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טור דעה

מיקי קופל

האחריות עברה למעסיקים: 
כספי הפנסיה עדיין לא משויכים

עובדים  של  שקלים  מיליארדי 
ישראלים נמצאים בחברות ביטוח 
שוק  רשות  משויכים.  בלתי 
חובת  כי   2016  - ב  קבעה  ההון 
לחיסכון  ההפקדות  על  הדיווח 
מוטלת  העובדים  של  הפנסיוני 
לאחרונה  אך  העסקים,  בעלי  על 
הדיווח  חובת  את  הרשות  דחתה 
והיא  בשנה,  הקטנים  למעסיקים 
בפברואר  רק  לתוקפה  תכנס 
העובדים  לגבי  ההשלכות   .2019

מרחיקות לכת.

משמע,  משויכים  לא  כספים 
העובד לא רואה את כספו בחשבון 
לא  הביטוח  וסוכן  שלו  הפנסיה 
רבים  מעסיקים  עמלתו  מקבל 
הפנסיה  כספי  את  מעבירים 
כי  נמצא  אך  הביטוח  לחברות 
לעובד.  משויכים  לא  הכספים 
התרעות  מקבל  העובד  התוצאה: 
לקרן  כספים  הפקדת  אי  על 
לתסכול  שגורם  דבר  הפנסיה, 
ולקונפליקט עם המעסיק שנחשב 
בעיניו כמי שפועל בניגוד לחוק. 
מי שנהנה מהמצב אלו הן חברות 
מנכ"ל  קופל,  מיקי  הביטוח. 
התקנות  אם  "גם  גרופ:  קופל 
שעובדים  הרי  מחייבות,  לא 
ומעסיקים רבים נפגעים כתוצאה 

מתהליך עבודה לא מדויק".
לדרך  שיצאה  החדשה  הרפורמה 
בתחילת 2016 בתחום הביטוחים 
בחובה  טומנת  הפנסיוניים, 
וכלכליות  מעשיות  השלכות 

המעסיקים  על  לכת  מרחיקות 
והעובדים כאחד. בצד יתרונותיה, 
וקושי  בעיה  הרפורמה  חשפה 
הכספים.  אחר  במעקב  ממשי 
במשק  המעסיקים  כל  למעשה, 
מחויבים להעביר כספים לחברות 
ואלו  השונות  ולקופות  הביטוח 
חלקים  לשייך  מצליחות  לא 
מה  כראוי,  מהכסף  מאוד  גדולים 
שיוצר מצב אבסורדי בו מיליארדי 
בחברות  מסתובבים  שקלים 
רשומים  ולא  ובקופות  הביטוח 

לזכותו של העובד. 

ומעסיקים  עובדים  האחר,  מהצד 
לפיהם  התראה  מכתבי  מקבלים 
כספי הפנסיה שלהם לא הופקדו 
למתח  לגרום  דבר שעשוי  בזמן, 
את  העביר"  ש"לא  המעסיק  מול 

הכסף בזמן. 
לדברי מיקי קופל  מנכ"ל  קופל 
גרופ: "בעקבות החלת חוק פנסיה 
חובה, מוזרמים בכל שנה למערכת 
המוערך  סכום  הפנסיונית 

)כ–2.5  שקל  מיליארד  בכ–30 
סכומים  בחודש(.  שקל  מיליארד 
מנותבים  להיות  אמורים  אלו 
)החוסכים(  העובדים  לחשבונות 
פרטנית  בצורה  משויכים  ולהיות 
הגביה  שיטות  ועובד.  עובד  לכל 
האוצר  ומשרד  ומגוונות  רבות 
במשק  המעסיקים  את  הנחה 
לתשלום  בהדרגה  לעבור 

באמצעות ממשק המעסיקים". 

"בעקבות  כי  קופל,  מוסיף  עוד 
את  גרופ  קופל  השיקה  ההנחיה 
פתרון  המציע   Jobbit שירות 
הדיווח  נושא  בכל  למעסיק  מלא 
וניהול כספי העובדים המשולמים 
לקופות השונות. מאות המעסיקים 
של  בשירותיה  המשתמשים 
החליטו  הם  כי  מוכיחים   Jobbit
לחסוך זמן במרדף אחרי החברות 
בראש  לישון  ויכולים  והסוכנים 
שקט כאשר הם יודעים שהטיפול 
בצורה  מתנהל  העובדים  בכספי 
מיטבית מול קופות הגמל וקרנות 
הפנסיה. כמו כן השימוש בשירות 
מונע קונפליקטים וחוסר אמון בין 
בנושאים  לעובדים  המעסיקים 

אלה".

מאות המעסיקים 
המשתמשים בשירותיה של 
Jobbit  מוכיחים כי הם 

החליטו לחסוך זמן במרדף 
אחרי החברות והסוכנים 
ויכולים לישון בראש שקט 
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עורך הדין

ג'ון גבע

האם אדם שהציתו לו את הרכב מחוייב 
לפצות את בעל הרכב שחנה בסמוך?

בפקודת  המעוגנת  עוולה  היא  הרשלנות  עוולת 
פועל  אדם  כאשר  כי  מחלוקת,  אין  הנזיקין. 
עצמו  את  חושף  הוא  אחר,  אדם  כלפי  ברשלנות 
להגשת תביעה כנגדו. עם זאת, על התובע מכוח 
את  ולשכנע  העוולה  רכיבי  את  להוכיח  זו  עוולה 
בית המשפט, כי פעולותיו או מחדליו של הנתבע 
לתובע,  שנגרמו  לנזקים  אחריות  עליו  מטילים 
במקרה  הראיה".  עליו  מחברו  "המוציא  בבחינת 
שהוכרע לאחרונה בבית משפט השלום בתל אביב 
נבחנה השאלה האם אדם שהציתו לו את הרכב, 
וכתוצאה מכך אש התפשטה האש לרכב הסמוך, 
עוולת  מכוח  הרכב הסמוך  בעל  לפצות את  חייב 

הרשלנות?

באחד הימים עמד רכבו של א' )"הנתבע"( בחניה 
הסמוכה לביתו, כאשר לפתע החל הרכב לעלות 
חיש  החלה  והאש  הגורל  רצה  )"האירוע"(.  באש 
מכך  וכתוצאה  הסמוך,  לרכב  גם  להתפשט  מהר 
מבוטח  היה  הסמוך  הרכב  הזה.  הרכב  גם  נפגע 
באמצעות חברת ביטוח )"התובעת"(, אשר שילמה 
הגישה  בבד  בד  הרכב.  לבעל  ביטוח  תגמולי 

התובעת תביעת שיבוב כנגד הנתבע.
התובעת סמכה את תביעתה על נימוקים מתחום  
עם  יותר  מתיישב  האירוע  כי  וגרסה,  הרשלנות 
נקטו  לא  מטעמו  מי  או  הנתבע  כי  המסקנה, 
בזהירות סבירה להבדיל מנקיטה בזהירות סבירה. 
בתוך כך ביקשה התובעת לעשות שימוש בחזקה 
הינה  תוצאתה  אשר  הנזיקין,  בפקודת  הקבועה 
הייתה  שלא  להוכיח  הנתבע  אל  הנטל  העברת 

מחברו-עליו  שהמוציא  לכלל  )בניגוד  התרשלות 
הראיה. דהיינו - שהתובע צריך להוכיח את רכיבי 

התביעה(.

מנגד טען הנתבע, כי רכבו טופל באופן קבוע ולא 
הנתבע  הרכב.  של  המכני  במצבו  ליקוי  כל  היה 
הוסיף, כי רכבו הוצת מטעמים שאינם ידועים לו 
ועל כן אין לייחס לו כל פעולה רשלנית או אחריות 
היה  יכול  לא  שהוא   מאחר  היתר,  בין  לאירוע, 

לצפות מראש את האירוע ותוצאותיו.

כיצד פסק בית המשפט במקרה דנן? האם הנתבע 
אחראי לנזקים שנגרמו לרכב שחנה בסמוך לרכבו?
לפקודת   39 סעיף  את  תחילה  ציין  המשפט  בית 
"חובת הראיה ברשלנות לגבי  הנזיקין, שכותרתו 
אש". סעיף זה קובע כך: "בתובענה שהוגשה על 
עקב  או  אש  ידי  על  נגרם  בה שהנזק  והוכח  נזק 
היה אחראי  או  הבעיר את האש  הנתבע  וכי  אש, 

המדור המשפטי של

משפט  בבית  לאחרונה  שהוכרע  במקרה 
השלום בתל אביב נבחנה השאלה האם אדם 
אש  מכך  וכתוצאה  הרכב,  את  לו  שהציתו 
לפצות  חייב  הסמוך,  לרכב  האש  התפשטה 
את בעל הרכב הסמוך מכוח עוולת הרשלנות?
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להבערת האש, או שהוא תופש המקרקעין או בעל 
המטלטלין שמהם יצאה האש - על הנתבע הראיה 
שלא היתה לגבי מקורה של האש או התפשטותה, 

התרשלות שיחוב עליה."
בית המשפט הוסיף, כי סעיף זה מעביר למחזיק 
ההוכחה  נטל  את  האש  יצאה  שממנו  הנכס 
להראות, כי הוא לא התרשל בקשר למקור האש 
המשפט,  בית  של  לשיטתו  התפשטותה.  או 
יוכל לעמוד בנטל האמור רק אם  המחזיק בנכס 
יראה, כי הוא נקט באמצעי זהירות כאלה עד שאין 

להניח שהאש פרצה בשל רשלנותו.

התובעת והנתבע לא חלקו על כך שהאירוע מגלם 
בתוכו פעולת הצתה מכוונת של רכב הנתבע. עם 
העליון,  המשפט  בית  של  להלכה  ובהתאם  זאת 
הצתה מכוונת אינה בהכרח שוללת התרשלות מצד 
בעל הנכס שהוצת. עוד נקבע, כי כאשר מדובר 
להראות,  שהוצת  הנכס  בעל  על  הצתה,  בנזקי 
כך  לשם  התרשלותו.  עקב  נגרמה  לא  שההצתה 

על בעל הנכס שהוצת להוכיח אחת 
לא  שההצתה  או  משתיים: 

 – צפוי  סיכון  בגדר  הייתה 
שאז לא היה חייב לנקוט 

או  למניעתה.  צעדים 
הייתה  ההצתה  שאם 
נקט  הוא   – צפויה 
האמצעים  בכל 
הסבירים למניעתה. 

ניתח  המשפט  בית 
נסיבות  את  לעומק 
ובחן  האירוע 
עולה  ההצתה  האם 

צפוי"  "סיכון  כדי 
הואיל  הנתבע,  עבור 

כי הרכב הוצת  והתברר, 
שהוגשה  תלונה  בעקבות 

על ידי הורי הנתבע כנגד אדם 
מספר  לביתם  שפרץ  לכך  בחשד 

יום  כי  הוסיף,  המשפט  בית  האירוע.  לפני  ימים 
כלשהוא  לאיום  מודע  הנתבע  היה  האירוע  לפני 
הנתבע  את  הזהיר  אדם  לאחר שאותו  רכבו,  על 

"לשמור על הרכב". עם זאת דובר על איום כללי 
בו  שיפגעו  לנתבע,  שהיה  כללי"  ו"חשש  בלבד, 
או ברכושו. בהקשר זה ניתן להעלות על הדעת 
שאינן  ברכב  לפגיעה  ומגוונות  רבות  דרכים 
ניקוב צמיגים, גניבת הרכב,  בהכרח הצתה, כגון 
גרימת תקלה אחרת ברכב ועוד. כלשונו של בית 
המשפט: "מכאן, ועד לקביעה כי הנתבע צריך היה 
לצפות שרכבו יוצת בעתיד הנראה לעין מבחינתו 

– עוד רחוקה בעיניי הדרך וארוכה".
בית המשפט סבר, כי הצתת רכב היא אירוע חריג 
ביותר בכלל, ובין שכנים או גורמים המכירים זה 
את זה בפרט. צויין, כי אין לקבוע שרק בשל סכסוך 
– גם אם הנתבע הוזהר  בין הנתבע לבין אחרים 
לשמור על רכבו – הוא צריך לצפות, כאדם סביר, 
שרכבו יוצת דווקא. עוד צויין, כי גם במצבים בהם 
לאירוע ההצתה של הרכב קדמו הצתות קודמות 
של רכבי בני משפחה אחרים – נשללה בפסיקה 
יכולתו של הנתבע לצפות שרכבו יוצת, וציפייה 
גם במצבים בהם רכבו שלו עצמו  שכזו נשללה 
היה מושא להתנכלות עבריינית קודמת. אם כך, 
הרי קל וחומר, במקרה שלפנינו, כאשר לא נטענה 
ברכבו  קודמת  להתנכלות  או  להצתה  טענה  כל 
של הנתבע, והוא היה מודע לכל היותר לאזהרה 

כללית, כי מוטב לו שישמור על רכבו.

מן  ובבחינת למעלה  כאן,  עצר  לא  בית המשפט 
הצורך ראה לנכון לדון גם בשאלה האם, בהנחה 
שההצתה הייתה משום "סיכון צפוי" עבור הנתבע, 
על  בשמירה  התרשל  לא  כי  להוכיח,  בידו  עלה 
רכבו? בהקשר זה נקבע, כי בנסיבות דנן אין מקום 
לצפות מהנתבע לנהוג באופן אחר מזה שנהג 
התרשל  לא  כי  להוכיח,  מנת  על  בפועל 
בשמירה על רכבו. ובמה דברים אמורים? 
המשטרה  את  עדכן  למעשה  הנתבע 
או  לרכבו  יקרה  מה  שדבר  בחשש 
לרכבי משפחתו. בית המשפט תהה 
מה עוד מצופה מאדם במדינת חוק 
לעשות אל מול איום כללי על רכבו, 
שהתרשל  כמי  יימצא  שלא  כדי 
כי  נקבע,  כן  על  עליו?  בשמירה 
את  עדכן  שהנתבע  העובדה  עצם 
לפגיעה  לחשש  בנוגע  המשטרה 
שהוגשה  העובדה  ועצם  ברכושו, 
תלונה – די בפעולות הללו כדי לשלול 

בכל מקרה טענה להתרשלות שלו.

את  וחייב  התביעה  את  דחה  המשפט  בית 
התובעת בהוצאות הנתבע ובשכר טרחת עורך 

דינו. 
אם  ידוע  לא  אלו  שורות  כתיבת  למועד  עד   **

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

צויין, כי אין לקבוע שרק בשל סכסוך בין 
הנתבע לבין אחרים – גם אם הנתבע הוזהר 
לשמור על רכבו – הוא צריך לצפות, כאדם 

סביר, שרכבו יוצת דווקא
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המייסדים,  ברחוב  בבנימינה,  הוקמה  שנים  כ-40  לפני 
סוכנות הביטוח "הגבעונים" על ידי נמרוד גבעוני.

שרה,  ואשתו  נמרוד  רק  בסוכנות  עבדו  שנים  במשך 
שלקחה עליה את ניהול המשרד וניהלה אותו ביד רמה.

 בשנת 1995 הצטרף אל הוריו בנם דרור גבעוני, שסיים 
את שירותו הצבאי כחייל מצטיין והחל את חוק לימודיו 
כעבור  עפולה.  במכללת  ביטוח  סוכן  תעודת  במסלול 
שלוש שנים הפך דרור להיות חבר בלשכת סוכני הביטוח 
לאחר שהשלים את לימודיו כסוכן ביטוח מורשה בביטוח 

אלמנטרי ובביטוח חיים. 

