מ.)70%-
החשש הגדול הקיים היום בהקשר לביטוח רעידת
אדמה הוא שאם וכאשר יתרחש אירוע ביטוחי ,אנו
צפויים לתלונות ואף לתביעות (אחריות מקצועית)
כנגד העוסקים בביטוח על כך שלא העירו ולא
הסבירו על המשמעות של ההשתתפות העצמית
בביטוח רעידת אדמה וכן על כך שלא העלו בצורה
הנכונה את האופציות לרכוש השתתפות עצמית
מוקטנת ו/או סכום ביטוח נוסף בבית משותף.
עצתי לסוכני הביטוח היא להתנהל מול המבוטחים
בתודעה שאנו נמצאים כבר בטווח של ה90-100
שנים ולפיכך רעידת אדמה עלולה להתרחש בכל
יום .מבוטחים שלא יהיו מבוטחים כראוי ו/או לא
יהיו מיודעים לגודל הסיכון הכלכלי לא יסלחו

דוגמה לתמחור (ב )₪-של חברה ממוצעת בהתייחס לביטוח רעידת אדמה
באקסס מוקטן בביטוח סעיף רעידת אדמה
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פרמיית המבנה
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הפרש מאופציה א'
				
הללו ולא רק מתוקף הדרישות הרגולאטוריות (כגון
חוזר הצירוף או חוזר החידושים) אלא בגלל השליחות
המקצועית.
אני רוצה להציע לסוכנים לשוחח עם מבוטחים על
הבעיה ולהסביר להם שלמרות שמדובר על אירוע
המוגדר בשכיחות נמוכה ביותר ,חומרתו גדולה ביותר
ועלולה להביא לו נזק כלכלי ניכר ולכן רצוי להשקיע
יותר בביטוח הדירה ולהקטין את ההשתתפות העצמית
בביטוח רעידת אדמה.בסופו של דבר ,המבוטח צריך
לקבל ההחלטה על גובה ההשתתפות אך אסור
להשאיר אותו ללא הסבר ו/או רק עם ברירת המחדל
(השתתפות של .)10%
לדעתי ,הקטנת ההשתתפות העצמית חשובה לא
פחות מהמוצר האחר הנמכר בביטוחי דירות וקשור
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לעוסקים בענף הביטוח.
המאמר שלי התייחס לנזקי רעידת אדמה בביטוחי
דירות השכיח בקרב רוב הסוכנים ,אך יש להתייחס
לסיכון באותה רצינות גם בפוליסות אחרות
וחשובות כגון בתי עסק (כולל נזק תוצאתי  -אבדן
רווחים) ,ביטוחי צ.מ.ה ,קבלנים ,ביטוחי רכב ובעיקר
רכבים יקרים (וכמובן גם משאיות ואוטוסבוסים)
ועוד.

סו"ב
מתכנן פיננסי מוסמך

עמנואל ישראלי
אז מה ,תם עידן "סוכן הביטוח"?
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המושג " "LOW COSTהינו מילה נרדפת בימינו
ל"טיסה זולה" או במילים אחרות :תשלום מינימלי
עבור תמורה מקסימלית .אך האם גם בעולם
שבו כלכלה חופשית ותחרות עסקית ,הדבר הינו
ערובה להצלחה? או שמא קיים מרכיב נוסף שיש
לקחת בחשבון כאשר בודקים את היחס בין עלות
לתועלת?
בעולם התעופה ,המטרה העיקרית של הנוסע הינה
להגיע מנקודה  Xלנקודה .Y
אם הכיסא במטוס יהיה יותר נוח או פחות נוח ,אם
מספר הארוחות וטיב הארוחות יהיו טובות יותר או
פחות מזינות וטעימות ,באם כמות המטען שיוכל
הנוסע לקחת עימו או באם יוכל לשבת במקום
המועדף עליו ,כל אלו ,ככל שהינם חשובים ,לא
ימנעו את הגעתו של הנוסע ליעדו ,ומהווים רק
מטרה משנית! בכדי להגיע לנקודה  ,Yכל אשר
יצטרך לעשות ,הוא לשלם כרטיס בעלות בסיסית,
ולהתראות ביעד .אך באם ירצה לשדרג את תנאי
הטיסה (לשבת במקום נוח יותר ,לקבל שרות אדיב
יותר מהדיילים ולקחת עימו מטען גדול יותר וכו'
וכו') ,כי אז יצטרך לשלם יותר בעבור כרטיס הטיסה.
משמע ,שרות עולה כסף! וכל זאת ,לאחר שכבר
דילגנו מזמן על שירותו  /תיווכו של "סוכן הנסיעות
הקלאסי"! מישהו זוכר אותו?
בעולם הכלכלה המודרנית של היום ,למושג "CUT
 ,"THE MIDDLEMANישנה משמעות כספית!
ככל שפחות גורמים מעורבים בקשר בין היצרן
לצרכן הסופי ,מחיר המוצר – ירד.
ומה קורה בענף הביטוח?
בעולם המתפתח של היום ,שבו כמעט כל מוצר
צרכני ,ניתן להשיג באמצעות האינטרנט ,ענף
הביטוח אינו יוצא דופן .ישנם כאלו האומרים שאנו
נמצאים בעידן של שינויים יום יומיים .פרופ' יהודה
כהנא (מומחה בעל שם עולמי בענף הביטוח) היטיב
לתאר זאת כשינוי של עידן .ענף הביטוח כמו ענפים
רבים אחרים ,עבר ועודנו עובר שינוי מהותי.
קוראים לזה – חדשנות! ו...מי שלא עולה על "רכבת
החדשנות" ,דינו שהרכבת תדרוס אותו.
ולמרות שחדשנות הינה הכרחית לצורך צמיחה,

הרי היא בעייתית ,מעטים מאד מאמצים אותה,
כאשר הסיבה העיקרית לכך הינה – פחד .אך כדי
להתגבר על הפחד ,יש לבצע דבר מאד פשוט,
לבטל את הפחד ,בכך שנשתמש בו לצורך דחף.
(אותן אותיות ,רק בסדר הפוך!) וכיצד עושים זאת,
אם לא באמצעות ערך מוסף שאנו מביאים לצרכן.
וכיצד המושג " "LOW COSTמתקשר לענף הביטוח?
הרי ,את כל מוצרי הביטוח הבסיסיים ,ניתן
להשיג היום בתצורת " !"LOW COSTביטוח רכב,
דירה ,בריאות ,חיים ,אובדן כושר עבודה ,תנאים
סוציאליים וכד' .באמצעות גלישה באינטרנט ניתן
להשיג כמעט כל כיסוי ביטוחי (תוך דילוג על
הסוכן המתווך) .חברות הביטוח אף הקימו (כל אחת
בצורה כזו או אחרת) ערוצי הפצה ישירים לצרכנים
שבאמצעותם ,כל אחד יכול לגלוש ולרכוש לעצמו
את הביטוח אשר "לדעתו ולמיטב ידיעתו והבנתו",
הינו הטוב לו ביותר" .מוקדים טלפונים" קיימים
בשפע ,ומציעים לצרכן כל מוצר ביטוחי אפשרי
(אך בעיקר מוצר שאין בו צורך ,ויותר גרוע – מוצר
שאינו מתאים).
רק לאחרונה הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל
אביב תובענה ייצוגית כנגד סוכנות ביטוח על
מכירה ושיווק כיסויים ביטוחים באמצעות אנשי
מוקד שאינם בעלי רישיון סוכן ביטוח מורשה כדין.
אז בשביל מה צריך את "סוכן הביטוח"?
גם כאן ,יש מקום לשינוי תפיסה ומחשבה ,מצד כל
העוסקים בענף ,ולא פחות – גם מצד הצרכן!
האם לצרכן הממוצע ,יש מספיק מ"דעתו ולמיטב
ידיעתו והבנתו" בכדי לרכוש את המוצר המתאים
לו ,ולא את המוצר שהינו הכי זול ("הטוב לו")?
ואם נחזור לדוגמא שצוינה בתחילה ,האם הנזק
המרבי שיכול להיווצר עקב רכישת כרטיס טיסה
בסיסי לעומת כרטיס במחלקה משודרגת ,יכול
להשפיע על חייו של הנוסע? וודאי שלא!
לכל היותר זה ישפיע על הרגשתו במשך הטיסה
בלבד ,אך רכישת מוצר ביטוחי/פנסיוני לא מתאים,
עשוי ו/או עלול להשפיע על ה"נוסע" ובני משפחתו
לכל ימי חייו .וכאן ,צריך להיכנס "סוכן הנסיעות",
המקצועי והמיומן שיתאים את המוצר המתאים

ביותר .בימים עברו ,חברות התעופה (ה"יצרנים"),
תגמלו את סוכני הנסיעות (סוכני הביטוח) על
פי כמות ומחירי כרטיסי הטיסה (מספר פוליסות
וסוגיהן) .אך בעידן הנוכחי של משק חופשי" ,שמים
פתוחים" ,תחרות בריאה ,התגמול הנ"ל ,הפך להיות
זניח ,ואילץ את כל ענף סוכני הנסיעות "לחשב
מסלול מחדש".
ומה בענף הביטוח?
שינויים והנחיות רגולטוריות ,גרמו לענף הביטוח
כולו לעשות "חישוב מסלול מחדש" .הצורך
בהתייעלות אצל הגופים המוסדיים ,אילץ ומאלץ
לקצץ בעלויות תפעול ,מה שגורם בסופו של דבר,
ירידה באיכות השרות המוענק לציבור (מבוטחים
 +סוכנים) ,הפחתת התגמול לסוכנים ,מה שגורם
לחוסר כדאיות כלכלית לטיפול ב"נוסע"!
אז מה ,תם עידן "סוכן הביטוח"?
התשובה היא כן  -ולא .ב  ,1994 -ביל גייטס אמר
ש"בנקאות הינה הכרחית ,אבל הבנקים אינם
הכרחיים .אם אני לא הכרחי אבל העשייה שלי
הכרחית ,סימן שצריך לבחון את הדברים מחדש".
בעיני רבים ,המילה ביטוח נקשרת רק לדברים
שליליים" .לא משלמים"" ,לוקחים כסף מאנשים",
"מתעשרים על חשבוננו" וכד' .אך האם מישהו
יכול להעלות בדעתו את העולם המודרני ללא ענף
הביטוח? מישהו יכול להעלות בדעתו את הכלכלה
המודרנית ללא ענף הביטוח? על כל סיפור שלילי
כזה או אחר הקשור לענף הביטוח (ואכן ישנם
כאלה!) ,יש אין סוף סיפורים שמוכיחים את ההיפך,
אך אותם לא שומעים ,ולא רואים .זה פשוט "לא
מעניין"! ישנם אנשים השונאים את חברות הביטוח
וסוכני הביטוח ,אך עדיין מחפשים את הביטחון,
האמון והמקצועיות של סוכן הביטוח .אז אם
הכוונה הינה ל"סוכן הביטוח הקלאסי" שמכר את
מוצרי חברות הביטוח הרגילים בצורה הרגילה כפי
שהוכתב לו ע"י חברות הביטוח ,אז כן! תם עידן
סוכן הביטוח! אבל אם הכוונה ל"סוכן הביטוח" אשר
יתאים עצמו לרוח התקופה ,יתמקצע ,ילמד ,יהיה
מעודכן כל הזמן ויתאים לצרכן את מה שמתאים לו,
ולא את מה שטוב לו ,אז לא!
אז אם הכוונה לאותו סוכן ביטוח המעוניין למכור
לך כל מוצר ביטוחי ולהיות בעצם "זבן ביטוח"
שמעוניין למכור כמה שיותר מהמוצר עצמו בכדי
לקבל פרס כזה או אחר מחברת הביטוח – אז כן! ימיו
של סוכן ביטוח כזה – תמו ,ומי שעדיין חי ונושם,
מדובר ב"פרפורי גסיסה" ,וצועד בגאון ובגאווה
לקראת "מותו העסקי" .אך אם מדובר באותו סוכן,
אותו אחד שעולה כסף ,אך שווה זהב – אז לא! כי
רק סוכן טוב הינו גדול מספיק להודות בטעות ,חכם
מספיק להפיק ממנה תועלת וחזק מספיק בכדי
לתקן אותה.
ואת זה ,רק "סוכן נאמן לקוח" יוכל לספק .לתפישתי,
על סוכן הביטוח יהיה להיות "נאמן לקוח" ולא "נאמן

