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אבל לא ממש

עצמאים 
בשטח 

שלושתם סוכני ביטוח שפנו לדרך עצמאית ובכל זאת בחרו 
להיות חלק מבית סוכן ● סתיו כהן, מיכל פלג ורן בנימין התכנסו 
לרב שיח שנערך בעדיף תקשורת והסבירו מדוע זה כל כך טוב 

● אבל לא רק, הם גם סיפקו תובנות מעניינות בשלל נושאים 

הממלאים את עולמם של סוכני הביטוח ועתידם

רב שיח: לא טוב היות הסוכן לבדו

סתיו כהן
קוואליטי פיננסים וביטוח

רן בנימין
פרופיט שירותים 

פיננסיים

מיכל פלג
קבוצת תלפיות

אילן פיש, מנחה
מערכת עדיף
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  רן בנימין 

ההון " שוק  בתחום  עובד  אני 
והביטוח מ-2009, סוכן בעל משרד 
פיננסיים  שירותים  בפרופיט  עצמאי 
העיקרי  העיסוק  תחום  מ-2016.  החל 
 360 הפיננסי,  בנושא  טיפול  הוא  שלי 
מעלות - ליווי פיננסי ופנסיוני בדגש על 

פרישה.
נושא  הפיננסים.  לעולם  זיקה  לי  הייתה  תמיד  כי  במקצוע  "בחרתי 
13 אני קונה ומוכר ניירות ערך ומעבר  הפיננסים תמיד עניין אותי. מגיל 
הפיננסים,  לעולם  שלי  ולאהבה  לזיקה  מעבר  אנשים.  של  איש  אני  לזה 

תמיד עניינו אותי אנשים.
"בהתחלה רציתי להיות מנהל תיקי השקעות, אבל זה לעבוד עם מחשב, 
ואם אני רוצה לעבוד עם אנשים, אז העולם הזה של סוכן ביטוח, שהוא 

מלווה פיננסי ופנסיוני, זו העבודה הנכונה ביותר עבורי.
שילוב  הוא  מהעבודה  הפרישה  עולם  עם  הפיננסי  העולם  של  "השילוב 
ללא  פורשים  מעט  לא  עם  מאוד,  צעירה  מדינה  אנחנו  בשבילי.  מנצח 
הכוונה מקצועית בצומת שהוא כל כך מכונן וקריטי, ואני רוצה להיות שם 

עבורם".

 סתיו כהן 

העיניים. " מול  הצלחה  משולש  רואה  אני  מתעורר  שאני  בוקר  בכל 
סוכן  הוא  שלו,  ללקוחות  ערך  יום  כל  שנותן  סוכן  להיות  אמור  סוכן 
דווקא חייב להיות מקצועי  360 שנותן את המעטפת של הכל. אתה לאו 
בכל הדברים. יש דברים שאתה מקצועי בהם ואתה נותן את הפתרון באופן 

עצמאי ובחלק בית הסוכן עוזר לך.
"דבר נוסף, זה סוכן שיודע להתאים את עצמו. אנחנו חייבים להסתגל למצב. 
בתקופת הקורונה פתאום עברנו לזום, פחות פגישות פרונטליות. אתה חייב 
להתאים את עצמך בכל הנושא של הרגולציה – בכל שני וחמישי ישו רגולציה 

חדשה שחייבים להעביר ללקוח וליישם את זה בפועל גם אצלך.
"גם כיום אני שומע על סוכנים שמתעסקים אך ורק בנושא הביטוח, אך 
יכול  ורק בנושא הפיננסים, רק בנושא האלמנטרי. ואני חושב שסוכן לא 

להתעסק אך ורק במשהו אחד".