אהבתו הגדולה של דרור ללימודים הביאה אותו ללמוד 
נושאים מגוונים. מלבד תחום הביטוח הוא סיים לימודי 
במכללת  מגשרים  וקורס  תקשורת"  ב"תות  קאווצ'ינג 
מעוף. במקביל יצא לקורס קצינים "מודיעי נפגעים" בבית 
הוא משרת  ומאז במילואים  הספר למקצועות של צה"ל 

כקצין העיר נתניה וכקצין נפגעים.
עבודתו המאומצת נשאה פרי ובשנת 2003 הפכה הסוכנות 
הביתית לחברה בע"מ המבטחת אלפי לקוחות, חלקם עוד 

בין הלקוחות הראשונים שהיו לאביו נמרוד ואמו שרה.
לאחר שראה  האב נמרוד גבעוני את גודל ההצלחה והיקף 

משרדו , בשנת 2011 מינה את דרור למנכ"ל החברה.
"הוא העביר לידי את השליטה במניות החברה ומאז אני 

משמש כמנכ"ל ומעסיק כיום חמישה עובדים."
מספר  "הוכנסו  כמנכ"ל:  הראשונים  ימיו  על  סיפר  דרור 
שינויים מן החוץ אל הפנים, החל משיפוץ המשרד וכלה 
בשיפור ההתנהלות בכל החזיתות וכל זאת תוך שימוש 
אשר  ניסיון  ועתיר  יציב  משפחתי,  כעסק  שלנו  היתרון 
גדולה  עם משפחה  אישי  על קשר  ומתמיד  מאז  מקפיד 

של אלפי מבוטחים"

עם מינויו למנכ"ל יצר דרור מהפכה בצורת החשיבה של 
המשרד ושם דגש על תרבות ארגונית משופרת שתטיב 
עם לקוחות הסוכנות ועם עובדי המשרד. לשם כך הונהגו 
ושיפור  יצירתיות  חדשנות,  שיבטיחו  התנהלות  כללי 
היחס  מתן  על  ושמירה  הקפדה  תוך  ללקוח,  השירות 

האישי והטיפול המקצועי והמסור.
ורגיש  זמין  להיות  הוא  דרור   פי  על  להצלחה  הסוד 
המתאימה  ביטוח  חבילת  להם  לתפור  הלקוחות,  כלפי 
"אנחנו  לקוחותיו.  האינטרסים של  ולייצג את  לצורכיהם 
רוצים לקוחות מרוצים" הוא אומר "שימשיכו איתנו לאורך 

השנים וימליצו עלינו בפני מכריהם".

רגישותו ללקוחותיו מתבטאת בזמינות מלאה לכל צרה 
אליה נקלע לקוח של הסוכנות ולא משנה אם זה ב 8:00 
בבוקר או ב 22:00 בלילה, דרור נמצא שם עבור לקוחותיו. 
להיות  יהפכו  הקשים  שהרגעים  להבטיח  כדי  שם  "אני 
לפעמים  להרגיע,  צריך  לפעמים  יותר.  ומהירים  קלים 

צריך להיות פסיכולוג".
איך הוא ממלא מצברים? על מה הוא מקפיד על  תהינו 

מנת לנקות את הראש מהיום יום התובעני?
כי תחום הביטוח  ילדותו מגלה  לימי  חזרה אחורה בזמן 
דרור  שלו.  השנייה  לא  וגם  הראשונה  הבחירה  היה  לא 

הגבעונים
 "פעמים רבות אנחנו לא טורחים לבדוק ממה בדיוק מורכבת פוליסת הביטוח שלנו, 
האם היא באמת מכסה את הדברים שהכי חשובים לי? האם היא מותאמת לצרכים 
המיוחדים שלי? האם נקבעו בסופו של דבר הסכומים שלהם אנחנו זקוקים או את 

העזרה הדרושה לנו? הבעיה מצויה בקריאה של האותיות הקטנות בפוליסה או ליתר 
דיוק באי הקריאה של האותיות הקטנות. היא מסובכת ומבלבלת ברוב המקרים 

את מרבית האנשים. כאן אני נכנס כסוכן ביטוח מקצועי שיסביר לכם על מה בדיוק 
חתמתם, לאן הכסף שלכם הולך, כמה כסף תקבלו במקרה כזה או אחר וכמובן מה 

בדיוק מכסה פוליסת הביטוח שלכם?" סיפורה של סוכנות ביטוח עם אג'נדה

אני שם כדי להבטיח שהרגעים הקשים יהפכו 
להיות קלים ומהירים יותר. לפעמים צריך 

להרגיע, לפעמים צריך להיות פסיכולוג
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1. דרור גבעוני, מיקי קופל, ליאת נתיב 2. דרור, נמרוד 
ושרה גבעוני 3. דרור גבעוני

.1

.2

היה ספורטאי מצטיין , היה חלק מנבחרת ישראל בטניס 
הנוער.  בליגת  בארץ  למקום השלישי  הגיע  ואף  שולחן 

בנוסף הוא היה שחקן כדורגל מצטיין בליגה האזורית. 
עד היום , לצד ניהול הסוכנות וסדר היום העמוס כמנכ"ל 

הסוכנות, הוא לא מוותר על משחק טוב בטניס שולחן. 

אותו  הפכו  השנים,  לאורך  רכש  אותם  והניסיון  הידע 
למקצוען בתחומו. הוא מבין את חשיבותו הרבה של סוכן 
החברה  של  תקין  מתפקוד  נפרד  בלתי  כחלק  הביטוח 
"רובנו מודעים לחשיבות הביטוח ולעובדה  הישראלית. 
שהוא נמצא בכל תחום כמעט בחיינו מביטוחי בריאות, 

רכב, פנסיה וחיים.

בדיוק  ממה  לבדוק  טורחים  לא  אנחנו  רבות  "פעמים   
מורכבת פוליסת הביטוח שלנו, האם היא באמת מכסה את 
הדברים שהכי חשובים לי? האם היא מותאמת לצרכים 
הסכומים  דבר  של  בסופו  נקבעו  האם  שלי?  המיוחדים 
שלהם אנחנו זקוקים או את העזרה הדרושה לנו? הבעיה 
מצויה בקריאה של האותיות הקטנות בפוליסה או ליתר 
דיוק באי הקריאה של האותיות הקטנות. היא מסובכת 
אני  כאן  האנשים.  מרבית  את  המקרים  ברוב  ומבלבלת 
נכנס כסוכן ביטוח מקצועי שיסביר לכם על מה בדיוק 
תקבלו  כסף  כמה  הולך,  שלכם  הכסף  לאן  חתמתם, 
פוליסת  מכסה  בדיוק  מה  וכמובן  אחר  או  כזה  במקרה 

הביטוח שלכם?" 
הוא מוסיף ומדגיש "חשוב שלא תקנו חתול בשק".

קהל  מול  יתרון  לדרור  מעניקים  והניסיון  הידע  רק  לא 
לקוחותיו , גם השנים הרבות בהן הוא מוביל את סוכנות 
והוותק הרב בענף מעניקים לו השפעה רבה  הגבעונים 

של  במקרה  מאוד  מסייע  אשר  דבר   , הביטוח  בחברות 
לעיתים   , התמודדות  תידרש  תביעה  "בכל  תביעה. 
חברת  של  התביעות  מחלקת  עם  ומורכבת  פשוטה  לא 
הביטוח. וכאן  היתרון  של דרור לקבל גם את ה "לפנים 
משורת הדין" בתביעה במקרים של  אי עמידת הלקוח 

בתנאי הפוליסה".

 אבל לא הכל "שחור או לבן" הוא אומר, "כאן אני נכנס 
עם ההשפעה שלי לעזור ללקוח עד כמה שניתן. יתרון 

"לפנים משורת הדין" זה הערך המוסף שלי".
"חברות הביטוח על אף שהן עוסקות בדיני נפשות הן עסק 
כלכלי ולא סוציאלי השואף לרווח מיטבי ומקסימאלי, לכן 
חברות הביטוח אינן גמישות ביישום הפוליסות ומחפשות 
את ה"שורות הקטנות" שאינן קריאות בדרך כלל , לכלל 
הציבור, בפוליסה")מנסות לדחות מתן פיצוי למבוטחים( 
שלכם  הגב  להיות  זה  ביטוח  כסוכן  שלי  התפקיד  וכאן 
שלא תעמדו מול חברה אימתנית לבדכם וכאמור עשרים 
ושלוש  שנות ניסיון וקשרים מול מנהלי חברות הביטוח 
מביאים תוצאות ומסייעים ללקוחות. במקרים האלו אני 

רואה את עבודתי כשליחות של ממש".
לציין  "ברצוני  אישית  בנימה  להוסיף  ביקש  ולסיום 
ולשבח את הצוות המשרדי שהם יד ימיני ועושים הכל 
יישר כח לשנים  ומסופק.  יהיה מרוצה  בכדי שהמבוטח 

הבאות".

הסוד להצלחה הוא להיות זמין ורגיש כלפי 
הלקוחות, לתפור להם חבילת ביטוח המתאימה 

לצורכיהם ולייצג את האינטרסים של לקוחותיו

.3
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פעילות תקשורת ענפה
הנהגת  לעבודת  הראשון  השבוע 
סיקור  זימן  החדשה,  הלשכה 
נושאים  סביב  נרחב  תקשורתי 
סוכן  לעבודת  הקשורים  שונים 
הביטוח,  בעולם  ומיקומו  הביטוח 
השתתף  כך,  והפיננסים.  הפנסיה 
הלשכה,  נשיא  רוזנפלד,  ליאור 
ראיונות  של  ארוכה  בשורה 
חדשות   – במדיה  תקשורתיים 
ברקאי  רזי  של  תכניתו   ,10 ערוץ 
אחד  על  אחד  פאנל  צה"ל,  בגלי 
האינטרנט  אתר  עדיף,  בוועידת 
לתהליך  כלכליסט.  ועיתון   YNET
התקשורתי המאומץ הצטרפו חברי 
צוות  בעבודת  רבים, אשר  לשכה 
אותה ריכזה רחל כבודי, המיועדת 
ליחסי  הוועדה  בראש  לעמוד 
ציבור וקשרי ציבור בלשכה, הגיבו 
החברתיות  ברשתות  בנחרצות 
בתדמית  לפגוע  הניסיונות  כנגד 
ותרמו  מחד,  הביטוח  סוכני 
ותרומתם  חשיבותם  להבהרת 
מבין  מאידך.  בישראל  לציבור 
התקשורתיים  בראיונותיו  דבריו 
הדגיש רוזנפלד, כי "סוכני הביטוח 
נאמנה  עבודתם  עושים  בישראל 
למען ציבור המבוטחים והחוסכים 
לצרכי  ודאגה  שליחות  מתוך 
מהתביעות  כמחצית  המבוטחים. 
בשוק  שנה  מידי  המשולמות 
ללא  משולמות  היו  לא  הביטוח 
מכאן  הביטוח.  סוכני  התערבות 
גם  הביטוח  סוכן  של  שנחיצותו 

עולם  בספק.  מוטלת  אינה  כיום 
ביטוח  ושוק  ביטוח  סוכני  ללא 
הגון יהפוך אותנו לעולם שלישי". 
"לסוכני  כי  רוזנפלד,  הבהיר  עוד 
לשליחות  הולמת  תדמית  מגיעה 
שהם  והחברתית  המקצועית 
לא  הציבור  ביומו.  יום  נושאים 
האישי  הביטוח  סוכן  על  יוותר 
הדיגיטלי.  בעידן  גם  והמקצועי 
לקדמה  הסוכנים  את  נביא 
שהתהליכים  ונבטיח  הטכנולוגית 
הדיגיטליים יהוו נדבך  משמעותי 
הסוכן,  תדמית  ובחיזוק  בהעצמה 
במשימות  יכולותיו  גם  כמו 
עם  והמכירה.  התפעול  השירות, 
למגמות  הסוכן  פעילות  התאמת 
על  נשמור  העדכניות,  הצרכניות 
הנכס שאין עוררין לגביו: השירות 
יכול  שאותו  והמקצועי  האישי 
סוכן  על-ידי  רק  הלקוח  לקבל 

הביטוח". 

חיזוק הלובי הפוליטי
הנהגת  עסקה  שבו  נוסף  מישור 
התמקד  החולף  בשבוע  הלשכה 
ראשונות  שיחות  של  בקיומן 
הסיעות.  מכל  כנסת  חברי  עם 
הורנצ'יק, המיועד לתפקיד  ליאור 
על  והאחראי  הלשכה  נשיא  סגן 
הרגולציה  מול  הלשכה  פעילות 
רוח  "קיבלנו  כי  ציין  והכנסת, 
לקידום  מאוד  משמעותית  גבית 
עולה  ומהשיחות  שונים  רעיונות 

נאמנים  שגרירים  לנו  יש  כי 
את  ומעריכים  המכירים  בכנסת, 
מול  הפעילות  לדבריו,  עבודתנו". 
ותתרחב  תמשיך  הכנסת  חברי 

בשבועות הקרובים. 

הידברות עם בכירי חברות 
הביטוח

לליאור  שהגיעו  הברכות  גל 
הלשכה  הנהגת  ולחברי  רוזנפלד 
החדשה לאחר הבחירות, הביא גם 
לקביעתן של פגישות קרובות עם 
במסגרת  הביטוח.  חברות  בכירי 
המיועד  וינשטיין,  צביקה  מסר  זו 
נשיא  וסגן  מקום  ממלא  לתפקיד 
ליצור  "בכוונתנו  כי  הלשכה, 
דיאלוג עניני וממוקד עם הנהלות 
החשיבות  הבנת  מתוך  החברות, 
הצדדים  בין  הפעולה  שיתוף  של 
לטובת ממשקי העבודה ההדדיים 
מצד  הנדרשת  התמיכה  ומתן 
והשירות  ההפצה  בזרוע  החברות 
המרכזית שלהן, הסוכנים. קיימים 
נושאים רבים העומדים על הפרק 
בתהליך  מדובר  כי  מאליו  ומובן 
ליצירת  פנינו  אולם  מתמשך, 
וכפועל  חדשות  יחסים  מערכות 
של  ביחסן  שיפור  מכך,  יוצא 

החברות לסוכנים". 

הנהגת הלשכה החדשה החלה בעבודתה 
במוקד - שמירה על תדמית סוכן הביטוח

השבוע הראשון לעבודת הנהגת הלשכה החדשה זימן אתגרים תקשורתיים 
רבים בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, באתרי האינטרנט וברשתות החברתיות

ליאור רוזנפלד, נשיא הלשכה: "נופיע בכל מקום ונדאג שקולנו ישמע בצורה 
הברורה ביותר. כפי שהבטחנו, נגיב בנחישות וברהיטות מול אלה המנסים 

לפגוע בתדמיתנו ובכבודנו המקצועי"

10



קופל גרופ 
מאמצת את מחלקת 

הנוער של הפועל חיפה 
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בעיית שימור הלקוחות הקיימים מעסיקה כיום את 
כלל נותני השירות. 

פלח  את  ולטפח  לשמר  השכילה  אשר  חברה 
יציב  בבסיס  זכתה  שלה,  הנאמנים  הלקוחות 

לשמירת נתח שוק ולהרחבתו.

מחקר שנערך )ישראלי 2001(  מצביע על כך ש:
אופן  את  הלקוח  תפיסת  בין  ישיר  קשר  ישנו  א. 
מתן השירות )במקרה זה הלקוח הוא סוכן הביטוח(, 

לבין נאמנותו של הלקוח לחברה.
ומובהק  ישיר  קשר  קיום  על  הצביעו  הממצאים 
בין כוונת הלקוח להמשיך את המנוי לבין הערכת 
השירות: ככל שהשירות נתפס כטוב יותר, מתחזקת 

הכוונה לחדש את המנוי ולצרף מנויים חדשים.
החברה  מותג  תפיסת  בין  ישיר  קשר  ישנו  ב. 

המספקת שירות לבין נאמנות הלקוח.
לקוח אשר נאמן לחברה ומחובר למותג, לא ישקול 

חלופה אחרת.
הומוגני  אינו  הלקוח  פרופיל  כי  מגלה  המחקר  ג. 
לקוח  לגייס  שיכולות  שיווקיות  גישות  מגוון  ויש 

פוטנציאלי להצטרף כמנוי בחברה.

המלצות המחקר הן:
טכנולוגיים(  בחידושים  )המשולב  יעיל  שירות   .1
ושימור  להצלחה  המפתח  הוא  ללקוח  אישי  ויחס 

הלקוח כנאמן לחברה.
2. שימוש במותג החברה, המזוהה עם איכות, יביא 

קידום מכירות ושימור לקוחות.
ומובן  טריוויאלי  הוא  לעיל  האמור  כל  לכאורה 
מאליו אולם האתגר המרכזי הוא איך ליישם אותו 

הלכה למעשה?

בשנים  קופל,  מיקי  בניהולו של  סטארט,  בחברת 
חברת  זה.  בעניין  משמעותי  שינוי  חל  האחרונות 
סטארט חרטה על דגלה מחויבות לסוכני הביטוח, 
כאשר כתבי שרותי הרכב נמכרים ללקוחות אך ורק 
באמצעות סוכני הביטוח )להבדיל מחברות אחרות, 
באמצעות  הרכב  שירותי  כתבי  את  מוכרות  אשר 
פוליסות הביטוח או ישירות לציי רכב או במשולב 

דרך חברות ביטוח ודרך סוכני ביטוח(.

חברת סטארט עברה תהליך של מיתוג כאשר היא 
.KOPELL GROUP – מיתגה את עצמה כ

הרעיון הוא ראשית להפוך את החברה למה שהיא 
- מחויבת לסוכן הביטוח.

קופל,  מיקי  של  האישית  מחויבותו  בעצם  זוהי 
הבעלים ומנכ"ל החברה, כלפי סוכני הביטוח.

יתרונו של קופל הוא הקשר האישי והחברי שהוא 
פיתח במשך שנים עם סוכני הביטוח. 

