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  נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד מסכם שנתיים מוצלחות בתפקיד 
על נחיצותו של הסוכן: "גם באלמנטרי המבוטח צריך את הסוכן למרות 

 הדיגיטציה השולטת בתחום. כשהמבוטח מגיע למוסך וזקוק לשמאי, אם אין 
 לו סוכן ביטוח הוא נתון בידי החברות והשמאים המוטים שלהן". על הרשות 

אומר רוזנפלד: "הגיע הזמן בו אנחנו נמצאים בשוק רגולטורי שפוי"

רונית מורגנשטרן

כנס אלמנטר 2019 מגיע נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור ל
לו  כשיש  בעצמו.  בטוח  ויותר  רגוע  יותר  כשהוא  רוזנפלד, 
הוכחות בדמות רשימת הישגים בלתי מבוטלת בשנתיים בהן הוא 
מכהן בתפקידו, גם הפוליטיקה הפנימית בלשכה, שטרם שככה, 
לא ממש משפיעה, והוא זוכה לאמון רב מרוב מכריע של חברי הלשכה. גם 
נשיא  של  מעמדו   - הביטוח  וחברות  ההון  שוק  רשות   – החיצונית  בסביבה 

הלשכה טוב מתמיד והוא זוכה למחמאות מבכירים בתחום. 
הריאיון עם רוזנפלד הוא אמנם למגזין "כנס אלמנטר 2019", אך הוא גם 

סיכום של שנתיים בתפקיד נשיא הלשכה. 

 "מסתכל אחורה 
בגאווה, וקדימה 

בדריכות ונחישות"

רוזנפלד. "עתידו של סוכן הביטוח 
מובטח בכל הענפים" … צילום: גיא קרן
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בתפקיד  שנתיים  אחרי  אחורה  להסתכל  וגאה  שמח  "אני 
ולשמם  שהבטחנו  הדברים  מרבית  את  שקיימנו  ולדעת 
הביטוח  סוכן  זה.  את  ממחישה  הטבלה  בבחירות.  התמודדנו 
נמצא היום במקום הרבה יותר טוב בזכות הישגי הלשכה. יש 
בעלי  גם  זאת.  טענו  קודמיי  וגם  היו,  תמיד   - בעיות  עדיין 
שלהם.  הפרנסה  על  נלחמים  אחרים  חופשיים  מקצועות 
הוא לא מזהיר במיוחד.  גם  רואי החשבון, למשל,  המצב של 
החכמים,  הטובים,  ואולם,  במתחרים.  מוצפים  הדין  עורכי 
נכון, להתקדם  אלה שיודעים לכלכל את צעדיהם, להתנהל 
מהרשות,  שמגיע  בחומר  ולשלוט  ומקצועית  דיגיטלית 

מצליחים ומשגשגים".
אתה לא מודאג ממצבו של סוכן הביטוח האלמנטרי על 
רקע הדיגיטציה השולטת, בתחום הרכב בעיקר, והתחרות 

הגוברת שמביאה לקיצוץ בעמלות?
ולראיה  הענפים  בכל  מובטח  הביטוח  סוכן  של  "עתידו 
למיניהם,  המספידים  למרות  הענפים  בכל  נמצאים  אנחנו 
ולעומת המצב לפני שנתיים - מצבם השתפר. כך גם בביטוח 
לא  אלה  האלמנטרי.  הסוכן  את  צריך  המבוטח  האלמנטרי, 
מוצרי מדף, בטח לא בתחום ביטוחי עסקים, אחריות מקצועית 

– מי יודע לעשות אותם, פקיד של חברת ביטוח? ממש לא.
יגאל  "בביטוח דירה הוכח בתכנית הטלוויזיה החשובה של 
גואטה שבנזקי צנרת איפה שאין סוכן ביטוח הלקוח בבעיית 

סחבת ארוכה.
מהות  הפוליסה.  במכירת  ונגמר  מתחיל  לא  רכב  "ביטוח 
וזקוק  למוסך  שמגיע  מבוטח   - המבוטח  בליווי  היא  הביטוח 
לשמאי, צריך סוכן ביטוח שיהיה מעורב בתהליך. אם הוא לא 
המוטים  והשמאים  הביטוח  חברות  בידי  נתון  הוא  שם  נמצא 

שלהן".

שיווק ישיר 
בזה שכנעת את המבוטחים. איך מתמודדים הסוכנים עם 

השיווק הישיר והדיגיטלי של ביטוחי רכב?
שלהן,  הישיר  בשיווק  גם  הביטוח,  חברות  רוב  "היום, 
החשיבות  את  הבינו  הן  כי  לסוכן,  הפוליסה  את  משייכות 
השיווק  ביטוח.  סוכן  באמצעות  בלקוח  טיפול  להמשך 
הישיר בעמלה של 12.5% ללא הוצאות מצד הסוכן שמקבל 
מבוטח מוכן, שלא היה יכול להגיע אליו, הוא פתרון בחלק 

מהמקרים.
טכנולוגית.  מבחינה  להתייעל  חייבים  הסוכנים  "בנוסף, 
סוכנים שנמצאים בדיגיטל, גם בחידושי ביטוח רכב וגם עם 
לקוחות חדשים, יכולים לקצר את תהליך העבודה ולהרוויח 
לרשות  מעמידות  מהחברות  גדול  שחלק  שמח  אני  יפה. 
את  ומקצרים  מייעלים  שמאוד  דיגיטליים  כלים  סוכניהן 

תהליך העבודה.
מביטוחי   80% עדיין   - הישירים  של  התחרות  כל  "עם 
סוכני  אצל  נרכשים  שנים,  כבר  יציב  מספר  וזה  הרכב, 
ביטוח. גם בחברות ביטוח שמבצעות מכירה ישירה, השיווק 
הישיר בביטוח רכב לא עובר את ה־10% ולקוחות מבקשים 
רוצה  זאת ההוכחה שהציבור  ביטוח שיצורף לתהליך.  סוכן 
המועצה   – נסיעות  בביטוח  הדבר  אותו  הביטוח.  סוכן  את 
ממנו  מטעמה  אובייקטיבי  סקר  ביצעה  לצרכנות  הארצית 
אצל  נסיעות  ביטוח  לרכוש  מעדיף  מהציבור  ש־70%  עלה 

סוכן ביטוח".

העמלה  לתשלום  לפעול  הבטחת  הקדנציה  בתחילת 
מהפרמיה ברוטו. 

שחברות  מקווה  ואני  מהברוטו  משלמות  מהחברות  "חלק 
נוספות ישלמו כך. זה נמצא בטיפולנו. תחום אחר שטיפלנו 
העמלות  תשלומי  הקדמת  הוא  יחסית  גדולה  בהצלחה  בו 
למועד שלפני ה־10 לחודש. אני שמח ש־70% מהחברות, גם 
בתחום האלמנטרי, בבריאות וגם בפנסיוני וחיים משלמות את 

העמלות לפני ה־10 לחודש. 
"הבעיה העיקרית שלנו כיום היא מול בתי ההשקעות, שם 
עדיין לא יישמו את הדרישה שלנו, אבל אני מקווה שבחודשים 
ההשקעות.  בתי  מרבית  עם  בבשורה  לצאת  נוכל  הקרובים 
ישלמו  היא ש־90% מהיצרנים  השאיפה שלי כנשיא הלשכה 
שלא  מי  לחודש.  ה־10  לפני  העמלות  את  הקרובה  בשנה 

יתיישר, סוכני הביטוח יכלכלו את צעדיהם".
אין ספק שלשכת סוכני ביטוח נהנית היום מיחסים שונים 
לחלוטין, לטובה, עם רשות שוק ההון והעומד בראשה ד"ר 
בתפקיד  קודמתו  עם  היחסים ששררו  לעומת  ברקת,  משה 
דורית סלינגר.  ברקת אף התבטא לאחרונה בנושא פוליסת 
יש בה  יתרונות,  יש בה  ביטוח הבריאות האחידה, שגם אם 

גם דברים שצריך לתקן. התבטאותו של ברקת ספגה 
ולא בפעם הראשונה,  ביקורת מצד מספר עיתונאים, 

"המבוטח צריך 
את הסוכן 

האלמנטרי. 
אלה לא מוצרי 
מדף, בטח לא 

בתחום ביטוחי 
עסקים, 
אחריות 

 מקצועית – 
מי יודע 

לעשות אותם, 
פקיד של 

חברת ביטוח? 
ממש לא"
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נסגרבטיפולמספר

הבנות עם שלוש חברות הביטוח הגדולות למכירת מוצרי און־ליין על ידי הקדמת תשלומי 

העמלות עד ה־10 בחודש אצל 70% מהיצרנים

הובלת מהלך לקבלת מבוטחים עם שתי תביעות ב־4 מחברות הביטוח

צמצום המכירה הישירה של כלל ביטוח

ניצחון בבג"צ הסכם לרבים

ביטול האפשרות לסוכני הנסיעות למכירת ביטוח נסיעות

גיוס 420 סוכנים חדשים ללשכה

הצעת חוק לחיוב ביטוח צד ג' לרכבי השכרה וליסינג

הצעת חוק לחיסכון לכל חייל מעל גיל 20

הקמת מערך של כ־40 יועצים לחברי הלשכה במגוון תחומים

ביטול החיוב להיכנס לאתר "הר הביטוח" בחידושי ביטוח דירה מ־01/09/19

עדכון טופס "הכר את הלקוח"

שינוי חוזר השירות לפגישת סוכן אחת לשנתיים במקום אחת לשנה

שינוי בשיח התקשורתי נגד סוכני הביטוח

בניית לובי פוליטי בן 40 חברי כנסת

הקמת מערך יח"צ וקשרי חוץ המגיב ויוזם אייטמים מוטי סוכנים בתקשורת האלקטרונית והכתובה

בניית ערוץ הידברות וחידוש הקשר עם היצרנים

דחיית הכניסה של ממשק מעסיקים קטנים

צמצום המכירה הישירה של כלל ביטוח

איחוד וצמצום טפסים בתחום הפנסיוני

הסדרת נושא רישוי לאופניים חשמליים

עשרות רבות של הכשרות, כנסים וימי עיון להתמקצעות הסוכנים

הכפלת כמות הסוכנים הלומדים במכללה לפיננסים וביטוח

הצעת החוק לחובת הנמקה בסירוב יצרן להתקשר עם בעל רישיון

בניית ערוץ הדברות חדש ונגיש עם רשות שוק ההון

הצעת החוק לקבלת זיכוי בסיעוד

הכשרות ייחודיות: רפרנטיות, גישור, דירקטורים, שכר טרחה

חיזוק הקשר מול גופי ממשל, גופים ציבוריים וקשר ישיר לכל מובילי הדעה

המשך עמלות נפרעים והיקף על ידי היצרנים

טיפול בנושא שש שנות ביטולים

שליפת אישור העדר תביעות במשרד הסוכן דרך אתר "הר הביטוח"

שיגור סוכני ביטוח לייעוץ פיננסי וביטוחי לעסקים קטנים באמצעות "מעוף"

אישור קיום ביטוח טופס אחיד

הגשת הצעת חוק סוכני המגזר

דחיית מסמך ההנמקה החדש

התנהלות מול הנהלת הפול בנושא ביטוח החובה

השקת קמפיין דבר עם הסוכן שלי 

בניית ופירסום אמנת שירות לסוכן

שדרוג מערך הדוברות והיח"צ

הקמת מועדון חברתי כלכלי לסוכן

הכרה במקצוע רפרנט/ית ביטוח כמקצוע בישראל
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ברקת. הלשכה נהנית מיחסים טובים עם הרשות … צילום: גיא קרן
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הממונה  של  יתר"  "השתדלות  על  מרומזת  ביקורת  תוך 
לטובת סוכני הביטוח.

על  בעיתונות  שהוטחה  הביקורת  על  אומר  אתה  מה 
הממונה שכביכול תומך בלשכת סוכני ביטוח שלא לטובת 

המבוטחים?
"עיתונאים מסוימים התרגלו להיות עיתונאי חצר ברשות 
וחוזרים  ניזונים מעטיניה ולקבל טיוטות  שוק ההון, להיות 
עוד לפני שידענו עליהם. מאז שנכנס ברקת לתפקידו המצב 
השתנה – אין יותר עיתונאי חצר, הטיוטות והחוזרים יוצאים 
בצורה שקופה ובאותו הזמן לכל הגורמים. אותם עיתונאים 
התרגלו לעובדה שמנחיתים עלינו שלושים טיוטות וחוזרים 
בחודש ואנחנו מגיבים. אז כבר אין שלושים טיוטות בחודש, 
גם לא עשרים, יש מספר סביר והגיוני שניתן ללמוד אותו, 

להשיב עליו ולהתדיין עליו מול הרשות.
ויש  שפוי  רגולטורי  בשוק  נמצאים  אנו  בו  הזמן  "הגיע 
עיתונאים שלא אוהבים את זה. ממי מגיעה הביקורת? משני 
עיתונאים מסוימים, שהשינוי ברשות כואב להם כנראה – 
לא מהציבור ולא מהפוליטיקאים. אני משתתף בצערם אבל 
פועל  הוא   – ההון  שוק  רשות  על  הממונה  את  מחזק  אני 

נכון".

שיפור הפוליסה האחידה
"כמובן שאני שמח שבתחום ביטוחי הבריאות הממונה נענה 
הפוליסה  לגבי  שלנו  התובנות  את  ושמע  שלנו  לקריאות 
אותה  לשפר  צריך  אבל  טובה  פוליסה  זו  בבריאות.  האחידה 
לנו  הקשיב  הוא  מסוימים.  בכיסויים  וגם  שירות  בכתבי  גם 
והחליט גם ליישם. בנוסף, הוא הגיע למסקנה שאנחנו צריכים 
חברים  יהיו  שבו  זה  בנושא  ההחלטות  מקבלי  בצוות  להיות 
סוכני  לשכת  אנשי  וגם  הביטוח  חברות  אנשי  רפואה,  אנשי 
ביטוח. אם זה יביא לפוליסה טובה יותר לעם ישראל, אז סוכני 

הביטוח יהיו שותפים לתהליך. 
סוף  סוף   – שרצינו  כפי  מצויין  למצב  שהגענו  חושב  "אני 
רשות שוק ההון משתפת ולא כופה, מתייעצת ולא רק משגרת 
חוזרים. אנחנו שותפים ביוזמה ולא רק מגיבים. זו תקופה מאוד 

טובה ביחסים של לשכת סוכני ביטוח עם רשות שוק ההון".
גם בנושא עמדת הממונה לגבי הסוכן האובייקטיבי?

שאנחנו  יודע  והממונה  אובייקטיבים  אנחנו  היום  "גם 
אובייקטיביים. ברקת רוצה שבתחום הפנסיוני הסוכן לא יהיה 
מוטה לחברה או למוצר אחד; ניתן להגיע להבנות מוסדרות 
בנושא הזה מבלי לפגוע בחופש העיסוק של הסוכן בנושא הזה 
על  ויתור  ללא  טרחה  שכר  באמצעות  היתר  בין  ובהכנסתו, 
עמלה מהיצרן. אנחנו רואים עין בעין את הנושא עם הממונה, 
והתגמול  הסוכן  של  הבחירה  בחופש  לפגוע  מבלי  אבל 
שקיפות  להיות  יכולה   – האיזון  את  למצוא  נצטרך  שלו. 
ואובייקטיביות של סוכן בלי להיכנס לנושא העמלות. לאחר 
שינוי  באמצעות  הרשות  עם  בנושא  נפעל  כנסת  שתהיה 

חקיקה".
ומה עם שכר טרחה מהלקוח בתחום האלמנטרי?

יכול  הסוכן  שבהם  מסוימים  תחומים  יש  באלמנטרי  "גם 
לגבות שכר טרחה על פעולות שמעבר לפעולות הנדרשות 
ממנו כסוכן. עבור פעולות יתר, כמו הכנת תביעה משפטית, 
המצאת אישורים ומסמכים ללקוח אחרי שעזב אותו – אלו 

פעולות שהוא יכול לגבות שכר טרחה עליהן מהלקוח".

הקלות במבחני רישוי 
רישוי  במבחני  הצפויות  הקלות  על  בשורה  יש  לרוזנפלד 
שיש  הבנה  יש  רבות  שנים  מזה  לראשונה  לדבריו,  סוכנים. 
של  לחלק  הקשור  בכל  ביטוח  סוכן  רישוי  מבחני  על  להקל 
האוצר. כ־40% מהחומר של הניגש למבחן רישוי כסוכן ביטוח 
רשות  של  חומר  זה  ו־60%  ההון,  שוק  רשות  של  חומר  זה 
דאגה  מביע  הוא  הממונה  עם  שקיים  בשיחות  ערך.  ניירות 
רבה מכמות הנכשלים במבחנים בתחום הפנסיוני וטוען שלא 
ייתכן שעוברים את המבחן רק 20% מהנבחנים. בנוסף, אומר 
רוזנפלד, יתקיימו דיונים בנושא גם מול רשות ניירות ערך 

על מנת שגם הם יקלו בשאלות בחלק שלהם בבחינה".
את  יקבל  לא  גדול  חלק  עדיין  שנתיים  שאחרי  חשבת 

המנהיגות שלך?
"אני לא מכיר חלק גדול, אני מכיר בודדים. סוכני הביטוח 
בחרו הנהגה כדי שתדאג לעניין מעמדם ופרנסתם. פוליטיקה 
פנימית אינה מעניינת אותם, למעט חבורה מאוד מצומצמת 
אותי  שבחר  מי  כי  הראשון,  מהרגע  רגוע  אני  אנשים.  של 
לתפקיד זה ציבור הסוכנים ברוב גדול. אני וההנהגה שסביבי 
השקעות  בתי  של  הביטוח,  חברות  של  בכנסים  מסתובבים 
לפני  כאלה  כנסים  ב־19  ודיברתי  הייתי  ביטוח;  וסוכנויות 
ובאהבה.  גדול  בכבוד  התקבלתי  מקום  ובכל  השנה,  ראש 
ועמוד  הווטסאפ שלי   – מהסוכנים אני מקבל המון מחמאות 

הפייסבוק שלי עמוסים בהן. קשה לרצות 100% מהאנשים".
ומתהווה  ההולך  למשבר  להתייחס  שלא  אפשר  אי 
חברה מבטלת  אחר  הפרטיים, כשחברה  הסיעוד  בביטוחי 
לסוכנים  העמלות  הקטנת  תוך  החיים  לכל  הביטוחים  את 

בביטוחים קצרי הטווח. 
הביטוח  "חברות  רוזנפלד.  אומר  עולמי",  במשבר  "מדובר 
ומבטחי המשנה טוענים שהם לא מרוויחים ואפילו מפסידים על 
הביטוח הסיעודי. אבל עדיין יש פתרונות – קודם כל יש סבסוד 
והן יכולות לכסות  צולב, החברות מרוויחות בתחומים אחרים 
חברות  שעושות  כמו  הסיעודי,  בביטוח  שלהן  ההפסדים  על 
ראיתי  לא  הסיעוד  וגם בתחום  בעולם.  רבות  במדינות  ביטוח 
אצל חברות הביטוח קיצוץ בהוצאות הנהלה כלליות; אולי משם 
צריך להתחיל. לא תמיד צריך לפגוע ראשונים בסוכני הביטוח. 
"אני מצפה גם מחברות הביטוח וגם מרשות שוק ההון למצוא 
פתרון של עוד שני מבטחי משנה כדי להמשיך את הדבר החשוב 
הזה, לא לסוכני הביטוח אלא לעם ישראל, לציבור כולו – לא 
כחולה  הקשה  בשעתו  יישאר  בישראל  שהציבור  להיות  יכול 
סיעודי, חלילה, ללא הגנה מהמדינה וגם ללא הגנה פרטית. יש 
מדינות שבהן הביטוח הסיעודי הוא ממשלתי, אבל פה זה לא 

קיים, והסיכוי שיהיה קיים הוא אפסי. 
"אנחנו קוראים לחברי הכנסת החדשים, ועירבתי חלק מהם 
כבר - צריך לקום פה קול צעקה. הרי אם לא יהיה פתרון של 
ביטוח סיעודי, הנטל ייפול בסוף על המדינה. אז בואו נהיה 

חכמים ונמצא את הפתרון היום".
לפרישתו  להתייחס  הלשכה  נשיא  מבקש  הריאיון  לסיכום 
ואומר:  ביטוח  סוכני  לשכת  מנכ"ל  מתפקיד  שמחי  רענן  של 
"הייתה לי הזכות לעבוד עם רענן בלשכה שנתיים. אני מכיר 
אותו עוד מהשירות הצבאי בנח"ל. רענן עבד בצורה מקצועית 
ייחודית ללא דופי והיה איש אמוני. הוא בחר להתקדם, זה בסדר 
ולגיטימי ואני מאחל לו הצלחה. אני מאחל גם הצלחה למנכ"ל 
 ."הנכנס מוטי ארבל ונעשה הכל כדי שתהיה לו התחלה קלה

"השאיפה שלי 
כנשיא הלשכה 

היא ש־90% 
מהיצרנים 

ישלמו בשנה 
הקרובה את 

העמלות 
לפני ה־10 

לחודש. מי 
שלא יתיישר, 
סוכני הביטוח 

יכלכלו את 
צעדיהם"

 "לראשונה 
מזה שנים 

רבות יש הבנה 
שיש להקל 
על מבחני 

רישוי סוכן 
ביטוח בכל 

הקשור לחלק 
של האוצר. 

הממונה מאוד 
מודאג מכמות 

הנכשלים 
במבחנים 

בתחום 
הפנסיוני"

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

עוד ביטוח חכם 
של הפניקס

הכיסוי הביטוחי כפוף לתנאי הפוליסה ולתנאי החיתום של החברה

למחזיקים בשני 
רכבים כשאחד מהם 

הינו רכב חברה

לנוהגים ברכב 
עד 10,000 ק"מ

בשנה

'הפניקס צעיר''רכב שני''רכב בעיר' 'הפניקס
לא נסעת -זהיר'

לא שילמת

מבוטחי 'הפניקס זהיר' מקבלים יותר

כשזה חשוב לך זה חשוב לנו
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יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה, סו"ב ישראל גרטי, קורא לסוכנים 
לעשות חשבון עם מי כדאי להם לעבוד  על הדיגיטציה: "היא תאפשר 

  "לסוכני האלמנטר להקטין הוצאות ולהתחרות מול הביטוחים הישירים 
על ההטבות שמציעות לאחרונה החברות בביטוחי רכב: "זה גל שיחלוף"

רונית מורגנשטרן

"
הסוכן  את  להחליף  יידעו  בסופר־פארם  עמדה  או  פלאפון  שום 
המיומן, אבל גם אנחנו חייבים לבצע התאמות לעולם הדיגיטלי 
ולדעת להפיק ממנו את המגיע לנו. אם לא נדע להסתכל למציאות 
בעיניים נפסיד גם במערכה וגם בקרב ואני לא איש של קרב מאסף 
- אני אוהב להסתכל תמיד עשרה צעדים קדימה וזו האחריות שלי כיו"ר 
הוועדה״, אומר סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי, בראיון 

ל"ביטוח ופיננסים" לקראת כנס אלמנטר ה־33.
מי שמכיר את גרטי יודע שמדובר בשחקן נשמה, צנוע אך נחוש, אחד 
ליאור  סו"ב  נשיא הלשכה  ולא ברכילות. מ״מ  שלא מתעסק בפוליטיקה 
ואת  כולנו  למען   24/6 לעבוד  הגיע ללשכה  ״ישראל  כי  אמר  הורנצ׳יק 

התוצאות כולנו רואים״. 
לפעילה  נחשבת  בראשותו  הוועדה  מהנשיא,  מלא  גיבוי  מקבל  גרטי 
לאיך  אישית  דוגמה  מהווה  עצמו  והוא  הלשכה  ועדות  מבין  ואקטיבית 

צריכה להראות פעילות התנדבותית בלשכה.
בשנה האחרונה היו לוועדה אתגרים לא פשוטים, שמול רובם עמדו חברי 
הוועדה וגרטי בראשם, בהצלחה. בין ההישגים של הוועדה בראשות גרטי 

ניתן למנות:
1. אישור עריכת ביטוח.