 סתיו כהן 

כ-7 " בתחום  נמצא  אני 
האחרונה,  בשנה  שנים. 
הפכתי  הקורונה,  בשיא  בדיוק 
העיסוק  תחום  עצמאי.  לסוכן 
העיקרי שלי הוא מתן פתרונות 
הכלכלי  התחום  של  נושא  בכל 

לבתי אב, למשקי הבית.
כולם  אחד  מצד  חשוב.  מאוד  מקצוע  זה  כי  במקצוע  "בחרתי 
מכירים ברמת החשיבות הגבוהה של התחום, מצד שני המעורבות 
של הלקוחות הפרטיים שואפת לאפס. אז יש פה פער מאוד מאוד 
גדול שצריך לגשר עליו, וכאן נמצא הערך שאנחנו נותנים, שהוא 
ערך מאוד מאוד גדול וזו בעצם הסיבה העיקרית שבחרתי בתחום 

הזה".

 מיכל פלג 

הנושא שהעלית הוא נושא שסוכני ביטוח מדברים עליו כבר הרבה "
זמן. היום סוכן הביטוח הוא גורם מקצועי שמלווה לאורך כל הדרך 
יחידים ומשפחות וגם עסקים. בהיותו גורם מקצועי שמלווה, יש דרישה 
להכיר  שונות,  דיסציפלינות  לדעת   - הראשונה  ברמה  מקצועי  לידע 
תחומים רבים שעם כל הכבוד ללימודים, אתה לא לומד אותם, אלא רק 

תוך כדי ניסיון.
"בתלפיות, ואני משערת שגם בבתי סוכן אחרים, יש המון המון אפשרויות 
ללימוד -  לימוד קדימה לדיסציפלינות שונות, לשמוע דעות שונות, לא 
רק ממקור אחד אלא מהרבה הרבה מקורות שונים, כדי שכל אחד יוכל 

באמת למצוא את הכיוון ואת הנקודה שמתאימים לו".

הצגת האני והזיקה למקצוע

אבולוציה ואידיאליות
 המהות של סוכן הביטוח עוברת תהליך אבולוציוני. אם פעם סוכנים היו מסתפקים בביטוח אלמנטרי, 

כיום הפעילות של הסוכן הולכת והתרחבת. אז מהו בעצם הסוכן האידיאלי?
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שלושתכם ציינתם שאתם סוכנים עצמאים ובכל זאת 
בחרתם להצטרף לבית סוכן. מדוע הצטרפתם ומה 

חשוב לכם לקבל מבית סוכן?

 רן בנימין 

הצטרפתי לבית סוכן כי יש משפט שאומר שאם אתה רוצה ללכת "
מהר - לך לבד, אבל אם אתה רוצה להגיע רחוק - לך ביחד. פרופיט 
היא סוכנות שהיא בעצם שותף. היא מהווה לי סביבת עבודה שגורמת 

לי להבין שאני לא לבד.
"בבית הסוכן הזה יש לי יתרון, שאני יכול להתייעץ עם קולגות, אושיות 
מקצועיות נוספות. ולא פחות חשוב – בזכות בית הסוכן אני יכול ליצור 
שיתופי פעולה ופרויקטים משותפים. אם סוכן מחליט לצעוד לבד ללא 
בית סוכן, יהיה לו קצת יותר מאתגר להגיע לאותם מקומות שאני מגיע 

או שסוכנים אחרים בסוכנות מגיעים.
"במהלך הדרך בית הסוכן מעניק לסוכן כלים, כמו פגישות עם לקוחות 
– הבית סוכן מעניק ערך של אחווה  ולא פחות  ליווי.  חדשים, הכוונה, 
להבין  לך  שגורמת  עבודה  וסביבת  שותפות  זה  חשוב  והכי  וחברות, 
שאתה לא לבד בעסק. בשורה התחתונה: להצטרף לבית סוכן זה כמו 

לעוף בלהקה עם כל היתרונות".