סוכני הביטוח בהחלט קיבלו את מחויבותו האישית 
ולכן חברת סטארט - קופל גרופ צמחה וגדלה.

שינוי משמעותי נוסף שהחברה עברה הוא שיפור 
שירותי הרכב. בתחום שירותי הדרך והגרירה חלו 
את מקצועיות  פרסונאליים אשר שידרגו  שינויים 
ומחשוביים  טכנולוגים  אמצעים  נוספו  המחלקה, 

ונקבעו מדדי ביצוע ושיפור השרות. 
גם תמהיל כתבי השרות עבר שינוי. נוספו שירותים 
חדשים, שאינם שרותי גרירה או שירותי דרך, אשר 
העשירו את מגוון החבילות המסורתיות של שרותי 

הרכב. 
לסוכני  חדשות  אפשרויות  פתחו  אלה  שירותים 
הנוספים  השירותים  תמהיל  את  להגדיל  הביטוח 

ובכך גם תרמו להגדלת הכנסתם.
את התוצאה בעקבות השינוי שהחברה עברה ניתן 
לראות בסקר שערכה לשכת סוכני הביטוח, שקבע 
כי חברת סטארט - קופל גרופ היא החברה המובילה 
סוכני  בקרב  לפוליסה  מחוץ  כתבי שרות  בהפקת 

הביטוח.

את  רואים  גרופ  קופל  בחברת  דבר,  לסיכומו של 
שימור הלקוחות )סוכני הביטוח( כמפתח ליציבותה 
רואים  הביטוח  סוכני  החברה.  של  והתפתחותה 
לבין  גרופ  -קופל  סטארט  חברת  מיתוג  בין  קשר 

נאמנותם כלקוחות.
כחברה  הביטוח  סוכני  בעיני  נתפסת  החברה 
בתחום  השירות  שיפור  הלקוח.  לצרכי  שקשובה 
ניכרת  לעליה  הביא  והגרירה  הדרך  שירותי 
לידי  בא  והדבר  הלקוחות  אצל  רצון  בשביעות 
ביטוי במשובים אשר החברה מקבלת מלקוחותיה. 

תחום שירותי הרכב והגרירה שינה פניו.

סמנכ"ל פיתוח עסקי
חברת קופל גרופ

גיורא ישראלי
מערכת יחסים ארוכת טווח בין סוכן הביטוח 
לבין חברת שירותי רכב
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מנהל מוקד דרך וגרירה
חברת קופל גרופ

אלון שוחמן
 נותנים שירות של אלופים!

9

8.7

9.1

9.47

אוקטוברספטמבראוגוסטיולי

ן כללית  75כמות נסקרים  -שביעות רצו

הלקוח  את  שמים  והגרירה  הדרך  שירותי  במוקד  אנו 
רק  לא  זאת  בשבוע.  ימים   7 ביממה,  שעות   24 במרכז 
סיסמה, זאת דרך חיים שבאה לידי ביטוי בכל דבר שאנו 
עושים במוקד על מנת לספק את השירות הטוב ביותר 

עבור לקוחותינו.
שירות מצוין מתחיל מהצבת יעדי שירות גבוהים.

כשלקוח זקוק לשירותי דרך הציפייה שלו מאתנו שנספק 
לו את השירות במהירות האפשרית ולכן אחד מהיעדים 
המרכזיים ששמנו לעצמנו הוא ש90% מלקוחותינו יקבלו 
מענה טלפוני שלא יעלה על 30 שניות. בחודש נובמבר 
שהתקשרו  מהלקוחות  ל92%  וענינו  היעד  את  עברנו 

אלינו תוך פחות מ - 30 שניות.

מדד נוסף שכולם מכירים הוא שביעות רצון לקוח. מדי 
את  ומודדים  ללקוחותינו  סקרים  מבצעים  אנו  חודש 
השירות והמקצועיות של הנציגים והספקים שעמם אנו 
רצון  שביעות  ציון  הוא  לעצמנו  שהצבנו  היעד  עובדים. 
נובמבר ממוצע  10. בחודש  ומעלה מתוך   9 ממוצע של 

סקרי שביעות רצון עמד על 9.47. 
מנת  על  לעצמנו  שמים  שאנו  מהיעדים  חלק  רק  אלו 
שלקוחותינו יקבלו את השירות הטוב ביותר. אנו דוגלים 
בגישה שחותרת למצוינות ושיפור מתמיד. גם אם ממוצע 
הסקרים עמד החודש על 9.47 נחפש את אותם הלקוחות 

שלא היו שבעי רצון מאתנו על מנת ללמוד ולהשתפר.
לעובדים  ושיחות  הדרכות  תדיר  באופן  מקיימים  אנו 
באותה  תמיד  נדבר  שכולנו  מנת  על  שירות,  בנושאי 

השפה, שפה ששמה את הלקוח במרכז.
אשר  מתקדמת  בטכנולוגיה  משתמשים  אנו  בנוסף, 
ניתוח  מבחינת  גבוהה  רזולוציה  להשיג  לנו  מאפשרת 

וצפייה בנתונים.

83%

87%

94%
92%

88%

80%
79%

85%85%

89%

92%

נובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

שניות 30מהשיחות בנובמבר נענו תוך  92%

אחוז שיחות הנענות בתוך פחות מ-30 שניות בחודשים שביעות רצון כללית של הלקוחות

דלתות המוקד פתוחות בפני כולם ואנו מזמינים את כל 
סוכני הביטוח לביקור התרשמות במוקד.

92% מהשיחות בנובמבר נענו תוך 30 שניותשביעות רצון כללית
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מודעות עמוד 
)23*18(

 888 ש"ח + מע"מ

מודעות חצי עמוד

)11*18(

555 ש"ח + מע"מ

התקשר עכשיו:

FaceBit
Bit-הקשר שלך לעולם ה

שריין לך שטח 

פרסום כבר 

בגיליון הקרוב!

צריך עזרה בעיצוב המודעה? 
צור איתנו קשר לקבלת 

מחירים אטרקטיבים

050-4448396 

לרשותך שתי אפשרויות לבחירה:

מגזין Facebit מקבוצת קופל גרופ מזמין אותך 
להיחשף לסקטור סוכני הביטוח ועובדיהם

פרסם את העסק שלך במודעות פרסומיות בהפצה 
מודפסת ודיגיטלית לכ-6,000 משרדי סוכני ביטוח בישראל!

 

מודעה
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שריין לך שטח 

פרסום כבר 

בגיליון הקרוב!

באינטרנט  החדשות  באתרי  קראנו  החודש 
שהיפופוטם ברח מהספארי ברמת גן. אך אל דאגה, 
הוא  המקצועי  הצוות  בעזרת  מטרים  כמה  אחרי 
שב אל עקבותיו והבריחה, שהייתה לכמה דקות, 
נקלטה היטב במצלמות וגררה תגובה שהמסקנות 

יוסקו והלקחים יופקו. 
מקרה ההיפופוטם מאפשר לנו להציץ לעולם יחסי 
הציבור, תחום שתופס תאוצה בעשורים האחרונים 
ההיפופוטם  סיפור  לגבי  ספק  יש  אם  בין  בארץ. 
את  קיבל  והאירוע  פורסם  האייטם  לא,  אם  ובין 

תשומת הלב התקשורתית. 

אם אתה לא שם אתה לא קיים 
יחסי הציבור הם חלק ממערך כולל של תקשורת 
שיווקית משולבת עם תכנון אסטרטגי. יותר ויותר 
מכירים  הביטוח,  מענף  עסקים  ביניהם  עסקים, 
כדי  יחצ"נים  של  בשירותיהם  להיעזר  בצורך 
לגבש תפיסה אסטרטגית בכל הנוגע לקשרים עם 
על מנת לבדל את העסק  עניין  ובעלי  יעד  קהלי 
ברציפות  הקהל  בתודעת  אותו  ולהשאיר  שלהם 
על  מבוססים  הציבור  יחסי  כן,  כמו  שניתן.  ככל 
לאנשי  העיתונאים  בין  הדדית  יחסים  מערכת 
אמון  פעולה  על שיתוף  הציבור המושתתת  יחסי 
והערכה. המטרה בעבודת יחסי הציבור היא לייצר 
נוכחות קבועה בכלי התקשורת השונים וחשיפה 

מקסימלית לקהלי היעד המתאימים.

כיצד לעשות את זה נכון ויעיל?
יצירת בולטות של העסק או הארגון בשוק תחרותי, 
כמו שוק ענף הביטוח, ובניית מותג חזק בעל שם, 
מצריכים אסטרטגיית עבודה הנבנית על ידי שיתוף 
פעולה מלא בין משרד יחסי הציבור ללקוח. תחילה 
ואת המטרות  יש לבחון לעומק את צרכי הלקוח 
שאותן רוצים להשיג על מנת שניתן יהיה לבנות 
בהמשך  הייחודיים.  לצרכיו  מותאמת  אסטרטגיה 
יש להקפיד על העברת מסרים נכונים ולהגיד רק 
בניית  חיובי.  מוניטין  ליצור  כדי  זאת  האמת,  את 
וכדברי  רבות  שנים  לקחת  יכולה  לעסק  מוניטין 
רבים  טובים  מעשים  "דרושים  פרנקלין:  בנג'מין 

כדי לזכות במוניטין טוב, אך די במעשה רע אחד 
פי  על  תמיד  לפעול  יש  לכן,  אותו".  לאבד  כדי 
הכלל של אמירת אמת כדי לייצר אמון בין המותג 

לבין הקהל. 

ניהול משברים בתקשורת
באסטרטגיה  משתמשים  הציבור  יחסי  אנשי 
בעיות  לפתור  כדי  תקשורת  של  ובטקטיקה 
לדוגמה  משבר,  בזמן  הלקוחות.  בעבור  מגוונות 
חשיפת מחדל, התמודדות עם תלונה על הארגון 
פי  רצוי, מומלץ לעבוד על  או מניעת פרסום לא 
ישלפו  שלא  כדי  מראש  שהוכנה  מגירה  תכנית 
את  להחמיר  רק  שעלולות  מהמותן"  "תגובות 
ברורה  תפקידים  לחלוקת  לדאוג  יש  כך,  המצב. 
התגובות  את  שיעביר  אחד  אדם  למנות  בארגון, 
ולנסח את  להגיב במהירות  יש  לכלי התקשורת. 
ולהעביר מסרים  ומובנת  התגובות בצורה בהירה 
נכונים ואמיתיים. השתהות בזמן התגובה עלולה 
פרסומים  של  מבול  בפני  הארגון  את  להעמיד 
בזמן  תוכנם.   על  להשפיע  יכולת  ללא  שליליים 
משבר תקשורתי החשיפה של הארגון גבוהה ולכן 
לנצל את ההזדמנות על מנת למזער את  חייבים 
הנזק, להגיב ולא להתעלם, לקחת אחריות ציבורית 
ולנסות למנף את ההתמודדות עם המשבר לחיזוק 
התדמית של הארגון. פעולה על פי הכללים הנ"ל 

תמזער נזקים בכל החזיתות.

יחסי ציבור כולל מגוון של פעילויות שונות ביניהן, 
ייעוץ לגבי מדיניות התקשורת שיש לנקוט, טיפוח 
ידי  על  ציבורית  תהודה  יצירת   עיתונות,  קשרי 
הפצת מסרים באמצעי התקשורת השונים, עריכת 
מחקר על עמדות הציבור ועל התנהגותו כדי לתכנן 
ודפוסי  עמדות  לשנות  או  לחזק  שנועדו  פעולות 
קהילה  קשרי  יצירת  יעד,  קהלי  של  התנהגות 
בקרב תושבי  הארגון  לחזק את תדמית  מנת  על 
המקום ועוד. אך מעל לכל יש לזכור כי התקשורת 
ציבור  יחסי  של  נכון  מערך  מטרה.  ולא  כלי  היא 
למנף  כדי  התקשורת  באמצעי  להשתמש  צריך 

ולקדם את היעדים של הלקוח. 

מנכ"ל ובעלים 
של משרד אופיר שפיגל 
תקשורת וקשרי ממשל

אופיר שפיגל
היפופוטם ברח מהספארי ברמת גן, סיפור 
חדשותי או תרגיל ביחסי ציבור?
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תשלום הביתה?
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מול ממשק מעסיקים, הדרך המדוייקת והנכונה 
ביותר היא לעבוד עם מקצוענים בשיתוף 

פעולה עם ג'וביט.

מקבוצת

 | info@jobbit.co.il שלחו מסרון ל - 050-3134499 או במיילwww.jobbit.co.il

נותנת השירות - קופל גרופ (סטארט שרותי רכב בע"מ ח.פ - 514317585) שד' ההסתדרות 66, חיפה 

16



האחריות 
עברה למעסיק

לא משוייכים, האם  מליארדים של שקלים 
פיגורי  מכתבי  מקבלים  שלך  העובדים  גם 

תשלום הביתה?

ישירות  לעבוד  היא  ביותר  המסובכת  הדרך 
מול ממשק מעסיקים, הדרך המדוייקת והנכונה 
ביותר היא לעבוד עם מקצוענים בשיתוף 

פעולה עם ג'וביט.

מקבוצת

 | info@jobbit.co.il שלחו מסרון ל - 050-3134499 או במיילwww.jobbit.co.il

נותנת השירות - קופל גרופ (סטארט שרותי רכב בע"מ ח.פ - 514317585) שד' ההסתדרות 66, חיפה 

עו"ד

אורי אורלנד
 על מכתבי דחייה וצרות אחרות

הביטוח  וליועץ  הביטוח  לסוכן  לרוב  תביעה,  במקרה 
אינטרס זהה – תשלום מהיר של תגמולי ביטוח מלאים 

למבוטח או לצד השלישי שניזוק.
אולם לעיתים, עוד בשלב המקדמי של הטיפול בתביעה, 
הפעולה.  דרך  בשאלת  השניים  בין  מחלוקת  נוצרת 
כאשר נשמעות הסתייגויות מצד חברת הביטוח בקשר 
יעדיף  למבוטח,  ביטוח  תגמולי  לתשלום  חבותה  עם 
לרוב סוכן הביטוח למצות את הליך ברור התביעה מול 
המבטחים, קודם שאלה יערכו מכתב דחייה. יועץ הביטוח 
דווקא יבקש לזרז את הליך עריכת מכתב הדחייה )עליה 

נמסר לו בע"פ( ולקבל לידיו מסמך מנומק.
מדוע על חברת הביטוח להוציא מכתב דחייה מנומק?

האם מדובר בהוראת חוק? לא. האם מדובר בתקנה? לא. 
)מסמכים החלשים  חוזרים  כן, במה מדובר? בשני  אם 
מחוק ומתקנה( של רשויות הפיקוח על הביטוח, שביצעו 
 9/12/98 מיום  הראשון  התביעות,  בעולם  "מהפכה" 

והשני, המשלים לו, מיום 29/5/2002. 
בתמצית, אלה מחייבים חברת ביטוח המבקשת לדחות 

חבותה )במלואה או בחלקה( לבצע שתי פעולות:
להמציא   – חמקמק(  )מושג  הראשונה"  "בהזדמנות   .1

למבוטח מכתב דחייה;
2. לנמק את הדחייה.

לא  תביעה,  לאותה  בקשר  משפטי  דיון  ויתקיים  היה 
תוכל חברת הביטוח להתגונן אלא בטיעונים ונימוקים 
קיצוניים-  במקרים  )למעט  במכתבה  העלתה  אותם 
כגון טענת מרמה(. מדוע מנסים יועצי ביטוח לזרז את 
הוצאת מכתב הדחייה )היה והמבטחים מבקשים לדחות 

חבותם(? לכך מספר סיבות "טובות", וביניהן:
הצדדים.  בין  המחלוקות  את  מגדר  הדחייה  מכתב   .1
לאחר משלוח המכתב לא תוכל חברת הביטוח להעלות 
טיעוני ונימוקי דחייה נוספים, אלא אם אלה נולדו מאוחר 
יותר, או שבמועד משלוח המכתב לא היה ביכולתה של 

חברת הביטוח לדעת עליהם;
לשיטתו,  מדוע,  למבוטח  להסביר  הביטוח  יועץ  על   .2
טיעוני  עם  להתמודד  יעדיף  ביטוח  יועץ  מכוסה.  הנזק 

ונימוקי דחייה מפורטים, מאשר "לירות באוויר";
3. מפגש בלתי אמצעי בין המבוטח לחברת הביטוח לרוב 
לא יפתור את המחלוקת הביטוחית/משפטית שביניהם, 
והמידע שיגולה בפגישה עלול לצייד את חברת הביטוח 

בתחמושת נוספת; 
רחוקות(  לא   - מתמיה  שהדבר  כמה  )ועד  לעיתים   .4
מהסיבות  שלא  חבותה  את  הביטוח  חברת  תדחה 

ה"נכונות", וככלל, לא תוכל לתקן זאת בעתיד.