חברה" וזה יהיה סוכן הביטוח העתידי.
ומה תפקידו של ה"נוסע" (צרכן)? בכל הסיפור הנ"ל?
הצרכן צריך להבין ששרות עולה כסף! אמר מי
שאמר ש"שרות שווה כסף ,אך טיפשות עולה יותר"!
הצרכן צריך להבין שכדי לקבל את השרות המתאים
לו ביותר – הוא צריך לשלם עבורו! הצרכן צריך
להבין שביטוח זה העסק שלי ולא תחביב! וכבעל
עסק שמנהל עסק בתחום הביטוח ,פיננסים והייעוץ
האישי ,מטרתי הינה להניב לצרכן רווח מקסימלי
תוך מתן שרות מקסימלי ובכדי שהדבר הנ"ל
יתקיים ,הצרכן צריך לשלם!
צריך לזכור ש"סוכן ביטוח" ,זה רק שם של הרישיון
מטעם משרד האוצר המתיר לי לעסוק בתחום.
הצרכן צריך להבין שכדי שסוכן הביטוח שלו יהיה
"מקצוען ,עדכני ,מצויד טכנולוגית" ,הדבר כרוך
בעלויות כספיות .גבינה חינם יש רק במלכודת
עכברים ואוכל חינם יש בבתי הכלא! הימים שבהם
מבוטח רכש פוליסת ביטוח כזו או אחרת ,ובשל
כך חשב שמהיום והלאה – כל מה שיצטרך ,הסוכן
יטפל בחינם – תמו! הצרכן צריך להבין שאת עבודות
ההתנדבות של הסוכן שלו ,הסוכן יעשה בהתאם
לשיקוליו הפרטיים ,בזמנו החופשי וולא כל קשר
לעיסוקו .לא מכיר שום סוכן ביטוח אשר הכריז על
עצמו כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח).
האם להרוויח זו בושה?
נכון ,אני מבטיח ש"סוכני החינם" ,יישארו בשטח
וינסו לזנב ולקבל "לקוחות פוטנציאלים" .זו המילה
הבעייתית! עד כמה שזכור לי ,בפעם האחרונה
שהלכתי למכולת וביקשתי לשלם עם שטר של
"פוטנציאל" ,זרקו אותי בבושת פנים .פשוט ,רצו
כסף! אני מוכן אישית לתת לכל לקוח שלי פתרון
לבעיותיו הביטוחיות ,שלא יעלו לו כסף ,אך שלא
יתפלא באם ביום פקודה יווכח לדעת שהינו "לקוח
יתום" .לכל אותם אלה המזכירים לנו שאנו מקבלים
עמלה ,אז העמלה אותה מקבל הסוכן מחברת
הביטוח ,הינה אך ורק תמורת התיווך שנעשה בין
היצרן לצרכן! פוליסה שלא דרשה שום טיפול,
תשלם את אותה עמלה כפי שפוליסה זהה אחרת,
דרשה טיפול במשך הזמן .העמלה אינה משקפת
ומשקללת שום תגמול בגין שרות שוטף לאורך כל
חיי הפוליסה.
לכן ,באם עדיין ה"נוסע" בחר לטוס ב","LOW COST
הרי במידה וירצה לשנות/לטפל/לקבל תשובות כאלו
או אחרות – לפנות למחלקות "שרות הלקוחות" של
"חברת התעופה" ויטופל בצורה כזו או אחרת ,ולא
ישלם דבר .מי שירצה לקבל שרות של "מחלקת
עסקים" או "מחלקה ראשונה" ,ייאלץ לשלם תשלום
נוסף לנותן השרות.
ועכשיו ,כל מה שהנוסע/ת צריכים להחליט – באיזו
מחלקה לטוס ולי נשאר לאחל לך ,שנה טובה ,פרנסה
טובה והמון בריאות.
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סו"ב ,יו"ר הועדה לסוכנים צעירים
והכשרת הסוכן בלשכת סוכני הביטוח בישראל

דביר רפ
מה לא מקיף בביטוח המקיף?
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קמצוץ ממה שיש לשים לב אליו בעת עריכת פוליסה
לביטוח העסק.
 ,15/2/2007בסביבות השעה  03:30לפנות בוקר,
פרצה שריפה במסעדה היוקרתית של יוסף יוסיפוביץ
(שם בדוי) .המסעדה ממוקמת במרכז מסחרי קטן
של שכונה מאוד נחשבת בעיר שבמרכז הארץ.
מבנה המסעדה ניזוק באופן חמור ותכולת המסעדה
נשרפה כליל .כתוצאה מהשריפה ,שהתפשטה במרכז
המסחרי ,ניזוקו גם עסקים נוספים .חנות נעליים ,חנות
בגדים ,סופרמרקט גדול ,מספרת נשים וחנות למוצרי
חשמל.
מר יוסיפוביץ שהוזעק למקום ,התקשר לסוכן הביטוח
שלו ועוד באותו הבוקר הגיע סוכן הביטוח למקום.
השמאים שמונו לבדוק את הנזק קבעו ,כי שיקום
מבנה המסעדה יארך כ 8-חודשים .עלות הראשונית
לשיקום נאמדה בכ .₪1,500,000 -
גם השמאים שמינו חברות הביטוח שביטחו את
העסקים הסמוכים קבעו תקופות שיקום שונות
לעסקים שנפגעו בשריפה.
מבדיקת מכבי האש התברר כי האש נגרמה כתוצאה
מקצר חשמלי ,שארע באחד ממכשירי החשמל
במסעדה .קבלנים שונים הוזמנו לתת הצעות מחיר
לעבודות השיקום ולאחר אישור ההצעות ע"י השמאים
שמונו לטפל בנזק ,החלו העבודות.מר יוסיפוביץ היה
מודאג מכך שהמסעדה לא תפעל זמן רב כל כך .אבל,
מאידך ,ידע שערך ביטוח "מצויין" "שיכסה הכל".
מספר ימים לאחר השריפה ,הגיע אל מר יוסיפוביץ
חוקר מטעם חברת הביטוח שביטחה את המרכז
המסחרי .הוא התעניין בשם חברת הביטוח וביקש את
מספר פוליסת הביטוח שלו .מר יוסיפוביץ מסר לו
את פרטי סוכן הביטוח וקבע בעצמו פגישה דחופה עם
הסוכן.
 ,1/12/2006שעה  ,09:10פגישה במשרדו של צחי צחור
(שם בדוי) ,סוכן ביטוח ,חודש לפני חידוש פוליסת
הביטוח למסעדתו של יוסף יוסיפוביץ.
יוסיפוביץ מציג לצחי את אישור הביטוח שהוא נדרש
להעביר לחברת הניהול החדשה שהתחילה לפעול
במרכז המסחרי .צחי ,סוכן הביטוח ,שם לב למספר
דרישות חדשות לעומת אלה שהיו קיימות בעבר.
גבול האחריות לצד שלישי עלה ל – ₪15,000,000
(בעבר נדרש גבול אחריות של .)₪5,000,000

הוא נדרש לבטח את המבנה בסכומי ביטוח גבוהים
מאשר בוטחו עד היום .ביטוח אבדן רווחים לתקופה
של  24חודשים .אולם ,אם יבחר שלא לערוך ביטוח
זה או לצמצמו לא יהיה זכאי לתבוע את המשכיר ו/או
את חברת הניהול ו/או שאר השוכרים במרכז המסחרי
בגין אבדן או נזק ,כאילו ערך ביטוח כזה (ביטוח זה לא
נדרש בעבר).
צחי הביא את הדרישות הללו לידיעתו של יוסיפוביץ
ואת המשמעויות הכספיות בגינן .וכן ,המשמעויות
הביטוחיות אם לא יעמוד בדרישות.
כאשר יוסיפוביץ שמע בכמה תעלה הפרמיה השנתית
לעומת העלות בשנה שחלפה ,הוא הביע התנגדות
נמרצת לדרישות אלה.
הוא חתם על הוראת חידוש הביטוח לפי תנאי השנה
שחלפה .לדרישת סוכן הביטוח חתם גם על מסמך
נלווה ובו אישר כי כל הדרישות של חברת הניהול
הובאו לפניו כולל המשמעויות והוא החליט ביודעין
שלא לקיימן.
הביטוח חודש והפוליסה עם אישור ביטוח שהלם את
הכיסויים בפוליסה הועבר ליוסיפוביץ ב,1/1/2007-
שהעביר את האישור לחברת הניהול ,ביחד עם מכתב
בו אישר כי החליט שלא לערוך ביטוח אבדן רווחים
וידוע לו כי אינו זכאי לתבוע איש בגין נזקים מסוג זה
שייגרמו לו .מנהל חברת הניהול ויועצי הביטוח שלו
התנגדו לאי ביצוע הדרישות .אולם ,יוסיפוביץ איים כי
אם לא ייסוגו מדרישותיהם יעבור למקום אחר.
מכיוון שמסעדתו היוקרתית של יוסיפוביץ משכה
למרכז המסחרי "ידוענים" ואנשי עסקים מפורסמים
אחרים ,ויתר מנהל חברת הניהול על הדרישות שלא
מולאו.
 ,12/3/2007שעה  ,12:15פגישה במשרדו של צחי צחור
(שם בדוי) ,סוכן ביטוח ,עם יוסף יוסיפוביץ .הנושא:
דיון בתביעה בגין נזקי האש למסעדה.ביחד עם
המחמאות על הטיפול המהיר בארוע ,היו ליוסיפוביץ
הרבה מאוד שאלות.
יש לו צוות מקצועי ומיומן ובתוכו שני "שפים"
מבוקשים .המתחרים כבר פנו לעובדיו והציעו להם
לעבור אליהם .הלקוחות הקבועים שלו עברו לאכול
במסעדות אחרות .הוא שומע מהשכנים כי נגרם להם
נזק עצום ,שאת המקור לו הם מייחסים לשריפה
שפרצה אצלו .הוא שמע שדיירים בבנייני מגורים

סמוכים סבלו מנזקי עשן ויש שפונו באותו
לילה לחדר מיון כתוצאה מקשיי נשימה.
מה עושים? שאל יוסיפוביץ .צחי צחור ,סוכן
הביטוח הציג בפני יוסיפוביץ דו"ח מצב
עדכני .עבודות השיקום התחילו .עלות
השיקום למבנה היא כ  ₪2,400,000 -סכום
הביטוח למבנה נמוך משוויו האמיתי ,כולל
תוספות הבנייה ,וכתוצאה מכך צפוי ביטוח
חסר של כ 30%-הנזקים שנגרמו לעסקים
הסמוכים ,להם נגרם נזק כבד ,ולמבני
המגורים באיזור עלולים להגיע
לכ  ₪12,000,000 -יש חשש שתוגשנה
תביעות כנגד יוסיפוביץ .לגבי הצוות
המקצועי של המסעדה ,המשך התשלומים
הקבועים וההפסדים הגדולים הצפויים בגין
אי תפעול המסעדה – לכך אין כיסוי בפוליסת
הביטוח לכל נזק תוצאתי שנובע מהשריפה
כיוון שיוסיפוביץ סירב לערוך ביטוח לכיסוי
אבדן רווחים ואף חתם על מסמך מפורש
בעניין זה.