2. קבלת מבוטחים עם שתי תביעות רכב.
3. שימוש בהר הביטוח בחידוש דירה רק אחת לשלוש שנים.

4. אישור העדר תביעות ברכב באתר הר הביטוח.

מאזן האימה מול היצרנים
לדברי גרטי, האתגר הגדול ביותר העומד מול עיניו הוא "מאזן האימה" 
מול היצרנים: ״לא אחשוש לצאת למאבק מול כל חברת ביטוח שלא תכבד 

והגדולים  את מעמדנו כשומרי הסף של המבוטחים, כמשווקים האמינים 
עם  רק  שעובדות  חברות  לחזק  נמשיך  מאידך,  המוצרים.  של  ביותר 

סוכנים״, הוא מדגיש.
נושאים לטיפול  יש כבר שורה של  ועדת ביטוח אלמנטרי   על שולחן 

בשנה הקרובה:

ביטוח חובה למגזר הערבי
הבעיה  מורכבות  את  הבהרנו  הפול,  ראשי  עם  מפגש   לאחר  "כעת, 
אצלם  החובה  תעודות  את  למשוך  לסוכנים  שיאפשר  מהפול  וביקשנו 
במשרד. ההחלטה תצטרך לעבור אישור דירקטוריון. נקבעה פגישה מול 

הדירקטוריון לאחר החגים.
על  והקלה  כלשהו  פתרון  זה  אבל  האופטימלי,  הפתרון  לא  זה  "אומנם 
סוכני המגזר. השלב הבא הוא הצעת חוק שאי אפשר להעביר בינתיים, גם 
משום שאין כנסת וגם משום שהנושא נמצא כיום בבג"צ שהגיש סוכן נגד 

חברות הביטוח ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
"אני מקווה שבשנה הקרובה יימצא הפתרון. לא נשקוט עד שיימצא. זה 
שמדירים  שלם  מגזר  יש  לאומית  ברמה   - בלשכה  שלי  לתפקיד  מעבר 

אותו".

אופניים חשמליים – חייבים פתרון ביטוחי
אופניים  על  רכיבה  לגבי  התחום  של  כללית  אסדרה  איזו  "הייתה 
יהיה  שלא  ועד  לאופניים  רישוי  שאין  היא  המרכזית  הבעיה  חשמליים. 

רישוי אי אפשר להנהיג ביטוח חובה בתחום. 
והפצועים  ההרוגים  מספר  ולצערנו  הדרך,  באמצע  נמצאים  "אנחנו 
אף  מעניין  לא  וזה  גבוה,  להיות  ממשיך  חשמליים  אופניים  על  מרכיבה 

אחד. בשנה שעברה קמה זעקה גדולה וועדת הכלכלה דנה בזה, אבל 

"לסוכן יש ערך 
מוסף עבור 
המבוטחים"

גרטי. "עומדים בפני אתגרים לא פשוטים" 
… צילום: גיא קרן
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בפועל – אין עדיין פתרון. זה עומד לפתחה של המדינה.
ושומרה לביטוח צד שלישי  "יש כמה פוליסות, כמו של מגדל, איילון 
והרחבת תאונות אישיות, שהן לא רעות, אם כי הסכומים לא מספיקים. אני 

רואה שהפוליסות לא ממש משווקות בקצב גבוה.
"כיום רוכבי אופניים חשמליים מכוסים במקרה של תאונה עם רכב, אבל 
לא במקרים של פגיעה בהולכי רגל. כשתהיה אסדרה של רישוי אופניים 
ככלי רכב מנועי, אפשר יהיה לחייב גם בביטוח חובה. הבעיה היא איך לייצר 
פוליסה במחיר שפוי בסיכון גבוה יחסית. אחד החששות גם של הרשות וגם 

של הלשכה, הוא שגם כשיהיה ביטוח חובה, לא ירכשו אותו בפועל.
"קטנועים ואופנועים חייבים בביטוח חובה, אבל כ־60% מהם לא רוכשים 
סטודנטים,  משתמשים  חשמליים  באופניים  מאוד.  יקר  הוא  כי  אותו 
800־1,000 שקל בשנה  ישלמו  והם לא  נוער,  ובני  אוכלוסיות מוחלשות 
לביטוח. חייבים להתגבר על החשש הזה ולמצוא דרך לפתור את זה. יש 
לנו רעיון שכרגע הוא לא לפרסום ונציג אותו בפני הרשות בבוא הזמן". 

חברות ליסינג – בעיית ביטוח צד ג'
 "ברגע שתהיה כנסת נקדם את הצעת החוק שכבר קיימת".

ביטוח מבנה לבתי עץ
"בתי עץ מוחרגים כיום מכיסוי ברוב חברות הביטוח. יש הרבה בתי עץ, 

בעיקר בהתנחלויות וגם בתוך הקו הירוק. ביטוח בתי עץ 
הוא דבר מאוד מקובל בעולם, אבל בישראל רוב חברות 
הביטוח נמנעות מלכסות אותם, והמעטות דורשות תנאים 

נוקשים במיוחד למבוטחים.
כל  מודיעין  במבוא  בשריפה.  בעיקר  הוא  "החשש 
היו  לא  רובם  חודשים,  כארבעה  לפני  נשרפו  העץ  בתי 
מבוטחים, ועד היום חלק גדול מהם גם לא יכול לשקם 
הגדול  הנזק  בגלל  מהמדינה  סיוע  באמצעות  חייו  את 

לתשתיות באזור".

ביטוח צד ג' לרחפנים
"ילד מטיס רחפן שעלול לנחות ולפגוע במישהו. הנפגע 
יכול לתבוע את משפחת הילד שעלולה לשלם סכומים 
להרחבת  לפעול  הרשות  מול  פועלים  אנחנו  גדולים. 
פוליסת דירה עם כיסוי לפגיעה בצד ג' מרחפן. כמו שיש 
לאופניים רגילים שמכוסים בביטוח דירה גם במקרה של 

פגיעה בצד שלישי".

נזקי צנרת – המצב עדיין לא טוב
מספר  כי  אם  השירות,  לשיפור  האחרונה  בשנה  דרך  כברת  "עשינו 
חלק  של  השירות  רמת  הוא  האכילס  עקב  יחסית.  גבוה  עדיין  התלונות 

מהשרברבים. 
"אובייקטיבית קשה להעריך חוויה של תיקון נזקי צנרת, כשזה בבית וכולם 
זה לא כמו להכניס רכב פגוע למוסך הסדר ולקבל אותו לאחר  עצבניים. 
לאחר  הקרובה  בשנה  ישתפר  שזה  מקווה  מאוד  אני  חדש.  כמו  ימים  כמה 
שהאחריות עברה לחברות הביטוח עצמן. החברות הפנימו - חלק מהן החליפו 

חברות ניהול וחלק העבירו את האחריות של חברת הניהול אליהן". 

דיגיטציה – ממשק אחיד לחידוש אוטומטי
יהיו  שהחידושים  מבקשים  אנחנו  הסוכן,  הוצאות  את  להקטין  "כדי 
אוטומטיים. אחד החסמים שלנו בחידושי ביטוח רכב ודירה זה קבצי ממשק 
איגוד, שהם קבצים שחברת הביטוח שולחת לסוכנים כשאין תבנית אחידה 
לקבצים האלה. אני מטפל בזה אישית מול הממונה. כשיהיה ממשק אחיד 
לכל חברות הביטוח נוכל לעבור לחידושים אוטומטיים באמצעות חברות 

חיצוניות כמו באפי ואחרות, שיבנו מערכת לחידושים אוטומטיים. 
"זה גם אחד הדברים שיטה את מאזן האימה בין הסוכן וחברת הביטוח 
לבדוק  מאוד  קשה  שלסוכן  יודעת  הביטוח  חברת  היום  הסוכן.  לטובת 
הן  אז  הביטוח,  חברות  בכל  דירה  או  רכב  ביטוח  את כל הפרמטרים של 

מעדיפות להשאיר את המצב כמו שהוא. במצב החדש יידעו החברות שאם 
חברה תעבוד ישירות מול המבוטחים, נעביר את החידושים לחברה אחרת".

ביטוח חובה דיגיטלי - בקרוב
ביטוח  תעודת  להנפיק  כבר  אפשר  יהיה  הקרובה  שבשנה  מקווה  "אני 
חובה דיגיטלית, דבר שיאפשר שירות מהיר ויעיל יותר למבוטחים שלנו. 
יש כבר טיוטה ראשונה לחברות הביטוח לגבי שמירת מאגרי מידע על 

מבוטחי רכב לשנים רבות. הנושא נמצא בישורת האחרונה".

משבר זהות בחברות הביטוח
בכנס אלמנטר יתקיים רב־שיח עם מנכ"לי חברות הביטוח על מקומם של 

הסוכנים בעולם הרכב המשתנה. 
החברות מוציאות חידושים להוזלת פוליסות הרכב כמו תשלום לפי 

קילומטר ועוד. זה פוגע בעמלות הסוכנים?
מנסות  והן  זהות  משבר  איזשהו  לדעתי  עוברות  הביטוח  חברות  "ברור. 
לירות לכל הכיוונים. אני מניח שזה איזשהו גל שיחלוף לאחר שימוצה. זה 
בא ממצב שהן רואות את הרווחים של ביטוח ישיר ולכן הן חושבות שעדיף 
שמוכר  מי  רק  לא  זה  הסף  שומר  הסוכן.  שזה  הסף,  שומר  על  לוותר  להן 
של  במקרה  המבוטח  את  שמלווה  זה  אלא  הביטוח,  חברות  עבור  פוליסות 
תאונה, שנמצא כדי לענות על שאלות - לסוכן יש ערך 

מוסף עבור המבוטחים".
איך אתה רואה את עתיד הסוכנים בביטוח האלמנטרי?

המשחק.  כללי  את  משנה  שהדיגיטציה  ספק  "אין 
הסוכנים מבינים ורובם הפנימו שצריך להשתמש בכלים 
הדיגיטליים לטובתנו. חברות הביטוח מנסות לנגח אותנו 
מאוד  להוזיל  יכולה  הדיגיטציה  האלו.  הכלים  בעזרת 
את עלויות העבודה של הסוכן ואז הוא יוכל להתחרות 

בחברות הביטוח הישירות ואלו שמוכרות באופן ישיר.
מציעות  שהן  המחיר  את  ישוו  הביטוח  חברות  "אם 
למבוטח באופן ישיר לזה שהן נותנות לסוכנים, המבוטח 
חברות  כל  לא  לצערי,  סוכן.  עם  לעבוד  יעדיף  בוודאי 

הביטוח הפנימו את זה".
עד כמה קשה לסוכנים להתפרנס כיום?

"כרגע הרווחיות היא גבולית וחשוב להכניס דיגיטציה 
למשרד הסוכן כדי להקטין עלויות עבודה. צריך לעבוד 
עם חברות ביטוח שבונות כלים דיגיטליים עבור הסוכנים. 
כאלו הן שלמה ביטוח, איילון, מגדל ועוד. ויש חברות ביטוח שרוצות גם וגם. 

לכן אני קורא לסוכנים לעשות חשבון עם מי כדאי להם לעבוד". 

באתי כדי לעבוד ולהצליח
אלמנטרי"  זה  מקצועי  "סוכן  על  בדגש  יהיה  הקרוב  האלמנטרי  הכנס 
כלים  לתת  מנת  על  ענפה  מקצועית  ובפעילות  בתכנים  עשיר  ויהיה 

מקסימליים לכל באי הכנס.
הכלים  ארסנל  המקצועי.  בפן  כלים  בלי  הזה  מהכנס  שיצא  סוכן  ״אין 
לוועדה  הודות  והכל  ואיכותי,  משודרג  הזה  בכנס  לתת  הולכים  שאנו 
האלמנטרית שותפי לדרך, ולצוות ההיגוי של הכנס שידע לחשוב איתי 
ביחד ולפעול להשגת המטרה. לצד כל זה תהיה פעילות תרבותית, שהיא 

חלק חשוב ובלתי נפרד מהכנס", מסביר גרטי.
"אני רואה את שנת תש״פ כשנה של המשך עשייה למען כלל הסוכנים, 
המציאות  עם  להתמודד  לנו  שיסייעו  כלים  ועוד  עוד  קבלת  של  שנה 
המשתנה והמתפתחת, שנה של קבלת החלטות הרות גורל לענף הסוכנים. 
"לא אוותר על מאזן האימה מול חברות הביטוח, אף אחד לא ידרוך על 
הסוכנים. אם בסוף שנה הבאה אדע לומר לך בפה מלא שעמדנו באתגרים, 
אדע שעשיתי עבודתי נאמנה, כל אמירה אחרת תחשב ככישלון מבחינתי. 
לא באתי לשחק בכאילו, באתי לעבוד ולהצליח ואמשיך לתת את כל כולי 

 ."לטובת הסוכנים

"שומר הסף הוא 
לא רק מי שמוכר 

פוליסות עבור חברת 
הביטוח, אלא הוא זה 
שמלווה את המבוטח 

במקרה של תאונה, 
שנמצא כדי לענות 
על שאלות - לסוכן 
יש ערך מוסף עבור 

הראל סוויץ׳המבוטחים"
נסעתם מעט? שילמתם מעט!

ביטוח רכב

נוסעים בעיקר
לרכבת וחזרה?

תפסת חניה טובה
והרכב כמעט לא זז?

גר קרוב
לעבודה?

נוסעת בעיקר
בעיר?

נוסע בעיקר 
בקורקינט?
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סגן וממלא מקום נשיא הלשכה, סו"ב ליאור הורנצ'יק, טוען כי "סוכן הביטוח 
חייב לתת מענה ופתרונות ללקוחותיו בכל המוצרים"  איך? באמצעות שיתופי 

פעולה עם סוכנים בתחומים אחרים בהם אינו עוסק

"
ופתרונות  מענה  לתת  חייב  הביטוח  סוכן 
לא  הוא  אם  ללקוחותיו.  מעלות   360 של 
יכול להעניק למבוטחים את כל הפתרונות 
שיקיים  הכרחי  ואף  רצוי  משרדו,  קורת  תחת 
אחרים.  ממשרדים  קולגות  עם  פעולה  שיתופי 
זה קיים בעולמות מקצועיים אחרים כמו עריכת 
דין, שם עו"ד שמתמחה בתחומים מסוימים מחבר 
למשרדים  אחרים  בתחומים  שלו  הלקוח  את 
נוספים שאיתם הוא משתף פעולה ובכך מעניק 

לו מענה מלא".
ומ"מ  סגן  הורנצ'יק,  ליאור  סו"ב  לדברי  כך 
הוא  הפעולה  שיתוף  שנושא  הלשכה,  נשיא 
בנפשו והוא מקפיד להזכירו בפני הסוכנים בכל 
מפגש. "הסוכן חייב לתת למבוטח פתרונות בכל 
לייצר  היא  המטרה  בסוף,  הקיימים.  המוצרים 
בו  שמטפל  שהסוכן  שיידע  כדי  למבוטח  שקט 
ומלווה אותו הוא האוטוריטה המקצועית עבורו 
ושביום פקודה הוא יוכל לפנות אליו ולקבל את 

הליווי והתמיכה המלאה ממנו".
אתה אומר את זה כי בשטח סוכני הביטוח 
כך  כל  ולא  שלהם  הטריטוריה  על  שומרים 

משתפים פעולה?
"אני אומר את זה כי סוכן הביטוח בדרך כלל 
פועל  שהיה  כפי  להתנהל  ובוחר  מקובע  מאוד 
בעבר. ואולם, עולם הביטוח השתנה והסוכן צריך 
להמציא את עצמו מחדש, וזה אומר, בין היתר, 
להתחבר בשיתופי פעולה עם סוכנים אחרים כדי 
לתת פתרונות. אם סוכן מתמחה בתחום ביטוחי 
החיים והפנסיה ולא נתן עד היום למבוטח שלו 
רוצה  והמבוטח  הפיננסים,  בתחום  פתרונות 
פתרונות בתחום הזה, אז שישתף פעולה עם סוכן 
אחר שמתמחה בפיננסים. בכך הוא נותן שירות 
טוב יותר למבוטח שלו וגם שומר על המבוטחים 

שיישארו ויטופלו אצלו לאורך שנים".
האלמנטר,  בתחום  נשחקות  העמלות 
מהווים  והדיגיטליים  הישירים  הביטוחים 
תחרות קשה. איך אתה רואה את עתיד סוכן 

הביטוח האלמנטרי?
יותר  רחב  ונעשה  הולך  הדיגיטל  "עולם 
טוב  עולם  זה  כך,  על  מברך  אני  ואגרסיבי. 
שאין להתכחש לו. אבל ללא מגע אדם – עולם 
לצדו  צריך  הקצה  לקוח  יתקיים.  לא  הביטוח 
בעל מקצוע שילווה אותו לאורך הדרך ובעיקר 

ביום פקודה".

גביית שכר טרחה
אבל  למבוטחים.  לומר  יכול  אתה  זה  את 
להמשיך  שרוצים  לסוכנים  אומר  אתה  מה 

ולהתפרנס מהתחום הזה?
רוצים  היום  של  הצעירים  מתקדם.  "העולם 
לכן  אחרת.  בצורה  הביטוח  סוכן  עם  לתקשר 
בתוך  ההתאמות  את  לעשות  צריכים  אנחנו 
תקטן  שהעמלה  לכך,  מעבר  שלנו.  המשרדים 

"רוב החברות מבינות 
שזרוע השיווק 
המרכזית שלהן 

היא סוכן הביטוח"
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לגבות  ניתן  אחרת,  או  זאת  בצורה  באלמנטרי 
מסוימות  פעולות  על  טרחה  שכר  מהמבוטחים 
וזאת על פי חוק. לכן הסוכן רשאי וצריך לגבות".

אז הלקוחות יפנו לביטוחים ישירים כי שם לא 
גובים מהם שכר טרחה.

"אני לא נכנס לזה. זה כמו ההבדל בין לקנות 
לקנות  או  שקל   250 עליו  ולשלם  איכותי  בגד 

בגד ב־30 שקל".
את  שישלבו  הביטוח  מחברות  מצפה  אתה 

הסוכנים שלהן בעולם הדיגיטלי?
"הייתי בכנסים השנתיים של חברות הביטוח. 
כמו כן, אני נפגש עם הבכירים בחברות הביטוח 
שזרוע  מבינות  החברות  רוב  קרובות.  לעיתים 
הן  הביטוח.  סוכן  היא  שלהן  המרכזית  השיווק 
הדיגיטלי  לעולם  עצמן  את  להתאים  צריכות 
יחד  נבנה  מי  לשכוח  להן  אל  אבל  בסדר;  וזה 
איתן ומי הזרוע המרכזית שלהן מול הלקוחות. 
אנושית  זרוע  להיות  צריכה  הקדמה  כל  לצד 

ומקצועית עבור המבוטחים, וזה סוכן הביטוח".
חברות  שרוב  לראות  ושמח  מעריך  "אני 

הביטוח מפנימות שזרוע השיווק המרכזית שלהן 
הפנימו  שטרם  חברות  אותן  הביטוח.  סוכן  הוא 
עובדה זו או התבלבלו בדרך ולא מבינות את זה, 
אני קורא להן להתיישר ולרוץ איתנו כברת דרך 
ארוכה ביחד. אנחנו נחזק את החברות שעובדות 
בשיתוף פעולה גבוה עם הסוכנים. אני לא יכול 
הוא  עמה  חברה  מול  לעשות  מה  לסוכן  לייעץ 
עובד, אבל אני מאמין שהסוכנים יודעים לחשב 
את דרכם מול החברות. אני קורא לכל החברות 
לו  ולסייע  הביטוח  סוכן  עם  הקשר  את  לחזק 

להתפתח דיגיטלית ככל שהן יכולות". 

לא רק אלמנטרי
האלמנטרי  בתחום  רק  שעוסקים  רבים  סוכנים 
לדברי  יכולים,  זה  בתחום  מקצוענים  ונחשבים 
הורנצ'יק, להמשיך בכך, אבל כדאי שישאפו ויפעלו 

לשיתופי פעולה עם קולגות בתחומים אחרים.
חוד  ולהיות  להוביל  שצריך  זה  הוא  "הסוכן 
היום  של  הלקוח  שלו.  הקצה  לקוח  מול  החנית 
פתרונות  לו  שנעניק  ורוצה  לפתרונות  צמא 

בתחומים נוספים".
משה  ד"ר  ההון,  שוק  על  שהממונה  נראה 
הלשכה  לבקשות  יותר  הרבה  קשוב  ברקת, 

לעומת קודמתו בתפקיד דורית סלינגר.
האוזן  ועל  הפעולה  שיתוף  על  שמח  "אני 
שלא  אבל  ההון.  שוק  ברשות  לנו  שיש  הקשבת 
נתבלבל לרגע - אנחנו עמלים קשה מאוד לשם 
כך ומתמקדים כל העת בפרנסת הסוכן ובמעמדו. 
נמשיך לעמוד על שלנו ולהלחם למען עתידו של 

 ."סוכן הביטוח

"ללא מגע אדם – עולם 
הביטוח לא יתקיים. לקוח 

הקצה צריך לצדו בעל מקצוע 
שילווה אותו לאורך הדרך 

ובעיקר ביום פקודה"

"חברות הביטוח צריכות לזכור 
מי הזרוע המרכזית שלהן מול 

הלקוחות. לצד כל הקדמה 
צריכה להיות זרוע אנושית 

ומקצועית עבור המבוטחים, 
וזה סוכן הביטוח"

רונית מורגנשטרן
הורנצ'יק. "שמח על האוזן הקשבת שיש לנו 

ברשות שוק ההון" … צילום: גיא קרן



נובמבר 2019  17   16  נובמבר 2019

לשכת סוכני ביטוח בישראל

בראיון חגיגי מספר שגיא מוקי, אלוף העולם בג'ודו, שלהישג הנדיר הגיע 
לאחר פציעה קשה בגבו שאיימה לחסל את הקריירה שלו: "לא לוותר, להציב 

מטרות חדשות, להאמין ביכולות שלנו, לשאוף להצטיין – זו הדרך לפסגה"

רונית מורגנשטרן

שיגיע א מוקי  שגיא  הג'ודוקא  ת 
לכנס כדי לספר לסוכנים על דרכו 
להצלחה, אנחנו תופסים בין אימון 
לאימון. ככה זה כשאתה אלוף עולם 
טוקיו שתתקיים  לאולימפיאדת  הפנים  עם  בג'ודו 
בעוד פחות משנה, כשהשאיפה של מוקי היא להגיע 

למקום הכי גבוה על הפודיום לצלילי "התקווה".
לפני כמה שנים, כשמוקי היה כבר אלוף אירופה, 
גם  כובש  אותו  שנראה  מאליו  מובן  היה  לא  זה 
על  להתחרות  ממשיך  או  העולם,  פסגת  את 
האולימפיאדה  לפני  חודש  ב־2016,  בכלל.  המזרן 
דיסק  פריצות  משתי  וסבל  מוקי  נפצע  בריו, 
בגבו התחתון: "לא הייתי מסוגל לעשות תנועות 
ביום,  אימונים  שניים־שלושה  במקום  בסיסיות. 
שניים־שלושה  מקבל  פתאום  עצמי  את  מצאתי 
ב־30%  אולי  הייתי  פיזית  ביום. מבחינה  טיפולים 
מהיכולת שלי, קיבלתי זריקות וטיפולי פיזיותרפיה 
בשעה שהמתחרים שלי התאמנו באופן אינטנסיבי. 
מבחינה מנטאלית זה היה מתכון להפסד כבר בקרב 

הראשון באולימפיאדה".
חשבת לוותר?