גם אם אין מדובר בהוראת חוק או בתקנה, אלא בחוזרים, 
ברע"א  הרי  "חלש",  הוא  המחייב  המשפטי  שמעמדם 
10641/05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ ואח' 
מעמד  העליון  המשפט  בית  להם  נתן  אסולין  חביב  נ' 

מחייב.
כאן, בהעדר הוראת דין מפורשת, חלקה חברת הביטוח 
על זכותו של המפקח על הביטוח לחסום טענות שלה 
של  זה  טיעון  המשפט.  בבית  הגנתה  עורכת  היא  עת 
חברת הביטוח הוא בעל משקל, ועל בית המשפט היה 

להתמודד אתו. 
חוזר  להוציא  סמכות  בכלל  הביטוח  על  למפקח  האם 
משפטי מחייב שכזה? הרי אין לכך הוראת דין מפורשת. 
עליו,  נאסר  מה שלא  לעשות  הרשאי  מאזרח,  להבדיל 
לעניין  לה.  שהותר  מה  את  רק  לעשות  רשות  רשאית 
ראויה  משפטית  "מדיניות  כי  המשפט  בית  קבע  זה 
צריכה איפא לפרש בהרחבה את סמכות המפקח וליתן 
שזה  אלא  זאת,  רק  לא  הראוי".  תוקפן  את  להנחיותיו 
גם קבע כי "הנחיות אלה משתלבות היטב במגמה של 
הרחבת חובת הגילוי של המבטח כלפי המבוטח, כחלק 

מחובת תום הלב, המוטלת על המבטח".
מעבר לקביעה הכללית בדבר סמכותו של המפקח על 
שבהם  מקרים,  "אירעו  כי  המשפט  בית  ציין  הביטוח, 
הגיש מבוטח תביעה לחברת ביטוח, אך למרות מגעים 
עמדת  את  בכתב  לידיו  קיבל  לא  עמו,  שנוהלו  רבים 
ואחרים, שבהם לא נמסרה  המבטחת בנוגע לתביעתו, 
למבוטח עמדת החברה בנודע לתביעתו או שזו נמסרה 
ללא נימוקים. בעקבות אלה נולד הצורך בהנחיות, אשר 
וכן  המבטחת  טענות  עם  להתמודד  למבוטח  יאפשרו 

להעריך ולשקול את ההצעה, שקיבל מן המבטחת".
חברת  חסימת  עם  בית המשפט  תמיד משלים  לא  אך 
בפניו.  חדשים  ונימוקים  טיעונים  מהעלאת  הביטוח 
נ' קסיליו  3735/14 מנורה חברה לביטוח בע"מ  ברע"א 
בטענה  חבותה  הביטוח  חברת  דחתה  בע"מ  אירועים 
שהפוליסה בוטלה קודם אירוע הנזק - עקב אי תשלום. 
טיעונים  לנכון להעלות במכתבה  לא מצאה  וכך,  היות 
נוספים. כאן אפשר לה בית המשפט להעלות טיעונים 
ממבטח  לצפות  שאין  משום  חבותה,  לדחיית  נוספים 
החולק על תוקף פוליסה, כי יעלה בהזדמנות הראשונה 
גם טענות נוספות לדחיית חבותו )אך גם כאן מצא בית 
המשפט לנכון להוציא לחברת הביטוח "כרטיס צהוב"(. 
והכלל לפיו לא  זה מאחרים,  ניתן לאבחן מקרה  אולם 
שלא  ונימוקים  טיעונים  המשפט  בבית  להעלות  ניתן 

הועלו קודם במכתב הדחייה – עדיין בתוקפו עומד.
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בנושא  העליון  המשפט  בית  של  דינו  פסק 
קמפיין "שוקה" של חברת ביטוח ישיר, פורס 
שיווק  בנושא  שיקולים  של  רחבה  יריעה 
ופרסום. המסקנה המרכזית: הצופה אינו טיפש, 
הוא יודע מה אמת ומה טענה, והוא מבחין בין 

עובדה לבין בדיחה.

אצא לי השוקה

מזמן לא היה קמפיין שעורר כל כך הרבה עניין בכל כך הרבה 
מקומות מעבר לשווקים אליהם פנה, כמו זה של חברת ביטוח 
"שוקה"  סתם  לומר  שניתן  עד  ידוע,  כך  כל  הקמפיין  ישיר. 
של  כמזכירתו  כהן,  שני  מדובר:  במה  יידע  אחד  כל  וכמעט 
סוכן הביטוח שוקה, נאלצת להתעמת עם עוד ועוד לקוחות 
ישיר.  ביטוח  לחברת  ועוברים  שלה  הבוס  את  הנוטשים 

הפרסומת דורגה שוב ושוב כאהובה ביותר והזכורה ביותר.

לשכת סוכני הביטוח פנתה לבית משפט המחוזי בתל אביב 
וביקשה לאסור על המשך שידור הקמפיין. השופט אליהו בכר 
קיבל את התביעה לגבי חלק מהעילות שהועלו בה. הוא קבע, 
כי לא ניתן לקבל אותה בעילה של לשון הרע, אך ניתן לקבל 

אותה בעילות של תיאור כוזב ותחרות בלתי הוגנת. 
יצחק  והשופט  העליון,  המשפט  לבית  ערערה  ישיר  ביטוח 
עמית קיבל את ערעורה. בפסק דין המשתרע על פני עשרות 
הנוגעות  סוגיות  של  רחב  במגוון  עמית  השופט  דן  עמודים, 
דינו עומדת  ולשיווק בעידן המודרני.  במרכז פסק  לפרסום 
הקביעה, לפיה הציבור יודע להבחין בין תיאורים אובייקטיביים 
של  בפרסומות  שצפה  מי  כלומר:  מסחריים.  פרסומים  לבין 
ביטוח ישיר, יודע שאין מדובר בתיאור עובדתי אלא בהבעת 

דעה - על אחת כמה וכמה כאשר הדברים נאמרים בהומור.

כל ילד וילדה שהתחנכו על ברכי השירה העברית העממית, 
מכירים היטב את השיר "אצא לי השוקה" ולמקרא שמו רבים 
"הוא  ודאי מזמזמים בעגרה את שורת הפזמון החוזרת  מהם 

יזמר עד אור הבוקר". 
גם התיק שלפנינו עוסק בשוקה, אולם זו הפעם הסחורה נמכרת 
אינה תרנגול קטן, כלבלב או חתלתול, והשוק הרלוונטי אינו 

שוק בעלי החיים שהיה נהוג לפקוד בימי קדם. 
במקרה שלפנינו, השוק המדובר הוא שוק הביטוח, הסחורה 
אינו  ו"שוקה"  שונים,  וממינים  מסוגים  ביטוח  פוליסות  היא 
אלא דמות בדיונית של סוכן ביטוח העומדת במוקד המהומה 

שהובילה את כולנו עד הלום.
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רקע

היתר,  בין  המחזיקה,  ביטוח  חברת  היא  המערערת 
מחברות  להבדיל  ישיר".  ו"ביטוח  מיליון"   9" במותגים 
הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא 
לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני 

ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
פרסומי  קמפיין  המערערת  מנהלת  שנים  מספר  מזה 
היא  הקמפיין  כוכבת  מיליון".   9" המותג  לקידום 
בצורה  המגלמת  כהן,  שני  הקומיקאית  השחקנית 
ביטוח  סוכן  של  מזכירה  רב  ובכישרון  הומוריסטית 
לבית  שהוגשה  התביעה  במוקד  "שוקה".  לשם  העונה 
משפט קמא עמדו 12 סרטוני פרסומת וכן תשדיר רדיו.

כפי שציין בית המשפט, אין חולק על כך שבתשדירים 
מוצגים  ומזכירתו  הביטוח  סוכן  אלה,  הומוריסטיים 
דמותו  וכי  טכנולוגית",  ו"מאותגרים  כ"אנכרוניסטים" 
מזכירתו,  של  מדבריה  שעולה  כפי  הביטוח,  סוכן  של 

מצטיירת כדמות "נהנתנית" הנהנית ממנעמי החיים. 
הוא  הפרסומת,  בתשדירי  החוזר  נוסף  מרכזי  מוטיב 
הקריאה לציבור הצופים "להפסיק לממן סוכן" ולחסוך 
בניגוד  שכאמור,  מיליון,  ל-9  מעבר  באמצעות  כסף 
לחברות המתחרות, משווקת את פוליסות הביטוח שלה 

באמצעות הטלפון ולא באמצעות סוכן.

התקבלה.  כוזב  תיאור  של  בעילה  המשיבים  תביעת 
בית המשפט שב על קביעתו, כי מטרת הקמפיין הייתה 
ככל  כי  והוסיף  להכחדתו,  עד  הביטוח  סוכן  את  לנגח 
שימוש  המערערת  עשתה  זו  מטרה  מימוש  שלצורך 
לא  מסחר  הלכת  משום  בכך  "יהא  אזי  כוזב,  במידע 
הוגנת". בית המשפט קבע, כי בניגוד לאמור בתשדירי 
הביטוח  סוכן  את  שמממן  מי  אינו  "הלקוח  הפרסומת, 
שמקבל עמלתו מחברת הביטוח בדיוק כשם שהמוקדן 
שמופקות  פוליסות  על  נוספת  ומעמלה  משכר  נהנה 
באמצעותו מהחברה"; כי סוכני הביטוח אינם מאותגרים 
אינם  שהם  יתכן  אם  גם  כי  שתוארו;  כפי  טכנולוגית 
נמצאים בקדמת הטכנולוגיה, "מכאן ועד להציגם כאנשי 
המערות או כמוצג ארכיאולוגי המרחק רב"; וכי הקמפיין 
לסוכני  ביחס  מחמיאים"  "לא  מסרים  בצופים  נטע 

הביטוח.  

הכוזב  התיאור  מלבד  כי  וקבע,  הוסיף  המשפט  בית 
המתייחס לסוכני הביטוח, התשדירים כללו מידע כוזב 
הבולט"  "הרושם  כי  נקבע  כך,  עצמה.  לחברה  בנוגע 
המתקבל מהפרסומות הוא כי "אם מימון סוכן" מוביל 
דהיינו  המבוטח,  הלקוח  הביטוח  פרמיית  להקטנת 
ממחיר  יותר  זול  החברה  שמנפיקה  הפוליסה  שמחיר 
אחרות,  במילים  סוכן.  באמצעות  המופקת  הפוליסה 
שאלת  את  להבין  ניתן  לא  כי  התרשם  המשפט  בית 
'נמאס לך לממן סוכן' המועילות בתשדירים, "אלא כסוג 
המשתלם  הפרמיה  שיעור  את  להקטין  התחייבות  של 
בפוליסות הנערכות בחברה". אולם בית המשפט קבע 
כי בפועל לא כך בהכרח הם פני הדברים, שכן בכ-35% 
מהמקרים שיעורי הפרמיה של החברה גבוהים יותר; וכי 
מקום בו אין הבדל בין שיעורי הפרמיה, יש להניח מי 
שיזכה בהפרש היא החברה בעצמה )זאת בהנחה שעלות 
שכרו של מוקדן נמוכה מעלות שכרו של סוכן ביטוח(. 

בקיצור: "אי מימון סוכן לא מיטיב עם הלקוח בהכרח, 
אליו מופנית הפרסומת, אך בהכרח מיטיב עם הכנסות 
החברה". לכן, מקום בו לא מופחתת בפועל עמלת הסוכן 
מהפרמיה, אזי יש במידע שמסרה החברה כדי להטעות 
בהילה  גם  התקבלה  המשיבים  תביעת  הלקוחות.  את 
של תחרות לא הוגנת. בית המשפט קבע, כי העוולות 
רשימה  בגדר  אינן  מסחריות  עוולות  בחוק  המנויות 
הקשורים  עניינים  עליהן  להוסיף  מניעה  ואין  סגורה, 
ולא  עושר  עשיית  דיני  מכוח  הוגנת  בלתי  לתחרות 
במשפט, ובתנאי שאין בכך כדי לפגוע במגמות העולות 
מדברי החקיקה. בית המשפט קבע, כי בנסיבות המקרה 
נוסף"   "יסוד  נלווה  המערערת  של  להתנהלותה  דנן, 
על  המלחמה  עושר.  עשיית  דיני  מכוח  עילה  המקים 
תודעתו, ליבו וכיסו של הצרכן היא מלחמה רב חזיתית. 
שאיפתם המתמדת של שחקני השוק להגדיל את נתח 
השוק שלהם ולנגוס בנתח השוק של יריביהם העסקיים, 
ולנקוט  יצירתיות  לגלות  פעם,  לא  אותם,  מובילה 
אגרסיביות.  לעיתים  ומגוונות,  מתוחכמות  טקטיקות 
בהן  מהחזיתות  באחת  מתמקדים  שלפנינו  הערעורים 
השיווקי  הקרב  שדה  היא  הלוא  זו,  מלחמה  מתחוללת 
עסקית  תחרות  כמה  עד  לנו  מדגימים  והם  פרסומי,   -
בשוק חופשי עשויה לעיתים להיות עזה ורוויית יצרים.

כאשר פרסום פוגעני נעשה על ידי יריב עסקי, 
ניתן להניח כי הוא יתקבל על ידי הקורא/הצופה 
"בחשדנות מה", ולכן החשש לפגיעה בשמו הטוב 

של הנפגע נחלש. דרכם של מוכרים ועוסקים 
להלל ולשבח את סחורתם בנוסח "הטוב ביותר" 

החזק ביותר" ומיני גוזמאות כגון דאז, שהצרכן 
הסביר מתייחס אליהם עם קב חומטין

במונופול  או  בין מתחרים  כובל  עוסקים בהסדר  איננו 
בחברה  עוסקים  איננו  אף  לרעה.  כוחו  לנצל  המבקש 
המבקשת "לרכוב" על המוניטין של מתחריה באמצעות 

הידמות להם או התחזות להם. נהפוך הוא.
באמצעות תשדירי הפרסומת עליהם נסבים הערעורים 
תוך  ממתחריה  עצמה  לבדל  ביקשה  החברה  שלפנינו, 
זו  ובדרך  הביטוח  סוכני  של  במוניטין  לפגוע  ניסיון 

למשוך אליה חלק מקהל הלקוחות שלהם.
השאלה העיקרית העומדת על הפרק היא אם הטקטיקה 
של  הפרה  מהווה  אומנם  שימוש  החברה  עשתה  בה 

הוראת דין כלשהי ועל כן אין להתירה.

לשון הרע בין מתחרים עסקיים

בין  "קלאסי"  בסכסוך  עוסק  אינו  שלפנינו  המקרה 
גוף  אלא בפרסום מטעם  בזה,  זה  העולבים  ניצים  שני 
עסקי, הכולל מסר )עקיף( בנוגע למתחריו, הכל כחלק 
מהתחרות העסקית הקיימת בין הצדדים. אין חולק כי 
חוק איסור לשון הרע פורש מצודתו על פרסומים מסוג 

זה. 
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מן  ביטוי  בתור  נתפס  לא  הביטוי המסחרי  גיסא,  מחד 
הסוג המצדיק מתן הגנה רחבה באופן מיוחד, לא אחת 
הפוליטי  הביטוי  חופש  הריי  "לא  כי  בפסיקה  נאמר 
כאשר  גיסא,  מאידך  המסחרי".  הביטוח  חופש  כהריי 
להניח  ניתן  עסקי,  יריב  ידי  על  נעשה  פוגעני  פרסום 
מה",  "בחשדנות  הקורא/הצופה  ידי  על  יתקבל  הוא  כי 
נחלש.  הנפגע  של  הטוב  שמו  של  בפגיע  החשש  לכן 
דרכם של מוכרים ועוסקים להלל ולשבח את סחורתם 
בנוסח "הטוב ביותר" "החזק ביותר" ומיני גוזמאות כגון 
דא )mere puff( שהצרכן הסביר מתייחס אליהם עם קב 
חומטין. השאלה מה המשקל שיש לייחס ל"חשדנותו" 
של הקורא/המאזין/הצופה הסביר בנסיבות של פרסום 
השוואתי על ידי מתחרה עסקי, ההשלכה האפשרית על 
הקביעה אם אומנם מדובר ב"לשון הרע" אם לאו, אינה 
סוגיה פשוטה, דומה כי על התשובה להיגזר בכל מקום 

לפי נסיבותיו.
של  ה"חשדנות"  מידת  בהם  מקרים  ייתכנו  לדידי, 
הקורא/הצופה הסביר תהה כה רבה עד שהיא תקהה את 
עוקצו של הפרסום עד כדי איון האפקט הפוגעני באופן 

השולל את היותו משום "לשון הרע". 