Home

חבילת

קורת גג

מסקנות
רצוי שגבולות האחריות לביטוח צד שלישי
יהיו גבוהים ככל היותר ויהלמו את הסיכון.
אין דין ביטוח צד שלישי לעסק הממוקם
במרכז מסחרי לעסק הנמצא במקום מבודד.
יש לשקול את מכלול הסיכונים של העסק.
ביטוח אבדן רווחים הוא חיוני והכרחי
לכל עסק .יש להקפיד על עריכת ביטוח
עם מחזורי הוצאות ורווח ראויים ותקופה
שתתאים לשובו של העסק לפעילות מלאה
וארוכה ככל הניתן .סכומי הביטוח למבנה
ולתכולה חייבים להתאים למציאות ואסור
שיגרמו למצב של ביטוח חסר.
סוף דבר
יוסף יוסיפוביץ שיקם את המסעדה וחזר
לעבוד במלוא המרץ .אולם ,הוא חיסל
את כל חסכונותיו וגייס כספים רבים כדי
להחזיק את הצוות הקבוע של המסעדה
ולהמשיך ולשם את ההוצאות הקבועות.
לאחר כשנתיים מיום האירוע ,התחילו
להגיע תביעות רבות מגופים שונים .כולל
מחברות הביטוח שביטחו את העסקים
הסמוכים ובנייני המגורים באיזור .כיוון
צד שלישי
שגבול האחריות בפרק
שבפוליסת הביטוח מוצה עד תום ,נאלץ
מר יוסיפוביץ לגייס עוד סכומי כסף מרובים
לכסות את התביעות .הפעם ,לא הצליח
לעמוד בסכומים הנוספים שהיה עליו לגייס.
תוך זמן קצר נקלע למצוקה כספית עצומה
ונאלץ לסגור את שעריה של המסעדה
שהייתה הפרוייקט של חייו.
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פיצוי הולם בגין השתתפותך
בהוצאות נזקי דירתך
*כולל נזקי מים

*5676
kopellgroup.co.il

מודעה

למשאית של המבוטח שלך מגיע

שירות של אלופים

שימרות החלפת
ראות צד

LUS

פ

למשאיות

נס
ים ומראות

קפה
פנסי אי
קיף או צד ג' ת ובתנאי
לרבות
תביעה
צגת פוליסת מ אי הגשת
לה
לאישור
השירות כפוף המנוי ו
לחברתנו
ריכי
• וחופפת לתא עד  15שנה .מיום הפניה
רכב הינו
עסקים
שגיל ה
החלק
ימי
בהחלפת
רות ינתן תוך  7זמין בארץ.
תתפות
השי
•
שקיים מלאי לום הש
ובלבד
פוף לתש
ראשון.
כ
במקרה
• השירות רוט הבא:
פרד
שני.
ע"פ הפי לפת כל חלק בנ פרד במקרה ישי ואילך.
 ₪17להח
בנ
לפת כל חלק פרד במקרה של  7ימים
0
של
 ₪250להח לפת כל חלק בנ ופת המתנה מנוי ,למעט
תום תק
להח
תחילת ה
 ₪350לתוקף רק ב לפני מועד
כנס
מנוי ולא
המנוי י
לכל מקרה.
ה
•
כולל מע"מ
ממועד הקמת שירות.
של רצף
₪5000
גובה של
במקרה
ינתן עד ל
השירות
•
של סדק.
חריגים :שירות במקרה בוא אישי.
לא ינתן
לרכב בי
•
קוריים.
פוליסה.
ינתן שירות קים מ
מקורי.
• לא תחייבות לחל קרה של תביעה ל ליפי או
חלק תח
• אין ה
פעולת
ינתן במ
ינתן
מה,
• השירות לא להחליט האם צאה של מלח ע"י המנוי
כתו
ברה
כוון
• זכות הח ירע במהלך או לילי ,מעשה מ מה ,הצפה,
• כל נזק שא חבלני ,מעשה פ בות רעידת אד ניתן ע"פ
נזק בגינו
יגוע
לר
איבה ,פ עמו ,נזקי טבע יצוי על
אשר הפ
/או מי מט
בכל מקרה
ו
שיטפון ו ישראל.
חוקי מדינת
דמי ביטול
יכוי
ופת השירות בנ מבינהם(
המנוי:
ביטול
חזר יחסי לתק העסקה )הנמוך חודשים
כאי לה
עלה מ3-
מסכום
הנך ז
₪10
תרו למ
• ובה  5%או  0שירות ונו
בג
שלא צרכת
לבד
רכב בע"מ
וב תום המנוי.
ארט שרותי
ל
ופל גרופ )סט  ,66חיפה.
ק
סתדרות
תנת השירות  -שד' הה
השירות.
(51
( 431
נו
 7585טיים לסוג
ח.פ
והרלוונ
תאימים
השירות
צוע מ
*56
ריות על
ידי גורמי מק 24/בטלפון 76טוח והאח
ינתן על
ללי:
זמין 7
חברת בי
טפחות.
כ השירות י וקד שירות עורבות
בנק מזרחי
.1
מ
מ
ללא
ותך
מנוייה ב
לרש
מכר
 .2כתב השירות נ על החברה .לטובת
בנקאית
בו תחול
.3
ידה ערבות
ניתן
ש ברה העמ
 .4הח

לקבלת פרטים נוספים על החבילה
w w w . k o p e l l g r o u p . c o . i l
*5676

החברה
באתר
המפורסם
* בכפוף לכתב
המפורסם באתר החברה
השירות
לכתב
השירותבכפוף
*

roup.co.il
kopellg

*5676

TRUCK P

חלפת פנסים
שירות ה

של הרכב
אות צד
מר
בר.
שירות החלפת במקרה של ש חוריים
מראה,
קדמיים וא של שבר.
ולל בית
סים
במקרה
כ רות החלפת פנ ובלמים
שי
תות

Start car
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סו"ב ,מייסד ובעלים
מאיר רוטברג סוכנות לבטוח

מאיר רוטברג
קיבלתי החלטה אמיצה:
להקדיש את חיי למען הכלל!
לפני כשנה וחצי ,קמתי בוקר אחד לעבודה כמנהגי
בקודש בסביבות השעה  ,06:00הסתכלתי על אשתי
ואמרתי לה  -״קיבלתי החלטה ,אני יודע שיהיו לה
השלכות ,אבל כנראה זה היעוד שלי  -לתת כמה
שיותר ממרצי ומכישוריי ,למען הכלל באהבה״ אני
זוכר שהיא ענתה לי  -״מאיר מה שונה היום? ,מה
קרה?״ הרי כבר  20שנה אתה סגן מפקד יחידת
חילוץ בהתנדבות  24/7והשאר כבר היסטוריה.
לפני כשנה מוניתי על ידי נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד
לאחד מהתפקידים המאתגרים ולעניות דעתי אולי
החשוב ביותר בלשכת סוכני הביטוח  -יו״ר וועדת
הרווחה .רווחה זה בראש ובראשונה מבחינתי לדאוג
לכלל הסוכנות והסוכנים ולהנגיש להם שירותים
יום יומיים שישרתו ויסייעו להם להיות יותר טובים,
יותר מקצועיים ,יותר משוכללים ובעיקר לתת להם
רווח של זמן לצורך עיסוק בלקוחות.

אני אישית חש גאווה להיות בלשכה שהיום מודל
לחיקוי לשאר הגילדות המקצועיות ,החל מרמת
הניהול ,ארגון וכנסים ,וועדות מקצועיות ,ימי
עיון ,מכללה לביטוח ,לובי חזק בכנסת וכלה
בחבריה המובילים את הענף בגאון
הקמנו מארג מדהים הבנוי ממנעד רחב של חברי
וועדה בראשותי ,כולם למען דבר אחת והוא טובת
הסוכן ,ללא פולטיקה וללא מורא ,אנו פועלים
כחבורה מלוכדת ,בהתנדבות מלאה ובהרגשת
שליחות עילאית המביאה לידי ביטוי את המושג
לתת למען הכלל .כבר בהיותי איש מערכת הביטחון,
ידעתי שפניי הם לענף סוכני הביטוח ,ידעתי שאני
חייב לעסוק במקצוע בו אתה מציל אנשים ,אז זה
או רופא או סוכן ביטוח .מכיוון שדם ומזרקים זה לא
אני ,אז הלכתי על הסוכן ובכל בוקר שאני מקפיד
לומר ״מודה אני לפניך״ אני מודה לבורא עולם על
הבחירות שבחיי ,במקרה שלי גם על הבנות שבחיי,
אני אבא לארבע בנות מקסימות ונשוי לאישה

מדהימה ,אז אתם מבינים כבר שאני במיעוט!
במהלך התקופה הקצרה בה הוועדה פועלת קידמנו
מיזמים והטבות כגון בתחום הטיונרים והנייר ,ריהוט
משרדי ,חדרי כושר ופנאי ,בריכות ,גיפט קארד,
הטבות ברכבים כדוגמת יונדאי ,אאודי ואפילו
אפשרות לליסינג קצר טווח במחירים נמוכים.
אנו מנהלים משאים ומתנים עם גופים בסדרי גודל
בינ״ל לקידום מיזמים לטובת הסוכנים ובקרוב
נחשוף אותם לחברי הלשכה שיהיו גאים בבחירתם
להיות חברי לשכה.
אני אישית חש גאווה להיות בלשכה שהיום מודל
לחיקוי לשאר הגילדות המקצועיות ,החל מרמת
הניהול ,ארגון וכנסים ,וועדות מקצועיות ,ימי עיון,
מכללה לביטוח ,לובי חזק בכנסת וכלה בחבריה
המובילים את הענף בגאון.
מעבר להיותי יו״ר וועדת הרווחה ,אני חבר דרקטריון
ליסו"ב שהיא החברה הכלכלית של הלשכה,
בראשותו של צביקה וינשטיין ואחריות כבדה על
כתפיי לאזן בין הצרכים ,הקידמה והרצון להיות בכל
מקום לבין התקציב והעלוית הנגזרות.
אנו רואים צמיחה מדהימה שתבוא לידי ביטוי
בספרים ,הנגרמת משיתופי פעולה יוצאי דופן עם
היצרנים ,גידול מתמיד בחברי הלשכה ,מיצוב ליסו"ב
ושדרוג מערכות המסייעות בגביה שוטפת.
הרבה חברים ובני משפחה מרימים גבה על
הנרתמות שלי לתפקיד ,אני עונה לכולם אותה
תשובה  -״ההחלטה שקיבלתי היא לא בשבילי ,היא
בשביל כולם ,כל עוד אני יכול לתת מעצמי אגביר
את הקצב״.
אנו לקראת תקופה מאתגרת עם ממונה חדש,
משה ברקת ,וזו ההזדמנות לאחל לו בשמי ובשם
הוועדה הצלחה רבה ושנדע תמיד לראות את טובת
המבוטחים מול עינינו ,מתוך הבנה שסוכני הביטוח
הם ה״שכפץ״ של ציבור המבוטחים בישראל.
אאחל לכולנו כנס אלמנטרי פורה ומעצים ,לחברי
ישראל גרטי יו״ר הוועדה האלמנטרית ולהנהגת
הלשכה בראשות הנשיא והמשנה הצלחה רבה
והמשך עשיה משותפת לכולנו.
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מנטור

מאת :מיקי קופל

הוא לא רק אושיה מאקס פקטור .מנטור זהו מישהו שמומחה ,מנוסה ,מלמד,
מעניק .מנטורים בקופל גרופ הם בעלי ניסיון רב שנים בתקשורת עם סוכני הביטוח בישראל .העבודה מול סוכני ביטוח
היא אומנות .היכולת להיות זמין ,פתוח וגמיש מול סוכני הביטוח ועובדי משרדו .העבודה בשטח היא ממש לא פשוטה,
היא הפכה להיות תובענית כאן ועכשיו ,דרישות הלקוחות הפכו להיות  SOSכאן ועכשיו גם שלא מגיע .אין לנו משהו
אחר למכור בשטח :רק זמינות ושירות .אני כבעלים מצדיע לאנשי השטח שלי שהם בהחלט מנטורים ויודע שיש ימים
מצוינים ויש ימים פחות טובים שגם בהם הם מתעלים על עצמם ועומדים לצד סוכני הביטוח ושוברים כל דלת.

סמדר
מנחם
עבדה משני צידי המתרס גם בסוכנוית הביטוח,
גם בחברות ביטוח וכבר למעלה מעשור
מעניקה שירות לסוכני הביטוח .ורד מבינה את
כתבי השירות לעומק ומביאה יתרון עצום בידע
בפוליסות הביטוח.
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לימור
קצב
התחיל את דרכו כנותן שירות במחלקת שמשות
וחליפי נתן מענה לסוכני הביטוח ,מאז התקדם
וכאיש שטח מביא את החיוך הנהדר שלו
והמקצועיות למשרד הסוכן.

אין ספק שהיתרון של סמדר הוא הקשר
רב השנים שפיתחה עם סוכני הביטוח
ועובדי משרדו .היא זמינה ומפעילה את
כולם למען מציאת פתרון לסוכן הביטוח.

ורד
כשרי
ניסיון רב גם בחברות ביטוח וסוכני ביטוח,
שנים כמנטורית מעניקה שירות של
אלופה ,עובדת מצטיינת .היתרון של לימור
הוא בנחישות שלה ,ברצון שלה ובתעוזה.

יניב
צדוק

מודעה

סוכני ביטוח,

החל מ01.10.2018-
מוכרים כתבי שירות

מחוץ לפוליסה
לקופל גרופ מגוון רחב של כתבי שירות

המתאימים לכל סוגי הרכבים

באתר החדש של קופל גרופ

תמצאו את כל החידושים והעידכונים

ובעיקר את כתבי השירות
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מודעה

סוכנת ביטוח,
לקוחותיך חשובים לך?
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מגוון פתרונות
בתפעול הפנסיוני

ללקוחותיך!