"היו הרבה שאמרו לי לא לנסוע. דווקא ההורים, 
ייאמר לזכותם, היו בבקרה ובקשר הדוק עם אורן 
)אורן סמאדג'ה, המאמן של שגיא(, לא לחצו עליי. 
אני עצמי התכוונתי לעשות הכל כדי כן להשתתף. 
והיא  חשוב,  הכי  הספורט  אירוע  זה  אולימפיאדה 
ספורטאי  כל  שנים.  לארבע  אחת  רק  מתקיימת 
רוצה להשתתף באולימפיאדה. על אליפות אירופה 
אומר  מוותר",  אולי  הייתי  שנה  כל  שמתקיימת 
לוותר.  רציתי  לא  האולימפיאדה  על  "אבל  מוקי, 
גם בלי יד הייתי נוסע. הטיפולים היו קשים אבל 
כולל  האחרונים  בשבועות  והתאמנתי  התקדמתי 
מול  התחריתי  הראשון  בקרב  כהכנה.  בריו  שבוע 
יגיב,  שלי  הגוף  איך  ידעתי  לא  סלובני.  ג'ודוקה 

יריב  ניצחתי  גמר  בשמינית  אותו;  ניצחתי  אבל 
גרמני; ברבע הגמר הצלחתי לנצח יריב אמריקני; 

הייתי על משככי כאבים וזריקה בכוננות. 
יריב  מול  להתמודד  אמור  הייתי  הקרב  "בחצי 
מאזרבייג'ן. ההפסקה שהייתה בין הרבע גמר לחצי 
גמר נמשכה מספר שעות, וזה לא היה טוב עבורי. 
עליתי לחצי גמר כשהגב לא מגיב טוב והפסדתי. 
לחצי  שהגיע  הראשון  הישראלי  הייתי  זאת,  עם 
אריק זאבי הגיעו  וגם  גמר אולימפי, כשגם אורן 
פסיעה  הייתה  זו  הניחומים.  מבית  הזה  למעמד 
מהגמר ומדליה בטוחה. עליתי לקרב על מדליית 
מסיים  שאני  או  מדליה  מקבל  שאני  או   – ארד 
גיאורגי  יריב  היה  זה  מדליה.  בלי  חמישי  במקום 
שניצחתי אותו בעבר פעמיים, אבל באולימפיאדה 
הוא גבר עליי וסיימתי לאכזבתי במקום החמישי".

איך הרגשת?
אעמוד  הכל  שלמרות  האמנתי  פשוט.  היה  "לא 
ביותר.  הגבוה  במקום  ואפילו  הפודיום  על 
האולימפיאדה,  לפני  עליי  שעבר  מה  כל  למרות 
לאחר  למשבר  נכנסתי  שלי.  ביכולות  האמנתי 
האולימפיאדה. הייתי במצב די דיכאוני, מצב הגב 
החמיר לאחר קרבות האולימפיאדה, קיבלתי זריקה 
ונשלחתי בטיסה הביתה. שכבתי שלושה ימים עם 
ניסיתי כל מיני טיפולים כולל  כאבים מטורפים. 
אלטרנטיביים. זו הייתה תקופה ארוכה ומתסכלת, 
כי המזרון היה המקום הטבעי שלי, ופתאום שאלתי 
את עצמי אם אני אצליח לחזור אליו. הייתי צופה 
ביוטיוב בקרבות שלי מלפני הפציעה והייתי בוכה.
"אבל ככל שעבר הזמן הבנתי את גודל ההישג 
שלי, שגם היה כנגד כל הסיכויים, הצלחתי להגיע 
לחצי גמר אולימפי וזה היה הישג משמעותי עבורי 
במקום  הצלחתי  כי  מדליה,  השגתי  לא  אם  גם 
שרבים אחרים היו מוותרים מראש על השתתפות. 
בשביל  הכל  ועשיתי  ונלחמתי  האמנתי  אני 

להשיג את המטרה. זה ערך מוסף שאני מביא אתי 
לעבור  יכול  שהייתי  הידיעה  תחרות,  לכל  היום 
מכשולים קשים ששמו לפניי. היום אני יודע שאין 

דבר שיכול לעצור אותי".

מטרות חדשות
מאיפה לקחת את הכוחות להתגבר על הפציעה 

והמשבר?
את  ולעבור  בוקר  כל  לקום  כוח  לי  שנתן  "מה 
הטיפולים המייגעים וחלקם מייסרים ואת הכאבים 
המטרה  חדשות.  מטרות  להציב  היה  פסקו,  שלא 
שלי אז הייתה אליפות אירופה 2017 ודמיינתי את 
עצמי על הפודיום. אבל בגלל ההתקדמות האיטית 
ואז סימנתי לי כמטרה את  זה לא קרה;  בהחלמה 
אליפות העולם 2018. זה החיה אותי ונתן לי כוח 
להתאמן כמו שצריך. בלי מטרה שתניע אותי זה 

לא היה קורה". 
גם  המאמן,  סמאדג'ה,  החליט  תקופה  באותה 
להעלות את מוקי לקטגוריה גבוהה יותר: "עליתי 
קטגוריה מ־73 ק"ג שם הייתי מדורג שלישי, ל־81 
ק"ג, שם הייתי צריך להתחיל מאפס", מספר מוקי. 
"זו החלטה די אמיצה, כי הרבה ספורטאים מעדיפים 
את המקום הנוח של דרוג בצמרת. להתחיל ללא 
דרוג זה אתגר מאוד לא פשוט – גם לא מכירים 
את היריבים, וגם להעלות במשקל לא היה פשוט".
ניצח מוקי בגרנד סלאם באבו  באוקטובר 2018 
דאבי, שבו התחרו הישראלים לראשונה תחת דגל 
הבינלאומי.  הג'ודו  איגוד  דגל  תחת  ולא  ישראל 
הערבית,  במדינה  הלאומי  ההמנון  נוגן  לראשונה 

כשמוקי עומד בראש הפודיום ודמעות בעיניו.
זכיתי  ואז  דאבי  באבו  התחריתי  גם  "ב־2015 
הפודיום  על  דגל.  ללא  התחריתי  ארד.  במדליית 
כששני  הדגל,  על  לבנה  מדבקה  עם  עליתי 
כבר  ב־2018  דגל.  עם  היו  האחרים  הספורטאים 

להבעיר את 
האש מבפנים

רוזנפלד. "עידן האטימות בשוק 
ההון הסתיים" … צילום: יוסי אלוני

והמנון  זהב  במדליית  וזכיתי  הדגל  עם  התחרינו 
ישראל הושמע לראשונה באבו דאבי. זה היה רגע 
היסטורי. על הפודיום ראו את דגל ישראל מתנוסס 
מעולם  ראו  שלא  מחזה  היה  וזה  איראן,  דגל  ליד 
לקבל  אליי  פנו  בעולם  הרשתות  כל  חושב.  אני 
ראיונות והבנתי את גודל הרגע, שאני כספורטאי 

יכול לעשות שינוי".
זהב  במדליית  מוקי  זכה  האחרון  באוגוסט 
באליפות העולם שהתקיימה אף היא בטוקיו, לאחר 
האיראני  הג'ודוקא  בעריקת  שלווה  דרמטי,  יום 

סעיד מולאי לגרמניה.
הדרמה  של  הקלעים  מאחורי  על  מספר  מוקי 
הגמר;  לחצי  הגענו  "שנינו  העולמית:  בתחרות 
סעיד היה אמור להתמודד מולי אבל איגוד הג'ודו 
העולמי החליף בינינו ונתן לו את האופציה לראות 
היו"ר  גדולה.  סצנה  הייתה  לגמר.  עולה  אני  אם 
האולימפי של איראן ונשיא איראן התקשרו אליו 
מולי.  לקרב  לעלות  לא  עליו  ואיימו  הוריו  מבית 
הוועד האולימפי שלח להם מכתב שאם יקרה משהו 
למשפחתו של סעיד, איראן תסולק מכל המשחקים 
בחצי  בכוונה  הפסיד  הוא  לדבריו,  האולימפיים. 
בהוראת  וזאת  מולי,  להתמודד  לא  כדי  הגמר 
כשהיריב  למצרים,  בניגוד  באיראן.  השלטונות 
המצרי סירב ללחוץ לי את היד, הוא קיבל תמיכה 

מהעם המצרי והממשל גינה אותו".

לתעל את האנרגיה
מוקי נולד וגדל בנתניה. לדבריו, היה ילד אנרגטי 
אותו  שלחו  ורחמים,  אורית  הוריו,  מנוחה.  וחסר 
לחוגי ספורט כדי לתעל את האנרגיה שלו. הוא החל 
להתאמן בג'ודו בגיל 4, וכבר בגיל זה החל לאמנו 
אורן סמדג'ה, מדליסט אולימפי, שמשמש כמאמנו 
מאז ועד היום. בגיל 8 הוא החליט להתמקד בג'ודו 
אף על פי שהצטיין בכדורגל בשורות הילדים של 

מכבי נתניה.
לומד  הוא  הספורטיבית,  הקריירה  לצד  היום, 
כלכלה ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה. 
כי  ומדגיש,  מסביר  הוא  שאחריי",  ליום  "מתכונן 
במכללה מתחשבים בו מאוד, והוא נעדר לעיתים 

תקופות ארוכות מהלימודים.
בעקבות הפציעה הקשה וההתגברות עליה, גיבש 
מוקי רשימת מוטיבציה שהולכת איתו לכל מקום: 
"בסמארטפון ובפתקים. חלק ממנה הוא ההתגברות 
על הפציעה והתסכול הקשה שהרגשתי. לפני כל 
את  להבעיר  כדי  הרשימה  את  פותח  אני  תחרות 
פנימי  כוח  עם  לקרב  לעלות  כדי  שבפנים,  האש 
הספורטאים  "כל  ומוסיף:  מספר  הוא  מקסימלי", 
נתונים  ולכולם  קשה  מתאמנים  בעולם  הטובים 
למי  שינצח  מי  בין  שמבדיל  מה  דומים,  פיזיים 
שיפסיד הוא מי שרוצה יותר, מה הוא מביא איתו 
לקרב מבחינה מנטאלית – להתאמן זה לא מספיק, 

צריך עוד משהו שמגיע מתוכך".
מה יש בג'ודו שהפך אותך לשאפתני ומצטיין?
"אני חושב שספורט כדרך חיים מחנך למצוינות. 
בג'ודו יש ערכים נוספים של כבוד, של איפוק, של 

חתירה למטרה, מסירות ומקצוענות". 
ביטוח  לך  יש   - שעברת  הפציעה  רקע  על 

שמתאים לספורטאי כמוך?
" יש את הביטוח שהאיגוד עשה לי. אבל אשמח 
להתייעץ עם סוכני הביטוח על הרחבת הביטוח", 

הוא אומר בחיוך.
עיניו של מוקי נשואות היום לעבר אולימפיאדת 
הראשון  במקום  מדורג  כשמוקי  ב־2020,  טוקיו 
הציבור  של  גם  גבוהות,  ממנו  והציפיות  בעולם 
בישראל. "יש לי 8־9 חודשים להגשים את החלום 
שעדיין לא הגשמתי - לעמוד בטוקיו במקום הכי 

 ."גבוה על הפודיום

"מה שמבדיל בין מי שינצח 
למי שיפסיד הוא מי שרוצה 

 יותר, מה הוא מביא איתו 
לקרב מבחינה מנטאלית – 

להתאמן זה לא מספיק, צריך 
עוד משהו שמגיע מתוכך"

מוקי. "מה שנתן לי כוח לקום 
כל בוקר היא המטרה"
… צילום: רן צרפתי
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בפני ח כיום  ניצבות  הביטוח  ברות 
בהתאמת  מהפכה  לעשות  הזדמנות 
זו,  שיטה  ברכב.  שימוש  לפי  פוליסה 
 ,)Usage  Based  Insurance(  UBI המכונה 
מאפשרת לחברות הביטוח לקבל מדדים מדויקים 
שבו  הזמן  ומשך  הק"מ  צבירת  כמו  הרכב,  לגבי 
ועוד.  מסוכנות  נסיעות  בחנייה,  עומד  הרכב 
זו באה לידי ביטוי בשינויים המתחוללים  שיטה 

בתפיסת ביטוח הרכב מהיסוד. 
הביטוח מבוסס השימוש נחלק לשתי קטגוריות 
 –  )Pay As  You Drive(  PAYD :עיקריות
כלומר, ביטוח שבו משלמים לפי כמות השימוש 
  Pay  How(  PHYDו־ )קילומטראז'(,  ברכב 
You Drive(, שבו משלמים לפי סגנון הנהיגה 

או השילוב בין השניים. 
של  בהטמעה  החלו  בישראל  הביטוח  חברות 
פוליסות ביטוח חכמות המובילות שינוי בתחום 
ביטוחי הרכב בישראל. היכולת להעריך סיכון 
העסקי  המודל  בבסיס  יושבת  מדויק  באופן 
כלים  מופיעים  וכאשר  ביטוח,  חברת  כל  של 
לטייב  למבטחים  המאפשרים  טכנולוגיים 
הביטוח  חברות  שלהם,  הסיכון  הערכות  את 
פשוטה:  השיטה  בהם.  להשתמש  מעוניינות 
על  נתונים  הביטוח  לחברת  מספקת  המערכת 
קילומטרים  ספירת  באמצעות  הרכב  נסע  כמה 

ויצירת מידע אקטוארי ומנטרת את אופי הנהיגה 
ברכב המזהה אירועי נהיגה חריגים, כמו מהירות 
פתאומיות,  תאוצות  חירום,  בלימות  גבוהה, 
עקיפות מסוכנות ועוד. כך חברת הביטוח יכולה 
מספר  של  שקלול  פי  על  הפוליסה  את  לתמחר 

פרמטרים – כמות הנסועה ואיכות הנהיגה. 

למי זה מתאים?
משלמים כמה שנוסעים, ביטוח לפי קילומטר, 
היום  שעות  שברוב  לנהגים  מתאים?  זה  למי 
הרכב שלהם חונה, שטסים הרבה לחו"ל, שגרים 
לנוסעים  שבת,  לשומרי  עבודתם,  למקום  קרוב 

למרחקים קצרים, לפנסיונרים. 
בולטים,  הם  הזה  במקרה  לצרכן  היתרונות 
לכולנו  שיאפשרו  אישית  מותאמות  פוליסות 
המודל  פחות.  מסתכנים  כשאנחנו  פחות  לשלם 
בתשלומים  הלקוח  את  לחייב  מאפשר  העסקי 
מלאה  ובשקיפות  השימוש  לפי  חודשיים 

באפליקציה. 
רק  לא  מספקת  איתוראן  של   UBI מערכת 
השירותים  יתר  את  גם  אלא  הטכנולוגיה  את 
עצם  בנוסף,  הקצה.  וללקוח  לביטוח  הנלווים 

נצבר  קילומטר  לפי  ביטוח  פוליסת  תמחור 
יאפשר בידול בין לקוחות שנמצאים על הכביש 
מעט  שנוסעים  לקוחות  לבין  לסיכון,  וחשופים 
פחות  הרבה  מעורבים  יהיו  הדברים  ומטבע 
הגדולים  היתרונות  אחד  זהו  דרכים.  בתאונות 

של הפוליסה. 
לנהגים  הורים  גם  היטב  משרתת   UBI שיטת 
צעירים וגם את הנהגים הצעירים עצמם. למשוב 
הנהג  של  בעולמו  עצומה  חשיבות  יש  להורה 
והילד  שההורה  שברגע  סבורים  אנחנו  הצעיר. 
לצורך  הנהיגה  איכות  של  מדידה  שישנה  יבינו 
מעורבות  תהיה   - הצעיר  הנהג  חיי  על  שמירה 

חיובית של ההורה בנהיגה של הנהג הצעיר. 
שלל  הביטוח  לסוכן  מייצרים   UBI כמו  כלים 
מוצרים ומסלולים לביטוח, ומאפשרים לו להציע 
סוכני  מוזל.  במחיר  פוליסה  לרכוש  למבוטח 
הביטוח מכירים היטב את הלקוחות שלהם ויוכלו 

לייצר פוליסה מותאמת אישית.
על  חכמות  פוליסות  ייצרו  הביטוח  חברות 
יום/ נסיעות בהתפלגות  סמך צבירת קילומטר, 
ואז  נהיגה,  והתנהגות  אדומים  כבישים  לילה, 

הללו.  לפוליסות  ייחשפו  הביטוח  סוכני  גם 
להסביר  היא  באיתוראן  המשימות שלנו  אחת 

ולקשור את הסוכנים למהפכה.
כבר  יודעים  גדולים  רכב  וציי  ארגונים  גם 
היום ויידעו טוב יותר בעתיד לעשות שימוש 
את  השונים  לנהגים  ולשקף  הנהיגה  בציוני 
התייעלות  חייהם,  על  שמירה  לצורך  המידע 

וחיסכון.

זמן תגובה
כאשר  כי  ידוע,  מבוטח  ולכל  סוכן  לכל 
מתרחשת תאונה, לזמן ולמהירות התגובה יש 
משמעות בטיפול בלקוח באופן אישי וכן מול 
חברת הביטוח שבה הוא מבוטח. באיתוראן אנו 
ברכב,  המותקן  ייחודי  תאונה  חיישן  מציגים 
התאונות  למוקד  התרעה  ושולח  תאונה  מזהה 
עבור  לנהל  מאפשר  החיישן   .24/7 המאויש 
הראשון  מהרגע  האירוע  את  הביטוח  חברות 
וברכב.  בלקוח  יעיל  לטיפול  ביותר  והקריטי 
נמצא  הנהג  כאשר  במיוחד  משמעותי  הדבר 
בסיטואציה מלחיצה ומבלבלת, במקום מבודד 

והוא אינו יכול להזעיק עזרה. 
ויצרו  הרכב  מיקום  יזהו את  איתוראן  נציגי 
מצבו  את  לברר  מנת  על  המבוטח  עם  קשר 
בליווי  מתחיל  הסיוע  לעזור.  ניתן  וכיצד 
טלפוני לאורך הפעולות הראשוניות שאותן יש 
לבצע אחרי תאונה, נמשך ביצירת קשר עם חברת 
הביטוח ועד הזמנת חילוץ לרכב הפגוע. במידת 
הצורך ובמקרים שבהם אי אפשר ליצור קשר עם 
הנהג, נציגי השירות יפעילו את כוחות החירום 
וההצלה. עוד מאפשר המוקד שינוע הרכב למוסך 

הסדר ודיווח לחברת הביטוח בזמן אמת. 
לחיישן יש ערך משמעותי עבור חברת הביטוח 
עוצמת  על  אמת  בזמן  המידע  שקבלת  מכיוון 
התאונה  שחזור  וכן  ברכב  והפגיעה  התאונה 
 ARI - Accident נתונים  ממשק  באמצעות 
Reconstruction Interface יאפשרו מניעה 
של הונאות ביטוח. הנתונים נשמרים ברזולוציית 
גראפית  לצפייה  וניתנים  השנייה  אלפיות   20
שהופעלו   Gה־ ספי  את  מציג  הממשק  בממשק. 
על כל אחד מהצירים בכל שנייה נתונה ומאפשר 

תחקור של התאונה מרחוק.
וכך, באחת, מוקד התאונות מאפשר לשפר את 
השירות למבוטח ובשנייה לשפר את הרווחיות 
הרכב  תביעות  בתחום  הביטוח  חברות  של 
בניהול חכם ויעיל של המידע המתקבל בקרות 

 .אירוע

פוליסות מותאמות אישית 
ביטוח מבוסס שימוש הולך ונטמע בענף ביטוחי הרכב • המבוטחים ישלמו לפי השימוש 

ברכב וסוכני הביטוח ימצאו בו פוטנציאל לשלל מוצרים מותאמים ללקוחותיהם

שחר שרצקי, איתוראן

שרצקי. "יתרונות בולטים לצרכן" … צילום: איתוראן

 | תוכן שיווקי |

לא מפסיקים
לחדש

בשבילכם

טוב שיש מגדל מאחוריך.

סוכנים יקרים, מגדל משקיעה את מירב המשאבים בפיתוח כלים ותהליכים
שיהפכו את התקשורת בינינו ואת העבודה שלכם ליעילה, נוחה ונעימה יותר.

שמחים להציג בפניכם חלק מהחידושים האחרונים:

במגדל, 
חדשנות זה אלמנטרי!

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה 
בלבד ובכל מקרה של סתירה בין מודעה זו לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור במודעה זו אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

מערכת 
פאמיה

לשירות מדויק,
מהיר ואיכותי יותר

חידוש 
בקליק

כלי המאפשר חידוש 
ביטוח רכב ודירה בקליק אחד

AMIGO
מערכת ידידותית לסוכן 

להפקת פוליסות רכב

עמוד סטאטוס 
תביעות

כלי לניהול פשוט ונוח של 
תביעות המבוטחים

שיתוף פעולה 
עם באפי

בקרוב תוכלו להפיק פוליסות
באמצעות המידע מבאפי

מגדל
MATCH

ביטוח רכב אונליין 
בהתאמה אישית
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 "עדיף לפעמים לוותר על ביטוחי רכוש מסוימים, כגון ביטוח מחשבים או 
  "ציוד אלקטרוני ולהשקיע את הפרמיה בעוד מיליון או שניים בחבויות

עו"ד ליאת הר־טוב, יועצת לניהול סיכונים, עונה לכל השאלות

רונית מורגנשטרן

"
הביטוח  סוכן  בפני  העומד  האתגר 
במיוחד.  גדול  הוא  החבויות  בעולם 
בניגוד לעולם הרכוש, בעולם החבויות 
להעריך  יודעים  המבוטחים  תמיד  לא 
בקרות  יצטרכו  באמת  שהם  הכיסוי  גובה  מה 
מקרה הביטוח, וגם הסוכנים לא תמיד מסוגלים 
לכיסוי.  הנדרשים  הגבולות  את  נכונה  להעריך 
בקושי  רבים  במקרים  נתקלים  הביטוח  סוכני 
מיליון שקל  בסך של  גבול  אם  ללקוח  להסביר 
יספיק לו, ואולי הוא צריך שלושה מיליון שקל 
לפוליסת צד ג'? ויש לזכור שגם גובה הפרמיה 
עו"ד  מסבירה  הכיסוי",  מגובה  כמובן  מושפע 
ליאת הר־טוב, יועצת לניהול סיכונים וביטוח, 
תעביר  הר-טוב  ופיננסים".  ל"ביטוח  בריאיון 
המומחה"  את  "הכה  סדנת  ה־33  אלמנטר  בכנס 

בנושא ביטוח חבויות. 
מה זה ביטוח חבויות?