מנגד, אין לשלול את האפשרות כי במקרים מסוימים, 
אף אם הצופה הסביר מתייחס בחשדנות לתוכן הדברים 
ומפקפק באמינותם, לא יהיה בכך כדי לאיין בהכרח את 
כוח  את  ליטול  כדי  או  הדברים  של  המשפיל  האפקט 
ההשפעה על עסקו ומשלך ידו של הנפגע. או-אז, עיקר 
השפעתה של "חשדנות" זו עשויה להיות במישור הנזק. 
לטעמי, קביעתו של בית משפט קמה לפיה הפרסומים 
מספקות.  נקייה  אינה   - הרע"  "לשון  מהווים  שלפנינו 
מידת הכלליות ומידת ההגזמה בפרסום יכולות לשמש 
הרע"  "לשון  מהווים  הדברים  אם  לשאלה  אינדיקציה 
שני  דנן,  במקרה  הסביר.  האדם  של  מבטו  מנקודת 
באופן  בפרסומים  מתקיימים  המוזכרים  המאפיינים 
מובהק ומוגבר: ראשית, מדובר בתשדירים המתייחסים 
מידת  שנית,  הוא   ; הביטוח  סוכנויות  לכלל  )בעקיפין( 
הגוזמה בתשדירים היא רבה עד מאוד ועל כך לא ניתן 
ומוקצן,  היתולי  הומוריסטי,  בקמפיין  מדובר  לחלוק. 

בבחינת פרודיה על מקצוע סוכן הביטוח. 
לקבל  הדיון  לצורך  נכון,  אני  האמורים,  הספקות  חרף 
לשים  עלול  התשדירים  תוכן  כי  הסוכנים  טענת  את 
בעסקם,  לפגוע  עלול  אף  הבריות,  בעיניי  ללעג  אותם 

נכון  אהיה  אם  אף  אולם,  במקצועם.  או  ידם  במשלך 
להניח זאת, ואף אם אצא מנקודם הנחה כי התשדירים 
אינו חוסים תחת אחת ההגינות הקבועות בסעיפים -14
15 לחוק - הריי שדינה של תביעת הסוכנים בהילה זו 
להיחסם לנוכח הוראת סעיף 4 לחוק איסור לשון הרע, 
בשל היותה "לשון הרע על חבר בני אדם או על ציבור 

כלשהו".

תיאור כוזב, שקר במפגיע 
והטעיה צרכנית

וכן  כוזב  תיאור  מעוולת  צרה  במפגיע  השקר  עוולות 
מרכזיים:  היבטים  במספר  הרע  לשון  של  מהעוולה 
"זדון"  הוכחת  טעונה  במפגיע  השקר  עוולת  ראשית, 
מצד המעוול, בעוד שהן עוולת תיאור כוזב והן עוולת 
לשון הרע נעדרות דרישה שכזו. שנית, בעוולת השקר 
בעוד  בפרסום,  "כזב"  להוכיח  נדרש  התובע  במפגיע 
שבלשון הרע המפרסם - הנתבע הוא הנדרש לבסס את 
הגנת האמת בפרסום. שלישית, עוולת השקר במפגיע 
הנוגע לעוסק אחר, להבדיל  ורק  בפרסום  עוסקת אך 
עוסק  על  גם  בצודתה  הפורשת  כוזב  תיאור  מעוולת 
הרע  להבדיל מלשון  עסקו שלו,  על  המפרסם שקרים 
שאינה דורשת זיכה לעסקו של אדם. רביעית, התובע 
ממון"  "נזק  להוכיח  נדרש  במפגיע  שקר  של  בעילה 
הרע  לשון  בגין  מהתובע  להבדיל  פיצוי,  קבלת  לצורך 

הזכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק. 

מקום בו הפרסום אינו אלא גוזמא בעלמא 
של מוכר המהלל את מרכולתו תוך שימוש 

בסופרלטיבים שאינם ניתנים להוכחה, אזי מצג 
השווא אינו מהותי, שהרי ציבור הצרכנים רגיל 

למידה מסוימת של הגזמה בתחום הפרסום, ואין 
דרכן של הבריות להיות מושפעות מאמירות מסוג 

זה

מנגד, עוולת השקר במפגיע רחבה מעוולת תיאור כוזב, 
במובן זה שהיא חלה על כל מי שמפרסם הודעה כוזבת 
בזדון בנוגע לעסקו של אדם אחר, בעוד שעוולות תיאור 
כוזב חלה רק על "עוסק" המפרסם מידע כוזב מסוג זה. 
במבט על ניתן לומר, כי חוק איסור לשון הרע הוא מעין 
"חוק כללי" בתחום הוצאת הדיבה. לעומת זאת, העוולות 
של תיאור כוזב ושקר במפגיע - שהאחת מהווה פיתוח 
קונקרטי של האחרת - אין עוולות ספציפיות העוסקות 
בפרסום מודעות כוזבות בזיקה לעולם תחרות העסקית. 
אכן, חרף ההבדלים בין 3 העוולות, ניכר כי קיימת ביניהן 
זיקה מושגית של ממש ואף חפיפה בלתי מבוטלת. אף 
ייתכנו מצבים בהם מעשיו של אדם יביאו להתבגשותן 

של שלוש העוולות גם יחד. 
מתעוררת  בהם  מקרים  של  נפוץ  סוג  הדברים,  מטבע 
שאלת תחולתה של העוולה הוא במצבים של פרסומת 
בפסיקה  שהשתרשרו  הדרישות  אחת  השוואתית. 
באנגליה כבר למן המאה ה-19, היא כי על מנת לגבש 
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מן  להיות  על הטענה המובאת בפרסום  עילת תביעה, 
לכן,  ברצינות.  אליה  התייחס  הסביר  שהאדם  הסוג 
מקום בו מדובר באמירות שהן בבירור בלתי נכונות או 
מוגזמות במידה כזו שהציבור לא יאמין להן, לא יהיה 
מסוג  מוגזמות  אמירות  תביעה.  עילת  לבסס  כדי  בהן 
מבחן  לפי   "  mere puff  " "puffing"או  לכנות  נהוג  זה 
הרצינות, שקנה כאמור שביתה בפסקה האנגלית לפני 
 wheatear a reasonable man  " שנים רבות יש לבחון
 would take the claim being made as being a serious

"claim or not

על היחס בין דוקטרינת ה"puffery" לבין מבחן הרצינות, 
כי מקום  ניתן לומר  כך,  נוספת.  ניתן להשקיף מזווית 
בו הפרסום אינו אלא גוזמא באלמה של מוכר המהלל 
את מרכולתו תוך שימוש בסופרלטיבים שאינם ניתנים 
ציבור  שהרי  מהותי,  אינו  השווא  מצג  אזי  להוכחה, 
בתחום  הגזמה  של  מסוימת  למידה  רגיל  הצרכנים 
מושפעות  להיות  הבריאות  של  דרכו  והן  הפרסום, 
מאמירות מסוג זה. עוד ניתן לומר, כי שיקולי מדיניות 
מצדיקים אי הכרה בקיומה של עילת תביעה בגין מצגים 
מסוג puffery וכי על בתי המשפט למשוך ידם מהכרעה 
כן, בתי  יותר". שאם לא  לגביי סחורתו של מי "טובה 
המשפט עלולים להפוך לזירת התגוששות של מתחרים 
סחורתם  כי  לטענתם  גושפנקא  אחרי  התרים  עסקיים 

טובה מזו של המתחרה. 
ה  דוקטרינת  לטעמי  כי  ואומר  המאוחר  את  אקדם 
puffery היא בעלת הגיון רב. עם זאת, יש טעם מסוים 
לבין  ומשבח את מרכולתו  סוחר המהלל  בין  בהבחנה 
הגיון  יש  כי  דומה  חברו,  סחורת  את  המשמיץ  סוחר 
שלילית  השפעה  מפני  החשש  על  הזרקור  בהצבת 

פוטנציאלית על הצרכן לבל יוטעה.

תיאור כוזב - מהתם להכא

ונתכנס לדל"ת אמותיה של עוולת תיאור  עתה, נשוב 
כוזב ולסוגיה העומדת להכרעתנו במקרה הנוכחי. כזכור 
בית משפט קמא מצא, כי נתקיימו יסודותיה של עוולה 
זו בשני הקשרים: האחד - תיאור כוזב מצד החברה בנוגע  
הביטוח  סוכני  בהצגת  ביטוי  לידי  הבא  אחר",  "לעוסק 
כוזב  תיאור   - והשני   ; ומיותרים  מיושנים  כארכאיים, 
מצד החברה בנוגע לה עצמה, שבא לידי ביטוי במסר 
שהחברה  הפרמיה  שיעורי  ולפיו  בתשדירים  המועבר 
גובה מהלקוח אטרקטיביים יותר מאלה הנגבים על ידי 
של  העדרה  בזכות  וזאת  המסורתיות  הביטוח  חברות 

עמלת סוכן ביטוח. נדון בשתי קביעות אלה כסדרן. 

תיאור כוזב מצד החברה בנוגע 
לסוכני הביטוח

לטעמי, שגה בית המשפט קמא בקביעתו כי האופן בו 
הוצגו סוכני הביטוח בתשדירים עולה כדי "תיאור כוזב" 
במובנו לפי סעיף 2 לחוק עוולות מסחריות, זאת בשל 

מספר טעמים. אפרט. 
עיון מדוקדק בנימוקיו של בית משפט קמא מעלה, כי 
קביעתו נסמכה, בראש ובראשונה, על "מטרת הקמפיין" 

להביא  החברה  של  כביכול  הפסולה  שאיפתה  ועל 
להכחדתו של סוכן הביטוח מן העולם. מוטיב זה שזור 
בפסק דינו של בית משפט קמא, בבחינת המסד עליו 
בנוי ניתוח העוולה בפסק הדין. בית המשפט אף ייחס 
בנוגע  החברה  של  האסטרטגיה"  ל"מסמך  רב  משקל 
הכפפות"  את  "להסיר  החברה  החליטה  שבו  לקמפיין, 
שהתחשבות  אלא  הביטוח.  בסוכני  מלחמה  ולנהל 
בפרמטר זה כחלק ממערך השיקולים הרלוונטיים בעת 
שגויה  היא  כוזב,  תיאור  עוולות  של  יסודותיה  בחינת 

מיסודה והיא מערבת מן בשאינו מינו. אסביר. 
חופשית,  כלכלה  של  בעולם  כללית:  בנימה  ראשית, 
השוק  נתח  על  להשתלט  מסחרי  גורם  של  שאיפתו 
הרלוונטי ו"להכחיד" את מתחריו היא שאיפה לגיטימית, 
ויהיו שיטענו שמדובר בשאיפה טבעית ומתבקשת. היה 
זה בית המשפט המחוזי עצמו שהכיר בכך כי המטרה 
של הגדלת פלח השוק על חשבון המתחרה היא מטרה 

ראויה ומרכזית במשק תחרותי. 

ראוי שבתי המשפט ינקטו גישה ליברלית בנושא 
הדיבה המסחריות, תוך מתן משקל ראוי לחופש 
הביטוי... החשוב לענייננו, שזוהי הזירה בה ראוי 
שתתנהל התחרות המסחרית שבין הצדדים, וכל 
עוד אין מדובר בהתנהלות מפרת חוק - טוב לה 
שתישמר לזירה זו ולא תזלוג לזירה המשפטית

איני סבור, כי יש להבחין לעניין זה בין השאיפה להגדיל 
השאיפה  לבין  המתחרה,  חשבון  על  השוק  נתח  את 
המתחרה  את  ולהוציא  כולו  השוק  נתח  על  להשתלט 
מהתמונה )"להכחידו"(. זו גם זו שאיפה לגיטימית, גם 
אם הגשמתן אינה תמיד רצויה מנקודת מבטן של הצרכן 
בהאידנא,  במיוחד  נכונים  הדברים  בכללותו.  והשוק 
עלולים  אכן  האינטרנט  ורשת  הטכנולוגיה  כאשר 
בניסיונו  המחוקק,  שלמים.  ענפים  בעתיד  להכחיד 
להבטיח כי "שדה קרב" התחרותי לא יגלוש למחוזות 
בלתי לגיטימיים, התווה שורה של כללים. אולם, כללים 
של  שאיפתם  את  השורש  מן  לעקור  נועדו  לא  אלה 
שהייתה  שאיפה  השוק,  על  להשתלט  השוק  שחקני 

ועודנה שאיפה לגיטימית.

לענייננו, עוולת תיאור כוזב היא אחד הכלים שהעמיד 
המחוקק לצורך הבטחת קיומה של תחרות הוגנת, אולם 
הדין  היא  ואין  ונקודתי,  צר  באספקט  מתמקדת  היא 
בנתח  שיווי המשקל התחרותי  על שימורו של  האמון 
השוק הרלוונטי. יש להבחין אפוא בין המניע לפרסום, 
הפרסום.  של  האפשרית  והתוצאה  הפרסום,  מאפייני 
שאיפתו של גורם מסחרי לדחוק את מתחריו מן השוק, 
אינה יכולה לשמש אבן בוחן לקביעה אם פרסום כלשהו 

הוא פרסום כוזב.

לשון אחר: שאיפתו של שחקן ״להכחיד״ את מתחרהו, 
יסוד  את  להוכיח  הצורך  את  להגמיש  כדי  בה  אין 
ה״כזב״ שבפרסום. אין מדובר ב ״מקבילית כוחות״ בה 
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התקיימותו של היסוד האחד מפחיתה את הצורך בקיומו 
דרישה  היא  בפרסום  הכזב  דרישת  האחר.  היסוד  של 
סטטוטורית, יסוד מיסודותיה של העוולה, והקביעה אם 
היא נתמלאה מנותקת מהשאלה מה הסיבה שהובילה 

לפרסום.

שאין  בהינתן  הכרעה:  הדרושה  העיקרית  ולשאלה 
מחלוקת כי החברה היא בגדר ״עוסק״ וכי התשדירים הם 
בגדר ״פרסום״, האם ניתן לומר כי התשדירים מפרסמים 

״מידע שאינו נכון״ ובכך מהווים ״תיאור כוזב״?
הוצגו  בו  באופן  הביטוח  סוכני  הצגת  כי  סבור  איני 
בתשדירים, כביכול הם מיושנים ונהנתנים וכיו״ב, עולה 
כדי תיאור כוזב. הטעם לכך הוא שספק אם יש לראות 
בתוכן המוצג משום ״מידע״, ואף אם מדובר ב ״מידע״ - 
אין מדובר במידע כוזב. כפי שיפורט, מסקנה זו עולה הן 
מלשונו של סעיף 2 לחוק עוולות מסחריות, והן מהאופן 
המהווה  במפגיע  השקר  עוולת  ופורשה  פותחה  בו 
כוזב,  תיאור  עוולת  בנויה  עליו  ההיסטורי  המסד  את 
הפרסומת  כתחום  שהתפתחו  העקרונות  לאור  וזאת 

ההשוואתית בדין האנגלו ־ אמריקאי.
עוולת תיאור כוזב אוסרת על פרסום מידע כוזב, ובלשון 
הסעיף: "מידע״ שהוא "אינו נכון". עוולת השקר במפגיע 
נוקטת לשון דומה ואוסרת על פרסום ״הודעה כוזבת״. 
אף שניתן היה לכאורה לדקדק באופן ניסוחן של שתי 
״הודעה״  ו  "מידע״  אם  בשאלה  ולהתפלפל  העוולות 
ניסיון  - איני רואה לעשות כן, באשר דומה כי  חד הם 
שבחירתו  המחוקק,  לכוונת  חוטא  זה  מעין  מלאכותי 
ליצור גרסה מרוככת של עוולת השקר במפגיע התבטאה 
בעיקר בוויתור על יסוד הזדון, ולא במעבר הדרמטי מ 

״הודעה״ ל ״מידע״.

על כל פנים, אף אילו היה מקום להבחין בין שתי התיבות, 
לא היה בכך כדי לסייע לסוכנים במקרה דנן, שכן ניתן 
היה לומר כי מבין השתיים, דווקא התיבה ״מידע״ היא 
שיפורט  וכפי  יותר,  אובייקטיבי  נופך  בעלת  לכאורה 
להלן - הצגת הסוכנים באופן בו הוצגו בתשדירים לא 

כללה מידע אובייקטיבי מסוג כלשהו.