 JOBBITנותנת שירות למאות מעסיקים
במשק | שיתוף פעולה מלא עם סוכני הביטוח
ורואי החשבון |התחייבות לשמירה על סודיות

תוכנת סליקה מתקדמת ביותר
פתרון ייחודי להוזלת עלויות למעסיקים מעל
 100עובדים  -שירותי תפעול ע"פ פנייה בלבד

אנחנו נעשה לכם סדר  -צור איתנו קשר

מקבוצת

info@jobbit.co.il | www.jobbit.co.il | 050-3134499

מנהל מחלקת סילוק תביעות
קופל גרופ

ראובן סחייק
טיפול בתביעות צד ג'
טיפול בתביעות צד ג' דורש מקצועיות ,מיומנות
(קשרים לא יזיקו) ,ראיה רחבה והתמצאות בתאונה
הנדונה .את גופי מסלקי התביעות אחלק לחמש
קבוצות .המטרה בכתבה להבהיר את ההתנהלות
של כל קבוצה וקבוצה.
קבוצה א :חברות הביטוח הנתונות לפיקוח.
קבוצה ב :חברות ההשכרה והליסינג למינהן (יש
הרבה) לא נתונות לפיקוח.
קבוצה ג :חברות האוטובוסים אגד :אגד תעבורה,
אגד הסעים ,דן והחברות הפרטיות שחלקן
מסובסדות על ידי המדינה.
קבוצה ד :חברות הממשלה (ענבל ומשרד הביטחון).
קבוצה ה :קש חתמים וסקוריטס.
הערת ביניים
טוב עשה הפיקוח שאיפשר לשלח את כל דרישת
התשלום במייל לחברות הביטוח דבר זה חוסך זמן
טיפול והעיקר שלא נתונים לחסדי דואר ישראל.
חברות הביטוח
בארץ יש  13חברת ביטוח.
שרות טיפול מענה טלפוני והתנהלות
לצערי הרב לא כל החברות מתחילות לקבל שיחות
בשעה אחידה ולא כולן מסיימות באותה שעה (טוב
עושה הפניקס שמאפשרת להתנהל מולה משעה
 08:00עד  .)20:00בכל חברות הביטוח ההתנהלות היא
מול מוקדן/מוקדנית ,למעט כלל ביטוח שההתנהלות
היא ישירות מול מסלקי תביעות ,דבר המקל מבחינה
מקצועית על סילוק התביעה .במרבית חברות הביטוח
ההמתנה למוקד היא לפעמים עד עשרים דקות ויותר.
התנהלות המסלקים
משיחות שערכתי תוך כדי בדיקת תביעות עם
מסלקים מתברר כי תור העבודה שלהם עמוס במאות
תיקים ולכן לפעמים הם מתקשים לעמוד ב 30-הימים
למיצוי מלא של סילוק התביעה.
כמו כן שמנו לב שבלא מעט מהמקרים אין הודעה
מצד הצד השני המעורב בתאונה ולצערי הרב אין
שיתוף פעולה מצד סוכני הביטוח בהשגת הודעה וזה
מצריך את החברה להוציא חוקר לגבות הודעה דבר
שגורר אחור בתשלום .לא אכנס להתנהלות התביעה
ממש כי כל תביעה היא שונה .רק אציין שבניגוד לדעה

הרווחת רוב חברות הביטוח מסיימות ואו משתדלות
לסיים את הטיפול תוך  30יום במידה וחומר התביעה
נשלח בשלמותו .ואו כל מסמך שנדרש נשלח מייד.
חברות ההשכרה והליסיניג
רבות כבר דובר על התנהלות לוקה בחסר של רוב
חברות הליסיניג וההשכרה בארץ .לדעתי ולאחר
שיחות רבות עם מנהלי מחלקות תביעות הבעיה
בהתנהלות היא מדיניות החברה .כל ניסיון בעבר
לרתום אותם לפיקוח נדון לכשלון .למה צריכה
להתנהל אצלם תביעה בין שלושה חודשים לעשרה
חודשים במקרה הטוב? מה ההבדל בין התנהלות
תביעה בחברת ביטוח לבין חברת ליסיניג? אציין
לדוגמא טובה את הרץ אשר מקבלת חומר במייל
יחד עם צילום צ'ק ועושה העברה בנקאית .הטיפול
במרבית המקרים לא עובר את  30הימים .כמו כן,
אלבר שגם אצלם הטיפול המענה הטלפוני הוא מצויין
 גם שם טיפול לא לוקח יותר מ 30-יום.ענבל ומשרד הביטחון
שני הגופים הנותנים מענה לרכבי הממשלה והצבא
מטפלות למרות הקשיים האובייקטביים בקבלת
הודעה בצורה מצויינת ברמה של חברות ביטוח .הן
עושות מאמצים גדולים לקבל הודעות בצורה מהירה.
גם שם הטיפול הוא בן  30-45יום במידה ונשלחה
דרישה בצורה מסודרת ומלאה.
חברות האוטובוסים
בארץ יש הרבה חברות אוטובוסים מסובסדות אשר
פועלות בהיתר משרד התחבורה להסעות נוסעים
בקווים עירוניים ובין עירוניים .לא קל להגיע אל
מחלקות התביעות שלהן ולהתנהל מולם ,הטיפול
אצלם לוקח חודשים ארוכים ומייגעים.
קש חתמים סקוריטס
מבטחות בעיקר משאיות ואוטובוסים .ההתנהלות
מסורבלת מאוד  -מול מוקדנים ו/או מיילים שלא נענים.
המלצות
אני מציע שלשכת סוכני ביטוח תשב עם הוועדות
הנוגעות בדבר כדי לעשות סדר בנושא החברות שלא
בפיקוח להקל על ההתנהלות היום יומית.
**הנתונים שהוצגו בכתבה זו מבוססים על ניסיונו
האישי של הכותב בעת עבודתו בחברת קופל גרופ.
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עו"ד

דודי הדרי
חובת ביטוח פנסיוני
ועיקרון חופש הבחירה של העובד
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האם העובד יכול לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל
אובדן כושר עבודה?
בחודש אוגוסט  2018פרסם בית הדין הארצי
לעבודה ,מפי כב' הנשיאה ליבנה ,פסק דין עקרוני
ומנחה הנוגע ע"ע  7243-10-15לילאן לנדסברג נ'
גל רוב יועצים – פסק הדין דן בסיפורה של עובדת
שחלתה במחלת הסרטן ובעקבות כך איבדה את
כושר עבודתה ונקבעה לה נכות בשיעור .100%
המעסיקה ביטחה את העובדת ,על פי בחירתה,
בפוליסת ביטוח מנהלים מבלי שנכלל רכיב
לאובדן כושר עבודה.
עם קביעת אחוזי הנכות לעובדת ,פנתה העובדת
לחברת הביטוח בבקשה לקבל כספים בשל אובדן
כושר עבודה ,ואולם חברת הביטוח השיבה כי
פוליסת הביטוח שרכשה העובדת אינה כוללת
רכיב פיצוי אובדן כושר עבודה.
העובדת הגישה תביעה כנגד המעסיקה בבית הדין
לעבודה .העובדת טענה כי בהתאם להוראות צו
ההרחבה החברה הייתה חייבת לבטח אותה בקרן
פנסיה חדשה הכוללת כיסוי ביטוחי בגין אובדן
כושר עבודה ודרשה כי המעסיקה תפצה אותה
בגין האובדן.
חובתו של מעסיק לבטח את עובדיו בביטוח
פנסיוני מוסדרת בענפי המשק השונים באמצעות
הסכמים קיבוציים פרטיים וכללים וצווי הרחבה
ענפיים ,עם כניסתו של צו ההרחבה פנסיה כללית
בשנת  2008החובה הפכה לנחלתו של כלל המשק.
צו הרחבה פנסיה כללית קובע כי העובד צריך
להיות חבר בקרן פנסיה מקיפה חדשה או להיות
מבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים ובלבד שייכלל
לעובד רכיב של קצבת שארים ונכות (אובדן כושר
עבודה) .נציין כי גם צווי הרחבה ענפיים אחרים
והסכמים קיבוציים שונים קובעים כי יש לרכוש
לעובד רכיב אובדן כושר עבודה ,במסגרת המוצר
הפנסיוני.
מבחינת המעסיק החובה לבטח את העובד בביטוח
פנסיוני ,בהתאם להוראות הדין ,היא חובה קוגנטית
– היא גוברת על כל הסכם בין המעסיק לבין העובד
ומוטלת עליו מכוח הדין.
יחד עם זאת בשנת  2008תוקן סעיף  20לחוק
הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל),
תשס"ה  2005 -אשר קבע את חופש הבחירה של

העובד .בהתאם לסעיף זה העובד רשאי לבחור את
המסלול הפנסיוני בו הוא מעוניין והמעסיק אינו
יכול להתנות את התשלום הפנסיוני בכך שהעובד
יבחר בקופה מסוימת או בתנאים מסיומים.
כלומר נוצרה מאין "התנגשות" משפטית  -מצד אחד
הוראות הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה מחייבות
את המעסיק לרכוש לעובדים מוצרים פנסיונים
הכוללים בין היתר רכיב אובדן כושר עבודה,
מנגד חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים קובע
שהעובד יכול לבחור את קופת הגמל והמסלול
הפנסיוני שלו ובכך יכול העובד לבחור מסלול
שאינו כולל אובדן כושר עבודה.
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עיקרון חופש
הבחירה של העובד הוא עיקרון יסוד בעולם
החיסכון הפנסיוני והוא מקנה לעובד את חופש
הבחירה המלא לקבוע את סוג המוצר הפנסיוני
המועדף עליו ,את החברה שתנהל אותו ואת
מסלול ההשקעה מבלי שלמעסיק תהיה יכולת
להתערב בבחירותיו של העובד.
בית הדין הדגיש כי בהתאם להוראת סעיף 20
לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות
גמל) עיקרון חופש הבחירה של העובד הוא כה
מהותי עד שהוא גובר על כוחו הכופה (הקוגנטי)
של הסכם קיבוצי או צו הרחבה.
לכן בית הדין הכריע לטובת המעסיקה וקבע
"עובד ראשי לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל
אובדן כושר עבודה ועל המעסיק חל איסור
להתערב בבחירה זו ,ומאחר שמקרה הנוכחי
החברה הפקידה עבור המערערת כספים לביטוח
מנהלים ,לאחר שהמערערת העדיפה אפיק פנסיוני
זה על פני קרן פנסיה מקיפה ,הרי שהמערערת
אינה יכולה להבנות מהטענה כי על החברה הייתה
מוטלת חובה לבטח אותה במסלול פנסיוני הכולל
ביטוח בגין אובדן כושר עבודה".
חשוב לציין כי פסק הדין מצטרף לשורה של פסקי
דין שניתנו על ידי בית הדין הארצי ועל ידי בתי
הדין האזוריים ,כמו למשל פסק הדין ע"ע 46288-
 10-15בוריס סירקוביץ נ ש.י.א להנדסה ובניין
בע"מ ,המחזקים את עקרון הבחירה של העובד אל
מול החובות הקיימות בצווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים גם במקרים בהם בחר העובד שלא
להיות מבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה.

סוכן ביטוח ,מהיום הכוח והבחירה
סוכן ביטוח ,מהיום הכוח והבחירה
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מנכ"ל מ.ד פתרונות תקשורת בע"מ

דוד טרכטנברג
מוכר ביטוחים בטלפון?
הכתבה הזו בשבילך!
בשנים האחרונים חלה עליה משמעותית במכירת
שרותים באמצעות הטלפון ,חברות השירות השונות
לרבות סוכני הביטוח מרבים לבצע "חיתום טלפוני"
האם זה תופס מבחינה משפטית?
תיקון חוק "הגנת הצרכן  "2017מבקש לחייב חברות
ובתי עסק אשר נותנים שירות או שיווק באמצעות
הטלפון ,דוגמת חברות התקשורת ,הביטוח,
הגז ,המים והחשמל ,וכן אירגוני רפואה דחופה,
להקליט את שיחות הטלפון ולשמור את הקלטות
ל 7-שנים ,על פי תיקון החוק "מטרת החוק לצמצם
ככל שניתן את הפער במידע המועבר באמצעות
שיחות הטלפון בין הצרכן למוכר השירות בכל
העניין שקשור לעסקה ,חובת הקלטת שיחות
שמירתם ומסירתן לצרכן בעת הצורך מגבירה
את השקיפות בין נותן השירות לצרכן ,נותן סעד
משפטי לשני הצדדים ומאפשרת לשני הצדדים
לעמוד על זכויותיהם אם יתגלה ויכוח כל שהוא".
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פתרונות הקלטת שיחות טלפון
קיימים פתרונות שונים בשוק הטלפוניה הקווית
להקלטת שיחות ,לסוכנויות קטנות או סוכנים
עצמאיים ,יש מתאם הקלטה לקו טלפון בודד,
המתאם מתחבר לקו האנלוגי ומקליט את כל השיחות
למחשב מקומי ,ניתן להאזין להקלטות לפי שהתאריך
והשעה הרלוונטית ,את ההקלטות ניתן לייצא לשמור.
במרכזיות אנלוגיות ,היה מקובל במשך כל השנים
לחבר שרת הקלטה חיצוני ש"מצוטט" לשיחה
ובסיומה מייצר קובץ .שרת כזה יכול להקליט עשרות
או מאות שיחות וזהו עדיין פתרון נפוץ בהרבה
מארגונים השירות וגופי החירום.
החיסרון העיקרי :קובץ הקלטה של שיחה מלאה מכיל
המון פרטים לא רלוונטים לתיעוד ,כדי למצוא את
המידע הדרוש צריך לשבת "שעות" ולהקשיב לכל
מהלך השיחה .הקובץ "שוקל" לא מעט במונחים של
( KBקילובייט) ודורש מקום איחסון דיגיטלי ,בין אם
מדובר בדיסקים ואמצעי מדיה כמו  STOREGחיצוני.
חיתום טלפוני
לצורך מכירת פוליסה באמצעות הטלפון לעיתים
רבות נדרש המבוטח להצהיר מול המבטח הצהרת