חלקים  לשני  מחולק  האלמנטרי  "הביטוח 
עיקריים – רכוש וחבויות.

שווי  את  מראש  יודעים  אנחנו  רכוש  בביטוח   •
בתכולת  זה  אם  לבטח,  רוצים  שאנחנו  הרכוש 
מדובר  החבויות  בעולם  וכדומה.  העסק  הדירה, 
בכיסוי למה שהמבוטח עלול להיות חייב על פי 

דין כלפי צד שלישי. זהו עולם הלא נודע. 
ביטוחי החבויות כוללים: 

כלפי  מעביד  חבות   – מעבידים  חבות  ביטוח   •

עובד שלו בגין נזק גופני שנגרם לעובד תוך כדי 
ועקב עבודתו.

• ביטוח חבות מוצר – חבות המבוטח כלפי צד 
להם  שקרה  לרכוש  או  לגוף  נזק  בגין  שלישי 
עקב מוצר שיוצר, טופל, תוקן או סופק על ידי 

המבוטח. 
• ביטוח אחריות מקצועית - חבות מבוטח כלפי 
צדדים שלישיים עקב מעשה או מחדל מקצועי 
שלו. מדובר גם בנזק כספי ולא רק נזק לגוף או 

לרכוש.
• ביטוח אחריות נושאי משרה – העוסק באחריותו 
של נושא משרה בחברה כלפי צדדים שלישיים 

עקב החלטות הקשורות בניהול החברה". 
זה קשור גם לביטוח סייבר?

הוא  כי  ייחודי  הוא  סייבר  שביטוח  אלא  "כן, 
מכסה גם רכוש וגם חבות באותה פוליסה".

שבוחר  זה  הוא  שהמבוטח  מדגישה  הר־טוב 
את גובה הכיסוי שהוא רוכש, ולכן האתגר של 
הסוכן גדול במיוחד: "קשה מאוד לדעת ולקבוע 
מראש מה גבול האחריות הנכון ומה גובה הכיסוי 
שהלקוח זקוק לו. המנעד גדול מאוד והכול עניין 
של תנאים ומחיר. האתגר הוא עצום – איך אני 
קובע מהו גובה האחריות של המבוטח כלפי מי 
את  מתאימים  איך  לו?  חב  להיות  עלול  שהוא 
גבול האחריות הנכון?" שואלת הר־טוב ומסבירה: 
על  כלל  בדרך  מתבססות  העבודה  "הנחות 

פרמטרים חיתומיים, כמו סוג הסיכון של העסק, 
במה הוא עוסק, כמה הוא סמוך פיזית לעסק אחר, 
מהו ניסיון התביעות של הלקוח, גודל המחזור, 

כמה אתרים יש לו ועוד.
כלל  בדרך  שקורה  מה  הביטוח,  "בעולם 
ומבקש  שלו  הביטוח  לסוכן  בא  שהלקוח  זה 
או  לו,  הנחוץ  הכיסוי  גובה  על  שימליץ  ממנו 
הצעה  עם  בא  אלא  שואל,  לא  הסוכן  שאפילו 
הגבולות  את  הכתיב  הוא  שבמסגרתה  כתובה 
הנדרשים ויש בכך סיכון גדול מבחינת האחריות 

המקצועית של הסוכן".

יותר מאופציה אחת 
הסיכון  רמת  כל  קודם  זה  אותנו  שמנחה  "מה 
של העסק – ככל שהעסק ברמה הפיזית מסוכן 
הר־טוב.  אומרת  בכך",  להתחשב  צריכים  יותר, 
הרבה,  לשלם  לא  מעדיפים  שהלקוחות  "כמובן 
תמיד  ללקוח  לתת  היא  שלי  ההמלצה  ולכן 
לבחור מתוך מספר אופציות ותמיד למשוך כלפי 
מעלה, וכך הסוכן יכול לשמור על עצמו במקרה 
הלקוח,  שרכש  ממה  בפועל  חרגה  שהתביעה 
אופציה  שהציע  בכך  עצמו  את  מבטיח  הסוכן 
לחסוך  בחר  הלקוח  אם  )גם  יותר  גבוהה  נוספת 

ולא רכש זאת(. 
מהשנה  הכיסוי  על  להסתמך  "אפשר 

ביטוחי חבויות – 
האתגר הגדול של 

עולם הלא נודע

רוזנפלד. "עידן האטימות בשוק 
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הר־טוב. "האתגר העומד בפני סוכן 
הביטוח בעולם החבויות הוא גדול 

במיוחד" … צילום: באדיבות המצולמת
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שעברה ולהוסיף לו עוד קצת. בכל חידוש רצוי להעלות עוד 
קצת את גובה כיסויי החבות, כי מה שקורה בשטח הוא שגובה 

התביעות בחבויות הולך וגדל כול הזמן.
אחריות  גבולות  של  בהיבטים  הוזלה  לשקול  גם  "אפשר 
כשכך  למקצועית,  המוצר  בין  למוצר,  ג'  צד  בין  משולבים 
גבולות  את  ולהשאיר  הפרמיה  את  קצת  להוזיל  אפשר 
הביטוח  חברות  כל  לא  כי  לציין,  יש  הגבוה.  בצד  האחריות 

מוכנות לעשות את זה".
הר־טוב חוזרת שוב על עניין החשיפה של הסוכן שעלולה 
מצב  יוצר  נודע  הלא  של  "העולם  מקצועי.  לסיכון  להוביל 
אתה   - ויגיד  הלקוח  יבוא  חשיפה.  באיזושהי  נמצא  שהסוכן 
אמרת לי, ולכן הסוכן צריך להיות מאוד זהיר כשהוא ממליץ 
שיותר  שכמה  ולהדגיש  ללקוח  לסייג  מסוימת,  אופציה  על 
חייב להגן על עצמו מבחינת האחריות  יותר טוב. הסוכן  זה 
לא  בומרנג.  כמו  אליו  יחזור  לא  שזה  כדי  שלו  המקצועית 
להנעל על חברה אחת ולא על אופציה אחת אלא להציע מגוון 

של אפשרויות".

קושי בביטוחי מוצר 
הקושי הגדול יותר נמצא בביטוחי מוצר ואחריות מקצועית 
שהם ביטוחים מאתגרים במיוחד, לדבריה. "חשוב לומר ללקוח 
שמדובר בביטוחים קריטיים, ולא לחשוב על העלות שלהם או 
על גבולות אחריות מצומצמים. יש הבדל בין נזק שנגרם לצד 
שלי  שהעובד  נמצאת,  אני  בהם  באתרים  שלי  מפעילות  ג' 
יגרום במסגרת עבודתו בעסק. הבעיות מתחילות כשנזק נגרם 
ממוצר שלא תחת ידיי או שירות שמסרתי ללקוח; להתעקש 
שהפרמיות  למרות  מוצר/מקצועית  ביטוח  על  הלקוח  עם 
עדיף  האלה.  הביטוחים  את  אוהבים  לא  והמבטחים  גבוהות 

לפעמים להסתפק בכיסוי נמוך יותר, אבל שיהיה כיסוי. 
לרכוש  כלכלי  לא  או  הגיוני  לא  בהם  במקרים  כן,  "כמו 
ביטוח חבות מוצר ו/או אחריות מקצועית, נמליץ לשקול את 

במסגרת  אלה  לביטוחים  המתייחסים  החריגים  של  הביטול 
פוליסת הצד שלישי, לדוגמה, מסעדה שמגישה אוכל בחצר 
אמורה להסתפק בביטוח צד שלישי, ואולם במקרה בו הלקוח 
לקח הביתה את המזון שנשאר )טייק־אווי( ונפגע בביתו, עלול 
המבטח לטעון כי לא מדובר בארוע המכוסה תחת פוליסת צד 
שלישי, לכן הגיוני לבטל את החריג )וגם מקובל( בכל הקשור 

להגשת מזון ומשקאות מחצרי המבוטח". 
"דוגמה נוספת לכך: גנן המטפל בגינות לא יכול להמציא 
ביטוח אחריות מקצועית שכן זה אינו מקצוע שעבורו נועדו 
פוליסות אחריות מקצועית, ולכן נסתפק בביטוח חריג אחריות 
מקצועית בכל הקשור לנזקי גוף ולפעמים רכוש, תחת פוליסת 
הצד שלישי. בצורה זו אנו שומרים על מקומה ותפקידה של 
פוליסת הצד שלישי כפוליסה העיקרית שאמורה לכסות את 

הסיכונים הללו שהם חלק אינטגרלי מביטוח העסק".
"קבלני תשתיות, למשל, לא ירכשו ברוב המקרים פוליסת 
מסוימים  במקרים  ואולי  חריג  בביטול  ויסתפקו  מוצר  חבות 

בביטוח אחריות מקצועית בלבד. 
"לא נוותר על ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית בתחום 
עיסוק הקבלנים אשר בונים ומתקינים. החוק בארץ מגדיר גם 
דירה כמוצר ולכן עם מסירתה לרוכש – נזקים שיגרמו לאחר 
המסירה עלולים לא להיות מכוסים תחת הצד ג' אלא תחת 

פוליסת חבות מוצר".
בצורה  שתסייע  בדרך  הנושא  את  לסכם  ניתן  איך  אז 

הטובה ביותר לסוכנים? 
רבות  שפעמים  ללקוחות  להסביר  להקפיד  מאוד  "חשוב 
תחום החבויות חשוב יותר ומסוכן יותר עבורם מתחום הרכוש. 
עדיף לוותר לפעמים על ביטוחי רכוש מסויימים, כגון ביטוח 
בעוד  הפרמיה  את  ולהשקיע  אלקטרוני  ציוד  או  מחשבים 
מיליון או שני מיליון שקל בחבויות, שכן כולנו מבינים שקל 
שנפסיד,  הפיצוי  לגובה  מודעים  כשאנו  סיכון  לנהל  יותר 
לעומת חסכון במקום בו איננו יודעים לצפות מה הוא עלול 

 ."להביא עימו בעתיד

"הסוכן חייב 
להגן על 

עצמו מבחינת 
האחריות 

המקצועית 
שלו כדי שזה 

לא יחזור אליו 
כמו בומרנג. 

לא להנעל על 
חברה אחת 

ולא על אופציה 
אחת אלא 

להציע מגוון של 
אפשרויות"

המבוטח הוא זה שבוחר את גובה הכיסוי 
 shutterstock :שהוא רוכש … צילום
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שני שרביט, סמנכ"לית המדיניות במערך הסייבר הלאומי, טוענת בראיון 
לרגל כנס אלמנטר: "ביטוח סייבר הוא כלי חשוב בהגנה מפני מתקפות 
סייבר. ואולם, המודעות לביטוחי סייבר נמוכה, הסיכון כבר כאן, העולם 

השתנה וסוכני הביטוח הם סוכני השינוי"

רונית מורגנשטרן

תקפת סייבר יכולה להתחיל מאי־מייל בודד ותמים למראה, מ
נזקים  למשל  כמו  הרסניים,  להיות  יכולים  שלה  והנזקים 
ייצור,  מערכות  השבתת  בגלל  חמורים  וכספיים  תפעוליים 
בתוצאות  פגיעה  ועד  כופרה  דרישות  מידע,  מאגרי  מחיקת 
העסקיות של החברה ובתדמיתה. למרות זאת, המודעות להגנה מפני מתקפות 
אלו ורכישת ביטוחי סייבר עדיין נמוכה מאוד. בעלי עסקים משקיעים כסף 

רב כשהם מרשתים את המפעל, העסק שלהם, במצלמות מעקב, במנעולים 
שלהם  המחשב  מערכות  על  להגנה  דואגים  לא  אבל  במאבטחים,  חכמים, 

שמצריכה השקעה לא גבוהה בהרבה מהגנות אחרות בהן הם נוקטים.
הרי  לויד'ס,  הביטוח  ענקית  האחרונה  בשנה  שפרסמה  מחקר  פי  על 

שבתרחיש קיצון של מתקפות סייבר עולמיות ומתואמות בכל רחבי 
העולם, יסתכם הנזק הגלובלי בכ־193 מיליארד דולר. חברות הביטוח 

רוזנפלד. "עידן האטימות בשוק 
ההון הסתיים" … צילום: יוסי אלוני

"סוכני הביטוח הם 
חוליה קריטית בתחום 

ביטוח הסייבר"

שרביט. "פועלים לשיפור 
הידע המקצועי של סוכני 
הביטוח בתחום הסייבר" … 
צילום: עודד קרני

שרביט. "פועלים לשיפור 
הידע המקצועי של סוכני 
הביטוח בתחום הסייבר" … 
צילום: עודד קרני
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כלומר  זה,  מנזק  דולר  מיליארד  ב־27  רק  יישאו  בעולם 
פחות מ־14% מהנזק הממשי.

כלי להתאוששות 
"יש פער גדול בין הנזק הפוטנציאלי לבין הכיסוי הקיים 
הזה  של חברות הביטוח. אנחנו רוצים לצמצם את הפער 
כי הביטוח הוא כלי להתאוששות המשק ממתקפות סייבר, 
שעליה אנחנו אחראים במערך הסייבר", אומרת סמנכ"לית 
המדיניות של המערך, שני שרביט. "בעינינו ביטוח סייבר 
הוא עוד כלי חשוב בארגז הכלים ההגנתיים, צלע הכרחית 
במבנה ההגנה מפני מתקפות סייבר, וזאת בנוסף להנחיות 

למניעת מתקפות וניהול אירועים, למשל".
חיוני  מרכיב  בביטוח  רואה  הלאומי  הסייבר  מערך 
סייבר,  מתקפות  לאחר  המשק  של  ההתאוששות  ביכולת 
המגזר  של  הכלכלי  הסיכון  את  מקטין  שהביטוח  משום 
החיתום  בהליך  רואה  הסייבר  מערך  בנוסף,  העסקי. 
הביטוחי, שבודק את מערכות ההגנה של בעל העסק, כלי 
עקיף לשיפור ההגנה הכוללת של המשק. לדברי שרביט, 
אמנם שוק ביטוחי הסייבר גדל, גם בישראל, אך לא בקצב 
מספק מבחינת מספרים מוחלטים: בארה"ב חל גידול של 
כ־300 אלף דולר ברכישת ביטוחי סייבר בשנה האחרונה, 

אבל באחוזים זה לא מספק, היא טוענת.
"מסקר שערכנו במסגרת מערך הסייבר, עלה שכ־13% 
אנחנו  עדיין  ולכן  סקר,  זהו  סייבר.  בביטוחי  מבוטחים 
אחוז  בבריטניה  נוספת.  בעבודה  אותו  לאמת  חייבים 
ברכישת  מדובר  שם  אבל   ,11% על  עומד  המבוטחים 
ייעודי נגד מתקפות סייבר, בעוד שבישראל חלק  ביטוח 
משמעותי מהביטוחים נרכשים במסגרת ביטוחים כלליים 
לעסק. לכן, להערכתי המציאות בפועל בישראל היא פחות 

טובה מכפי שהיא באה לידי ביטוי בסקר".

תוכנית מקיפה 
לדברי שרביט, אגף מדיניות של מערך הסייבר מוביל 
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  עם  בשיתוף  מקיפה  מדיניות 

וחיסכון בנושא ההגנה מפני מתקפות סייבר.
"הכוונה לבנות את מערך הכלים של מה המדינה צריכה 
לתת כמענה מצדה בתחום הסייבר, ומה השוק עצמו צריך 
לעשות", היא מסבירה. "במצב היום, שוק ביטוח הסייבר 
סובל ממחסור במידע מקצועי, מה שמייצר תופעות שאני 
ומה  סטנדרטיזציה,  אין  לתחתית'.  'מירוץ  אותן  מכנה 
שמוביל את השוק זה למכור כמה שיותר ובזול כדי שיהיה 
מי שיקנה, וזה פוגע בטיב הכיסויים. מדובר בשוק חדש 
שחשוב ללמוד אותו כדי לדעת למכור בצורה מקצועית 

ולבנות פוליסות נכונות.
הסייבר:  ביטוח  בתחום  מרכזיים  אתגרים  שני  "יש 
הראשון, חיתום -  בעולם החיתום חסר מידע על הערכת 
וניהול הסיכון; השני, אקטואריה – נמצאת בהיווצרות כי 

מדובר בעולם חדש יחסית. 
מידע  הוא  אבל  הסייבר  על  הביטוח  בשוק  מידע  "יש 
חסר וצריך להשלים אותו כדי להגיע לפוליסות מדויקות 
ונכונות למבוטח. אני חייבת לציין שיש בשוק פוליסות 
טובות ויש חברות שהן די מתקדמות בתחום, אבל אנחנו 
ויותר  מדיוק  יותר  התחום  את  ולעשות  לשפר  רוצים 

מתקדם.
"אנחנו רואים שהעסקים לא יודעים מספיק כדי לנהל 
גדולים  עסקיים  ארגונים  שלהם.  הסייבר  סיכוני  את 
אפילו  המודעות,  אבל  טוב,  יותר  הרבה  במצב  נמצאים 
הבסיסית, של עסקים קטנים ובינוניים לתחום היא מאוד 
נמוכה. לשם כך אנחנו בונים תוכנית מסודרת להגברת 

המודעות לביטוח סייבר, שתפורסם בשנת 2020".
נובעת  הגנות  ורכישת  סייבר  מביטוח  ההימנעות 

מהעלויות שלהם?
"יש לנו תוכנית תמריצים למפעלים וארגונים חיוניים 
סבסוד  מקבלים  הרלוונטיים  הארגונים  בה  במשק, 
סיכונים  ממשלתי עד 200 אלף שקל בכדי לערוך סקר 
אין סבסוד של המדינה  הגנה מותאמת.  ולבנות תוכנית 
לגבי עסקים גדולים אחרים או בינוניים וקטנים.  אנחנו 
עצמם,  על  להגן  אחריות  יש  העסקים  שלבעלי  סבורים 

ולכן חשוב לנו להעלות את המודעות שלהם לנושא".

שת"פ עם הלשכה
ואיפה משתלב סוכן הביטוח?

"בעינינו, סוכני הביטוח מהווים חוליה קריטית בביטוח 
סייבר שאסור לנו לפספס אותה. במסגרת תכנית חדשה 
את  ולהעלות  הסייבר  ביטוח  שוק  את  להמריץ  שנועדה 
מודעות העסקים לנושא, פועל המערך גם לשיפור הידע 
ולשיפור  הסייבר  בתחום  הביטוח  סוכני  של  המקצועי 
הפוליסות והתאמתן לעסק הספציפי שרוכש את הביטוח. 
בכל  סוכנים  30־35  בלשכה,  קורסים  ארבעה  על  סוכם 
קורס, שיהוו את חוד החנית של הלשכה בתחום הסייבר. 

מקצועיים  תכנים  ירכשו  הסוכנים  הקורסים  "במסגרת 
עיוניים ומעשיים על סיכוני הסייבר בתחום העסקים, כדי 
שיידעו להסביר ללקוחות שלהם את חשיבות הנושא. איך 
בתחום?  תביעות  מול  היום  להתמודד  ביטוח  סוכן  אמור 
 – יותר  אי אפשר לחכות  הביטוח?  חברות  יתמודדו  איך 
הסיכון כבר כאן, העולם השתנה וסוכני הביטוח הם סוכני 

 ."השינוי

"יש פער גדול בין 
הנזק הפוטנציאלי 
לבין הכיסוי הקיים 

של חברות הביטוח. 
אנחנו רוצים לצמצם 

את הפער הזה כי 
הביטוח הוא כלי 

להתאוששות המשק 
ממתקפות סייבר"

"אנחנו רואים 
שהעסקים לא 

יודעים מספיק כדי 
לנהל את סיכוני 
הסייבר שלהם. 

לשם כך אנחנו בונים 
תוכנית להגברת 

המודעות לביטוח 
סייבר, שתפורסם 

בשנת 2020"

 העסקים לא יודעים 
 לנהל את סיכוני הסייבר 
 shutterstock :צילום …

בכל שעה ובכל מקו�, אתכ� לאור� כל הדר�

למבוטחים שלכם רק רשת מרכזי שירות אקספרס

השירות הכי מהיר בעיר. באחריות

אשדוד
העמל 29

באר שבע
אברהם בן עמי 8

חולון
הפלד 7

חיפה
הבנים החופשיים 6

ירושלים
מעשה חושב 8

ראשל“צ
אריה שנקר 13



 28  נובמבר 2019

לשכת סוכני ביטוח בישראל

בתי ה את  המעסיק  העיקרי  העסקי  ענף 
המשפט בישראל הוא ענף הביטוח.

לבתי  המוגשות  התביעות  מרבית 
שונים  מבוטחים  בין  נזיקיות  תביעות  הן  המשפט 
גם את חברות הביטוח המבטחות אותם  הכוללות 
חברות  כנגד  מבוטחים  של  ישירות  תביעות  וכן 

ביטוח.  
במקביל, ענף הביטוח הוא ענף מוביל במשק ואין 
להקל ראש בתרומתו לצמיחה הכלכלית. יחד עם 
גם  הוא  הנשימה  באותה  אשר  מוביל,  ענף  זאת, 
מחולל תביעות מוביל, זקוק לכלי המאפשר ניהול 

עומסים ליישוב התביעות.
או  שחור  או  שהן  הבינאריות,  התביעות  מרבית 
של  התביעות  מחלקת  במסגרת  מיושבות  לבן, 

חברות הביטוח.
אולם, תביעות רבות, שהן בעלות גוונים שונים 
ובהיעדר  בהסכמה,  נפתרות  אינן  אפור,  של 
מודעות לפתרון אלטרנטיבי, למצער, מוצאות את 

דרכן בבית המשפט.
העומס הרב הקיים במערכת בתי המשפט משפיע 
על התמשכות הליכים, עליה משמעותית בהוצאות,  
ואף  ממש  דין של  לעינוי  לפעמים  שגורם  באופן 
לנזקים עקיפים משמעותיים, במיוחד למתדיינים 
חלשים. בסופו של דבר הגידול בהוצאות, גם של 

המבטחים, מגולגל חזרה אל המבוטחים עצמם.
המשפט  בית  לכותלי  מחוץ  מחלוקות  פתרון 
ביותר  המקובל  ההליך  הוא  הגישור,  הליך  הוא 
היום בענף הביטוח לפתרון מחלוקות מחוץ לבתי 
המשפט ויש לציין, כי הליך הגישור זוכה לעדנה 

מסיבות טובות מאוד.
10 היתרונות של הליך הגישור:

לפנות  ניתן  לגישור   - ומיטבי  מוקדם  עיתוי   .1
תביעה  להגיש  מבלי  מאוד  מוקדם  בשלב  כבר 
המשפט  לבית  תביעה  שהגשת  בעוד  משפטית, 
נעשית לרוב כמוצא אחרון. לאחרונה בתי המשפט 
לגישור,  לתביעה  הצדדים  את  להפנות  נוטים 
משאבים  להשקיע  שחבל  ללמוד  ניתן  ומכאן 
בכתיבת כתבי הטענות ובתשלומי אגרות, וכדאי 
לנסות את הליך הגישור עוד לפני המוצא האחרון, 

שהוא בית המשפט.
לצדדים   - המגשר  זהות  את  לקבוע  היכולת   .2
להם  המתאים  המגשר  את  ולמנות  לבחור  הכוח 
את  מכירים  הצדדים  ביניהם.  המחלוקת  לפתרון 

יכולות המגשר או שהם יכולים לבדוק עם מכרים 
או ברשת. בניגוד להליך בבית המשפט, בו השופט 
או  בחירה  יכולת  שום  וללא  כפוי  באופן  ממונה 

התנגדות. 
במועד  נקבע  הגישור  הליך   - וחסכוני  יעיל   .3
בלוח  מנוהל  המחלוקת,  להתגלעות  וסמוך  קרוב 
משמעותית  נמוכה  ועלותו  ויעיל  קצר  זמנים 

מניהול הליך בבית המשפט.
וחסוי  סודי  הינו  הגישור  הליך   - וחסוי  סודי   .4
להם  שמתאים  להסדר  להגיע  לצדדים  ומאפשר 
רוחביים  בשיקולים  להתחשב  מבלי  ייחודי,  באופן 
להפיכת  המתלווה  המשקל  כובד  וללא  וענפיים 
הסודיות  מחייב.  כללי  לתקדים  הספציפי  הסיכום 
לחשוש  מבלי  פתוח  דיון  לנהל  מאפשרים  והחסיון 
מכך שהמידע יזלוג למתחרים, ללקוחות, לספקים, 
לרשויות או לכל מי שחשיפתו למידע עלולה להזיק 
לצדדים. מנגד, בית המשפט מציע לרוב הליך פומבי 

ותקדימי החושף מידע שלא תמיד נוח לחשוף. 
צופה  הגישור  הליך   - ראויה  במהות  ממוקד   .5
הצדדים.  בין  ליחסים  משקל  ונותן  עתיד  פני 
ההליך עצמו מעודד קיום דיאלוג מכבד, התבטאות 
שיקום  ואף  עתידית  תקשורת  של  אופק  פתוחה, 
בעובדות  ורק  אך  מתמקד  המשפט  בית  יחסים. 
שניתן לגבות בראיות קבילות ובקביעת אחריות. 