עוולת  של  וגבולותיה  ליסודותיה  הנוגע  בכל  לטעמי, 
תיאור כוזב, ראוי לאמץ את העקרונות שהשתרשו בדין 
הצגת  בין  בהיבט של ההבחנה  הן  ־ אמריקאי,  האנגלו 
והן  הרצינות,  למבחן  בנוגע  הן  דעה,  להבעת  עובדה 
באשר לאופן בו התפתחה דוקטרינת puffery. לטעמי, 
עקרונות אלה הם לא רק הגיוניים, אלא אף מתבקשים, 
הן מטעמים  ותכליותיו,  הדין המהותי  הן מטעמים של 
משפטית.  מדיניות  של  מטעמים  והן  הראיות  דיני  של 
הדברים כבר עלו מבין השיטין בפרק הקודם, ועל כן לא 

אאריך בהצגתם מחדש.

ניתן לומר, כי שלושת העקרונות דלעיל אינם היבטים 
זה  בזה, משקפים  זה  כרוכים  אלא  וכלל,  כלל  נפרדים 
מזווית  עקרון  אותו  את  מבטא  מהם  אחד  וכל  זה,  את 
אחרת. אם תרצו, ניתן לדמות כל אחד מהם לצלע אחת 

במשולש שקדקודו מצביע בכיוון אחד ברור:
הגנה על התחרות באמצעות מניעת הטעיה של הצרכן 

הפוטנציאלי.

שאיפתו של שחקן ״להכחיד״ את מתחרהו, אין 
בה כדי להגמיש את הצורך להוכיח את יסוד ה 

״כזב״ שבפרסום. אין מדובר ב ״מקבילית כוחות״ 
בה התקיימותו של היסוד האחד מפחיתה את 
הצורך בקיומו של היסוד האחר. דרישת הכזב 

בפרסום היא דרישה סטטוטורית, יסוד מיסודותיה 
של העוולה, והקביעה אם היא נתמלאה מנותקת 

מהשאלה מה הסיבה שהובילה לפרסום

ויסוד  צרכנית,  עוולה  אינה  כוזב  תיאור  עוולת  ודוק: 
אף  כוזב  תיאור  עוולת  מיסודותיה.  יסוד  אינו  ההטעיה 
רק  אלא  שהוטעה,  לצרכן  תביעה  זכות  מעניקה  אינה 
לעוסק שנפגע מהפרסום הכוזב. אלא שבלא הטעיה או 
חשש להטעיה של הצרכן הפוטנציאלי, בהעדר בחירה 
לנטוש  )או  המפרסם  הגורם  את  להעדיף  צרכנים  מצד 
את הגורם שנגדו כוון הפרסום( בעקבות הפרסום הכוזב, 
שלשמה  והתכלית  להינזק,  צפוי  לא  התובע  העוסק 
נועדה העוולה לא נפגעת )ונזכיר כי עוולת תיאור כוזב 

אינה מאפשרת קבלת פיצוי בלא הוכחת נזק(.
לשון אחר: עוולת תיאור כוזב נועדה למנוע מגורם עסקי 
למשוך אליו צרכנים )או להבריח צרכנים פוטנציאליים 
מגורמים עסקיים מתחרים( באמצעות פרסומים כוזבים. 
מתחרים  בין  הוא  העוולה  במסגרת  המתנהל  הדו־קרב 
פעיל  חלק  נוטל  שהצרכן  מבלי  עצמם,  לבין  עסקיים 
בכך. ואולם, הקרב בין המתחרים העסקיים הוא על ליבו 
כדי  עולה  פרסום  אם  לקבוע  בבואנו  לכן,  הצרכן.  של 
תיאור כוזב, שומא עלינו לבחון כיצד הוא נתפש בעיני 

הצרכן הפוטנציאלי, ברוח "מבחן הרצינות".
המעוול  התנהלות  השפעת  את  לבחון  הצורך  כי  יוער, 
צרכניות  עוולות  של  נחלתן  אינו  הצרכן,  על  הנתבע  ־ 
בלבד. כך, למשל, בעוולת גניבת עין המעוגנת בסעיף 
ו לחוק עוולות מסחריות, יסוד החשש להטעיית הצרכן 
הוא יסוד מיסודותיה, אף שלאינטרס של הצרכן לזהות 
נכונה את המוצר אותו הוא רוכש אין משקל בעוולה זו, 
שכל כולה נועדה להגן על התובע מפני פגיעה בזכותו 

הקניינית במוניטין שרכש.
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נשבר לך?
   מרכזי השירות של לוסיא גלס לשירותך

 ומראותכולל מנגנוניםואוטובוסיםמסחרי, משאיות הרכב - פרטי, זגגות לכל סוגי 
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בעולם הפרסום והשיווק המסחרי, אנו למעשה מכירים 
לספוג  מוכנים  מסוים שאנו  מסוג  ״שקרים"  בכך שיש 
מקבלים  שאנו  הוא  לכך  הטעם  קיומם.  עם  ולהשלים 
בשבח  להפריז  הסוחר  של  נטייתו  את  מאליו  כמובן 
מרכולתו, ואנו מתייחסים להתבטאויות מסוג זה בהתאם 
במידה רבה של סקפטיות. יש להתייחס לאמירות מסוג 

זה ״עם קמצוץ נאה של מלח".
לאמור:  הרצינות,  מבחן  של  התפתחותו  מובנת  מכאן 
רק אמירה שהצרכן הסביר יתייחס אליה ברצינות, היא 
אמירה המקימה עילה. דברים אלה קשורים קשר הדוק 
לתכליתה של העוולה שהזכרנו לעיל - הגנה על התחרות 
באמצעות מניעת הטעיה של הצרכן הפוטנציאלי. זאת, 
שכן מקום בו מדובר בפרסום שהצרכן הסביר לא צפוי 
מפני  ממילא מתפוגג החשש  ברצינות,  אליו  להתייחס 
אם  )בין  הצרכנים  של  ההתנהגות  דפוסי  על  השפעה 
כוזב  פרסום  המפרסם  הגורם  אל  משיכתם  של  בדרך 
״הברחתם״ מהמתחרה  בדרך של  ובין אם  עצמו,  לגבי 

שכנגדו בוצע פרסום כוזב שלילי(.
על רקע זה, ההבחנה בין פרסום המציין עובדה או נתון, 
לבין פרסום שהוא בגדר הבעת דעה גרידא - היא הבחנה 
מתבקשת. ראשית, כפי שנאמר לעיל, דעתו של סוחר, 
בפרט לגבי טיב סחורתו שלו, מתקבלת על ידי הצרכן 
הסביר מלכתחילה בספקנות מה, וכפי שציינתי בעבר, 

ההנחה היא כי הצרכן אינו ״פתי מאמין לכל דבר".
שנית, מבחינה ראייתית, כאשר עוסק מתייחס לסחורתו 
היכולת  בין  תהומי  הבדל  יש  מתחרהו,  לסחורת  או 
להוכיח "כזב״ בדבריו כאשר מדובר באמירה עובדתית, 
לבין היכולת לעשות כן כאשר מדובר בהבעת דעה. כך, 
יותר, היא  זול  כי המוצר שלו  למשל, טענה של פלוני 
פלוני  זאת, טענה של  טענה שניתנת לאימות. לעומת 
הניתנת  שאלה  אינה  כבר  יותר,  טוב  שלו  המוצר  כי 
לבחינה אמפירית, כי אם שאלה של הערכות והשערות, 
לבירור  המתאימה  הזירה  אישית.  העדפה  לומר  שלא 
התשובה לשאלה סחורתו של מי טובה יותר, אינה בתי 
המשפט, לנוכח החשש שמא יהפכו לזירת התגוששות 
כי  לטענתם  גושפנקא  שיבקשו  עסקיים  מתחרים  בין 

סחורתם טובה מזו של המתחרה.

בפרסום  אלא  דעה,  בהבעת  מדובר  אין  כאשר  מנגד, 
להכרה  מובילים  כולם  החיצים  כוזבת,  עובדה  המציין 
בהנחה,  היגיון  יש  ראשית,  תביעה.  עילת  של  בקיומה 
לפרסום  שאת  ביתר  להאמין  יטה  הממוצע  הצרכן  כי 
בעל אופי עובדתי )כגון פרסום הנוגע למחיר או טענה 
נתונים  או  מדעיים  כלים  באמצעות  לכאורה  המגובה 
אמפיריים(. או ־ אז, החשש מפני הטעיה צרכנית גובר. 
מדובר  כאשר  ראייתית,  מבחינה  שצוין,  כפי  שנית, 

בקלות  להפריכה  או  להוכיחה  ניתן  עובדתית,  בטענה 
יתרה לעומת פרסומים מסוג הבעת דעה. ממילא, משעה 
שהדברים ניתנים וראויים להוכחה, אין כל מניעה שבתי 

המשפט ישמשו זירה לבירור העובדתי הרלוונטי.
לבסוף, ושמא בתחילה, דומה כי לשון החוק תומכת אף 
היא בהבחנה בין ציון עובדה כוזבת להבעת דעה. פשוטו 

של מקרא, ש ״מידע כוזב״ הוא מידע מן הסוג שניתן 
לקבוע לגביו, על פי אמת מידה אובייקטיבית, אם הוא 
נכון אם לאו. ברם, כאשר מדובר בהבעת דעה, הניסיון 
להתחקות אחר נבכי נפשו של המפרסם ולבחון עד כמה 
הוא עצמו מאמין לדעה שהביע, הוא במידה רבה ניסיון 

עקר וחסר תוחלת.

אין להתפלא אפוא, כי גם בתחומי משפט אחרים כגון 
כאשר  יחולו  השווא  מצג  דיני  כי  נקבע  החוזים,  דיני 
ולא  משפטי,  או  עובדתי  נתון  לגבי  בהצהרה  מדובר 
בדברי  או  גרידא  בהערכה  דעת,  בחוות  מדובר  כאשר 
הפרשנות  התחתונה,  בשורה  כן,  כי  הנה  התפארות. 
יותר  מתיישבת  ותכליתה  העוולה  לשון  של  הטבעית 
או  כוזבת  השוואה  תכלול  הפרסומת  כי  הדרישה  עם 
מטעה של "נתונים ספציפיים׳', להבדיל מגוזמא בעלמא 

או מהבעת דעה.
אמריקאי,   - האנגלו  בדין  שפותחו  העקרונות  יתר 
ההבחנה  למשל,  כך,  זו.  הבחנה  עם  היטב  מתיישבים 
המתחרה  סחורת  את  המשמיץ  פרסום  בין  המוזכרת 
לנתון  או  )דהיינו מתייחס לפגם מסוים  באופן ספציפי 
כללי  גוון  בעל  לבין פרסום  וכיו׳׳ב(,  כגון מחיר  מסוים 
- דומה במהותה להבחנה בין ציון עובדה להבעת דעה. 
puffery אינם אלא ביטוי  גם העקרונות של דוקטרינת 
לעקרונות שהוצגו לעיל. רוצה לומר, שהעקרונות כולם 
משמשים בערבוביא, ואינם אלא צדדים שונים שנועדו 

להגשים את אותה תכלית.

יהיו שיחמיצו פנים אל מול כוחם הגובר של 
תאגידים המסלקים מדרכם מתחרים, ולעומתם 
יהיו שיקדשו את כלכלת השוק. ואולם, התשובה 
לשאלה אימתי התעשרות היא "שלא כדין", אינה 
נחתכת על פי "תחושתו הסובייקטיבית של כל 

שופט", ולא "רגש הצדק האינדיווידואלי" שלו הוא 
שיקבע אימתי השבה היא צודקת לפי כללי היושר

אין לכחד, כי הביקורת שהושמעה בנוגע לצורך להבחין 
בין סוחר המהלל את סחורתו שלו, לבין סוחר המשמיץ 
את סחורת המתחרה, יש בה טעם. לטעמי, ייתכן כי ניתן 
להכיל הבחנה זו בתוך דל״ת אמותיה של עוולת תיאור 
כוזב, ולמצוא לה עיגון מסוים במסגרת מבחן הרצינות. 
דהיינו, כאשר סוחר מהלל את מרכולתו שלו, השפעת 
הדברים על הצרכן הסביר היא מינורית, אם בכלל. אולם 
כאשר סוחר מזהיר מפני סחורתו הגרועה של מתחרהו - 

ייתכן כי צרכנים ישיתו ליבם לדברים ביתר קלות.
יישום הדברים למקרה דנן מוביל לתוצאה אחת שאין 
בתשדירים  הסוכנים  הוצגו  בו  האופן  כי  והיא  בלתה, 
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פשוטים  מאחר שהדברים  כוזב.  תיאור  כדי  עולה  אינו 
ומתבקשים, אין כאן מקום להאריך, ואסתפק בהתייחסות 

קצרה.
כמיושנים  הסוכנים  הצגת  כי  חולק  אין  ראשית, 
ונהנתנים, אינה בגדר הצגת טיעון שבעובדה, ואף אינה 
מתיימרת לעשות כן. מדובר בהצגה פארודית של דמות 
דמותה  באמצעות  המסך(  גבי  על  נראה  )שאינו  הסוכן 
האקסצנטרית והתזזיתית של מזכירתו. אין כאן עובדה 
ולא  המציאות  של  הצגה  לא  עובדה,  של  צל  לא  ואף 
אותנו  מובילה  זו  קביעה  המציאות.  את  להציג  ניסיון 
לנקודה הבאה שעניינה מבחן הרצינות. לטעמי, הטיעון 
המוצג בתשדירים ולפיו הסוכן הוא נהנתן ומיושן ולכן 
הצופה  ידי  על  ברצינות  להילקח  צפוי  אינו  מיותר, 
הסביר. האלמנט ההומוריסטי הדומיננטי שמאפיין את 

התשדירים במקרה דנן - רק מחזק מסקנה זו.
המחוזי  המשפט  בית  של  להידרשותו  באשר  לבסוף, 
לעקרון היסודי של "דעלך סני לחברך לא תעביד״ )בבלי, 
שבת ל״א, ע״א(. עיקרון זה ודאי עומד בתוקפו כמגדלור 
ערכי ומוסרי, וראוי לו לכל אדם שיהיו הדברים חקוקים 
כדי  כשלעצמו,  בו,  אין  זה  עיקרון  ברם,  ליבו.  לוח  על 
לקבוע אם פרסום כלשהו כולל מידע כוזב. יש להישמר 
את  יתרה  הרחבה  המרחיבה  תכליתית  פרשנות  מפני 
אלה  דברים  סובלת.  החוק  שלשון  הפרשנות  מתחם 
מקבלים משנה תוקף בהקשר הנוכחי, משעה שהמחוקק 
העניק מזור ספציפי לאדם הנפגע מפרסום העלול לפגוע 
בכבודו או במשלח ידו, בדמות הוראותיו עול חוק איסור 

לשון הרע.

תיאור כתב מצד החברה בנוגע 
לה עצמה

בית המשפט המחוזי קבע, כי הרושם המתקבל באופן 
לצופים  קריאה  נשמעת  בהם  מהתשדירים,  ישיר 
אי  כי  הוא   - מיליון  ל־9  ולעבור  סוכן"  "לממן  לחדול 
הפרמיה  עלויות  הקטנת  משמעו  הביטוח  סוכן  מימון 
ב״סוג  מדובר  המחוזי,  המשפט  בית  לדברי  למבוטח. 
המשתלם  הפרמיה  שיעור  את  להקטין  התחייבות  של 
בפוליסות הנערכות בחברה מאחר שאין בהן את רכיב 
לא מופחתת  בו  ״מקום  לכן,  סוכן הביטוח".  שכרו של 
מתנה  חודש  מתן  ואף  מהפרמיה  הסוכן  עמלת  בפועל 
אינם מביאים לשוני מהותי בשיעור הפרמיה המשתלמת 
בין חברות הביטוח המסורתיות לזו של החברה, כי אז 

יש במידע זה כדי להטעות את הלקוחות".
העולה  המסר  כי  סבור  אני  אף  קמא,  משפט  כבית 
אמור  הסוכן  בעמלת  החיסכון  כי  הוא  מהתשדירים 
בניגוד  זאת,  להוזלה של פרמיית הביטוח. עם  להוביל 
להסיק  ניתן  כי  סבור  איני  המחוזי,  המשפט  לבית 
הפרמיות  כל  כי  החברה  "התחייבות״ של  מהפרסומות 
הם,  באשר  המבוטחים  כל  עבור  הביטוח  סוגי  כל  של 
זולות אצלה לעומת חברות הביטוח המתחרות. למעשה,
קמא  משפט  בית  ידי  על  שצוטטו  מהתשדירים  אחד 

בהקשר זה ממש, מלמדים בדיוק ההיפך:
לא  לנצח.  קשה  מיליון  תשעה  של  ההצעות  "את 
מסוכן  קיבלתם  השוקה.  מבחן  אל  הצטרפו  מאמינים? 