בריאות וכו' ה"חיתום הטלפוני" הינו פתרון
קביל המהווה תחליף להגעת המבוטח למשרדי
המבטח .בהתאם לכך נדרש סוכן ביטוח להקליט
את "החיתום הטלפוני" שהוא מבצע ,ולא את כל
משך השיחה המשלב משא ומתן וכן פרטים רבים
שלעיתים אינם רלוונטיים לחיתום עצמו.
הפתרון המודרני  -מרכזיות IP
מרכזיות ה  IP -מגיעות בתצורה של שילוב חומרה
ותוכנה  All-In-One-Boxוהן גם יכולות להתבסס
על תוכנה המותקנת על שרת מקומי בחצר
הלקוח או להיות מותקנות "בענן" .מרכזיית IP
מאפשרת גמישות תוכנתית הרבה יותר ממרכזיית
הטלפון האנלוגיות ,מאפשרות התקנת מרכזיה
אחת למספר סניפים ,עבודה מהבית תוך חיבור
למרכזיית העסק ,חיבור הנייד האישי כשלוחה
במרכזיה ועוד...
במרכזיות  IPניתן לבצע חיתום טלפוני ע"י הפעלת
לחצן שיחל להקליט את "ביצוע החיתום" במהלך
שיחה לאחר הגשת ההצעה לביטוח ,ההסבר על
המוצר ,הדיון ,ומשא ומתן לאחר קבלת ההסכמה
לביצוע הביטוח ,יש ללחוץ על לחיץ "הקלט שיחה"
ואז לבצע את החיתום הטלפוני לדוגמא :אדוני אז
אני חוזרת על הפרטים ,אתה ישראל ישראלי ת.ז
 123456789נהג יחיד ב 32-וותק רישיון נהיגה 12
שנה ללא עבר ביטוחי קודם ,הביטוח הינו עבור
רכב מסוג גולף צבע כסף מספר רישוי "...הקובץ
ישמר בתיקיה הרלווטית עם ערך השעה והתאריך
והנציג המטפל .היתרון המרכזי בביצוע חיתום
בדרך זו הוא יצירת סיכום קצר וקולע משפטי
וקביל ,נוח לתחקור ,קובץ "לא כבד" שניתן לצרפו
לכרטיס איש הקשר ,אין צורך בהתקני אחסון
גדולים לשמירת המידע לזמן הנדרש.
לסיכום :פתרון הקלטה קל פשוט ולא יקר ,קביל
משפטית וחוסך כאב ראש!

START CAR SMART
ללקוחות שלך מגיעה

חבילת רכב חכמה!

שירותי גרירה בכל
הארץ  24שעות

החלפת גלגל
ללא ההשתפות עצמית

אספקת דלק
ללא ההשתפות עצמית

* בכפוף לכתב השירות המפורסם באתר החברה

כיסוי לשבר שמשות
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מנהל מחלקת מחשוב
חברת טל-אר

איב ויינשטיין
סיכוני סייבר ודרכים להתמודדות
נכון להיום החדשות מלאות בהודעות על פריצות
לחברות גדולות (פייסבוק GMAIL ,וכו') .כל בעל עסק
שואל את עצמו "האם זה יכול לקרות גם לי?"" ,איך
אפשר למנוע את הפריצה?"" ,אם תתרחש פריצה איך
אוכל להתמודד עם זאת?"
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חשוב להיות מודע למספר נקודות חשובות
בנושא הסייבר:
א .הפריצות אינן מתרחשות רק מבחוץ פנימה אלא
גם מפנים החוצה .בהרבה מקרים משתמש מתוך
הרשת הפנימית ,לרוב בלא יודעין ,יתן את הגישה
לרשת לפורץ מבחוץ.
ב .גניבת מידע אינה מתרחשת רק מבחוץ ,מחצית
מהמקרים נגרמים על ידי עובדים פנימיים וב66%-
ממקרים אלו ,הגניבה נחשפת רק לאחר מספר
חודשים.
ג .החוליה החלשה בכל מנגנון אבטחת מידע הינו
הגורם האנושי.
ד .אובדן מידע מסיבי יגרום ,ברוב המיקרים נזק אנוש
לארגון ובמקרי קיצון אף יביא לסגירתו.
ה .מרבית הארגונים אינם מודעים לרוב סיכוני הסייבר
ועקב כך אינם מבצעים פעילות מניעה מתאימה.
כיום עיקר ההתמודדות הינה במספר חזיתות:
א .כופר נוזקה אשר מצפינה קבצים באופן שלא ניתן
לגשת אליהם.
ב .מירמה או גניבה של מידע עסקי על ידי שליחת לינק
לדף אינטרנט שעל פניו נראה כמו דף מקור של –
חברה לגיטימית (בנק PAYPAL ,Microsoft ,וכדומה).
ניסיון להכניס את שם המשתמש והסיסמא בדרך
כלל יכשל והמשתמש יופנה לדף האמיתי אך
בנתיים פרטי המשתמש והסיסמא יועברו לפורץ
אשר ישתמש בהם לגניבת כספים ,גניבת זהות
וכדומה .לאחרונה התפרסם גם ניסיון לשלוח מייל
עם איום סחיטה בחשיפה של מידע אינטימי (גלישה
באתרים לא צנועים כאשר בפועל לא בוצעה כל
פריצה למחשב המשתמש).
ג .עדיין יש נוזקות מהסוג הישן אשר יגרמו למחשבים
ברשת לשמש כמפיצי  ,SPAMחלק מהתקפות
 DDOSוכדומה .נוזקות מסוגים אלו יגרמו לרשת
המחשבים לעבוד לאט יותר ,ירשמו את שרתי הדואר
האלקטרוני של החברה ברשימות שחורות וכדומה.

הנזק המצטבר לחברה כתוצאה מנוזקות אלו הינו רב.
כיצד נתגונן?
א .הדרכה  -מכיוון שהגורם האנושי הנו החוליה החלשה
בכל מערך הגנה ,הגברת המודעות אצל העובדים
הינה חיונית ביותר ומתבררת כגורם יעיל למניעת
חדירות וכניסת נוזקות .מומלץ לבצע הדרכות
עובדים להגברת המודעות האופו קבוע.
ב .גיבויים  -הקמת מערך גיבויים אמין ואשר נבדקת
באופן קבוע ומקצועי .על אובדן מידע והתקפות
כופר ניתן להתגבר רק על ידי שיחזור .אנחנו בהחלט
ממליצים על שילוב של גיבוי מקומי וגיבוי ענן.
ג .עידכוני אנטיוירוס  -יש לדאוג כי האנטיוירוס שלכם
יבדק על ידי אנשי המחשבים של ארגונכם וישאר
עם עידכונים שוטפים.
ד .חומת אש ( - )Firewallאנו בהחלט ממליצים על
מערכות – ( .UTM (Unified Threat Manageחומת אש
מהסוג הזה כוללת בתוכן ,חוץ התוכונות הבסיסיות
של חומות אש קלאסיות גם מנועי אנטיוירוס,
אנטיספאם ,מניעת חדירות והתקפות ועוד ,כגון
 Fortinet ,Sophosוכדומה.
ה .העברת שרותים המפורסמים החוצה לגורם חיצוני
כגון שרותי דואר לשרתי ענן כדוגמת Microsoft
 Office 365 ,G Suiteשל  GMAILוכדומה .ככל שיהיו
פחות שירותים שאנחנו נותנים מהרשת הפנימית
החוצה כך תיקטן רמת החשיפה שלנו.
ו .סגירת פורטים  -מאוד נוח לפתוח כניסה לשולחן
עבודה מרוחק מבחוץ אבל דרך כניסות אלו יכנסו גם
וירוסים .יש להתשמש בפתרון  VPNמוצפן כדוגמת
.SSLVPN
ז .עידכוני מערכות הפעלה ותוכנות  -גם מערכת
ההפעלה של המחשב הנה תוכנה .עקב כך ,יש
לה חולשות מובנות אשר הפורצים ינצלו לרעה.
מיקרוסופט מפרסמת עידכוני אבטחת מידע באופן
קבוע .יש לדאוג לעידכון מערכות ההפעלה והתוכנות
באופן תדיר על ידי אנשי המחשבים.
עצות כלליות להקטנת סיכוני סייבר:
א .לא לפתוח קבצים מצורפים במייל משולחים לא
ידועים או שהשולח ידוע אבל נראה חשוד  -לא
מתאים לסיגנון ,כותב באנגלית כאשר הוא שולח
בעברית ועוד .להפעיל שיקול דעת ממי הגיע המייל,

האם הנוסח מתאים לשולח .במידה ויש
איזה שהוא חשש  -לא לפתוח .תמיד ניתן
לפנות לשולח ולשאול אותו לגבי המייל
(אני מכיר מקרה של אדם שקיבל מייל
באנגלית מספק שלו ,פתח אותו וקיבל
כופר .השולח היה בעל מסגרייה מקצועית
שכמובן מעולם לא שלח מייל באנגלית.
כמובן שעם תשומת לב לנושא היה די
ברור כי מייל זה הינו מייל חשוד).
ב .לא ללחוץ על לינקים המצורפים למיילים -
כיום עם התפתחות האנטי וירוס וה ,UTM -
קשה יותר להכניס נוזקות ותוכנות כופר,
לכן הפורצים שולחים לינקים המעבירים
לאתרי אינטרנט אשר שם הלקוח יקבל את
הנוזקה ו/או יגנבו ממנו פרטים אישיים .אם
כבר התקבל מייל שמודיע על בעיה בבנק,
 ,PayPalכרטיס אשראי וכדומה ,לא להכנס
דרך הלינק אלא לפתוח דפדפן אינטרנט
ולהיכנס משם לאתר המבוקש על מנת
לבדוק האם ההודעה אמיתית.
ג - Better Safe than Sorry .עדיף להיות בטוח
מאשר להצטער :אם אתה לא בטוח בפעולה
– סימן מובהק שיש שם בעיה .עדיף תמיד
לשאול את אנשי המחשבים מאשר לקרוא
להם לתיקון הרשת לאחר נזק.
ד .הורדת מידת הרשאות ממשתמשי רשת  -זו
פעולה קשה המגבילה את השימוש של
המשתמשים במחשב (לא יכול לעדכן
עידכונים פשוטים וכדומה) אבל חיונית
במערך ההגנה .ככל שרמת ההרשאה של
המשתמשים נמוכה יותר כך קטנה רמת
החשיפה.
ה .הגדרת מדיניות סיסמאות –  123456אינה
סיסמא .יש לדאוג למדיניות סיסמאות
מתאימה ,המחליפה את הסיסמאות ברשת
כל  3חודשים .ביצוע מבדקי חדירה לרשת
(הן מבחוץ והן מהרשת הפנימית) באופן
תקופתי.
שילוב של כל העצות הללו (גיבויים ,אנטי וירוס,
חומות אש ,הגדרת מדיניות אבטחת מידע ועוד)
יורידו את רמת החשיפה של ארגונכם לאיומי
סייבר בתקווה שכולנו נשאר בטוחים.
איב ויינשטיין | ar.co.il-yves@tel | 054-4361182
חברת טל אר מערכות תקשורת בע"מ
הנה חברת אינטגרציה של מעל ל 30-שנה
המעניקה שרותים במגוון תחומים כגון:
טלפוניה ,Call Center ,תשתיות ,מחשבים
ורשתות ,מערכות הגנה מתח נמוך (מצלמות,
בקרות כניסה ,אזעקות ועוד) למגוון חברות
וארגונים במשק הישראלי.