6. מעודד יצירתיות - הפתרונות שניתן להתאים 
להיות  יכולים  הגישור  הליך  במסגרת  לצדדים 
יצירתיים, נושאי פני עתיד ולהכיל באופן מיטבי 
את מגוון האינטרסים של הצדדים בניגוד להכרעת 
שופט שמתמקדת רק באירוע שכבר קרה ובקביעה 
מקים  אירוע  שאותו  הזכויות  של  פרוספקטיבית 

לכל צד.
הגישור  הליך  של  האופי   - מחוייבות  מייצר   .7
גורלם  את  לקחת  בוחרים  שהצדדים  והעובדה 
טוב  רצון  של  גישה  מלכתחילה  יוצרים  בידיהם 
ומחויבות גבוהה. הלך רוח זה מניע את התקדמות 
ההליך לכיוון חיובי מהצעד הראשון. זאת, לעומת 
הליך בבית משפט – בו בצדדים ניצים זה לזה ואין 

בהליך עידוד לקירוב לבבות. 
אין  למגשר   - התוצאה  על  ושליטה  ניהול   .8
לסייע  הוא  ותפקידו  במחלוקת  להכריע  סמכות 
מתודי  הליך  באמצעות  להסכמה  להגיע  לצדדים 
אשר בסיומו הצדדים הם שמחליטים מהו ההסדר 
את  לוקחים  שהצדדים  כך  לשניהם,  שמתאים 

פתרון  הוא  הגיעו  אליו  וההסדר  בידיהם  גורלם 
מוסכם. 

לעומת זאת, דיון בבית המשפט מסתיים בהכרעה 
של השופט )בדרך כלל יש בה "מנצח" ו"מפסיד"(. 
להם  ואין  הצדדים  על  נכפה  למעשה  הפתרון 
למעט  לבטלו,  או  לו  להתנגד  לשנותו,  אפשרות 
משאבים  הקצאת  שמשמעותו  ערעור  של  בהליך 
בעוד  ההליך  התמשכות  וכן  ונפשיים  כספיים 

מספר שנים.
9. הליך מסייע שאינו חוסם אפשרויות אחרות 
– בהיעדר הסכמה במסגרת הליך הגישור, הצדדים 
יכולים לחזור לדיון בבית המשפט או לפתור את 

המחלוקת באמצעות בוררות.
את  מסיים  הגישור  הסדר   – הדיון  סופיות   .10
אשר  הצדדים,  ששני  כך  הצדדים.  בין  המחלוקת 
את  לקבל  ניתן  שגם  ההסדר,  על  וחתמו  הסכימו 
אישור בית המשפט בגינו, יכולים להסתמך עליו, 
היות ואין הליך ערעור מובנה ללא סיבה מיוחדת.

יתרונות  בחובו  טומן  הגישור  הליך  לסיכום, 
לעיל  שנמנו  היתרונות  בין  לצדדים.  עצומים 
הצדדים  של  הלב  תשומת  מוקד  כי  לציין  חשוב 
הסכסוך  בקיום  במקום  הסכסוך,  בפתרון  נעוץ 
במקום  מכבד  פרו־אקטיבי  בדו־שיח  עסוקים  והם 
הסכסוך  פתרון   - זה  רוח  הלך  תחת  בהתכתשות. 

הוא גם טבעי יותר וגם בר־קיימא.
הסכם  על  חותמים  צדדים  כששני  הבאה  בפעם 
עסקי כלשהו, ופוליסת ביטוח נכללת בתוך הגדרה 
רחבה זו, בהיותה חוזה בין המבטחת לבין המבוטח, 
יישובה של כל מחלוקת  מומלץ לחשוב על אופן 

שעלולה להתעורר בין הצדדים.
יכולה לשרת במיוחד את ציבור  תניית הגישור 
המבוטחים, אשר אורך הרוח והנגישות למשאבים 
מאתגרת אותם במקרה של תביעה יותר מאשר את 
עצמם  המבטחים  גם  המשאבים.  עתירי  המבטחים 
יותר  הרבה  גישור  הליכי  לקיום  כיום  מסכימים 
חסכוני  שההליך  ההבנה  בשל  הן  בעבר,  מאשר 
ללכת  והרצון  המבוטחים  דרישת  בשל  והן  יותר 

לקראתם.
גם בהיעדר תניית גישור מובנית במסגרת מסמכי 
הליך  לקיים  למחלוקת  צד  של  בקשה  הפוליסה, 
של גישור תענה בדרך כלל בהסכמה ותיתן מענה 

איכותי, יעיל וחסכוני לכל הצדדים.
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הביטוח ואיך ליישב אותן באופן היעיל ביותר לשני הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט
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ואנסה א קצרים  סיפורים  בשני  פתח 
לאישור  נוגעים  הם  כיצד  להבהיר 

הביטוח האחיד.
הראשון, לפני שנים רבות התוודה בפני אחד 
לא  אחד  אף  "אצלנו  כי  האוצר  משרד  מבכירי 
סובל אותך". שאלתי "מדוע"? )הרי אין זקן שלא 
העברתי את הכביש בבטחה במעבר חצייה(. הוא 
כך  ישר.  אנחנו מבינים בשכל  דבר  "כל  השיב: 
כשמדברים איתנו על גשר אנחנו מבינים במה 
מדובר. בביטוח אנחנו לא מבינים דבר. העובדה 

שאנו בידיים שלך - מטריפה אותנו".
לבנקים  כיועצים  גם  פועלים  אנו  השני, 
ביטוחיים  בהיבטים  אחרים  פיננסיים  ומוסדות 
יום  פרויקטים.  ומימון  מהותיות  עסקאות  של 
אחד הודיעה לי האחראית לנושא באחד הבנקים 
משרדנו.  את  עוד  יעסיק  לא  זה  כי  הגדולים 
לשאלה "מדוע?" השיבה לי: "כי אתם לא עושים 

די צרות ללווים". 
יודע   - הראשון  הדברים?  מתחברים  וכיצד 
שאינו יודע )דבר יוצא דופן בהוויה הישראלית 
- שמקורו בפילוסופיה היוונית( והשני - ביטוי 
מקלות  בהכנסת  הרואה  הישראלית  למנטליות 
לגלגלי עסקה ביטוי לרצינות. "לא הפכת לצד 
רציני".  "אינך  משמע   – המעיים"  את  השני 
כדי  בגלגלים  מקלות  באותם  יש  האם  השאלה 
אינה  כלל  המלווה  של  האינטרסים  על  להגן 

רלוונטית.

שפת סתרים
ביטוח הוא מעין "שפת סתרים" הידועה ליודעי 
המשפטית-ביטוחית  הזירה  נותרה  לכן  דבר. 
בידי יועצי הביטוח, העושים בה כבשלהם. יועצי 
שכל  תמים,  אישור  להפוך  השכילו  הביטוח 
מטרתו הצבעה על עצם קיומו של ביטוח, למסמך 
מורכב עד בלתי אפשרי, והכול בשם ה"רצינות" 
ועקב העדרן של פוליסות אחידות בשוק הביטוח 
הישראלי. הדבר אף יצר תעשייה סמויה מהעין, 
מכתבי  של  המבטחים,  בספרי  ביטוי  אין  לה 
שיפוי, על פיהם הופך במקרים מסוימים המבוטח 

למבטח המשנה של המבטח הישיר.
הרשות  בנושא?  ההון  שוק  רשות  פעלה  כיצד 
מנועה מלהתערב ביחסים שבין צדדים שלישיים, 
לא  מה  על  למבטחים  להורות  רשאית  היא  אך 

על  ואסרה  אישור  טופס  ערכה  הרשות  לחתום. 
על  שנקבע,  מסוים  ממועד  לחתום,  מבטחים 
מסמכי אישור הערוכים בנוסח שונה. התוצאה - 
שחרור צוואר בקבוק מכביד שנוצר במשק עקב 

ספקים,  בפני  קיצוניות  ביטוח  דרישות  העמדת 
קבלנים ונותני שירותים אחרים.

אינו  האחיד  האישור  לא.  הימים?  אחרית  חזון 
מכתיב גבולות אחריות ואינו עוסק בשאלה אילו 

ביטוחים ייערכו.
)לאחר  שנים  מ־34  יותר  לפני  נוסד  משרדנו 
חברות  בשורות  שנים  כ־14  במשך  שפעלתי 
אישורי  בעשרות  יום  מידי  מטפל  והוא  ביטוח( 
אכן  תקופה  אותה  לאורך  פעמים  כמה  ביטוח. 
הציל אישור ביטוח את דורשו? במקרה הטוב - 

מקרים בודדים.

טוב או רע
רע  או  טוב  הוא  האחיד  הביטוח  אישור  האם 
אחד,  מצד  מורכבת.  התשובה  הביטוח?  לסוכני 
הוא טוב לסוכנים היות והליך החתמת המבטחים 
רע  הוא  השני,  הצד  מן  פשוט.  מעתה  יהפוך 
פעולה  מהם  תדרש  שכעת  מכיוון  לסוכנים 
התאמת   – אחריות  שבצדה  נוספת  מקצועית 
פוליסת הביטוח להסכמים בהם התקשר המבוטח. 
האם אכן זהו דבר רע? תלוי איך מסתכלים על זה. 
לסוכן ביטוח המבקש להוות תיבת דואר בלבד – 

כן. לסוכן ביטוח המבקש להתמקצע – לא.
הסיפור"  "סוף  הוא  האחיד  האישור  האם 
בשלב  לפחות  כי  צפוי  שלא.  נראה  לקשיים? 
הביטוחי  הייעוץ  בתחום  תתפתח  הראשון 
ביטוח  פוליסות  בדיקת  חדשה:  נישה  למזמינים 
חוזיות  התחייבויות  מול  שירותים  נותני  של 
שלהם. במילים אחרות, ה"רצינות" תנדוד עתה 
תלוי  הדבר  זמן?  לאורך  האם  חדשים.  למחוזות 

במזמינים. 
אם מזמינים ישכילו להסתפק באישורי הביטוח 
– ייטב לכולם. אחרת - נשוב למחוזות הישנים. 
ולחברות הביטוח? האישור הוא ברכה. אלו ישובו 
עתה למקומן הטבעי כמבטחות, ולא תהיינה עוד 

צד בהתקשרות חוזית אשר אינה מתאימה להן.
הכותב הינו יועץ ביטוח בתחום ניהול סיכונים בון
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האם אישור הביטוח רע 
לסוכנים? תלוי איך מסתכלים 

על זה. לסוכן ביטוח המבקש 
להוות תיבת דואר בלבד - 
כן. לסוכן ביטוח המבקש 

להתמקצע - לא

על אישור הביטוח 
האחיד בכמה מילים

  האם אישור הביטוח האחיד הוא טוב או רע לסוכני הביטוח? התשובה מורכבת 
עו"ד אורי אורלנד עם כל מה שאתם צריכים לדעת בנושא

shutterstock :אישור תמים שכל מטרתו הצבעה על עצם קיומו של ביטוח … צילום



רוזנפלד. "עידן האטימות בשוק 
ההון הסתיים" … צילום: יוסי אלוני
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החשובות כ המשימות  אחת  אשר 
ביטוח  סוכן  של  והיומיומיות 
לקוחותיו  על  לשמור  הינה 
מהפיתויים של ביטוחים ישירים, הדרך 

העיקרית הינה הפגנת מקצוענות. 
קבלניות,  עבודות  לביטוח  פוליסה 
חריגים  של  סבוך  מארג  הינה  אשר 
וביטולי חריגים, הינה אחת הפוליסות 
ידע,  להפגין  יכול  ביטוח  סוכן  שבה 
ולהדגיש  בפרטים,  ובקיאות  מומחיות 
את יתרונו לעומת סוכני ביטוח אחרים, 

ובוודאי מול מי שמוכר מוצר מדף.
הפוליסה,  פרקי  של  מעמיקה  הכרה 
והאפשרות  בהם,  השזורים  החריגים 
לרכוש ביטולים של החריגים והרחבות 
סוכני  לכם,  תאפשר  מתאימות, 
הביטוח, להתאים את הפוליסה לצרכי 
הפרויקט והלקוח, ולקבל נקודות זכות 

אצל הלקוח, והמלצות בהתאם.

חריג תביעות שיבוב 
בפרק  קיים,  מהפוליסות  בחלק  לדוגמה,  כך 
המוסד  תביעות  חריג  שלישי,  צד  כלפי  חבות 
לביטוח לאומי. מה משמעות החריג? עובד של 
למוסד  ופנה  בניה  באתר  נפגע  משנה  קבלן 
לביטוח לאומי לקבלת דמי פגיעה, תגמולים או 
הכיר  לאומי  לביטוח  המוסד  אחר.  תשלום  כל 
בתביעתו ושילם סכומים. הנפגע, אשר במרבית 
לביטוח  מהמוסד  שקיבל  הסכומים  המקרים 
נגד  תביעה  מגיש  נזקיו,  מסך  נמוכים  לאומי 
היזם או הקבלן, ואם חברת הביטוח לא העלתה 
מול  ההגנה  ביטוחי,  כיסוי  לדחיית  טענות 
התביעה תנוהל על ידי עורך דין מטעם חברת 

הביטוח ותשולם על ידה.
המבוטח סבור שבכך תמו ייסוריו בכל הנוגע 

לתאונה המדוברת, אולם לאחר תקופה מגיעה 
אותם  בגין  לאומי,  לביטוח  המוסד  של  תביעה 
סכומים ששילם ביטוח לאומי לנפגע. המבוטח 
לחברת  התביעה  את  יפנה  התהליך,  על  יחזור 
ביטוחי,  וכיסוי  משפטי  ייצוג  לקבלת  הביטוח 
אלא שהפעם יקבל תשובה שונה. חברת הביטוח 
תדחה את התביעה, ותזכיר כי הפוליסה מחריגה 

תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.
יוכל  החריג,  את  מכיר  אשר  ביטוח  סוכן  רק 
לחפש עבור לקוחותיו פוליסה ללא חריג כאמור 
ללקוחותיו  ויעשה  החריג,  לביטול  יפעל  או 

שירות גדול וחשוב.
של  עצמה  במהות  נוגע  אשר  נוסף,  חריג 
הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הינו חריג 

נזק ישיר ונזק עקיף מתכנון לקוי ו/או 
חומרים לקויים ו/או עבודה לקויה. מה 
אומר החריג? כי הפוליסה לא מעניקה 
המבנה,  פרק  א',  בפרק  ביטוחי  כיסוי 
ו/או  לקוי  בתכנון  שמקורם  לנזקים 
לקויה.  עבודה  ו/או  לקויים  חומרים 
אם נעצור רגע לחשוב, נגיע למסקנה 
בעבודות  נזקים  של  המכריע  שרובם 
בניה, נובעים מאחד משלושת הגורמים 
הללו. פרוייקטים לא קורסים סתם כך, 

וסדקים בקירות לא נובעים יש מאין.

ידע בסיסי 
שרכשנו  היא  המשמעות  האם 

פוליסת ביטוח ריקה מתוכן?
ניתן לרכוש את ביטול החריג ולקבל 
בסכום אשר  ישיר  לנזק  ביטוחי  כיסוי 
עבודות  משווי  משמעותית  נמוך  יהיה 
עשרות  בשווי  בפרויקטים  הפרויקט. 
לנזק  הביטוחי  הכיסוי  שקל,  מיליוני 
יהיה  נרכש,  אם  לקוי,  מתכנון  ישיר 
מיליונים  היותר  ולכל  שקל,  מיליון  בסביבות 
הכיסוי  סכום  ומהו  בכך?  די  האם  בודדים. 
עקיף  הנזק  הביטוח,  מחברת  לדרוש  שעליכם 

מתכנון לקוי? 
בבניה,  מינימאלית,  לפחות  הבנה,  נדרשת 
הגורמים  פרויקטים, משמעות המונחים, הכרת 
על  תשתיות,  או  בניה  בפרויקט  המעורבים 
מנת לאפשר לסוכן הביטוח להפגין מקצוענות 

ולתפור פוליסת ביטוח נכונה ומקיפה.

דיאב  שניאורסון,  א.  משרד  ראש  הוא  הכותב 
ושות', נמנה על מאגר יועצי הלשכה, וניתן לפנות 
אתר  באמצעות  תשלום,  ללא  בשאלות,  אליו 
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רק סוכן ביטוח אשר מכיר את החריג, יוכל 
לחפש עבור לקוחותיו פוליסה ללא חריג 

כאמור או יפעל לביטול החריג, ויעשה 
ללקוחותיו שירות גדול וחשוב

פוליסה לביטוח עבודות 
קבלניות – איך הופכים 
את המורכבות ליתרון?

על מנת לאפשר לסוכן הביטוח להפגין מקצוענות ולתפור פוליסת ביטוח נכונה ומקיפה 
נדרשת הבנה, לפחות מינימאלית, בבניה, פרויקטים, משמעות המונחים, והכרת 

הגורמים המעורבים בפרויקט בניה או תשתיות  כך תהפכו את המורכבות ליתרון 

עו"ד ארז שניאורסון

כל הדרכים מובילות
לביתן של דרכים

שירותי דרך
וגרירה

מרכזי שירות
פחחות וצבע

HI SERVICE
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השינויים ב בו  הדיגיטלי,  עידן 
מאוד  וקשה  גדול  בקצב  מתרחשים 
לב  לשים  צריך  אחריהם,  לעקוב 
אצל  השינויים  מחד,  מרכזיים:  אלמנטים  לשני 
ומאידך,  וגדלה,  ההולכת  וחשיפתם  הלקוחות 
ודיוק  המבטחות  אצל  הכיסוי  בתנאי  השינויים 

הפוליסות עבור הלקוחות.
את  הכריחה  ההון  שוק  רשות   2016 משנת 
כיסוי  תנאי  יהיו  מהן  אחת  לכל  כי  המבטחות 

בלעדיים, והורתה כי אין להשתמש בתנאי כיסוי 
לדוגמה, כפי שהיה נהוג בענף עד לאותה עת, אלא 
הכיסוי  בתנאי  ביטוח  מערך  בכל  להשתמש  יש 

המאושרים על ידי רשות שוק ההון למבטחת זו.
הביטוח  חברות  כל  של  הביטוח  מערכי  בכל 
בהכרח  ולא  לקצה  מקצה  שונו  הכיסוי  תנאי 
במקרים  לנו  שמציגים  כפי  המבוטחים  לטובת 

רבים.
הכיסוי  לתנאי  ערניים  להיות  צריכים  כולנו 
הפוליסה  לתנאי  נוספו  אשר  לחריגים  ובמיוחד 
עידן  תם  הרשימה.  לדפי  ובהתאם  ולהצעות 

החובבנות והחל עידן המקצוענות.
להלן מספר דוגמאות וטיפים שאם תנצלו חלק 

מם תסגרו עסקה עם ערך מקצועי ללקוח שלכם 
ולא תמכרו פרמיה:

יקרות 1 אבנים  חריג   - מורחבת  אש  פוליסת 
- לא תיתכן פוליסה למפעל שמשבץ אבנים 

יקרות עם חריג זה.

פוליסה לעבודות קבלניות - חריג לקבלני 2
פלילי  בהליך  משפטיות  להוצאות  משנה 
וקבלן  העבודה  באתר  נהרג  קבלן  עובד  אם   –
לקבלן  לחקירה,  "טבעי"  באופן  ילקח  המשנה 

אשר שילם על הפוליסה לא יהיה כיסוי להוצאות 
אלו.

שקרסו 3 מנופים  כמה  של  אסון  בעקבות 
המבטחות  עובדים,  של  למותם  גרמו  ואשר 

שימוש  חריג  הקבלניות  לפוליסות  מוסיפות 
במנופים, עגורנים ומתקני הרמה ובכך חושפות 
את היזמים והקבלנים לתביעות חבות אשר אין 
להם כיסוי בפוליסה – יש לשים לב כי משכיר 
ההקמה  שלב  את  יבטח  ההרמה  המנוף/ציוד 
וכן  קבלנית  בפוליסה  המנוף  של  והפירוק 
גרמה  ורשלנותו  במקרה  המקצועית  אחריותו 

לנזק חבות כלשהו.

פוליסה לציוד אלקטרוני מסוג כל הסיכונים 4
מסיבה  המחשבים,  קריסת   – סייבר  חריג   –
כלשהיא, אשר גורמת לשיבוב מערכת המחשוב 
מוכרים  הסוכנים  כל  לא  מדוע   – בכיסוי  אינה 

כיסוי פשוט זה.

פוליסה לאחריות מקצועית – חריג לפיקוח 5
צמוד – הייתכן כי פוליסה זו תוענק למפקח 

צמוד? 

אישור 6 תקנות  לתוקף  נכנסים  בו  בעידן 
הביטוח האחיד שאולי יחסוך זמן למבטחות 
ולסוכנים, אך יטיל על הסוכנים אחריות גדולה 
הלקוח  של  הביטוח  מערך  את  בלדייק  מאוד 
שלהם – יש להערך לכך. תרשמו לכם על פתק 
ליום  להתכונן  כדי  שעשיתם  אחד  דבר  קטן 
1.12.19 בו המבטחות יחויבו להגיש לכם אישור 

אחיד זה.

את 7 דייקתם  בחידוש  האחרונה  בפעם  מתי 
סוג הפעילות  דייקתם את  שם הלקוח, מתי 
של הלקוחות שלכם? שימו לב לא להיתפס כלא 
הלקוחות  של  הפוליסות  את  ודייקו  מקצוענים 

שלכם.