הביטוח שלכם הצעה זולה יותר לביטוח מקיף לרכב 

ייתכן כי ניתן להכיל הבחנה זו בתוך דל״ת 
אמותיה של עוולת תיאור כתב, ולמצוא לה עיגון 
מסוים במסגרת מבחן הרצינות. דהיינו, כאשר 
סוחר מהלל את מרכולתו שלו, השפעת הדברים 
על הצרכן הסביר היא מינורית, אם בכלל. אולם 
כאשר סוחר מזהיר מפני סחורתו הגרועה של 
מתחרהו ־ ייתכן כי צרכנים ישיתו ליבם לדברים 

ביתר קלות

ונשארתם אצלו, קבלו מאתנו מאה שקלים מתנה".
החברה עצמה היתה מודעת לכך שתיתכנה הצעות מחיר 
זולות מההצעות שלה, ולא רק שלא הסתירה זאת אלא 
אף התייחסה לכך באחד התשדירים. הנה כי כן, בשורה 
כי  היא,  מהתשדירים  העולה  הרוח  אם  גם  התחתונה, 
שיעורי הפרמיות אצל החברה זולים משיעורי הפרמיות 
אצל המתחרים בזכות החיסכון בעמלת הסוכן, לא ניתן 
להסיק התחייבות מפורשת או משתמעת מצד החברה 

למחיר הזול ביותר.
את  אימץ  עצמו  קמא  משפט  בית  כי  לציין,  חשוב 
אצל  הפרמיות  כ־65% משיעורי  כי  העובדתית,  הטענה 
זולים מהפרמיות הנגבות אצל חברות הביטוח  החברה 
המסורתיות. לאור נתון זה, בית משפט קמא הסיק, כי 
הנגבות  מאלו  יקרות  החברה  אצל  מהפרמיות  כ־35% 
אצל המתחרות, ומכאן שהתשדירים מהווים הטעיה של 
הצרכן. דא עקא, שכפי שהובהר לעיל, התשדירים לא 

כללו כל התחייבות להציע את המחיר הנמוך ביותר.
שליש  כשני  ולפיו  המוזכר,  הנתון  דווקא  לטעמי, 
מהפרמיות זולות יותר אצל החברה, הוא המלמד כי אין 
נתון  שלאור  משום  זאת,  הצרכן.  של  בהטעיה  מדובר 
העולה  התמונה  אחריו(,  להרהר  המקום  זה  )שאין  זה 
מהתשדירים לפיה הפוליסות אצל החברה זולות יותר - 

היא במהותה תמונה נכונה.
עולה מהאמור, כי גם הפרסום של החברה לגבי עצמה, 
שכלל מסר בעל אופי כללי ובלתי מחייב, לפיו המחירים 
אצלה זולים יותר בזכות ״החיסכון״ בעמלת הסוכן - אינו 

עולה כדי תיאור כוזב.

תחרות בלתי הוגנת

בית המשפט קבע, כי אופן התנהלות החברה במסגרת 
הקמפיין הייתה פסולה ובלתי ראויה, בכך שהציגה את 
"המתחרים באופן שאינו מדויק ופוגעני, לשון המעטה״; 
כי נקודת המוצא של החברה, ולפיה לסוכן הביטוח אין 
"בלתי  בהיותה  ״בעייתית״  היא  הביטוח,  בעולם  מקום 
מטרה  לעצמו  להגדיר  יכול  אינו  עוסק  וכי  מוסרית״; 
׳לא  בכלים  שימוש  באמצעות  מתחרהו  את  ״להדיר 
קונבנציונאליים׳". בית המשפט ציין, כי הפעולות שנקטה 
בתודעה  ממש  של  שינוי  לגרום  כדי  בהן  היה  החברה 
הציבורית, וזאת באמצעות הצגת נתונים בלתי מדויקים 
בכך,  הביטוח.  סוכן  של  והתנהלותו  לתכונותיו  בנוגע 
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נקבע, מתקיים אותו ״דבר מה נוסף״ המגבש עילה לפי 
דיני עשיית עושר ולא במשפט. לטעמי, גם בנקודה זו 
דין ערעור החברה להתקבל, וזאת בשל מספר טעמים. 
עילת  מפורש  באופן  שלל  המחוקק  בו  מקום  לטעמי, 
היזקקות  באמצעות  זו  הוראה  ״לעקוף"  אין  תביעה, 
לדיני עשיית עושר ולא במשפט. אכן, כפי שציין השופט 
באיזון  לנו  עניין  כי  תמיד  לזכור  ״יש  ריבלין,  אליעזר 
סבוך בין ערכים לאינטרסים מתנגשים שבהם מובאת 
בחשבון טובת הפרט והכלל״. איזון זה, שהובא בחשבון 
תביעה  עילת  השולל  הסדר  הוליד  המחוקק,  ידי  על 
לפי חוק איסור לשון הרע, גם כאשר מדובר בפרסום 
הנעשה בקונטקסט מסחרי בין מתחרים עסקיים. הסדר 
זה עומד בתוקפו במקרה דנן, ועל כן, לטעמי, אין בדיני 
עקיפתו.  את  לאפשר  כדי  במשפט  ולא  עושר  עשיית 
בהם  אין  קמא  משפט  בית  של  הקונקרטיים  נימוקיו 
כדי לשנות ממסקנה זו. כך, לדוגמה, הנמקתו של בית 
המשפט כי נקודת המוצא של החברה - ולפיה "אין מקום 
הביטוח בעולם לסוכן הביטוח" היא ״בעייתית" ובלתי 
שצוין  כפי  מבוטל.  בלתי  קושי  מעוררת   - מוסרית" 
בחלקו הראשון של פסק הדין, שאיפתו של גורם עסקי 
לדחוק את מתחרהו מן השוק, אינה פסולה כשלעצמה 
)ובלבד שהניסיון להגשימה נעשה על פי החוק(. אכן, 
יהיו שיחמיצו פנים אל מול כוחם הגובר של תאגידים 
ולעומתם  ובפועל,  בכוח  מתחרים  מדרכם  המסלקים 
לכוחות  המאפשרת  השוק  כלכלת  את  שיקדשו  יהיו 
לשאלה  התשובה  ואולם,  בחופשיות.  לפעול  השוק 
על  נחתכת  אינה  כדין",  "שלא  היא  התעשרות  אימתי 
פי ״תחושתו הסובייקטיבית של כל שופט״, ולא "רגש 
הצדק האינדיווידואלי" שלו הוא שיקבע אימתי השבה 

היא צודקת לפי כללי היושר.
ביטוח  סוכן  בו  עסקי  מודל  כי  החברה,  של  סברתה 
הוא  למבוטח  הביטוח  חברת  בין  מתווך  גורם  משמש 
מעין  מתווך  בגורם  צורך  עוד  אין  למעשה  וכי  מיושן, 
זה - אין בה כשלעצמה כדי למלא אחר הדרישה לאותו 
עושר.  בעשיית  עילה  להקים  שבכוחו  נוסף"  ״יסוד 
הסוכנים  הוצגו  בו  האופן  כי  הדין באשר לטענה,  הוא 
לעיל  שהוסבר  כפי  שכן  מדויק,  ובלתי  פוגעני  הוא 
הסביר  שהצופה  הומוריסטי  בתיאור  מדובר  בהרחבה, 
לא צפוי להתייחס אליו ברצינות. ממילא, אין להשקיף 
על הקמפיין כעל שימוש "בכלים לא קונבנציונאליים", 

כלשון בית המשפט.

סיכום וסוף דבר

ולפיהם  בעבר,  שאמרתי  לדברים  אחזור  סיום,  בטרם 
בנושא  ליברלית  גישה  ינקטו  המשפט  שבתי  ראוי 
הדיבה המסחרית, תוך מתן משקל ראוי לחופש הביטוי.
גרוניס,  אז(  )כתוארו  השופט  של  מדבריו  אביא  כן 
בין  הסכסוך  של  הקודמים  מגלגוליו  באחד  שנכתבו 
דנן.  המערערת  ־  החברה  נגד  הביטוח  סוכני  לשכת 
הדברים נאמרו אמנם במסגרת בקשת רשות ערעור על 
הם  כי  דומה  אולם  זמני,  סעד  למתן  בבקשה  החלטה 

עומדים בתוקפם ויפים גם למקרה שלפנינו:
באופן  מציג  התשדיר  קמא,  משפט  בית  שציין  "כפי 
של  ישירה  שבהתקשרות  היתרון  את  ומוגזם  היתולי 
בהצגה  שמדובר  כמובן,  ביטוח.  חברת  עם  מבוטח 

פרסומת,  תשדיר  לגבי  הוא  שכך  וטבעי  חד־צדדית, 
הבא לשבח את מרכולתו של המפרסם. יש לזכור, כי 
מניעה  כמובן שאין  כן,  ועל  מדובר בתחרות מסחרית 
כי המבקשים יפרסמו תשדירים בעלי אופי דומה, אך 
מכיוון הפוך, היינו שידגישו, ואף זאת בצורה ־ היתולית 
ועל דרך הגזמה, את החסרונות של עשיית ביטוח שלא 

באמצעות סוכן ביטוח, אלא באופן ישיר.
האתר  גלי  על  להתנהל  צריכה  המסחרית  "התחרות 
מובן  המשפט.  בבית  ולא  האחרים  הפרסום  ובאמצעי 
מאליו שאם קיימת חריגה מן החוק, יאמר בית המשפט 
את דברו, אך לא שוכנעתי שקיימת הצדקה להתערבות 

שיפוטית לעת הזו במקרה הנוכחי״.

והנה, מתברר שעצתו של הנשיא גרוניס לא נפלה על 
החברה  ביקשה  בפנינו  הדיון  במהלך  ערלות.  אוזניים 
להקרין בפנינו סרטון פרסומת שהופק מטעם המשיבים. 
דומים  מאפיינים  בעל  בסרטון  ומדובר  בסרטון,  צפינו 
דנן.  הערעורים  נסבים  עליהם  לתשדירים  מאד  עד 
- כביכול  וגם הוא מציג את החסרונות  גם הוא מוגזם 
בהתקשרות עם המתחרה )התקשרות עם נציג טלפוני 

להבדיל מהתקשרות באמצעות סוכן ביטוח(.
בחירתם  כי  החברה,  לטענת  להידרש  בכוונתי  אין 
של המשיבים להפיק סרטון מסוג זה משתיקה אותם 
החברה.  שהפיקה  הקמפיין  נגד  טענות  מלהעלות 
שתתנהל  ראוי  בה  הזירה  שזוהי  לענייננו,  החשוב 
התחרות המסחרית שבין הצדדים, וכל עוד אין מדובר 
בהתנהלות מפרת חוק - טוב לה שתישמר לזירה זו ולא 

תזלוג לזירה המשפטית. 

של   2017 ספטמבר  בגליון  במקור  הופיע  זה  מאמר 
הביא  חשבון.  רואי  לשכת  בטאון   - החשבון"  "רואה 
לדפוס: איתמר לוין - עורך משפטי | תמונות מפרסומת 

ביטוח ישיר
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מנכ"ל קופל גרופ

מיקי קופל

הסדרת כשל השוק בנושא הנהגת 
כתבי שירות ואופן שיווקם 
בחברות הביטוח

הפיקוח על הביטוח חייב להסדיר את כשל השוק בנושא הנהגת כתבי 
שירות ואופן שיווקם בחברות הביטוח. אי יישום ההנחיות יוביל לסגירת 

שוק כתבי השירות המשלימים  

ב-21 בדצמבר 2015 פירסם אגף שוק ההון, ביטוח 
וחסכון במשרד האוצר חוזר ביטוח בנושא "הנהגת 
כתבי שירות ואופן שיווקם". הרשות ערכה ביקורות 
ובדיקות בחברות ביטוח ובסוכנויות ביטוח ביחס 
עיקריים  הממצאים  החוזר.  הוראות  יישום  לאופן 
שעלו בביקורות והבדיקות התייחסו לשני סעיפים 
יוצג  השירות  כתב  מחיר  כי  הראשון,  בהוראות: 
תותנה  לא  כי  והשני,  הביטוח  מפוליסת  בנפרד 

רכישת תוכנית ביטוח ברכישת כתב שירות. 

כי  עולה   2017 באוגוסט  ב-2  שהופצה  מהטיוטא 
הממונה על הפיקוח על הביטוח הגב' דורית סלינגר 

זיהתה שלושה כשלים בנוגע ליישום החוזר: 
א. חברת הביטוח משווקת את כתבי השירות כחלק 
מאפשרת  אינה  כך  הביטוח.  מפוליסת  אינטגרלי 
כתבי  ללא  הביטוח  פוליסת  את  לרכוש  למבוטח 

השירות. 
ב. חברת הביטוח מפחיתה את עמלת הסוכן בגין 
את  כוללת  אינה  זאת  אם  ביטוח  פוליסת  מכירת 

כתבי השירות שאותם היא בוחרת לשווק.
ג. חברת הביטוח מתנה הנחות שונות בגין פוליסת 
הביטוח ברכישת כתבי שירות שאותם היא מציעה.

להפיץ  סלינגר  הגב'  החליטה  הכשלים,  בעקבות 
נכתב  המתקנת  בטיוטא  לחוזר.  מתקנת  טיוטא 
לאפשר  הביטוח  חברת  את  יחייב  ראוי  יישום  כי 

כתבי  ללא  ביטוח  פוליסת  כל  לרכוש  למבוטחיה 
את  תפחית  לא  הביטוח  חברת  בנוסף  שירות. 
ביטוח,  פוליסת  מכירת  בגין  הביטוח  סוכן  עמלת 
כתוצאה משיווק פוליסה על ידי הסוכן ללא כתבי 
כמו  הביטוח.  חברות  ידי  על  המשווקים  השירות 
בגין  הנחות  המעניקה  ביטוח  חברת  כי  נכתב  כן, 
רכישת פוליסה הכוללת כתב שירות, תעניק את 
אותן הנחות גם במקרה שבו נרכשה פוליסה ללא 

כתב שירות.
על אף שבהנחייה המקורית של הפיקוח, שפורסמה 
ב- 21 בדצמבר, 2015 נכתב במפורש כי "לא תותנה 
רכישת תוכנית ביטוח ברכישת כתב שירות", רוב 
זה  לסעיף  להתייחס  שלא  בחרו  הביטוח  חברות 
והמשיכו להתנות את רכישת כתבי השירות בחלק 

ניכר מהפוליסות לרכבים.
בטיוטא שהופצה ב- 2 באוגוסט 2017, נכתב כי על 
אף ששנת 2017 מגיעה עוד מעט לסיומה, החוזר 

המתקן והמחייב טרם הופץ.  

הסחבת הארוכה והעדר האכיפה מובילים לסגירת 
ידי  על  הרכב  לביטוחי  הנלווים  המוצרים  שוק 
בחופש  ישירה  לפגיעה  גורמים  הביטוח,  חברות 
הוגנות  בחוסר  ונגועים  העיסוק  ובחופש  הבחירה 
חברות  הביטוח. שכן,  חברות  לטובת  ענק  ורווחי 
נמוכים  במחירים  המוצר  את  רוכשות  הביטוח 
בפערי  סיכון,  כל  ללא  אותן  ומשווקות  מאוד 
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שירות שבר שמשות: 
1. כתב שירות זה מכסה אך ורק החלפת שמשות שבורות 

    בשמשות חלופיות. 
2. שירותי הזגגות יינתנו בתנאי שהנזק נגרם לשמשה בלבד ושלא 

    כתוצאה מתאונה בה הוגשה תביעה לגורם הנזק או לחברת הביטוח.
 3. המנוי חייב בבדיקת תקינות שמשות במקרים הבאים: החלפת 

    רכב, כשאין רצף שירות, בהרחבת כיסוי קיים וכשתאריך תחילת
    ביטוח החובה אינו תואם למנוי וגם כאשר המנוי מוחזר לתוקף 

    לאחר  שבוטל אוטומטית בגין אי תשלום (לאחר 45 יום).
 4. השמשה שתותקן תהיה שמשה חלופית  בעלת תו תקן מאותו סוג, 

    טיב ואיכות של השמשה השבורה.  במידה ואין באפשרות נותן השירות
    ו/או תחנת השירות למצוא שמשה תואמת  כאמור, ישתמש נותן

    השירות בשיקול דעתו ויהיה זכאי  לייבא שמשה חלופית בפרק זמן 
    שלא יעלה על 45 ימי עסקים ו/או  תוחלף השמשה בשמשה 

    חדשה מתוצרת יצרן כלי הרכב  או מתוצרת יצרן המורשה לייצר 
    עבור ייצרן כלי הרכב מאותו סוג.  

5. מימוש השירות לשבר שמשה יהיה בתוקף עד 14 יום 
    מיום אישור התביעה. 