דיימונד
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עו"ד

עמירם חיים
ִבּיּוש באינטרנט ,האם עבירה?
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מבוא
בושה באינטרנט היא סוג של השפלה פומבית,
בושה היא סוג של שליטה חברתית .זה קורה
כאשר אדם מפר את הנורמות של הקהילה ואנשים
אחרים מגיבים על ידי ביקורת פומבית ,הימנעות
או נידוי .בעבר הרחוק ,כשהמערכות המשפטיות
היו ראשוניות ,הבושה היתה מקור מרכזי לסדר
הציבורי .בושה מתרחשת בהעדר הליך הוגן ,אף
אחד לא לוקח אחריות ,יש כאלו שמגיבים באופן
מגונה וחמור בדומה לשלטון האספסוף ,זו הסיבה
שאנשים יכולים בקלות להתבייש למרות שהם
לא עשו שום דבר לא בסדר ,מערכות משפטיות
גם ניסו לעיתים קרובות לרתום את כוח הבושה,
כאשר אנשים נמנעים מלבצע פשע מבושה
שתיגרם להם אם שמם ייחשף.
אחת הדוגמאות הטובות ביותר של בושה היא
החוויה של ג'אסטין סאקו ,אשר כתבה על תחנת
רכבת בלונדון ,בדרכה לדרום אפריקה ,את הצ'אט
הבא" :הולכת לאפריקה .מקווה שאני לא אקבל
איידס .רק צוחקת .אני לבנה" .הציוץ בטוויטר גרר
אלפי תגובות נזעמות ,היא פוטרה מעבודתה לאחר
שפרסמו פרטים על מקום עבודתה וחייה הפרטיים.
ישנם גם הצקות והטרדות שגרמו לקטינים
להתאבד עקב כך שלא יכלו לעמוד בבושה ,בקנדה
היה מקרה של קטין שהותקף מינית במסיבה
והאירוע צולם ודובר באינטרנט ,הילד התאבד,
בהתחלה המשטרה הקנדית סירבה להעמיד לדין
את הילדים ,אחר כך  2מהם הועמדו לדין.
ישנה קנאות על בסיס גזע ,מין ,דת .ישנה רכילות
מקוונת.
בארץ התאבד עובד מנהל ממשרד הפנים ,לאחר
שהואשם על ידי אישה עובדת זרה ,כי היא לא
זכתה ליחס ממנו עקב צבע עורה וכי הוא גזעני
ומפלה ,היא שיתפה פוסט עם שמו ,על האפליה לה
זכתה ממנו ,השיתוף זכה ל 6,000-לייקים ,המנהל
התאבד כעבור  12דקות אחרי שקרא את הפוסט,
כאשר הוא משאיר מכתב כי מעולם לא היה גזען
וכי הוא נפגע מהמתלוננת.
יכולה להיות תגובית עוינת לנשים ,בעיקר נגד
קורבנות אונס נשים במרשתת ועוד הרבה .שאלת

המחקר תתמקד אם תופעת הביוש ברשת אמורה
להיות עבירה שבגינה ניתן לתבוע בעבירת לשון הרע?
בראשית העבודה אכתוב על דיני לשון הרע
באינטרנט תוך הצגת מקרים של שיימינג באמצעות
המשפט ,ביוש שנעשה באופן אנונימי ,ביוש שזכה
להגנת זוטי דברים ומה הם הסעדים להסרת מידע
פוגעני,לבסוף אציג את המסקנות.
לצורך העבודה השתמשתי במידע מקוון ,מאמרים
וספרים בתחום ,אופי העבודה הוא מאוד קצר
וממוקד בנושא ביוש בלבד.

בקנדה היה מקרה של קטין שהותקף מינית
במסיבה והאירוע צולם ודובר באינטרנט,
הילד התאבד ,בהתחלה המשטרה הקנדית
סירבה להעמיד לדין את הילדים,
אחר כך  2מהם הועמדו לדין
דיני לשון הרע באינטרנט
הטכנולוגיה החדשה הכניסה שינויים מהירים
והעלתה שאלות בין המשפט לתקשורת המקוונת,
האינטרנט ,השאלה האם דינה של לשון הרע
מותאמים לאינטרנט במצב הנוכחי ,האם צריך
לשנותם או להוסיף להם הגדרות רלוונטיות כמו
למשל לפי ס'  2לחוק לשון הרע ,כדי שפרסום
יהווה לשון הרע לפי חוק איסור לשון הרע הגדרה
בחוק "וכל אמצעי אחר" ,הינה רשימה פתוחה
הכוללת פרסום באינטרנט.
לפי סעיף  11לחוק לשון הרע המושג אמצעי
תקשורת מצומצם ,לעיתון לרדיו ולטלוויזיה אין
פירוש ברור לאינטרנט כאמצעי תקשורת לדעת
המחבר יש לתקן את הסעיף ולהוסיף "וכן כל
אמצעי אחר המשמש להעברת מידע ולתקשורת
בין אנשים ו/או בין אתרים" ,כדי שהאינטרנט
ייכלל בחוק באופן ברור.
פרסומים פוגעניים באינטרנט יכולים לגרום
לשאלות כמו מי אחראי לזיהוי המפרסם וכיצד נדע
אלו הבחנות נבצע כדי להבחין מה מהות לשון הרע

בפרסום היכול לגרום להשפלה וביזוי באינטרנט?
ב 2015-בעקבות בריונות ברשת הוקמה ועדה
ברשות שופטת בית המשפט העליון ארבל אשר
מונתה על ידי שרת המשפטים שקד בנושא הגנה
על הציבור ונושאי משרה בשירות הציבור מפני
פעילות ופרסומים פוגעניים גם בריונות ברשת
האינטרנט אשר בימים אלו משתפת פעולה עם
גורמים כמו איגוד האינטרנט ,אגודה לזכויות
האזרח ועוד לעניין ההסדרים הראויים גם בנושא
תופעת השיימינג.

חלק ניכר מן הבעייתיות בתופעת ה"שיימינג"
ברשתות החברתיות נובעת מכך שהדבר נעשה
בפזיזות ,לעתים על בסיס שמועות בלבד ושמו
הטוב של הפרט נפגע על לא עוול בכפו,
לעתים באופן שאינו ניתן לתיקון
ביוש באמצעות המשפט והחקיקה
בישראל לפי המשפט העברי יש מצב שיעשה
שיימינג באמצעות בית הדין ,בפסק דין פלוני
נגד בית הדין הרבני שניתן לאחרונה ,הגישו שני
עותרים שהם סרבני גט ,בג"ץ נגד הסמכות של בית
הדין ,להטיל סנקציות חברתיות מעיקרון "הרחקות
דרבנו תם" ,כלומר הרחקתם מחיי הקהילה וביושם
ברבים על מנת שהם יתנו גט לנשים שלהם .בעיון
היועץ המשפטי ,נקבע כי אלו המלצות בתי הדין
והחלטה כזו אינה אכיפה ולכן לא צריך הסמכה
חוקית זהו חלק מדין תורה בנושאי שיפוט גירושין
ונישואין וכי ההחלטה תסייע לעגונה להגשים את
תכלית חוק קיום פסקי דין .העתירה נדחתה על פי
רוב לעניין הביוש .בג"ץ קבע כי ביוש יכול להתבצע
באמצעות בית הדין אשר אחראי ,להבדיל מתופעת
השיימינג במרשתת ,וכך ביסס את החלטתו.." :חלק
ניכר מן הבעייתיות בתופעת ה"שיימינג" ברשתות
החברתיות נובע מכך שהדבר נעשה בפזיזות,
לעתים על בסיס שמועות בלבד ושמו הטוב של
הפרט נפגע על לא עוול בכפו ,לעתים באופן שאינו
ניתן לתיקון; לא כך כאשר הדברים נעשים לאחר
בירור עובדות המקרה לאשורן ,כבענייננו ,וכאמצעי
כמעט אחרון"..
במקרה דנן השופט א' רובינשטיין בחן ,האם
ה"הרחקות" מתחברות לתופעה המוכרת כיום
כ" – "shamingביוש ,האלימות המילולית במרחב
המקוון? תשובתו "למרשתת יש יתרונות וחסרונות
לצד היתרונות כפי שנכתב בפסיקה" ע"י ביוש
והלבנת פנים – חיי אדם .בכוחה של הוירטואליה
להשפיל אדם ולבזותו עד עפר .כאשר השופט
מציין כי הועדה בראשות השופטת ארבל אמורה
לתת פתרון טוב יותר לתופעה.

איסור ביוש לפי החקיקה
חוץ מחקיקת לשון הרע וזכויות יסוד יש חקיקה
ספציפית לביוש ,למשל ,ישנו ביטוי בחקיקה
לנושא הביוש ,בסעיף  2לחוק חקירת עדים באופן
כללי לא לגרום להם לבושה בחקירה וסעיף .2א
לחוק בית המשפט לא ירשה חקירה בדבר עברו
המיני של הנפגע בעבירה ,אלא אם כן ראה,
מטעמים שיירשמו ,כי איסור החקירה עלול לגרום
לנאשם עיוות דין.
כידוע יש לנאשם זכות עיון בחומר החקירה ,החומר
האישי הנוגע למהימנות המתלוננת כמו רישומים
אישיים ,יומן ,מצב אישי ורפואי ,אינו נחשב לחומר
חקירה .חשיפת חומר כזה יכולה לגרום לבושה
נגד מתלוננות בעבירות מין ,במידה וההגנה תעיין
בחומר התביעה הקשורה למהימנות המתלוננת.
היו מקרים אף שהביאו לזיכוי אשמים וחזרה מכתב
אישום מצד התביעה ,עקב עיון בחומר חקירה אישי
של מתלוננות נגד עברייני מין .המחבר אורינוב,
ייצג בעצמו מקרה של עבריין מין שהואשם באונס
ונמצא כי במסמך של קופת חולים הוכחו סתירות
לנאמר בכתב האישום שעזר להגנה להוכיח כי
המתלוננת אינה מהימנה ולכן בית המשפט כדי לא
לפגוע בזכות העיון בוחן ,לפי מבחן הרלוונטיות,
האם תיתכן פגיעה בפרטיות ובכבוד האדם בכלל
והמתלוננת בפרט ,האם יכולה להתקיים פגיעה
בשיקום אחד הצדדים ,העד או הקרבן ,מהו מקום
וזמן כתיבת היומנים האישים ועוד .בית המשפט
נותן העדפה לזכות הפרטיות של מתלוננות ורק
לאחר שבית המשפט משתכנע כי יגרם עוול
לנאשם אם לא יעיין בחומר ,הוא ייתן אישור לעיון
בחומר אישי של מתלוננת.
ביוש אנונימי ברשת
יש מצב כי כותב אנונימי יכתוב תגובה שיקרית,
משפילה ומבזה ויש מי שיבקש לתבוע לפי דיני
לשון הרע ,הפונה מבקש מאתר מסוים את חשיפת
הכותב האתר לא נענה ,האם בית המשפט אמור
לסייע בכך כאשר אין הסדרה חוקית?
הפסיקה בעניין זו עוררה מחלוקות רבות יש כאלו
שאושרו וכאלה שלא אישרו חשיפת מעוול.
הטכנולוגיה מאפשרת את הפגיעה בפרטיות ,לדעת
בירנהק גם אם העניין של הכלל יקבע באופן מפורש
עדיין יהיו שאלות רבות ונוספות עקב התפתחויות
חברתיות ונורמות שיבוארו אחרת.
על האנונימיות כתב השופט עמית במקרה פלונית
כך.." :החסות של האנונימיות לכאורה והריחוק
מהיושב בצדו השני של המחשב ,משחררים
חסמים ועכבות ,ואנשים נורמטיביים כלפי חוץ,
שולחים ידם במעשים שלא היו מעיזים לעשות
בעולם שמחוץ למרחב האינטרנטי .מגע וחדירה
פיזית נתחלפו בחדירה אל תוך המרחב האינטרנטי
הפרטי-אינטימי של הגולש בצד השני .מגע שנותר
בין שניים בחדר סגור נתחלף לו בחשש לחשיפה
ולפרסום פומבי בפייסבוק וביו-טיוב ,מה שעשוי
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להעצים את הפגיעה בנפגע העבירה".
בפרשת מור נבחן מקרה של מטפל אלטרנטיבי
במחלות עור אשר גונה ברשת באופן אנונימי,
התובע נאלץ לבקש צו לחשיפת הכותב מספקית
האינטרנט ,בית המשפט דחה את הבקשה
מהסיבה ,כי באין חקיקה לא ניתן לחשוף כותב
אנונימי על ידי פנייה לבית הדין ,מתוך הדגשה
של הזכות לאנונימיות שהיא חלק מחופש הביטוי
והזכות לפרטיות.