בהשתלמות 8 הייתם  האחרונה  בפעם  מתי 
הלקוחות  עבור  ערך  והפקתם  מקצועית 
שלמדתם  אחד  דבר  יישמתם  האם  שלכם? 

בהשתלמות? 
ביטוח  גאוני  תצאו  לא  זה  מתקציר  לסיכום, 
מערך  את  במקצת  ותדייקו  תבינו  אולי  אך 
הביטוח של הלקוחות שלכם ותמכרו ערך מוסף, 
מקצועיות ולא פוליסות ריקות מתוכן או פרמיה. 
זכרו, אתם לא רואי החשבון של הלקוחות שלכם 

אלא מנהלי הסיכונים שלהם.

סיכונים  ביטוח/מנהל  כיועץ  משמש  הכותב 
לביטוח עסקי והבעלים של האקדמיה הפרקטית 

לביטוח יף
עד

יו 
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בכל מערכי הביטוח של כל 
חברות הביטוח תנאי הכיסוי 

שונו מקצה לקצה ולא בהכרח 
לטובת המבוטחים כפי 

שמציגים לנו במקרים רבים

 סגירת ביטוח: 
כך תעשו את זה נכון

אם תבינו ותדייקו במקצת את מערך הביטוח של הלקוחות שלכם - תמכרו ערך מוסף, 
מקצועיות ולא פוליסות ריקות מתוכן או פרמיה  עו"ד ארז קדם עם טיפים לסגירת ביטוח

shutterstock :ערך מקצועי ללקוח מבלי להפסיד את הפרמיה … צילום

כל השירותים בקליק אחד!

מצבר עד 
הבית

שירות 
גרירה וחילוץ

רכב חלופי שירותי 
פחחות וצבע

לפרטים חייגו לקו הישיר לסוכני ביטוח 03-5578822 
shivuk_shagrir@shagrir.co.il - או שלחו מייל ל

בקליק

מהיום, זה פשוט וקל
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של " החדשניים  והתפעול  השירות  כלי 
ומייעלים משמעותית את  מגדל מקלים 
את  והופכים  הסוכנים  משרדי  עבודת 
מדובר  ונוחים.  פשוטים  ליותר  שלהם  החיים 
לחיסכון  שמביאים  קצרים,  עבודה  בתהליכי 
וצוות  הסוכן  של  תפעולית  וליעילות  בזמן 
משרדו. מן הסתם, להתייעלות ולחיסכון האלו 
של  העסקית  הפעילות  על  ניכרת  השפעה  יש 
לא  שאנחנו  לומר,  המקום  גם  זה  אבל  הסוכן, 
יכולים לעשות את השינוי הזה לבד. הסוכנים 
כדי  בונים  שאנחנו  הכלים  את  לאמץ  חייבים 
לייעל את עבודתם", אומר ליאור רביב, משנה 
למנכ"ל מגדל ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי 

ההפצה בחברה.
לטובת  מגדל  של  החדשנות  נבדלת  במה 

סוכניה בתחום הביטוח הכללי? 
החדשנות  שתהליכי  הצהירה  תמיד  "מגדל 
כאלו  ולא  הסוכן  בשיתוף  יהיו  הדיגיטליים 
ביטוח  בחברות  כמו  אליו,  במקביל  שיתנהלו 
רבות בענף, שכן אנחנו לא מתחרים בו. למשל, 
בימים אלו, מגדל משיקה תהליך דיגיטלי חדש 
למכירת ביטוח רכב. יצרנו תהליך חדשני וקצר 
שאלות  שתי   – בענף  שמוכר  מה  מכל  יותר 
אנחנו  כן,  כמו  מחיר.  הצעת  מקבל  והלקוח 
מציעים לו לבחור סוכן, ואם הוא לא בחר אנחנו 
מעדכנים אותו שמינינו לו סוכן מטעם מגדל. 
באותו הרגע אנו גם שולחים לסוכן הודעה שיש 
לו לקוח חדש, ושהוא מקבל עמלה. ההצטרפות 
לביטוח היא דיגיטלית ומהירה אבל אנחנו גם 
הערך   - סוכן  באמצעות  אישי  שירות  נותנים 
המוסף שלנו ללקוחות. את התהליך הדיגיטלי 
שיוכלו  מנת  על  סוכנים  אתרי  במאות  נטמיע 
או  שלהם  באתר  המכירה  תהליך  את  להציע 

בכל פלטפורמה אחרת".
תפעול  תהליכי  את  הכר  ללא  שדרגתם 

הפוליסות ברכב, ספר לנו על כך...
'אמיגו'  מערכת  את  השקנו  החג  "ערב 
לסוכנים, שהיא מערכת ההפקה העתידית של 
החברה, המאפשרת להפיק פוליסה תוך שניות. 
מחיר  הצעת  לקבל  יכולים  הסוכנים  ב'אמיגו' 
משולבת,  פוליסה  ולהפיק  שניות  מספר  תוך 
רכב חובה ורכב רכוש, בתהליך אחד ובמהירות 
שיא. אבל זה לא הדבר היחיד, בביקורים שלנו 
במשרדי סוכנים, הבנו שהצורך לפנות כל הזמן 
לחתם לאישורים מתיש אותם ולכן הפכנו את 
הסוכן  ומעתה  הביטוחי,  בעבר  הטיפול  תהליך 
יפיק את הפוליסה ויאשר אותה במשרדו ולאחר 
את  בחברה  שהוקם  ייעודי  למוקד  יעביר  מכן 
הביטוחי.  העבר  לאימות  הנדרשים  המסמכים 

עבורם  וברור  נגיש  המידע  שכל  כמובן 
שלב.  בכל  למשתמש  חיווי  כולל  במערכת, 
העולם המתקדם שיצרנו בהפקות פוליסת רכב 
לקבל  הסוכנים  על  משמעותית  בצורה  מקל 
לחדש  חדשות,  פוליסות  להקים  מחיר,  הצעת 
את הקיימות ולהגדיל את המכירות. בחודשים 
בתחומי  נוספים  תהליכים  צפויים  הקרובים 

הדירה והעסקים".
מגדל  של  ההפקה  מערכת  מתחברת  כיצד 
למערכת 'באפי' ומהם היתרונות שבחיבור בין 

המערכות? 

'אמיגו',  ההפקה  מערכת  להשקת  "במקביל 
פעולה  שיתוף  להוביל  הראשונים  היינו 
ישירות  רכב  פוליסת  להפיק  לסוכן  המאפשר 
ממערכת 'באפי'. גם כאן, הצורך עלה מסוכנים 
שהתלוננו, ובצדק, על כך שהחתמים במשרדים 
הפרטים  כל  את  להקליד  צריכים  למעשה 
מיוחד  טכנולוגי  ממשק  בעזרת  פעמיים. 
שפיתחנו, ברגע שהמשתמשים במערכת 'באפי' 
בלחיצת  יכולים  הם  במגדל,  לבחור  החליטו 
ישירות  לעבור  ההשוואה  בסימולטור  כפתור 
להפקת הפוליסה במערכת ההפקה 'אמיגו'. כך, 
כל סוכן שרוצה להקים פוליסת רכב חדשה כבר 
בסימולטור  גם  במשרדו  להשתמש  צריך  לא 

ההשוואה וגם במערכת הפקה. 
"חשוב להדגיש שהפיתרון שיצרנו הוא גנרי 
הכפפה'  את  'להרים  הראשונים  היו  באפי  כי 

מאוד.  מהר  הזה  השירות  את  ופיתחו  מולנו 
סימולטורים  לצרף  פועלים  אנו  אלו  בימים 
להשוואת  הסוכנים  את  המשמשים  נוספים 
המחיר וכך לאפשר ניהול תהליך רציף ומהיר". 
הם  התיקים  מרבית  אך  בהפקה,  טיפלתם 
חידושים, מה הפתרון שלכם בחידוש  כמובן 

פוליסות קיימות? 
'חידוש  שירות  את  העבודה  בשולחן  "יצרנו 
בקליק', לחידוש מהיר של פוליסות רכב ודירה. 
הסוכנים מקבלים בשולחן העבודה את רשימת 
אחת  כפתור  בלחיצת  ויכולים  החידושים,  כל 

"מגדל תמיד הצהירה שתהליכי החדשנות הדיגיטליים יהיו 
בשיתוף הסוכן ולא כאלו שיתנהלו במקביל אליו"

"מגדל מובילה את מהפכת 
החדשנות לסוכן האלמנטרי"

מגדל השיקה בחודשים האחרונים שורה ארוכה של חידושים ושדרוגים רבים ובלעדיים בממשקי 
העבודה עם סוכני הביטוח בתחום האלמנטר. לדברי ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל ומנהל חטיבת 

הלקוחות וערוצי ההפצה, "בעולם הביטוח הכללי של מגדל הסוכנים שלנו פוגשים כלי שירות 
ותפעול חדשניים בכל צומת קבלת החלטות ופעולות. כלים אלו מקלים ומייעלים את עבודת הסוכן 

לאורך כל שלבי הפוליסה - מהצעת המחיר, דרך החיתום וההפקה ועד להגשה ולניהול התביעה"

רביב. "מחזקים את הקשר עם הסוכנים" | צילום: באדיבות מגדל

 | תוכן שיווקי |

פוליסות  לחידוש  קישור  ללקוחותיהם  לשלוח 
רכב חובה, רכב רכוש ודירה. בשליחת החידוש 
כל  עם  דוא"ל  ו/או   SMS המבוטח  מקבל 
הצורך  לפי  אותם  לעדכן  יכול  והוא  הפרטים, 
בכך  שעושים  סוכנים  החידוש.  את  ולאשר 
מהלקוחות  מבוטל  לא  שחלק  מעידים  שימוש 
התהליך  וכל  החידוש  את  הזה  באופן  מאשרים 
הרגולציה.  דרישות  בכל  ועומד  מקצועי  מאוד 
חידושי  של  והמהיר  הקל  התפעול  בפועל, 
פוליסות חוסך בזמן, בניירת ובמשאבי המשרד".

הפוליסות,  של  ותפעול  הפקה  על  דיברנו 
אבל מה קורה בזמן תביעה? 

השנה.  שהתקדמנו  מאוד  שמח  אני  כאן  "גם 
השקנו את עולם התביעות בשולחן העבודה וכל 
הוא  ובדירה.  ברכב  תביעה  לפתוח  יכול  סוכן 
יכול לנהל דרך השולחן תהליך דיגיטלי מלא, 
לעקוב  התביעה,  את  שפתח  ואחרי  ומהיר,  קל 
מקבל  שהוא  המידע  אמת.  בזמן  אותה  ולנהל 
לפי  בחלוקה  הוא  שלו  המבוטחים  תביעות  על 
תחומים ומתעדכן בכל שלב בסטאטוס הטיפול 

בה.  ככה בעצם יש לסוכן שליטה מלאה ובזמן 
אמת על ניהול התביעה מרגע פתיחתה". 

מעבר לעולם הדיגיטלי, כיצד עולם החדשנות 
של מגדל תומך בסוכניה?  

"בכנס הלשכה האחרון ראינו בסקר שהסוכנים 
וחשבנו  החתמים  של  מהזמינות  מרוצים  לא 
חתם  של  אישי  שירות  להעניק  להמשיך  איך 
העניין  לטובת  זמינות.  להבטיח  במקביל  אך 
חדשה  מערכת  קטנה,  לא  בהשקעה  רכשנו, 
לניהול זמינות הצוותים. היכולות החכמות של 
המענה  את  יותר  נכון  לנהל  עוזרות  המערכת 
ולפי  מהירים  תגובה  בזמני  שירות  ולהעניק 
הצרכים שלהם. אני מאוד שמח על כך שבתוך 

זמן קצר קיבלנו תגובות מדהימות מסוכנים. 
מקפידים  מאוד  אנחנו  לתהליכים,  "מעבר 
במסגרת  למוצרים.  גם  החדשנות  את  להכניס 
פוליסת הסייבר לעסק הכנסנו סקר סייבר חינם 
דירה  פוליסת   – המים  מגדל  את  השקנו  וגם 
ולמניעת  נזילות  לאיתור  מכשור  המשלבת 

הצפות.

להעברת  מנגנונים  יצרנו  חשוב,  פחות  "לא 
מרוויחים  אנו  בכך,  לסוכנים.  חמים  לידים 
פעמיים. גם חיזקנו את הקשר עם הסוכנים שלנו 
והגדלנו להם את מאגר הלקוחות הפוטנציאלי, 
וגם הענקנו ללקוחות שלנו יחס ושירות אישי, 

של הסוכנים המקצועיים שלנו. 
אז יש עוד הרבה מה לצפות ממגדל לטובת 

סוכניה?
לסוכן  החדשנות  מהפכת  את  מובילה  "מגדל 
ואזורים  ויש לנו עוד תכניות רבות  באלמנטר 
משותף  מסע  זה  להשתפר.  חייבים  אנחנו  בהם 
להגדיל  מצפים  אנו  שבו  ולסוכנים,  לנו  ארוך 
הביטוח  בתחום  פעילותנו  את  ניכר  באופן 
איתנו  הסוכנים  את  צריכים  אנחנו  הכללי. 
על  שמערער  מי  לכל  להוכיח  לנו  שיעזרו 
אישי  שירות  ללקוח  לתת  יכולת  שלסוכן  כך, 
וכשחברה  לו בדיוק מה שהוא צריך,  ולהתאים 
עובדת עם הסוכנים שלה, התוצאה היא לקוחות 
יותר מרוצים – זה האתגר ולשם אנחנו חייבים 

 ."להגיע
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אתגרים א רשימת  מכין  מישהו  ם 
חשיבתיים בתחום הביטוח, אובדן רווחים 
יהיה, ללא ספק, הראשון ברשימה שלו.

זה  המגוון הרב של מצבים שמעורבים במרכיב 
של נזקים לא מותיר נתון אחד שלא ניתן לדיון 

ופרשנות בהתאם לנקודת המבט של המתבונן.
הנזקים  ואת  הסיכון  את  היוצרים  המרכיבים 
עימם יש להתמודד הם אלה המובאים כאן, ויובהר 

שאין מדובר ברשימה סופית וממצה:
• תחום העיסוק )מפעל יצרני, חנות מכר, שרותי 
נותני  ומעבדות,  מחקר  מכוני  ואכסון,  אחסון 

שרותים ועוד(.
מרשת,  חלק  ותיק,  )חדש,  העסק  של  מעמדו   •

ייחודי, חברה ציבורית, חברה פרטית, ועוד(.
• השפעות חיצוניות )עונתיות, זכיינות, רשויות 

עירוניות וממשלתיות(.
פגיעה  ברכוש,  שולית  )פגיעה  הפגיעה  היקף   •
נזק  למבנה,  נזק  נקודתית,  פגיעה  מסיבית, 

לתכולה בלבד, נזק למלאי(.
• מהירות השיקום.

גם  כלל  שבדרך  הללו,  מהמרכיבים  אחד  כל 
יבואו בצרורות, מצביע על מורכבות הצפויה לכל 
ממנו  הגנה  שלשם  ביטוחי  אירוע  שסופג  עסק 

מכוונת רכישת פוליסת הביטוח.
בנוהג הקיים חרד המבוטח מפני אירועים פיזיים 
מתוך מודעות לתוצרים הנוראים של אירועי אש, 
המודעים  אלה  הם  מעטים  ועוד.  טבע  נזקי  מים, 
לסיכון הרב שבנזק התוצאתי הגם שבמידה כזו או 
אחרת כל עסק הנפגע מאירוע פיזי סובל, במודע 

או שלא במודע, גם מנזק תוצאתי.
לא את כל הבעיות יכולה פוליסת אובדן רווחים 
הלקוחות  שכל  להבטיח  יוכל  לא  ואיש  לפתור 
הנוטשים עסק שסבל מאירוע ביטוחי ישובו אליו 
מיד לאחר מכן, אולם חשיבותו העיקרית של קיום 
מעטפת  בכל  להיכלל  חייב  שלדעתי  זה,  ביטוח 
הפוטנציאלי,  המבוטח  עם  הנדונה  ביטוח  צרכי 
הינה ביצירת התזמון המואץ שהפוליסה מכתיבה 
לכל העוסקים בשיקום העסק שמטרתה להחזירו 

למצבו ערב האירוע.
מישורים  בכמה  ביטוי  לידי  יבוא  הדבר 

המצטלבים אלה באלה:

בעלויות  מדובר  אם  גם  השיקום  הליך  האצת   •
של  מהיר  בביצוע  מדובר  יהיה  בפועל  נוספות: 
להמשך  חליפי  מיקום  מציאת  הבינוי,  פעולות 
תפקודו של בית העסק, איתור מכונות ומכשירים 
גלם  מלאי,  ורכישת  הפעילות  להמשך  הנדרשים 
ובלבד שמחזורי  גבוהים  במחירים  גם  מוגמר,  או 

העסק יפגעו כמה שפחות.

• קבלת החלטות מהירה של הגורמים העוסקים 
זה,  ובכלל  ביטוחיים,  באירועים  החבות:  בברור 
המומחים  למיניהם,  החוקרים  השמאי,  כמובן, 

למיניהם, ומעל כולם המבטחים.
ההשפעות  לבדיקת  המיידי  הצורך  יצירת   •
הכלכליות של האירוע על העסק: עניין המאפשר 
לחשוב ולבצע פעולות להקטנת הפגיעה ולשימור 
הלקוחות, לא רק מצד נציגי המבטחים אלא גם מצד 
המבוטח עצמו, שאם לא יועמד בפני הצורך לבדוק 

את מצבו הוא ישקע וילך בלי לדעת שכך קורה.

להציל את העסק
יש לשים לב שבאופן מודע אני מתייחס להיבטים 
ההיקפיים של אובדן הרווחים, ואיני מציג כלל את 
כל המרכיבים הנמדדים שבביטוח חשוב זה, כולל 
הוצאות  גולמי,  רווח  מחזור,  של  המושגים  כל 

קבועות, תקופת שיפוי וכד'.
אשר  שיהא  להבהיר  מבקש  אני  ברורה:  כוונתי 
וברור  רווחים,  אובדן  של  הביטוחי  הכיסוי  יהא 
ביותר,  והמתאים  הרחב  לכיסוי  לשאוף  שצריך 
מהותי  נדבך  מהווה  זה  ביטוח  של  קיומו  עצם 

ביותר בהצלת ושיקום העסק. 
את התחשיבים הקובעים מה יהיו סכומי הביטוח, 
תקופות השיפוי והתנאים הספציפים, יקבעו הסוכן 
ליכולתם  בהתאם  לגופו  עסק  לכל  היועץ  ו/או 
המקצועית לעשות כן. את הערכת הנזקים יבדוק 
ליכולתם  בהתאם  יועצו  ו/או  השמאי  ויעריך 
המקצועית, אולם לא ניתן להתעלם מאמירה אחת 

ברורה והחלטית:
עסק שלא הוסבר לבעליו בפרוט הצורך בקיום 
זכה,  לא  הכנסות(  )או  רווחים  אובדן  ביטוח 

לדעתי, לליווי המקצועי לו הוא ראוי.

שמאות  חברת  בעל  ושמאי,  עו"ד  הוא  הכותב 
וניהול תביעות לם
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עסק שלא הוסבר לבעליו 
בפרוט הצורך בקיום ביטוח 

אובדן רווחים - לא זכה לליווי 
המקצועי לו הוא ראוי

על חשיבותו של ביטוח 
אובדן רווחים 

עו"ד אורי נס על האתגר החשיבתי המרכזי ביותר בענף הביטוח, שעצם קיומו מהווה 
נדבך מהותי ביותר בהצלת ושיקום העסק בעולם המשתנה

shutterstock :אובדן הרווחים מהווה נזק תוצאתי חמור שהמבוטחים חרדים ממנו … צילום

תן בבי ו  תנ אי ג  ו לחג או  בו
מחכה לכם מתנה

זברה שירותי רכב
דת  ל הו ם  ו גגת י חו

20
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המגזר ע כלל  עם  יחד  הביטוח,  ולם 
לכת  מרחיקי  שינויים  חווה  הפיננסי, 
הביטוח  סוכני  האחרונות.  בשנים 
החדשים מכירים מציאות שונה לחלוטין מהסוכנים 

הוותיקים.
את  תולה  הביטוח  סוכני  של  הייסוד  הנחת 
כלים  ובכניסת  בחקיקה  ברגולציה,  השינויים 

טכנולוגיים לכל תהליך עבודה מקצועי.
יחד עם זאת, ישנה נטייה להקל בהשפעת דעת 
הדרמטיים  השינויים  על  הלקוחות  וחוג  הקהל 

בענף הביטוח.
היא  הנ"ל  מהדברים  הנובעת  המסקנה 
שהלקוחות הם מחוללי השינוי המרכזיים בענף 

ולכן הם צריכים להיות במוקד העניינים.
לנסות  הוא  הביטוח  סוכני  של  המרכזי  האתגר 
של  הראייה  זווית  מתוך  הדברים  את  ולראות 
הלקוחות, כפי שעולים מן השטח. כל סוכן ביטוח, 
הנותן שירות, הוא גם לקוח בעצמו ומתוך כך, אנו 

יכולים לשער מה מעניין את הלקוחות.
הלקוחות דורשים מחירים אטרקטיביים, זמינות 
מרבית, טכנולוגיה נוחה, יחס ראוי ובעיקר הרגשה 
שסוכן הביטוח הוא איש מקצוע זמין ונגיש אשר 
בו  הנוכחי,  המצב  מעולה.  שירות  להם  מעניק 
את  מעצים  מרובות,  אלטרנטיבות  ישנן  ללקוח 

הלקוח ונותן לו מרחב אפשרויות רחב במיוחד.
תמידי  במבחן  מצוי  הביטוח  סוכן  לפיכך, 
מצד הלקוחות, הוא נבחן בזמן תגובה, ביכולותיו 
וכמובן  בתביעה  הטיפול  באופן  המקצועיות, 
בשמירת האינטרס של הלקוחות אל מול חברות 

הביטוח.
חיזוק מיומנויות הניהול הוא הדרך האפקטיבית 
הרבים  השינויים  עם  נכונה  להתמודדות  ביותר 
מייצר  מקצועי  ניהול  הביטוח.  סוכן  שחווה 
לבין  הסוכן  משרד  ניהול  אופן  בין  אינטגרציה 

פיצוח הלך הרוח של הלקוחות. 
הניהול האיכותי לא ימתין לפעולה מצד הלקוח, 
אלא ילווה אותו לאורך כל הדרך. ניהול פרקטי 
יקצר עד מאוד את הפער שבין הסגנון והאופי של 

סוכן הביטוח לבין אחרון עובדיו. לם
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האתגר המרכזי של סוכני הביטוח הוא לנסות ולראות את הדברים 
מתוך זווית הראייה של הלקוחות, כפי שעולים מן השטח

כלים יישומיים לניהול 
משרד הסוכן

סוכן הביטוח חייב להיות מנהל מעולה אשר מצליח לחבר את הצוות לעשייה משותפת. 
רק כך הוא יוכל למקסם יכולות, למכור יותר ולהישאר רלוונטי בעולם המשתנה

אסף נגל

מפעילות רבה בליווי סוכני ביטוח זיהינו כי גם 
סוכן ביטוח מקצוען לא תמיד מצליח לקצר את 
הפערים הקיימים בינו לבין הצוות. הפערים הללו 

מייצרים תסכול בכל ממשק אפשרי. 
סוכן שירותי מאוד אשר בנה חוג לקוחות גדול 
מצפה שהעובדים שגייס לאחרונה יעניקו שירות 
מעט  העובדים  לעיתים,  אבל  כמוהו.  בדיוק 
איטיים ולא אחת קורה שהלקוחות הנאמנים לא 

זוכים ליחס לו הורגלו בעבר.
מצב זה גורם לתסכול גם אצל סוכן הביטוח וגם 
אצל אותם עובדים, אשר זוכים לגישה ביקורתית. 
וכך  בלקוחות  הטיפול  באיכות  גם  פוגע  זה  מצב 
הניהולית  היכולת  חוסר  נפסדים.  יוצאים  כולם 
להטמיע בצוות את "רוח המפקד" עשויה לגרום 

לנטישת לקוחות.
ניהולי,  חזון  בבניית  היא  הביטוח  סוכן  הצלחת 
מערכת  יצירת  יישומית,  אסטרטגיה  בחירת 

משומנת בה הניהול משמש ככלי להדבקת

המרכיבים במשרד לכדי תלכיד שלם ומגובש.
אנו  מקצועי  וליווי  ארגוני  ייעוץ  של  בתהליך 
שואלים - מה החזון שלך? מה האסטרטגיה שלך? 
שלך?  החזון  מהו  יודעים  שלך  העובדים  האם 
האסטרטגיה  מהי  יודע  איתך  יחד  שעובד  הצוות 

שלך ובמה אתה מיוחד?
הפרמטרים הניהוליים חייבים להיות חלק מהשיח 
יעדי  כמו  מדדים,  ולהקיף  הצוות  של  השוטף 
מכירות בביטוחים השונים, העמקת פעילות לקוח 
אנושי  יחס  ולהיפך(,  לאלמנטארי  פרט  )מביטוחי 

כבסיס למדדי הצלחה, גיוס לקוחות נוספים ועוד.
לסיכום, סוכן ביטוח חייב להיות מנהל מעולה 
אשר מצליח לחבר את הצוות לעשייה משותפת. 
יותר  למכור  יכולות,  למקסם  יוכל  הוא  כך  רק 

ולהישאר רלוונטי בעולם המשתנה ללא הרף.