6. השירות יינתן בתחנות הזגגות המופיעות באתר 
 .www.kopellgroup.co.il : החברה    

7. גובה ההשתתפות בשירות הינה בסך של 1500 ש״ח לכל שמשה.
8. השירות יינתן ע“י חברת אילן קאר גאלס בע״מ - 03-653-4444.

השירות לא ינתן במקרה של:
 1. שריטות ו/או סדקים החודרים את עובי השמשה.

2. שבר בשמשה אשר לא הייתה שלמה לחלוטין בטרם נשברה
    ו/או שלא הורכבה כיאות.

 3. שבר שנגרם במתכוון על ידי המבוטח או מטעמו.
 4. כל נזק שהוא תוצאה של מלחמה, פעולת אויב, פיגועים  חבלניים,

    נזקי טרור, התקוממות צבאית או עממית,  מהפכה מלחמת 
    אזרחים, מהומות אזרחיות, שביתה או השבתה  וכל נזק אשר

    הפיצוי בגינו ניתן עפ“י חוקי המדינה  וכן מהומות, קטטות,
    אירועים חבלניים ונזקים שהוכרו על ידי מס רכוש.

 5. גנבת שמשה, כל נזק אשר יגרם כתוצאה מרעידת אדמה, ברד 
    וכן כל נזק אשר ייגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל ומחוץ לשטח

    יהודה שומרון וחבל עזה  המצוי בשליטת מדינת ישראל. 
6. שמשות מיוחדות, שמשות שהותקנו בארץ בפתיחה לא מקורית

    ושמשות החורגות מתקן יצרן הרכב. למעט שמשות ארגז במקרים 
    בהם נרכשה  ”הרחבת שמשות לארגז“ והדבר צוין במפורש

    בשובר המנוי.
 7. קלקולים מכל סוג שהוא למנגנונים, גומיות, ניקלים, חיישנים 

    ואביזרי  עזר לשמשות.  שירות החלפת גומיות יינתן במידה 
   ונרכש בחבילת השירות.

 8. שבר לשמשה שארע כתוצאה או עקב תחרות ו/או במבחן נהיגה
     ו/או בדיקת כשירות נהיגה.

 9. נזק שנגרם בשל היות המבוטח ו/או מי מטעמו נתון להשפעת 
   סמים ואלכוהול.

10. נזק שנגרם בשעה שהרכב היה בשירות או בשימוש הצבא
      או כוחות הביטחון.

 11. קריאת השירות אינה תואמת לתאריכים המופיעים במנוי.
 12. שאין חפיפה לביטוח חובה או לביטוח קסקו יותר מחודש ימים

      ושמאי קבע שהנזק ישן.
 13. נזקי פח מעל $600 כתוצאה מתאונה (על פי הערכת שמאי)  ובלבד 
     שיש לרכב פוליסת מקיף או צד ג‘ תקפה  אזי, יידרש הלקוח לחתום

     על טופס אי הגשה.

1. השירות יינתן על ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטים לסוג השירות.
2. לרשותך מוקד שירות זמין 7/24 בטלפון 5676*.
3. כתב בשירות נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח.

4. החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי טפחות.
 

5676
kopellgroup.co.il*

כללי:

נותנת השירות קופל גרופ
(סטארט שרותי רכב בע״מ ח.פ - 514317585)

שד׳ ההסתדרות 66 חיפה 
כתב שירות זה אינו חלק מפוליסת הביטוח ונמכר 

לא מעורבות חברת ביטוח

כתב שירות 
לאוטובוסים
Kopellbus

מודעה
בענף  קיימים  שלא  גדולים  רווחים 
המוצרים  בנוסף,  תחרות.  בו  שיש 
אינטגרלי  כחלק  נרכשים  אשר 
בחירה,  לגביהם  ואין  מהפוליסה 
לצרכן  גבוהים  במחירים  נמכרים 
למגוון  דומים  או  תואמים  ואינם 
לרכוש  הצרכן  זוכה  אותם  המוצרים 
בשוק  הביטוח  סוכני  באמצעות 
שמאפשר תחרות הוגנת ושילוב של 

גורמים נוספים בתחום.  

המוצרים  בשוק  הפרטיות  החברות 
הנילווים לביטוחי הרכב נמדדות מידי 
יום בנושא הזמינות וטיב השירות והן 
רחבות  חבילות  הזמן  כל  מפתחות 
סוכני  לקוחותיהם.  רצון  לשביעות 
שירותיהן  את  שרוכשים  הביטוח, 
ללקוחות  מצוין  משירות  נהנים 
בוחרים  שהם  שירות  על  ומעמלות 
הם  הלקוחות  שכן  ללקוח  לרכוש 
הם  הסוכנים  הביטוח.  סוכני  של 
אלה  הלקוחות,  את  המגייסים  אלו 
ובעת  הנכונות  בתוכניות  שבוחרים 
אירוע בו נדרשת התערבות של סוכן 
הביטוח, הם אלו שנותנים מענה 24 

שעות ביממה ושבעה ימים בשבוע.
יעסקו  הביטוח  שחברות  מוטב 
הן  בו  תחום  ביטוחים,  במכירת 
המוצרים  תחום  את  מתמחות. 
שישאירו  מוטב  לביטוחים  הנילווים 
אף  הרי  בכך.  המתמחות  לחברות 
אחד אינו מצפה מחברת ביטוח לצאת 
בצוהרי יום שישי לחלץ רכב התקוע 

בכבישי רמת הגולן. 

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, 
להפיץ  וצודק  הכרחי  בצעד  החליטה 
את הטיוטא לתיקון החוזר. אך לצערי, 
לידי  בא  לא  החוזר  תיקון  היום,  עד 
שהלקוחות  היא  המשמעות  ביטוי. 
כבולים בתוכניות ללא זכות בחירה, 
להתגמש  יכולים  לא  הביטוח  סוכני 
חבילות  להם  ולהציע  הלקוחות  עם 
לצרכיהם  בדיוק  המתאימות  שירות 
ספק  לבחירת  הזכות  מכל,  וגרוע 
היחידות  מהלקוח.  נמנעת  שירות 
הן  התקנות  יישום  מאי  שמרוויחות 
חברות הביטוח שגוזרות קופון שמן 
על חשבון הלקוחות השבויים שלהן. 
הפיקוח על הביטוח חייב ליישם את 
 1.1.2018 עד  ולהפיצו  החוזר  תיקון 
מתאפיין  הנוכחי  שהמצב  מכיוון 

בהגבל עסקי וכשל שוק מובהק.
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שירות שבר שמשות: 
1. כתב שירות זה מכסה אך ורק החלפת שמשות שבורות 

    בשמשות חלופיות. שירות החלפת שמשות שבורות בשמשות
   מקוריות  יינתן במידה ונרכשה חבילה מתאימה. 

2. שירותי הזגגות יינתנו בתנאי שהנזק נגרם לשמשה 
    בלבד ושלא כתוצאה מתאונה בה הוגשה תביעה לגורם הנזק או

    לחברת הביטוח.
 3. המנוי חייב בבדיקת תקינות שמשות במקרים הבאים: 

    החלפת רכב,  כשאין רצף שירות, בהרחבת כיסוי קיים 
    וכשתאריך  תחילת ביטוח החובה אינו תואם למנוי וגם כאשר
    המנוי מוחזר לתוקף לאחר  שבוטל אוטומטית בגין אי תשלום 

    (לאחר 45 יום).
 4. השמשה שתותקן תהיה שמשה חלופית  בעלת תו תקן מאותו סוג,

    טיב ואיכות של השמשה השבורה.  במידה ואין באפשרות נותן 
    השירות ו/או תחנת השירות למצוא שמשה תואמת  כאמור, ישתמש

    נותן השירות בשיקול דעתו ויהיה זכאי  לייבא שמשה חלופית בפרק 
    זמן שלא יעלה על 45 ימי עסקים. 

5. מימוש השירות לשבר שמשה יהיה בתוקף עד 14 יום מיום
    אישור התביעה. 

6. השירות יינתן בתחנות הזגגות המופיעות באתר החברה :
 .www.kopellgroup.co.il    

7. גובה ההשתתפות בשירות הינה בהתאם לחבילת השירות שנרכשה 
    ועד 10% מעלות השמשה. 

8. השירות יינתן ע“י חברת אילן קאר גאלס בע״מ - 03-653-4444.

השירות לא ינתן במקרה של:
 1. שריטות ו/או סדקים החודרים את עובי השמשה.

2. שבר בשמשה אשר לא הייתה שלמה לחלוטין בטרם נשברה 
    ו/או שלא הורכבה כיאות.

 3. שבר שנגרם במתכוון על ידי המבוטח או מטעמו.
 4. כל נזק שהוא תוצאה של מלחמה, פעולת אויב, פיגועים  חבלניים,

    נזקי  טרור, התקוממות צבאית או עממית,  מהפכה מלחמת 
    אזרחים, מהומות אזרחיות, שביתה או השבתה  וכל נזק אשר

    הפיצוי  בגינו ניתן עפ“י חוקי המדינה  וכן מהומות, קטטות, 
    אירועים חבלניים ונזקים שהוכרו על ידי מס רכוש.

 5. גנבת שמשה, כל נזק אשר יגרם כתוצאה מרעידת אדמה, ברד
    וכן כל נזק אשר ייגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל ומחוץ לשטח

    יהודה שומרון וחבל עזה  המצוי בשליטת מדינת ישראל. 
6. שמשות מיוחדות, שמשות שהותקנו בארץ בפתיחה לא מקורית

    ושמשות החורגות מתקן יצרן הרכב. למעט שמשות ארגז במקרים 
    בהם נרכשה  ”הרחבת שמשות לארגז“ והדבר צוין במפורש

    בשובר המנוי.
 7. קלקולים מכל סוג שהוא למנגנונים, גומיות, ניקלים, חיישנים 

    ואביזרי  עזר לשמשות.  שירות החלפת גומיות יינתן במידה ונרכש
    בחבילת השירות.

 8. שבר לשמשה שארע כתוצאה או עקב תחרות ו/או במבחן נהיגה
     ו/או בדיקת כשירות נהיגה.

 9. נזק שנגרם בשל היות המבוטח ו/או מי מטעמו נתון להשפעת
    סמים ואלכוהול.

10. נזק שנגרם בשעה שהרכב היה בשירות או בשימוש הצבא 
      או כוחות הביטחון.

 11. קריאת השירות אינה תואמת לתאריכים המופיעים במנוי.
 12. שאין חפיפה לביטוח חובה או לביטוח קסקו יותר מחודש ימים

      ושמאי קבע שהנזק ישן.

כיסוי לרכב חליפי 
1. במקרה של אירוע גניבה/תאונה/טוטלוס/אובדן להלכה, יפנה 
    המנוי בדרישה לחברה לא יאוחר מהיום ה–14 לקרות האירוע.

2. תשלומים שידרשו על ידי החברה או חברת ההשכרה בגין: 
    איחור בהחזרת הרכב החלופי, דלק, קנסות, דוחות ודמי השתתפות

    עצמית במקרה של תאונה וכו׳ יחולו על המנוי במלואם (ימי הזכאות 
    יינתנו ברציפות ולא ניתן לפצלם).

3. במידה והופנה המנוי לחברת ההשכרה ולא מימש זכאותו עד 30 יום
    מיום מתן האישור, פקעה זכאותו לרכב החליפי לאותו אירוע.

4. רכב מסחרי חליפי ינתן לנהג מעל לגיל 24 וותק של ארבע שנים.
    רישיון לפחות בנהיגה על הרכב, ובהתאם לסוג רישיון הנהיגה בו 

    הוא מחזיק.
5. סוג הרכב החליפי יסופק בהתאם לחבילה שנרכשה.

6. איסוף והחזרת הרכב בסניף ההשכרה שבהסדר עם החברה בלבד.
7. הרכב החליפי יסופק עד 72 שעות מיום מתן האישור על ידי החברה.

1. השירות יינתן על ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטים לסוג השירות.
2. לרשותך מוקד שירות זמין 7/24 בטלפון 5676*.
3. כתב בשירות נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח.

4. החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי טפחות.
 

כתב שירות 
לרכב מסחרי
עד 7.5 טון

כללי:

נותנת השירות קופל גרופ
(סטארט שרותי רכב בע״מ ח.פ - 514317585)

שד׳ ההסתדרות 66 חיפה 
כתב שירות זה אינו חלק מפוליסת הביטוח ונמכר 

5676לא מעורבות חברת ביטוח
kopellgroup.co.il*

הכר את המומחה

שלא  הזגגות  תחום  על  לנו  לספר  תוכל  מה 
כולם יודעים?

זה אולי יפתיע את הציבור, היות ומדובר ב"סך 
תחום  הוא  הזגגות  תחום  אבל  בזכוכית,  הכל" 
מתהליך  העתיד,  לכיוון  טכנולוגית  שמתפתח 
בעוד  וההרכבה.  ההחלפה  תהליך  ועד  הייצור 
מספר שנים התחום יראה אחרת לגמרי מהיום, 

הרבה יותר טכנולוגי ומתקדם.
ספר לנו על מקרה מיוחד / חריג שנתקלת בו 

בעבודתך
אחד המקרים שזכורים לי עד היום היה כשהגיע 
לארץ דגם מיוחד של מרצדס אשר נפגע בשמשה 
חיפשנו  לא  איפה  מאובזרת.  שהיתה  הקדמית 
שמשה חלופית.. את כל הספקים הרגילים עברנו 
ולא היה ניתן להשיג שמשה. רק לאחר התערבותי 
האישית ביצעתי הזמנה מיוחדת מחו"ל. רק אז 
הלקוח הבין כמה קשה להשיג שמשה לרכב שלו.
מה תוכל לספר לנו על שמשות ממוגנות ירי? 

כמה ביקוש יש להן בארץ?
ורפא"ל  הביטחון  משרד  מול  עבודתנו  מטבע 
רוב  ירי.  ממוגנות  שמשות  לספק  נאלצים  אנו 
השמשות עוברות בעיקר לאיזור יהודה ושומרון. 
הביטחוני  המצב  לאור  רב  הוא  הביקוש  לצערי 

בארץ. 
כמה שנים אתה עובד עם חברת קופל גרופ?

 20  - כ  גרופ במשך  קופל  מול חברת  עובד  אני 
שנה עוד מיום היווסדה. 

איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
אני רואה את עצמי בעוד 5 שנים יוצא לפנסיה 

ומבלה שעות בים.

מודעה

חבילת
קורת גג

משה 
שוקרון 
מנהל סניף 
לוסיא גלאס 
חדרה

*5676
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איך הגעת לעבוד בקופל גרופ?
למחלקה,  חדש  עובד  גרופ  בקופל  חיפשו 
אחת העובדות שזכרה אותי לטובה מעבודה 
קודמת שעבדנו בה יחד והמליצה עלי למיקי. 
שלך  המחלקה  שנותנת  המוסף  הערך  מהו 

לסוכני הביטוח? 
עושים  המחלקה  ומקצועיות  השירות  איכות 
את כל ההבדל. אנחנו התחייבנו לספק מענה 
מהיר לכל לקוח, למצוא פתרונות גם במקרים 
מקבל  שהלקוח  עד  להרפות  ולא  המורכבים 

את מלוא השירות ולשביעות רצונו. 
מתחרות  חברות  מגוון  יש  כאשר  לדעתי 
את  שנותן  הוא  האיכותי  השירות  בשוק, 

הערך המוסף. 
תמליץ  ומדוע  סמארט  סטארט  חבילת  מהי 

עליה ללקוחות?
מעולה  חבילה  היא  סמארט  סטארט  חבילת 
שיש בה הכל וכיסויים מצויינים כמו: במקרה 
של טוטאלוסט / אובדן להלכה מקבלים ררכב 
חליפי ל - 30 ימים, דבר שלא קיים בחבילות 
נהנה  לחבילה  שמצטרף  מי  בנוסף  אחרות. 
ללא עלות משירות לגומיות בשמשות, רדיו 

דיסק וזכוכית מראה.
מדוע   , קטנים  רכיבים  הם  ומראות  פנסים 

נחוץ להוסיף שירות עבורם בהקמת המנוי?
פנסים ומראות הם אמנם רכיבים קטנים אך 
יקרים )תיקון נזק של פנס / מראה יכול להגיע 
לפעמים.  נשברים  הם  וגם  שקלים(  לאלפי 
עלות המנוי נמוכה ומשתלם לכל רכב לעשות 

אותו.

אורחן קולבייב
מחלקת שמשות ורכב חלופי

עובד בחברה מזה 6 שנים

הכר את הצוות

מודעה

חבילת
קורת גג

*5676
kopellgroup.co.il

פיצוי הולם בגין השתתפותך 
בהוצאות נזקי דירתך

*כולל נזקי מים

Home 
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