זהו אפוא אמצעי דמוקרטי מובהק המקדם גם
את עקרון השוויון ומציב מחסום בפני התערבות
שלטונית ובפועל רגולטיבית בחופש הביטוי
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כמו כן הדגישה הנשיאה ריבלין את הזכות
לחופש הביטוי הדמוקרטי באמצעות האינטרנט
כך" :האינטרנט הוא "כיכר העיר" החדשה שהכל
שותפים לה .המדיום החדש – המרחב הווירטואלי
– מצוי בכל ופתוח לכל .הכלים שהוא מציע ובהם
'חדרי השיח' ,הדואר האלקטרוני ,הגלישה על גלי
הרשת העולמית ובתוך הרשתות החברתיות –
מאפשרים קבלת מידע והעברתו' ,האזנה' לדעות
של אחרים והשמעתן של דעות עצמיות .זהו אפוא
אמצעי דמוקרטי מובהק המקדם גם את עקרון
השוויון ומציב מחסום בפני התערבות שלטונית
ובפועל רגולטיבית בחופש הביטוי .המקלדת
זמינה לכל כותב ,והקשה על זנבו של 'העכבר'
מובילה את הכתוב לקצווי הארץ ".בעקבות פסק
דין מור הוציא משרד המשפטית הצעת חוק
חשיפת פרטי מידע של משתמש ברשת תקשורת
אלקטרונית ,התשע"א 2011-אשר יהווה ההסדר
לאדם אשר סבור כי נפגע מעוולה בנזיקין או
מהפרת זכות מזכויות הקניין הרוחני שלו ,לפנות
לבית משפט בבקשה שייתן הוראה לספק שירות,
למסור למבקש ,פרטי מידע של מי שהשתמש
בשירותיו ,כחריג לכלל שלפיו ספק שירות לא
ימסור פרטי מידע וזהות של מנוי אלא אם הסכים
או לפי הוראות כל דין או לפי צו של בית משפט.
על פי בקשת משרד המשפטים ,נפגש איגוד
האינטרנט עם נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה לסיוע
בגיבוש הצעת חוק עדכנית ונכונה לחשיפת פרטי
מעוולים ,נכון למועד כתיבת דו"ח עדיין אין נוסח
סופי.
ביוש והגנת זוטי דברים
תביעת לשון הרע יכולה לחסות תחת הגנת זוטי
דברים ,למשל במקרה מרקוס נגד הנדלסמן ,הוגשה
תביעת פיצוי עקב לשון הרע ,שני הצדדים חברו
כחברים לדף פייסבוק ששמו "חרם על חדשות
ערוץ  2וחדשות ערוץ  "10ובו פורסם מאמר של

עיתונאי גדעון לוי על מהלך מלחמת צוק איתן.
הנתבע כתב בתגובית כי התובע הוא שמאלני
שתומך בערבים ושהוא "זבל יהודי שמאחל מוות
לחיילים שלנו" .לדעת השופט לא מדובר בקללות
רחוב אשר לא תיחשבנה ללשון הרע אבל ,המילים
"זבל יהודי שמאחל מוות לחיילים שלנו" באופן
כללי בעת מלחמה כשהרוחות מתלהטות ,יכולה
להוות לשון הרע והיא עלולה" ,לבזות את התובע
בעיני הבריות ולעשותו למטרה לשנאה – בבחינת
ִבּיּוש (שיימינג)" .בית המשפט בחן האם הפרסום
אינו חוסה תחת הגנת "זוטי הדברים" .המבחנים
שנבדקו הם אופי הפרסום ,מקום הפרסום וזהות
הכותב והאם מדובר בפרסום עובר וזמני.
לדעת השופט "רשת האינטרנט היא זירה מהירה
ותוססת להחלפת דעות .כיום ,מן המפורסמות כי
פלוני יכול להחזיק במכשיר הטלפון הנייד שלו,
ותוך כדי צפייה בטלוויזיה או תוך כדי זלילת
ארוחה מהירה במסעדה ,יוכל הוא להגיב על
כתבה שקרא ברשת האינטרנט ולבטא עמדתו
בדברים שהם זרים לו ואף להציג עצמו כ"אחד
שיודע" .ספק אם הציבור הרחב מייחס חשיבות
לפרסומים מן הסוג הנדון ...ככלל אמירה על פלוני
 בעל מספרה כי הינו ספר לא מוצלח ,לא תפגעבפרנסתו ואפילו תפגע בו ,הרי פגיעה זו היא קלה
שבקלות ויש "לספוג" אותה על מנת לאפשר שיח
חופשי באינטרנט" .לדעת השופט לא כל ויכוח
ברשת אמור להגיע לשערי בית המשפט .התביעה
נדחתה בקביעה כי הפרסום מהווה "זוטי דברים",
למרות שישנה פגיעה מזערית בזכויות התובע.

אתרי האינטרנט מעדיפים תכנים פופולריים
על מנת להזרים כספים מפרסומות ,אתרי
פורומים למיניהם יכולים לכלול תגובות שקריות
העלולות לגרום לנזק ואותם מנהלי פורומים
חייבים להסיר את הפרסומים
סעדים להסרת פרסום באינטרנט
מהי האחריות המשפטית לגבי משתמש אנונימי,
מחקר שנעשה על ידי טל ז'רסקי ,מציע פרוצדורה
אשר מתבססת בעיקרה על אחריות עקיפה של
ספק תוכן ופיקוח של אותו ספק על התוכן אשר
יכול להיחשב לרשלן .לרשת האינטרנט יש יכולת
לפרסם בכל רחבי העולם ובעלות הכי מינימלית.
בעיקרון אין הגבלה של זמן על הפרסום וזה יכול
להשפיע על הפרסום השקרי נגד אנשים ולפגוע
בעתיד בשמם הטוב.
הפרסום יכול להיות מתוקן על ידי צו להסרת
הפרסום או התוכן השקרי וזאת בעיקר בכדי
למנוע פגיעה בשמו הטוב של התובע העתידי.

אתרי האינטרנט מעדיפים תכנים פופולריים על
מנת להזרים כספים מפרסומות ,אתרי פורומים
למיניהם יכולים לכלול תגובות שקריות העלולות
לגרום לנזק ואותם מנהלי פורומים חייבים להסיר
את הפרסומים .עקרונית אין ספק כי דיני לשון
הרע אמורים לחול על פרסום באינטרנט כולל
הכללים המשפטיים כמו חשיפת מפרסם אנונימי.
המחוקק בישראל עדיין לא הסדיר את הסוגיה,
עיקר הוויכוח הוא בנוגע לספקי השירות אשר
נותנים ללקוחות שלהם קישור לחומר הדיגיטלי
כמו שהוא מתקבל או נשלח .יש הגורסים כי הטלת
אחריות על ספקים עלולה לעשות סדר בתכנים
המופצים ובדומה יש גם אחריות למנהלי פורומים
ולכן ברור כי המפרסם אמור לשאת בנטל הטיהור
שהוא הפיץ ,כמו גם למנהלי האתר ,מנהלי
הפורומים וכל הגורמים העקיפים שבטוח שאין
להם רצון למנוע פרסום אמת ולהשאיר את השקר.

לפי חוק לשון הרע ובדין הפלילי אם יש הוכחת
זדון וכוונה לפגוע ,ניתן להרשיע בהוצאת
דיבה .אין ספק שטוב שם טוב
משמן טוב ,אבל לדעתי שיימינג כפי שהוא
מבוצע ברשתות החברתיות אמור להיבחן
לפי נסיבות העניין
למרות עיגון חופש הביטוי ,החברה יכולה לבקש
את הפרסום המטהר שאינו עולה כסף ,אינו מיחס
טעות לאותם גורמים ,אינו מפעיל צנזורה .אם
מנהלי הפורומים והאתרים יהיו אחראיים ללשון
הרע יהיה אפשר לחייבם .במידה ולא ניתן לאתר
את המפרסם לדאוג לפרסום התיקון הדיווח או
העדכון חוץ מאתרים שנותנים מידע ושירותים.
בשיטה האמריקאית בוחנים את צווי החשיפה של
הגולש האנונימי לפי מבחן חופש הביטוי וזכויות
הגולש ,בשיטה האנגלית והקנדית בוחנים לפי
הזכות לפרטיות אבל אין עדיין כללים אחידים
בפסיקה העולמית .האגודה לזכויות האזרח
בישראל הגיבה לאחרונה לוועדה בראשות ארבל,
לדעתה הטלת אחריות על מתווכים וספקי שירות
עלולה לפגוע בחופש הביטוי והתועלת שתופק
מכך תהיה פחותה ,התערבות המחוקק תגרום
לצנזורה אשר תצטרך להעסיק עורכי דין לכל
פרסום ולהם יהיה שיקול דעת ,מה שבטוח שלא
כל אתר יוכל לעמוד בעלויות אלו ולכן צריך
להסתפק בהודעה והסרה ,כלומר יש להודיע
על פגיעה ברשת של מידע ברשת לפוגע ,אשר
אמור להסיר את ההודעה וכי חברות התוכן
אמורות מוגנות ולא לקבל אחריות על התוכן,
כאשר המדינה אמורה לתת שקיפות בכל הנוגע

לצווים ובקשות בעניין הסרת ביוש מהרשת .כמו
כן ,גובשו המלצות לוועדה לעניין עובדי ציבור.
לדעת הממליצים ביקורת על עובדי ציבור אמורה
להיעשות תוך איזון בין חופש הביטוי ,הזכות
לפרטיות ,זכות הציבור לדעת ,הזכות לשם טוב
והזכות לחופש המידע וכי יש צורך בקמת קו
חם לעובדי הציבור הנתקלים בבריונות מקוונת
הכוללת עזרה נפשית ,כאשר הורדת תוכן פוגעני
יהיה כפוף לבית המשפט כולל ביקורת שיפוטית.
דיון ומסקנות
אין ספק כי ישנה עמימות ואי וודאות בעידן
הטכנולוגי לעניין גיבוש כללים משפטיים לחשיפת
גולשים ,מצד אחד הפסיקה מפנה למחוקק מצד
שני המבקשים פונים לבית המשפט.
ראינו בעבודה כי ללא קשר למהפכת האינטרנט,
עוד מ 1957-היתה חקיקה ספציפית ,לא לבייש עד
ובתיקון האחרון לחוק תיקון סדרי הדין (חקירת
עדים) ,הוסף סעיף 2א ,על מנת לא לפגוע ולבייש
מתלוננות ועדים בעבירת מין ,חקיקה נוספת היא
הגנת זוטי דברים ,אשר בדיני לשון הרע ,ישנה
מגמה בבית המשפט לדחות תביעות אלו בטענות
כי הפרסום או האמירות ,הן לא לשון הרע ,אלא
תחשבנה כזוטי דברים .לגבי שאר הנושאים
כמו זיהוי מוציא דיבה אנונימי ,יש לבצע חקיקה
ספציפית .יש להחיל את הדין הכללי הפלילי
והאזרחי על המרשתת לגבי חשיפת זהות גולש
אנונימי מזיק כמו למשל לפי חוק איסור הסתה
והמרדה .לפי חוק לשון הרע ובדין הפלילי ,אם
יש הוכחת זדון וכוונה לפגוע ,ניתן להרשיע
בהוצאת דיבה .אין ספק שטוב שם טוב משמן
טוב ,אבל לדעתי שיימינג כפי שהוא מבוצע
ברשתות החברתיות אמור להיבחן לפי נסיבות
העניין ,לדעתי חוקי לשון הרע בארץ מספיקים,
אולם יש לאקונה במספר הגדרות כמו פרסום
ואמצעי תקשורת ששם לא כתוב בפירוש שהוא
כולל את האינטרנט והפסיקה נאלצה לפרש את זה
בחוק .כמו כן ,לדעתי יש לשלב הצעת חוק בנוגע
להסדרת חשיפת מעוול ,מתי שהמקרה גרם לנזק
ולדימוי של איש פרטי או ציבורי כאחד.
באופן כללי אומר כי שיימינג כשלעצמו יש בו
יתרונות ולא כל ביוש או אמירה פוגענית אמורה
לחסות בצילו של חוק לשון הרע ,גם בגלל
הרציונליים של חופש הביטוי וחופש הדעה והמידע
ולכן יש לבצע את ההשלמה של ההגדרות לחוק
הקיים ,במסורה תוך כיבוד העקרונות החוקתיים.
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קופל גרופ
מודה לסוכני הביטוח בישראל

על בחירתם בחברת סטארט שירותי רכב

למקום הראשון
בסקר לשכת סוכני הביטוח בכנס אלמנטר 2017

כתב שירות מחוץ לפוליסה
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"

"