לייעוץ  חברה  הדרכה,  אנלוגי  מנכ"ל  הוא  הכותב 
ארגוני המעניקה ליווי מקצועי לסוכני הביטוח
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הגדולה פ השירותים  חברת  פרימיום  מי 
שירות  מערכי  המפעילה  בישראל 
בתחום הבריאות והרכב ועוסקת בניהול 
מורכבים  עסקיים  ותהליכים  פרויקטים  ותפעול 
במגוון תחומים, בפריסה ארצית. החברה מעניקה 
שירותים לארגונים גדולים כדוגמת חברות ביטוח, 
משרדי ממשלה, צה"ל, קופות החולים וגופים רבים 

נוספים.
בראש  נמצאת  הלקוחות  של  הרצון  שביעות 
סדר החשיבות של פמי יחד עם מחויבות להעניק 
לאחרונה,   .24/7 ואיכותי  מקצועי  מהיר,  שירות 
שירות  אפליקציות  שתי  להטמיע  החברה  סיימה 
פמי  לקוחות  עבור  במיוחד  שפותחו  מתקדמות 
ללא  אונליין  צ'אט  פלטפורמת  ובנוסף  פרימיום 
ללקוחות  מאפשרים  הפיתוחים  לנציג.  המתנה 
לבצע מגוון פעולות באופן עצמאי. שירותים אלו 
מצוין  שירות  לקבל  החברה  ללקוחות  מאפשרים 
ומהיר מאי פעם במגוון רחב מאוד של פלטפורמות.
בתחום הרכב – פמי פרימיום מעניקה שירות 
חברות  הביטוח,  חברות  למבוטחי  הרכב  בתחום 
וגופים גדולים נוספים. החברה  ליסינג והשכרה 
המעניק  ארצית  בפריסה  שירות  מערך  מפעילה 
שירותי  כמו  שירותים,  של  רחב  למגוון  מענה 
דרך וגרירה, שירות VIP לרכב, כיסוי מראות צד 

ופנסים ועוד.
אטל מולכו, משנה למנכ"ל החברה, מציינת כי 
החברה,  שהטמיעה  העצמי  השירות  אפליקציית 
כבר מאפשרת ללקוחות פמי - בכל מקום ובכל 
בלחיצת  גרירה  או  דרך  שירות  להזמין  שעה, 
לנציג.  המתנה  וללא  עצמאי  באופן  כפתור 
המענה  ואת  הרכב  מצב  את  מאפיינת  המערכת 
שהמערכת  תוך  הטיפול,  המשך  לצורך  הנדרש 
ללקוח  ומאפשרת  הרכב  מיקום  את  מאכנת 
אחר  אונליין  ולעקוב  מהשטח  תמונות  להעלות 

התקדמות השירות. 

"העתיד כבר כאן"
שכובשת  הדיגיטלית  הטכנולוגית  "המהפכה 
על  כבר  משליכה  האחרונות,  בשנים  העולם  את 

משפחה  עבודה,  חברה,  בית,  החיים:  תחומי  כל 
הפיתוחים  של  הרבים  היתרונות  לאור  ועוד. 
היעילות  וחוסר  מחד  העדכניים  הטכנולוגיים 
בעולם  הרפואה  שירותי  של  הגבוהות  והעלויות 
בפיתוח  גם  הצורך  העולם  בכל  התגבר  מאידך, 
שמאפשרים  רפואה  שירותי  דיגיטלית.  רפואה 
ללקוח ליהנות מייעוץ רפואי מקצועי בכל מקום 
גבוהות  ובזמינות  בנגישות   – זמן  גם בכל  ולרוב 
לאין ערוך ממה שהורגלנו בעבר", מסבירה מולכו. 
ויותר  יותר  שהופך  שירות   – אונליין  "רפואת 
לחלק בלתי נפרד מכלל שירותי הרפואה שניתנים 

לציבור".
איך אתם משתלבים במהפכה הזאת?

משרד  ידי  על  נבחרה  פרימיום  שפמי  "לאחר 
תשתית  את  להוביל  ישראל  וממשלת  הבריאות 
לציין  יכולה  אני  בארץ,  הדיגיטלית  הרפואה 
בסיפוק שאנחנו לא רק משתלבים, אלא מובילים 
בינלאומית  מערכת  פיתחה  פרימיום  פמי  ממש. 

מרחוק,  הרפואה  שירותי  את  לנהל  שמאפשרת 
החל משלב תיאום התור ועד לניטור מרחוק של 
רפואית  אבחנה  קביעת  למיטתו,  הרתוק  חולה 

ועד להנפקת מרשמים".
לרפואת  יתרונות  כמה  יש  כי  מציינת  מולכו 
נותנים  אנחנו  הזמינות.  כל  "קודם  אונליין: 
מענה יעיל לבעיה מספר אחת בשירותי הרפואה 
פרימיום  פמי  של  השירות  בישראל.  הציבורית 
ורפואת  ראשונית  רפואה  ומעניק   24/7 פועל 
של  השני  כשמעברו  תחומים,  במגוון  מומחים 
המסך - טובי המומחים בתחומם. רופאים מומחים 

ומיומנים".

2 מיליון ייעוצים
הוא  מולכו  מצביעה  עליו  נוסף  בולט  יתרון 
והן לרופא, כאשר  "קלות ההפעלה – הן ללקוח 
במהלך שיחת הוידאו הרופא יכול לעיין בחומר 
כזה  נגע  מקרוב  לבחון  החולה,  של  הרפואי 
וכמובן  הבדיקות  תוצאות  את  לסרוק  אחר,  או 
אונליין  מרשמים  ואף  ביקור  סיכום  לנפק  גם 
יותר  ביצעה  כבר  פרימיום  פמי  טיפול.  להמשך 
הרפואה  תחומי  מקוונים.  ייעוצים  מיליון  משני 
רפואה  משפחה,  רפואת  הם:  בביקוש  המובילים 

פנימית לילדים, עור, עיניים ואורתופדיה". 
את הקשר בין חברות הביטוח ללקוחות, עושים 
מולכו:  מסבירה  הביטוח,  סוכני  רבים  במקרים 
"בפמי פרימיום אנחנו פוגשים אלפי סוכני ביטוח 
מקצוענים שרואים חובה לעצמם להבטיח ללקוח 
מטריית הגנה מושלמת ועדכנית. זה תענוג גדול 
לראות כל פעם מחדש באיזה מקצוענות ומסירות 
הדופק'  על  יד  'עם  להיות  מקפידים  הסוכנים 
השירות  את  מקבלים  שלהם  שהלקוחות  ולוודא 

הרפואי המיטבי והיעיל ביותר".
להיכן צועד עולם הרפואה בתחום הדיגיטל?

"אנחנו רואים שהיקף השימוש ואימוץ שירותי 
מהיר  בקצב  אצלנו  וגובר  הולך  מקוונים  רפואה 
במדינות  שניכר  מכפי  יותר  אפילו   – במיוחד 
אחרות בעולם. השקענו המון משאבים בתחום כי 

זה העתיד – והעתיד הזה כבר כאן".

95% שבעי רצון מהשירותים 
 הדיגיטליים המשודרגים 

של פמי פרימיום
אטל מולכו, משנה למנכ"ל פמי פרימיום, בריאיון: "פמי פרימיום משדרגת את חוויית 
השירות של לקוחותיה. פיתוחים טכנולוגיים מאפשרים ללקוחות לקבל שירות יעיל, 

אישי, מדוייק ומהיר מאי פעם"

מולכו. "שביעות רצון הלקוחות נמצאת בראש סדר 
החשיבוות שלנו" … צילום: דרור סטיקול

 | תוכן שיווקי |

אחריות לכל החיים על תיקוני פח וצבע

אנו מציעים לכם שירותי תיקון רכבים VIP בכל הנוגע לפח ולצבע:

הסדר 
צד ג‘

תנאי תשלום 
נוחים

רכב חליפי 
מיידי

שירות 
נהגים

רמת שירות 
גבוהה

מנהל 
אירוע

מצג
מבית ד“ר פח וצבע

פורטל מידע און-ליין 
לניהול תביעות צד ג' חדש!

חפשו אותנו בפייסבוק:
ד“ר פח וצבע - רשת מוסכים מומחים

www.dr-pach.co.il

סניף ירושלים
רח‘ התעשיה 5 תלפיות

(מרכז בליליוס) 

02-6734744

סניף פ"ת
רח‘ עמל 35
קרית אריה

03-9224822

סניף רעננה
רח‘ החרושת 7

09-7412124

סניף ת"א
רח‘ הנגב 16

03-6878811

סניף חיפה
רח' החרמש 52

04-8109111

סניף חולון
רח' פליקס זנדמן 6

03-5501250

סניף אשדוד
רח‘ הקדמה 34

08-6868881

שירות ייחודי - הסדרי צד ג‘ (חיבוקים) 
מול חברות ליסינג ופרטיות

הסדרי חברות הביטוח

סניף רחובות
(מורשה סקודה)
רח‘ היצירה 7 

08-9999201
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"האסטרטגיה של חדשנות 
בשירות מאפשרת לנו לשמור 

על היתרון היחסי מול המתחרים"
יובל שיבר, סמנכ"ל המכירות של קבוצת שגריר, מספר בראיון על השיפור בשירות 

בקבוצה בדגש על איכות המענה. "העובדה ששגריר זאת קבוצת שירותי הדרך הגדולה 
ביותר נעוצה בין השאר ביכולת שלה לצמוח ולהתרחב" 

 | תוכן שיווקי |

עוד " ועתידים  עוברים  שעברו,  השינויים 
לעבור על ענף הביטוח לא פסחו על תחום 
ספקי  כל  את  ומחייבים  הרכב,  ביטוחי 
השירות להתאים את עצמם למציאות המשתנה", 
יובל שיבר, סמנכ"ל המכירות של קבוצת  אומר 

שגריר.
בכל הנוגע לקבוצת שגריר, תנאי השוק וכללי 
המשחק המשתנים הובילו את מנהליה לאמץ את 
ערכים  ליצור  כדי  וזאת  כאסטרטגיה  החדשנות 
כי  מבהיר  שיבר  שלהם.  המנויים  לקהל  מוספים 
מבחינתו, המשמעות היא להיות כל הזמן עם יד 
על הדופק על מנת להבטיח את היתרון של שגריר 
בכל  רואה  החברה  לראיה,  המתחרים.  מול  אל 
בזכות  וזאת  המנויים  בכמות  הגידול  את  חודש 
הביטוח  מחברות  דורשים  אשר  ערניים  סוכנים 
בתיק  השירות  נותן  שתהיה  זאת  היא  ששגריר 

הלקוחות שלהם בתחום שירותי הדרך והגרירה.
 - בקליק  הושק שירות שגריר  ברבעון האחרון 
אשר  )למנויים  המאפשר  מסוגו  ראשוני  שירות 
שלהם  הפוליסה  כי  דאג  שלהם  הביטוח  סוכן 
דרך  שירות  קריאת  לפתוח  לשגריר(,  משויכת 
הסלולרי ולעבור את כל חוויית השירות ללא כל 
צורך להמתין למענה טלפוני. השירות כולל גם 
קבלת דיווח בזמן אמת לגבי מועד הגעת החילוץ, 
בקרוב  שירות.  בניידת  או  בגרר  מדובר  אם  בין 
לקבל  גם  יאפשר  השירות  כי  בשגריר  מבטיחים 
טיפול בתביעות צד ג' ואפילו לקבוע תור לאחד 
רחבי  בכל  הפרוסים  שלהם  השירות  ממרכזי 
הארץ. עם זאת, מדגיש שיבר כי בכל עת עומד 
אנושי  מענה  שנותן  החם  הקו  הסוכנים  לרשות 

ייעודי לסוכנים 24/7.
באמצעות  ההתקשרות  כי  לציין  חשוב  בנוסף, 
אותו  היחיד  המהלך  אינה  דיגיטליים  ערוצים 

מבצעת שגריר.
החברה נערכת ומפתחת כלים ושירותים נוספים 
השינויים  מול  אל  כראוי  ערוכה  להיות  בכדי 
מהנסיעה  החל  בכלל,  והרכב  התחבורה  בתחום 
השיתופית והחברתית, ועד הרכבים האוטונומיים 

והחשמליים.
לקהל  תורמים  אלו  מהלכים  איך  לשאלתנו 

הסוכנים עונה שיבר כי הוא רואה זאת כמחויבותו 
סוכני  שכל  לוודא  תפקידו  מתוקף  האישית 
בכל  מושלם  מענה  יקבלו  ולקוחותיהם  הביטוח 
זמן, בכל דרך ובכל תחום ממגוון השירותים של 
אם  ובין  מנהלתי  בנושא  מדובר  אם  בין  שגריר, 

מענה עבור לקוחות הקצה.
השינויים  לאור  כי  מוסיף  הוא  זאת,  עם 
הרגולטורים אין די בנכונות של שגריר להשקיע 
אחריות  ביטוי  לידי  באה  ופה  לקוחותיה  בקהל 
השירות  את  יקבל  שלו  הלקוח  כי  לדאוג  הסוכן 
הביטוח. אם בעבר  פוליסת  ביותר במסגרת  הטוב 
נותן השירות  הייתה  ברוב חברות הביטוח שגריר 
כי  ולוודא  לדרוש  הביטוח  סוכן  על  כיום  היחיד, 
לקוחותיו  של  בפוליסות  והגרירה  הדרך  שירותי 
יינתנו על ידי שגריר וזאת על מנת שהסוכן, ולא 

פחות חשוב מכך - הלקוחות שלו, יוכלו לקבל את 
השירות הטוב ביותר ברגע האמת בו הם זקוקים לו.
אחד  וחצי  כשנה  לפני  לתפקיד  כניסתו  עם 
הנושאים החשובים שעמדו לנגד עיניו של שיבר 
היה לוודא כי כל  לקוח, הן הסוכנים והן לקוחות 
הקצה, יוכלו לקבל מענה יעיל ואישי ככל שרק 
שצוין  בקליק  השגריר  שירות  לצד  כיום  ניתן. 
של  צוות  הביטוח  סוכני  לשירות  עומד  לעיל, 
שמאפשרים  הארץ,  בכל  הפרוסים  שטח  סוכני 
ובעיקר  אישי  מקצועי,  מענה  לקבל  לסוכנים 

אנושי.
משקרים  לא  כידוע  והמספרים  הסטטיסטיקה 
הוותיקה  המובילה,  החברה  הינה  כיום  ושגריר 
מגוון  מבחינת  הן  בשוק,  ביותר  והמקצועית 
החדשנות  מבחינת  והן  מציעה  שהיא  השירותים 
וניידות  הגוררים  צי  עומד  לרשותה  בשירות. 
תמיכה  מוקדי  בארץ,  ביותר  הגדול  השירות 

מתקדמים עם ניסיון מצטבר שמאפשר לה לתת 
מענה מקצועי ויעיל למגוון הפניות. 

לשאלה האם הגודל של שגריר לא פוגע בחוויית 
כי  שיבר  עונה  הקצה,  ללקוחות  וביחס  השירות 
 1 מספר  להיות  מבחינתו,  הנכון.  הוא  "ההיפך 
במקצועיות  בשירות,   - המובנים  בכל  מחייב  זה 
מלקוחותיהם,  ואחת  אחד  כל  כלפי  ובאחריות 

 .סוכנים ולקוחות קצה כאחד

"בכל עת עומד לרשות 
הסוכנים הקו החם שנותן 

 מענה אנושי ייעודי 
לסוכנים 24/7"

סף
ויו

ד 
דו

 השקט הנפשי שלכם 
הוא המדד האמיתי להצלחה שלנו !

 שירות הלקוחות המצוין שלנו 
נותן לך ערך מוסף מול הלקוחות שלך

נשמח לעמוד לשירותך בצוות VIP עבור סוכני הביטוח:

 Sochnim@milgam.co.il | 073-2088198

30
שנות ניסיון בתחום 
המים ומתן שירות

מרכז שירות מקצועי 
לניהול התביעות

 צוות VIP במיוחד 
עבור סוכני הביטוח

אפליקציה מתקדמת לניהול 
בעלי המקצוע בשטח

בעלי מקצוע ברמה 
הגבוהה ביותר

פיתוח שירותים 
דיגיטליים למבוטחים

 משל"ט - מרכז שליטה 
על פעילות השטח

 VIP קו ייעודי
לסוכנים

שיטות ניהול ובקרה 
מתקדמות

בדיקת שביעות רצון 
לקוחות אישית

בין לקוחותינו חברות הביטוח המובילות במשק:

יובל שיבר
תפקיד: סמנכ"ל מכירות קבוצת 

שגריר

ותק בחברה: 23 שנה

גיל: 44

מצב משפחתי: נשוי 2+

חזון: להוביל את שגריר אל עידן 
הרכבים האוטונומיים

יר
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ש
ת 
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ם: 
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תפעול " אזור  מקבל  בסוכנות  המשתמש 
צורך  אין  לקוחות.  טוען  הוא  אליו  פשוט, 
רשומה  הוא  שנדרש  כל  מלאים,  בפרטים 
הטעינה  לאחר  הלקוח.  של  נייד  וטלפון  שם  עם 
המשתמש מיירט את הפריזבי ללקוח – ומתקבל 
הצעת  מתקבלת  שבפתיחתו  לינק,  הלקוח  אצל 
משבע  פחות  בתוך  שלו  הרכב  לביטוח  מחיר 
שניות. כמובן שהצעת המחיר היא על בסיס כל 
ועל  הסוכן,  עובד  עמם  הביטוח  ומסלולי  חברות 
בסיס הגדרת ההנחות הספציפיות וההסכמים שלו 
מספרת  כך  בחשבון",  נלקח  הכל  החברות.  מול 
מורן זיסר, מנכ"לית באפי, על המוצר הדיגיטלי 
וסוכנויות  סוכנים  עבור  החברה  שפיתחה  החדש 

ביטוח העוסקים בתחום האלמנטרי.
כמות  את  לסוכנות  להעלות  היא  "מטרתו 
בהקצאת  צורך  ללא  רכב,  ביטוח  של  המכירות 

משאבים נוספים".
אז אתם בעצם מנגישים את הסימולטור של 

באפי עבור אותו סוכן – ללקוחות שלו? 
את  ללקוח  לייתר  הייתה  המטרה  "בדיוק. 
ממקורות  מחיר  הצעות  ולבדוק  ללכת  הצורך 
הזה  שהסוכן   – מבין  פתאום  הלקוח  אחרים. 
כל  של  מחירים  השוואת  מערכת  הוא   – עבורו 
בתוך  ידו,  בכף  המסלולים  וכל  הביטוח  חברות 

7 שניות".
עובד  כיצד  סוכנויות  עם  התייעצתם  האם 
מסייע  זה  ובמה  היום  ביטוח  מכירת  תהליך 

להן?
"בוודאי. התהליך החל בחלק הזה, ועוד הרבה 
במחקר  היה  התהליך  של  תחילתו  מכך.  יותר 

הבאים  הנתונים  עלו  שממנו  שביצענו,  מעמיק 
לגבי צרכן ביטוח רכב כיום בישראל:

שצריך  ויודע  החלטות,  לקבל  יודע  הצרכן   .1
לעשות תהליך מושכל לפני רכישת ביטוח.

השוואת  משחקני  היום  להתעלם  אפשר  אי   .2
מחירים - הצרכן הסופי נמצא שם והוא כבר לא 
ממחדשי  כ־70%  למעשה,  אחת.  בהצעה  מסתפק 

ביטוח רכב בישראל מבצעים השוואת מחירים. 
ציפיות  את  משנה  הטכנולוגית  ההתקדמות   .3
משמעותי  באופן  הביטוח  מתעשיית  הצרכנים 

ומעלה את רף הציפיות מסוכן הביטוח.

4. הצרכנים מחבקים חדשנות בתחום. הם רוצים 
צרכיהם,  על  העונים  חדשים  ושירותים  מוצרים 

לצד נוחות של תקשורת.
5. הוא לא אוהב להתעסק בקניית ביטוח ואין לו 

זמן לזה.
ביטוח  סוכנויות  לגבי  נתונים  עלו  "וממול, 

המתמחות באלמנטרי:
ביטוח  חברות  מול  קשה  תחרות  לסוכנים  יש   .1
אותן  של  היכולות  בגלל  בעיקר  כיום,  ישירות 
מתקדמים.  טכנולוגיים  מוצרים  לפתח  חברות 
ישנה יכולת כלכלית לאותן חברות להעמיק את 

לחברות  מאפשרת  זו  הדיגיטלית.  הסביבה 
חדשים  ושירותים  מוצרים  להביא  מבוססות 
לשוק מהר יותר מבעבר ולתת מענה לצרכים 

המתעוררים של הלקוחות. 
עדיין  חדש  או  חידוש  מול  האינטראקציה   .2

מסורתית ברובה. 
הם  הביטוח  סוכני  ומשמעותי:  חזק  נתון   .3
ביותר  הגדול  רכב  ביטוח  של  ההפצה  ערוץ 
בישראל. קרוב ל־80% מפוליסות ביטוח רכב 

מופצות ונמכרות באמצעות סוכן".
תקופה  במשך  האמור,  על  בהתבסס  "וכך, 
בסיס  על  הממשק,  את  פיתחנו  ארוכה 
אלגוריתם מתקדם הכולל בתוכו בינה בשילוב 
רכישה  פסיכולוגיית  חכמה,  אקטואריה  עם 
השאולה מתחומי קניין אחרים ושימת דגש על 
תהליך מהיר ומדויק, עם זמינות מקסימלית". 
איך זה עובד אם כך בכל נושא החידושים? 