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

30%

24%
17%

לא משווק
כתבי שירות
מחוץ לפוליסה

מחקר שמביא תוצאות

3%

3%

נתי

זברה

6%
אחר

7%
ממסי

9%

דרכים

שלמה

סטארט-קופל

הועדה לקשרי קהילה
בלשכת סוכני הביטוח

תורמת לקהילה
הוועדה לקשרי קהילה ,בלשכת סוכני הביטוח,
בראשות סוכן הביטוח אלי שטרק ,שמה לה למטרה
לתרום לקהילה.
בחרנו לעזור לילדים ובני נוער בסיכון ברחבי המדינה.
לפני  3חודשים ,ערכנו טקס בר/ת מצווה מרשים
ל  20 -ילדי פנימיית רננים מזכרון יעקב .הטקס,
בליווי בני משפחה ומדריכי הפנימיה ,נערך
בכותל המערבי בירושלים .לאחר הטקס יצאנו
לסיור במנהרות הכותל וסיימנו בארוחה מפנקת
במסעדת מונטיפיורי הצמודה לרחבת הכותל.
חודש לאחר מכן ערכנו את מסיבת בר/ת המצווה
בשהתתפות  350מוזמנים .המסיבה התקיימה
באולמי טרה בקיסריה וכללה את כל  180ילדי
הפנימייה ,סוכני הביטוח 100 ,מדריכי ועובדי
הפנימיה וכמובן הורי וילדי בר/ת המצווה.
כל הנוכחים התרגשו מאוד מהמעמד ואנחנו
בעיקר שמחנו על הזכות שנפלה בחיקנו להיות
חלק מאירוע כזה לילדים מיוחדים כאלו.
תרומתנו ופועלנו למען ילדים ובני נוער בסיכון
לא תמה ולאחרונה הוועדה לקשרי קהילה בלשכת
סוכני הביטוח ,בשיתוף חברת איתוראן ,לקחה על
עצמה גם לשפץ את פנימיית אפל בגן יבנה.
פנימיית אפל בגן יבנה הינה פנימייה שיקומית
לילדים ונוער השייכת לרשת משען ומשרד הרווחה.
כל הילדים אשר הגיעו לפנימיית אפל הוצאו מביתם
באמצעות שירותי הרווחה לאחר שנקבע כי אינם

סוכני הלשכה ועובדי
איתוראן בפעולה
בבית אפל | צילומים
באדיבות הלשכה

יכולים להישאר בבתיהם .בפנימיית אפל נמצאים
כ  200 -ילדים מגיל  8עד גיל  ,18שם הם נהנים
ממערך חינוכי נרחב ופיתוח תרבות הפנאי כגון
חוגים ,טיולים ועוד.
הגענו לפנימייה ביום רביעי ה  10/10/2018 -בשעות
הבוקר 17 ,סוכנים וסוכנות ביטוח מהלשכה ,יחד עם
רבים מעובדי חברת איתוראן והתחלנו בעבודה.
הבאנו טרקטור שיישר את השטח וניקה את
העזובה .שתלנו במקום צמחייה ,פרחים ופינות
ישיבה .בנינו פרגולה גדולה שחיברה את המבנים
ומתחת לפרגולה בנינו שולחנות וכיסאות ויצרנו
לילדים מועדון שיוכלו לשבת בו להנאתם .צבענו
את המבנים מבחוץ ומבפנים ,החלפנו את כל
המראות ,המנורות ,המפסקים והאהילים .הכנסנו
לכל דירה מקרר חדש ומיקרוגל ובמשך יומיים
עמלנו רבות רק כדי שיהיה לילדים טוב ונעים.
ביום חמישי אחר הצהריים ,בתום העבודה ,הודנו
לילדים שנתנו לנו את הזכות לעשות להם טוב.
בברכתי לילדי הפנימייה אמרתי כי "זה שנותן ,נהנה
בהרבה מזה שמקבל!"
פועלה של הוועדה לקשרי קהילה בלשכת סוכני
הביטוח למען הקהילה לא תם .אנו נתראה בפרויקט
הבא של הוועדה בעוד חודשיים.
סוכנים וסוכנות שמעוניינים לתרום או להשתתף
בפרויקטים שלנו למען הקהילה ,מוזמנים ליצור
עימי קשר | אלי שטרק .050-5208202 -
יו"ר הועדה לקשרי קהילה  -לשכת סוכני הביטוח.
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רוצים
לזכות
פטופ
בל
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כל שעליכם לעשות הוא להעלות
לפייסבוק תמונה שלכם על רקע

הדוכן של קופל גרופ ולכתוב

בסטטוס #קופלטובאילת
התמונה שתקבל הכי הרבה לייקים
עד  14.11.2018בשעה 16:00

תזכה בלפטופ מתנה!
* דגם הלפטופ ייבחר על ידי קופל גרופ

עדי
בל פי כנס
שתת
מ
2018
ל מנטר
אל

הכר את המומחה

יוני ליפשיץ
מנכ"ל אלמוג תעשיות
תכנה בע"מ
מיהי חברת אלמוג ומה הפתרונות שהיא מספקת?
באילו תחומים?
חברת אלמוג תעשיות תוכנה מובילה בתחום
מערכות ה  ERP -ו  CRM -לשוק ה  SMB -בישראל,
כבר למעלה מ  45 -שנה .החברה מספקת פתרון
מקיף ,גמיש ומובנה לכל צורכי התפעול ,ניהול
הלקוחות והיצור של לקוחותיה.
חברת אלמוג תעשיות תוכנה הוקמה בשנת
 ,1973ומספקת פתרונות גמישים תוך כדי מתן
ייעוץ וליווי שוטף לאלפי לקוחותיה ,על מנת
לתת מענה מושלם לצרכיהם בהתאם לשינויים
העסקיים ולאורך השנים .כידוע ,רוב הארגונים
חיים בסביבה עסקית עתירת שינויים בפעילות
העסקית ,בסוג לקוחות היעד ,באסטרטגיה,
במדיניות השירות ,השיווק והמכירות.
באלמוג תעשיות תוכנה ,הבנו כבר לפני שנים ,כי
פתרונות מחשוב ארגוני עבור לקוחותינו חייבים
להיות פתרונות הנותנים מענה רוחבי ,מקיף
ואינטגרטיבי וחשובה מכל ,היכולת לבצע שינויים
ושיפורים מהירים בהתאם לתהליכים העסקיים
אותם עוברים לקוחותינו.
המקצוענים של אלמוג תעשיות תוכנה מלווים את
לקוחותינו משלב האפיון הראשוני ,יעוץ טכנולוגי
ועסקי ,דרך פיתוח הפתרון המותאם ללקוח ועד
הטמעה ואינטגרציה לכלל המערכות והתהליכים
העסקיים בארגון.
עבור אלו עסקים מותאם הפיתרון? (עסק קטן,
בינוני או גדול)
פתרונות אלמוג נותנים מענה בעיקר ללקוחות
( SMBקטנים ובינוניים).
מה חברת אלמוג יכולה להציע לסוכני הביטוח
בתחום ניהול הלקוחות ()?CRM
חברת אלמוג יישמה מערכות  ERP - CRMבעולם
סוכני הביטוח ,הפתרון כלל מענה שלם תחת
קורת גג אחת החל מניהול פיננסי רב חברתי,
רכש ,ניהול מנויים ,ניהול חבילות ,ניהול סוכנים,
ניהול מוקד טלפוני ניהול קשרי לקוחות ועוד.
כמו כן ,אנו מספקים מענה למשתמשי קצה
באמצעות פורטלים (אתר אינטרנטי) לצורך הקמת

הזמנות ומנויים ובנוסף אפשרות לאפליקציות
תומכות עבור אנשי מכירות ,ועוד.
כל מוצרי אלמוג הנם מוצרים גמשים המותאים
לדרישות הלקוח בהתאם לתהליכי העבודה
הייחודיים שלו.
מה היתרונות של חברת אלמוג מול המתחרים?
חברת אלמוג שמה דגש מיוחד לנושא השירות
ללקוח .אנו בית תוכנה שרבים מלקוחותיו
מלווים על ידינו במשך שנים ארוכות .אנו באלמוג
תעשיות תוכנה ערים לצרכי לקוחותינו ,מייעצים
ומתייעצים עמם באופן שוטף .צוות מנהלינו
עורך ביקורים סדירים בקרב הלקוחות ,על מנת
להתרשם מהצרכים המגוונים ולעודד העמקת
היישום והשימוש בתוכנה .אנו רואים בלקוחותינו
ובעובדינו חלק ממשפחת בית התוכנה ומחויבים
להיות קשובים להם.
בנוסף ,אנו באלמוג משקיעים רבות בפיתוח
מערכות ומוצרים משלימים אשר נמצאים
בקידמת הטכנולוגיה והכל תחת קורת גג אחת.
מה החידושים הטכנולוגיים שהחברה מכוונת
אליהם בעתיד?
אנו באלמוג מקדמים ומפתחים את מערכת
 Almog ERPשהנה ממערכות המידע המתקדמות
בשוק ה  .ERP -בנוסף ,מחלקת הפיתוח שלנו
מפתחת פתרונות  webו  mobile -אשר נותנים
מענה לכל לקוח ,מכל מקום בכל עת.
ספר על שיתוף הפעולה של חברת אלמוג עם
חברת סטארט.
שיתוף הפעולה של אלמוג וחברת סטארט החל
למעלה מעשור.
חברת סטארט הטמיעה את מערכות ה  ERP -וה -
 CRMמבית אלמוג ומנהלת במערכות את הניהול
הפיננסי ,ניהול רכש ,ניהול לקוחות ,ניהול מנויים,
ניהול סוכנים כולל חישובי עמלות סוכן ,חיובי
לקוח ,מוקד טלפוני וכן ממשקים מול פורטל
המנויים.
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שירות של אלופים זה לא רק סלוגן,

זו הדרך שלנו לתת שירות!

הצוות שלנו מספר מהו

שירות של אלופים!

סנפיר נוי

משנה למנכ"ל
ויועצת משפטית

"שהלקוח יצא מרוצה"

גיורא ישראלי

סמנכ"ל פיתוח עסקי

"שירות של אלופים זה שירות של מקצוענים"
מיקי קופל

ראובן סחייק

מנכ"ל

"זה לחרוט על הדגל אסטרטגיה לעבוד
רק עם סוכני ביטוח ,להיצמד לתוכנית ולא
לסטות מהמסלול"

מנהל מח' סילוק תביעות

"להיות מחלקה מס'  1בארץ במח' תביעות -
זה שירות של אלופים"
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סמדר מנחם

יניב צדוק

"שירות של אלופים זה להיות
זמינים לתת שירות  24שעות
ביממה ,גם בשעות לא שגרתיות"

"שירות ברמה הכי גבוהה שיש ללקוח
הסופי שתקוע בכביש וכך אנו מעניקים
שקט במשרדו של סוכן הביטוחי"

מנטורית

ורד אסייג
מנטורית

עוזר מנכ"ל

ליאת נתיב

עוזרת אישית למנכ"ל
ומנהלת משרד

"שירות של אלופים זה להוציא את הלקוח "שירות של אלופים זה תמיד ליראות את טובת
תמיד מרוצה ולהיות שם בשבילו בעת הצורך "
הלקוח לנגד עינינו"

לימור קצב
מנטורית

"שירות של אלופים זה מענה מהיר
ויעיל בזמן אמת לסוכנים שלי"

אנה פודגורניך

נטלי מלכה

"שירות של אלופים זה
לתת שירות פנים וחוץ אירגוני
איכותי ומהיר"

"טיפול מהיר ויחס אישי לכל סוכן"

מנהלת כספים

מנהלת מחלקת חיתום

תומר קנצוקר
מנכ"ל JOBBIT

"שירות של אלופים זה להיות שם
בשבילך בדיוק כשאתה צריך"

עובד שאול

מנהל רכש ותפעול

לינה ברברה
חתמת מובילה

"שירות של אלופים זה כמו וויז ,תמיד
מגיעים ליעד כשהלקוח מרוצה"

"שירות לקוחות גדול מורכב
מהרבה רגעי אמת קטנים"
אלון שחמון

פנינה מגריסו
כלכלנית

"מתן שירות אדיב ומקצועי בזמן הקצר ביותר
ותמיד עם חיוך"
ורוניקה קושניר
מנהלת חשבונות

"התוצאה העליונה והטובה היא הסובלנות"
אורחן קולבייב

מח' שמשות  /רכב חליפי

"לתת שירות כפי שאתה בעצמך
היית רוצה לקבל"

איריס אלבז

חתמת מובילה

"נוסחת הצלחה בשירות:
הבטח פחות ספק יותר"

מנהל מערך השירות

"שירות של אלופים זאת היכולת לזהות
בכל רגע נתון מהו הצורך של הלקוח ולטפל
בהתאם לצורך זה"

עדי אלון

מנהלת
ה service -

"שירות זה לשלוח טכנאי
לבית הלקוח תוך שעה מרגע
פתיחת הקריאה"
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