הרי גם חידוש הוא מכירה.
סוגי  לשני  משווק  הרי  הסוכן  "נכון. 
ולזה  חדשה  פוליסה  הקונה  לזה  לקוחות: 
בחידוש  התהליך  קיימת.  פוליסה  המחדש 
מאחר  חדש  ללקוח  מכירה  מתהליך  שונה 
וכבר קיימים הפרטים המדויקים למתן הצעת 
הסוכן  מיירט  אותו  שהפריזבי  כך  מחיר, 
ללקוח כולל כבר את המחיר לחידוש, מבלי 
שהלקוח נדרש להזין נתונים. במידה ואין כל 
שינוי בתנאי הביטוח למול התנאים של שנה 
קודמת, כל הנותר ללקוח הוא לאשר חידוש, 
הניהול.  בממשק  כך  על  חיווי  יקבל  והסוכן 
החולפת  בשנה  תנאים  שינוי  התרחש  אם 
הלקוח יכול בקלות לבחור מה השתנה, והמחיר 
יתעדכן בהתאם בזמן אמת בפריזבי שלו. כמובן 
שהכול בנוי ומתנהל על פי חוזר צירוף ובכפוף 

לרגולציה הנדרשת".
דרך  שישווקו  מוצרים  לעוד  צפי  יש  האם 

פריזבי?
לסוכן  לתת  הוא   2020 בתחילת  הצפי  "כן. 
ביטוח  גם  צורה  באותה  שלו  ללקוח  להנגיש 
לתת  להמשיך  כדי  ועוד,  דירות  לחו"ל,  נסיעות 
ראויה  תחרות  להוות  דיגיטליים  כלים  לסוכן 

 ."ואטרקטיבית למול הישירים סי
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עד
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"המטרה הייתה לייתר ללקוח את 
הצורך ללכת ולבדוק הצעות מחיר 
ממקורות אחרים. הלקוח פתאום 

 מבין שהסוכן הזה עבורו הוא 
מערכת השוואת מחירים"

מכפיל כוח
 "היתרון הגדול ביותר של סוכן הביטוח על היצרן הישיר: הסוכן יודע להציע ללקוח 
 זירה שלמה הכוללת עשרות אפשרויות במגוון יצרנים. ופה נכנס פריזבי לעבודה" • 
מורן זיסר, מנכ"לית באפי, בראיון על המוצר הדיגיטלי החדש של החברה שמבטיח 

להכפיל לסוכנים את המכירות 

מערכת "ביטוח ופיננסים"

זיסר. "אין צורך בהקצאת משאבים נוספים" 

התנהגות נהגמיגון נכסים

ניהול ובקרה בענן

www.iwatcher.com info@spetrotec.com 09-7434555
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A פ  PowerFleet® ישראל  וינטר 
מגוון  בפיתוח  המתמחה   ,Brand
הרכב,  לעולם  מתקדמים  פתרונות 
נכנסה  לשוק חדש של אבטחת שינוע קנאביס 
ידי חפוז  רפואי למטופלים. פוינטר נבחרה על 
של   NANOה־ טכנולוגיית  את  לשלב  בלדרות 
בעשרות  נמצאות  אשר  הכספות  בתוך  החברה 
כיום  נחשבת  חפוז  החברה.  של  החלוקה  רכבי 
בישראל  הגדולה  הבלדרות  שירותי  לספקית 
שירות  נותנת  היתר  ובין  הקנאביס,  בתחום 
היא  חפוז  סופר־פארם.  לרשת  זה  בתחום 

מהחברות היחידות בישראל שעונות על דרישות 
בנושאי  הבריאות  משרד  של   IMC GSP תקן 

אבטחת שרשרת האספקה של קנאביס רפואי.
חלוקת קנאביס רפואי מתחלקת לשני קהלים: 
מוסדי - שינוע לבתי מרקחת ומחסנים; פרטי - 
שינוע ללקוחות פרטיים אשר מוגבלים ביכולת 
הניוד וזכאים לפי משרד הבריאות למשלוח עד 

הבית.
טכנולוגי  פתרון  הינו   Cellotrack NANO
ונותן  אמת  בזמן  מידע  מספק  אשר  מתקדם 
פתרון לניטור פרמטרים ומידע מרחוק מבוססי 

מיקום. 

 NANO בקרה  יחידת  כולל  הפתרון 
בתקשורת  הפועלת   GPS מיקום  בטכנולוגית 
חכמים   Multisense וחיישני  סלולרית 
 Bluetooth בטכנולוגיית  ומשדרים  הפועלים 
אשר  הצורך(  במידת  כלוגרים  גם  )משמשים 
ניתן למקם ברדיוס של עד 200 מטר מהרכזת. 
החיישנים החכמים בעלי רגישות גבוהה במיוחד 

ומאפשרים זיהוי שינויים בזמן אמת בפרמטרים 
מרכזיים, כמו תנועה, טמפרטורה, לחות, חשיפה 
ניתן  כך  מהרכזת.  והתרחקות  קול  לחץ,  לאור, 
לקבל מידע רציף גם על מיקום העברה וגם על 

תנאי האחסנה ברכב. 
שוטף,  באופן  הכספת  את  מנטרים  החיישנים 
ומתריעים באופן מיידי באמצעות הודעה לטלפון 
הפרמטרים  באחד  שינוי  כל  על  הסלולארי 
את  המרכז  פתרון  מספקים  הם  בנוסף,  שנבחרו. 
הנתונים הנמדדים ומאפשרים מעקב רציף והפקת 
נפתחה  מתי  החלוקה,  רכב  עצר  היכן   - דוחות 

הכספת, באיזו כתובת, לכמה זמן ועוד.
פוינטר  של  התפעול  סמנכ"ל  שלמה,  דודי 
ישראל, מציין כי: "שוק הקנאביס הרפואי נמצא 
צורך  זיהינו  מרשים.  צמיחה  בתהליך  כרגע 
לבקר את תהליך הייצור וההפצה, הן באבטחת 
בשמירתה.  והן  שבהעברה  הסחורה  איכות 
אמת  בזמן  בקרה  לספק  יודעת  פוינטר  חברת 
מתהליך  בקירור,  כולל  האספקה,  שרשרת  של 
הייצור והאריזה, דרך השינוע ועד ללקוח הסופי 

'מחוף לחוף'. 
"בקרה מוגברת ברכבי החלוקה מאפשרת לתת 
פתרונות נוספים בשוק זה ובשוק התרופות אשר 
הובלה,  תנאי  של  יותר  הדוק  פיקוח  דורשים 
קירור ואחסנה ועמידה בתקני ולידציה מחמירים. 
וגם  הינו עסק משגשג  בארה"ב שינוע קנאביס 
בארץ פוינטר שחדרה ראשונה לתחום מתכוונת 

 .להיות המובילה בתחום", הוסיף שלמה

"בארה"ב שינוע קנאביס 
הינו עסק משגשג וגם בארץ 

פוינטר, שחדרה ראשונה 
לתחום, מתכוונת להיות 

המובילה בתחום"

לא רק מאתרים רכבים גנובים
פוינטר נכנסת לשוק אבטחת שינוע קנאביס רפואי למטופלים

שלמה. "שוק הקנאביס הרפואי נמצא בתהליך צמיחה מרשים"

 | תוכן שיווקי |
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ונגרר ה גורר  אחריות  סביב  מחלוקת 
בבית  לאחרונה  שניתנה  בפסיקה  נדונה 
משפט השלום בתל אביב. כעת, הסוגיה 
נדונה שוב במסגרת תביעתה של איי.אי.ג'י חברה 
הראל  אליאס,  אייל  כנגד  דקה  וחאולה  לביטוח 
הדין  פסק  לביטוח.  חברה  והכשרה  לביטוח  חברה 

ניתן במאי 2019, מפי השופט נצר סמארה. 
הדוק  קשר  הקשורה  ומעניינת  נוספת  סוגיה 
במקרה  נידונה  שלא  גורר־נגרר,  ביטוח  לנושא 
לעיל הינה סוגיית תשלום כפל השתתפות עצמית 
כלומר  אחד,  ביטוחי  מאורע  בגין  מבוטח  ידי  על 
ובנוסף  הגורר  תשלום השתתפות עצמית למבטח 
והכל  הנגרר  למבטח  עצמית  השתתפות  תשלום 

בגין אירוע ביטוחי אחד.
ראשית נחזור לעניין דקה ונסקור אותו בקצרה. 
תגמולי  בגין  והפסדים  שיבוב  תבעה  איי.אי.ג'י 
רכוש  נזקי  רקע  על  למבוטח  ששילמה  ביטוח 
לאחרון  שנגרמו  ההפסדים  ועל  דרכים  בתאונת 
לתנאי  בהתאם  הביטוחי  הכיסוי  הפעלת  בשל 

פוליסת הביטוח.
בשאלת  התמקדה  הצדדים  בין  המחלוקת 
האחריות לקרות התאונה - על מי תוטל החבות? 
מבטחת הגורר )הכשרה( או על מבטחת הנגרר 

)הראל(?
בית המשפט שמע את טענות הצדדים ופסק כי 

האחריות לקרות התאונה היא של נהג הגורר. 
בית המשפט ציין כי בפסיקה נדונה רבות הסוגיה 
של חיוב גורר־נגרר בגין נזקי רכוש שאירעו לצד ג' 
ופירט שלוש גישות מרכזיות שהוזכרו בפסיקה, על 

אף שטרם התקבלה הלכה מחייבת בעליון בנושא.
בלבד,  לגורר  אחריות  לייחס  נוטה  אחת  גישה 
שכן הגורם האנושי נמצא בגורר ולכן הוא החלק 
האקטיבי הנוהג בו, זאת בעוד שהנגרר הולך אחר 

הגורר ולכן הוא החלק הפסיבי.
הגישה שנייה, לפיה בנסיבות מסוימות התנהגות 
ייתכן שתהא שונה מהתנהגות  הכביש של הגורר 
תנועת  ולעתים  ונגרר  מגורר  המורכב  מכלול 
תמרון  כושר  על  מכרעת  במידה  משפיעה  הנגרר 
המכלול, כך שקיומו של הנגרר תורם להתרחשות 
הייתה  לא  התאונה  הנגרר  ללא  כלומר,  התאונה. 
מתרחשת. גישה זו נוטה לראות בנסיבות מסוימות 

את הנגרר כגורם נפרד לאירוע התאונה.

קיימת גם גישה שלישית - גישת הביניים, לפיה 
אין לראות בנגרר חלק פסיבי, למעט בפעמים בהם 
שהפך  ממכלול  חלק  אלא  הגורר,  מן  מנותק  הוא 
מיוחדת,  נהיגה  מיומנות  הדורש  אחת,  ליחידה 
היחידות  שתי  על  אחריות  להטיל  יש  ולפיכך, 
באופן שווה. בהתאם לגישת הביניים, אין לראות 
כנתון  בגורר  הנהג  של  הפיזית  ישיבתו  בעצם 
היא  אלא  האחריות,  את  לקבוע  יש  מרכזי שלפיו 
בדיוק  מידה  באותה  משפיע  שהנהג  לכך  מכוונת 
שיש  כך  והנגרר,  הגורר  ותנועת  התנהגות  על 

לראות את הנהג כמי ששולט בגורר ובנגרר.
האחריות  כי  קבע  המשפט  בית  הנדון  במקרה 
את  והעדיף  הגורר  נהג  על  הינה  התאונה  לקרות 
הגורר  מבטחת  על  האחריות  את  המטילה  הגישה 
מאחר שיש לראות בנגרר חלק פסיבי, חסר חיות 

משלו, הנשלט בידי הגורר בו מצוי ונוהג הנהג.
בית המשפט קבע כי החבות לנזקי רכב התובעים 
הוא על מבטחת הגורר ולפיכך, חייב את הכשרה 
בתוספת  התביעה,  סכום  את  לתובעים  לשלם 

הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.  
כפל תשלום

עצמית  השתתפות  כפל  תשלום  לסוגיית  באשר 
פעמים  בפסיקה  נדונה  זאת  אחד,  מאורע  בגין 
מעטות בלבד ורק בערכאות הנמוכות )בתי משפט 
לתביעות קטנות ובתי משפט השלום( - טרם ניתנה 
כל התייחסות לסוגיה בפסיקת בית המשפט העליון.
השופטת  מפי  דין  פסק  ניתן   2009 באוקטובר 
קטנות  לתביעות  המשפט  בבית  לוקיץ,  פנינה 
לאה  הזוג  בני  של  תביעתם  נדונה  בו  בקריות, 
כנגד  וחיים טטרואשוילי, בעליו של רכב פרטי, 
הפניקס חברה לביטוח בע"מ אשר הגישה הודעת 
צד ג' כנגד הכשרה. שתיהן ביטחו בהתאמה נגרר 
וגורר שהרכיבו יחדיו משאית שלמה, כנגד בעליה 

של המשאית וכנגד נהג המשאית. 
במקרה המדובר התנגשה המשאית ברכב הפרטי 
נסיעה  ביצע  המשאית  שנהג  עת  הזוג,  בני  של 
נסובה  המחלוקת  עיקר  אלו,  בנסיבות  לאחור. 
אחת  כל  על  מידה  ובאיזה  האם   - השאלה  סביב 
מהמבטחות של שני חלקי המשאית לשאת בפיצוי 

כלפי לבני הזוג.
בעל המשאית טען, כי במידה והאחריות לתאונה 
ייאלץ  הוא  הנגרר,  על  והן  הגורר  על  הן  תוטל 

והן  לפניקס  הן  בכפל,  עצמית  השתתפות  לשלם 
ייווצר מצב שבו עלות ההשתתפות  להכשרה וכך 
התיקון  מעלות  גבוהה  לשלם  שעליו  העצמית 

בפועל. 
בית המשפט פסק כי על בעל המשאית לשלם את 
ההשתתפות העצמית הקבועה בכל אחת מפוליסות 
הביטוח )של הגורר ושל הנגרר( היות וכלל ידוע 
כסכום  משולמת  העצמית  ההשתתפות  כי  הוא 
חייבת  המבטחת  כי  הינה  משמעותו  אשר  קבוע, 
ג' רק מעבר לאותו  בתשלום תגמולי ביטוח לצד 
ולעיתים סכום ההשתתפות העצמית אכן  הסכום, 
עולה כדי מלוא הנזק )או אף מעבר אליו( אך אין 
בכך, בהיעדר הוראה אחרת בפוליסה, כדי להפחית 

מחבות המבוטח בתשלום ההשתתפות העצמית.
באוגוסט  ניתן  אשר  יותר,  מאוחר  דין  בפסק 
משפט  בבית  כהן,  אבי  הבכיר  הרשם  מפי   ,2014
הפניקס  של  תביעתה  נדונה  אביב,  בתל  השלום 
אשר ביטחה רכב פרטי כנגד שומרה חברה לביטוח 
גוררת  משאית  ביטחו  אשר  לביטוח,  חברה  וכלל 
המשאית,  בעלת  וכנגד  בהתאמה,  נגררת,  ועגלה 
של  פגיעה  עקב  הוגשה  התביעה  בע"מ.  חברה 

הנגרר )כשהוא מחובר לגורר( ברכב הפרטי. 
את  לחלק  יש  כי  זה  במקרה  פסק  המשפט  בית 
האחריות לקרות התאונה בין מבטחת הגורר לבין 
מבטחת הנגרר, בחלקים שווים, היות ולתפיסתו לא 
יהיה זה צודק לפטור לחלוטין את הגורר מאחריות, 
 שכן מדובר בנהג שהוביל את שני חלקי המשאית. 
כפל  לנושא  המשפט  בית  התייחס  בנוסף, 
מדיניות  ומטעמי  לגישתו  העצמית.  ההשתתפות 
יעילות  שיקולי  ומטעמי  ראויה  משפטית 
חייבים  המבטחות  והן  המבוטחים  הן  מערכתיים, 
לתת דעתם בעת כריתת חוזי הביטוח לבעייתיות 
השתתפות  כפל  תשלום  של  והידועה  המוכרת 
עצמית וליצור פתרון ביטוחי הולם ופשוט שייתן 
יגולמו  הדברים  שבו  באופן  הזה,  לקושי  מענה 
במסגרת שתי הפוליסות הרלוונטיות ובאופן שבו 
את  אלה  ישלימו  הפוליסות  בשתי  הביטוח  תנאי 

אלה ויקחו בחשבון אלה את אלה.
)או  העליון  ובית המשפט  הואיל  נשלם  ולא  תם 

החוק( טרם אמרו את דברם בעניין זה.
הכותב הוא היועץ המשפטי של הלשכה במחוזות 

ת"א והמרכז, ירושלים והשרון עי
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אחריות גורר ונגרר 
– מורה נבוכים

גורר ונגרר: על מי האחריות ומה גורל ההשתתפות העצמית? האם תוטל פעם אחת? 
פעמיים? • עו"ד ג'ון גבע עם הפרטים על המחלוקת המשפטית ופתרונה
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בחו"ל, ח משפחתית  מחופשה  זרתי 
של  המרשימה  בחדירה  נוכחתי  ובה 
הגדולות  לערים  הממונע  הקורקינט 
או  בבולטימור  למשל,  כך  הברית.  בארצות 
למצוא  ניתן  רחוב  פינת  בכל  כמעט  וושינגטון, 
להתחיל  ואפשר  הברקוד  את  לסרוק  קורקינט, 
לטייל  לצאת  של  המושג  כל  העיר.  את  ולתור 
צביון  מקבל  הרגליים"  "דרך  המקום  את  ולהכיר 

אחר לגמרי. 
אין  הקורקינט  על  נהיגה  בשביל  כי  חולק  אין 
צורך )עדיין( בביטוח במישור המנדטורי, אך נושא 
הקורקינט התחבר לי מאוד ביחס לפסק הדין אשר 
ניתן לאחרונה בנוגע לאופניים החשמליים בו שב 
ופסק בית המשפט בנושא וקבע משיקולים שונים 

כי אופניים חשמליים לא יחשבו כלי רכב מנועי.

סיפור המעשה
לו  וגרם  חשמליים  אופניים  ברוכב  פגע  רכב 
מטעמו  הביטוח  וחברת  הרכב  בעל  גוף.  לנזקי 
טענו כי הם אינם חייבים בפיצוי הואיל ואופניים 
הם  כן  ועל  מנועי"  כ"רכב  נחשבים  חשמליים 

פטורים מחבות כלפיו. 
רוכב האופניים החשמליים הציג פסיקה הפוכה 
של בתי המשפט הקובעים כי אופניים חשמליים 
לא יחשבו ככלי רכב מנועי כהגדרת חוק הפיצויים 

לנפגעי תאונות דרכים. 
כי  מחדד  זו,  לבחון שאלה  בבואו  המשפט,  בית 
הוא אומנם ער לעמדת בית המשפט מחוזי אשר 
קבע בעבר כי אופניים חשמליים הינם כלי רכב 
מנועי כדרישת החוק, אך מדובר על הלכה מנחה 
דנן  במקרה  כי  קובע  הוא  ולכן  מחייבת  שאינה 
האופניים החשמליים אינם רכב מנועי תוך שהוא 
האופניים,  רוכב  עם  העמדה שמטיבה  את  מאמץ 
מחברת  לפיצוי  זכאי  יהיה  זו  החלטה  שלאור 
יחשבו  לא  והאופניים  הפוגע  הרכב  של  הביטוח 

ככלי רכב מנועי. 
בית המשפט מדגיש כי כל עוד קיימת רק הצעת 
חוק ביחס להסתכלות על אופנים חשמליים כרכב 
"רכב  על  מדובר  כי  לקבוע  ניתן  לא  הרי  מנועי 
מנועי" כהגדרת החוק וכך שוב מתגלגלת הסוגיה 

לפתחה של כנסת ישראל להסדרה חוקית. 
פסק הדין אליו התייחס בית המשפט, הינו פסק 
דין מחוזי אשר ניתן בספטמבר 2019 ובו נקבע כי 

אופניים חשמליים יחשבו כרכב מנועי, וכך נותח 
המקרה:

הוראות הדין
חדש(  )נוסח  מנועי  רכב  ביטוח  פקודת 
מנועי  ברכב  המשתמש  על  אוסרת  תש"ל־1970 
ביטוח  תעודת  הוצאת  ללא  שימוש  בו  לעשות 
חובה. יש לזכור שנכון לכתיבת נייר עמדה זה לא 
ניתן היום על פי דין לחייב בביטוח חובה אופניים 

חשמליים. 
כלומר, מוסיף בית המשפט, השמטת האופניים 
נבעה מכך שלאור הגדרת רכב מנועי, אין צורך 
ידוע  והרי  בחקיקה  כפילות  בבחינת  להוסיפם 

שאין המחוקק משחית מילותיו. 
בנוסף, מציין בית המשפט כי בשנת 2014 תוקנו 
תקנות התעבורה והוספה הגדרה של "אופניים עם 
מנוע עזר"  ובנוסף תלויה ועמדת הצעת חוק פיצויים 
ביטוח  חובת   – )תיקון  דרכים  תאונות  לנפגעי 

שמטרתה  התשע"ז־2017,  עזר(,  מנוע  עם  אופניים 
להסדיר את מעמד האופניים החשמליים בחוק באופן 

מפורש. כאשר הנימוקים הינם, בין היתר:
"התרחבות השימוש באופניים חשמליים, בשילוב 
של  זהירות  וחוסר  מותאמות  בתשתיות  חוסר  עם 
נהגים ורוכבים גם יחד, הביאה להתרחבות תאונות 

שבהן מעורבים אופניים חשמליים. 
כיום, לא מוטלת חובה לביטוח פגיעות אלו". 

בית המשפט מסכם: אופניים חשמליים נכנסים 
להגדרה המורחבת של רכב מנועי ויש להכיר בהם 
המשפט  בית  שב  ובמקביל  החוק  תחולת  לצורך 
וטוען כי על המחוקק להשלים את עבודתו להסדיר 

את מעמדם של האופניים החשמליים בחקיקה.
בעובדה  המשפט  בית  הכרת  עצם   - לזכור  יש 
הרי  מנועי,  רכב  הינם  חשמליים  שאופניים 
על  לכאורה  רכב  התובע  כי  הינה  שהמשמעות 
אופניו ללא ביטוח )על אף שלא יכול היה להשיג 
ושל  הפוגע  הרכב  של  והאחריות  שכזה(  ביטוח 

חברת הביטוח מתאיינת.
לתוצאה זו, כאמור, לא שש בית המשפט השלום 
להגיע ולכן הוא לא קיבל את עמדת המחוזי ואילץ 
להתייחס  הפוגע  הרכב  של  הביטוח  חברת  את 

לנפגע באותו אופן בדומה לרוכב על אופנים. 

סוכני  לשכת  של  המשפטי  היועץ  הוא  הכותב 
ביטוח sh

ut
te

rs
to

ck
ן, 

קר
א 

גי
ם: 

לו
צי

משמעות הכרת בית המשפט 
בכך שאופניים חשמליים הם 

רכב מנועי הינה כי התובע רכב 
על אופניו ללא ביטוח ואחריות 

חברת הביטוח מתאיינת

חובת רישוי אופניים 
חשמליים - עמדה אישית

 עו"ד עדי בן אברהם מסביר למה הגיעה העת להסדרת סוגיית האופניים החשמליים, 
ויפה שעה אחת קודם
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