 מיכל פלג 

הדעה שלי לגבי בית הסוכן קצת השתנתה עם השנים, ככל שצברתי "
לעולם  שנכנס  צעיר  סוכן  דעתי,  לפי  בתחום.  ניסיון  ויותר  יותר 
וילווה   ידע, צריך בית סוכן שיתמוך  ועתיר  נעשה מורכב  שהוא באמת 
אותו. נכון, יביא גם את הלידים, אבל גם יעניק את התמיכה המקצועית 
יודע  צעיר  שסוכן  ברורה  ידיעה  עם  בעיות,  ועם  שאלות  עם  והאישית, 
שיש לו כאן אדם שדואג לאינטרסים שלו ולא לאינטרסים של גורמים 

אחרים".

 סתיו כהן 

הנושא " את  יש  משמעותיים.  יתרונות  יש  סוכן  לבית  להצטרפות 
הכלכלי – בית הסוכן בעצם נותן לי את הערך הכלכלי, הוא מגדיל 
את התפוקות. דבר נוסף, יש את נושא העבודה ביחד כקבוצה ולא כזאב 
בודד. כולנו בסופו של דבר אנשים של אנשים. חלק מההווי והכיף זה 
לשתף  יכול  שאתה  אנשים  שיש  זה   - לעבודה  בוקר  כל  לקום  הרצון 

אותם בהצלחות שלך ובכישלונות שלך ולא להית בעצם בודד".

עצמאים ובכל זאת משתייכים

 מיכל פלג 

אני סוכנת עצמאית, נמצאת כרגע "
שנים  אני  תלפיות.  סוכן  בבית 
עסקתי  ה-90  בשנות  ההון.  בשוק 
שנות  ומתחילת  הנדל"ן  בתחום 
עד  מקומות  הרבה  עברתי  האלפיים 

שהגעתי לאן שהגעתי.
בעצם  הוא  שלי  ההתמחות  "תחום 
שאין  כך  ופיננסים,  ביטוח  של  נכון  שילוב  היא  שלו  שההתחלה  התכנון, 
בתחום  שלי  בניסיון  משתמשת  אני  ומוביל.  עיקרי  שהוא  אחד  תחום 
תמהילים  ובונה  הביטוח  בתחום  שלי  בניסיון  אותו  ומשלבת  הפיננסים 

נכונים ומדויקים לאנשים ולמשפחות.
"בשנה האחרונה התמקדות שלי היא בעיקר אצל נשים, שלטעמי הן חלק 
קצת מוחלש יותר, במיוחד בתחום הפיננסים, וכל זה מביא גם לפרישה 

של נשים עם תנאים פחות טובים מאשר גברים.
"מעבר לזה, אני חושבת שהגעתי לזה קודם כל מניסיון אישי שלי, רצון 
לתרום ולתת. אני מאוד אוהבת את העיסוק בפיננסים, מאוד אוהבת את 
התכנון, מאוד אוהבת את השילובים שלהם ובנייה נכונה עם הסתכלות 
של  בחיים  להיות  שיכולים  ופיתולים  וצמתים  שלבים  מאוד  הרבה  על 
כולנו. והכי חשוב, אחרת לא הייתי בכלל בתחום, אני מאוד אוהבת עבודה 

עם אנשים".

רן בנימין 

אוסיף על מה שסתיו אמר. מבחינתי, סוכן ביטוח אידיאלי הוא מה "
סוכן  לכל  אינדיבידואלי  מאוד  עניין  זה  אידיאלי.  מגדיר  שהסוכן 
וסוכן. אין אמת אחת. יש אנשים שחושבים שצריך לעטוף את הלקוח 360 
מעלות - גם באלמנטים של ביטוח רכב, ייעוץ משכנתה, עולמות פיננסיים. 
אבל אז לעניות דעתי אנחנו חוטאים למטרה, כי אי אפשר להתמקד בכל 
בדיני  למשל  עוסקים  חלקם    - העניין  לצורך  דין  עורכי  כמו  העולמות, 

נזיקין, חלקם בדיני משפחה וחלקם בעולם המסחרי.
"בעולם שלנו, בו אנחנו נותנים מענה וגידור סכנות פיננסיות וביטוחיות 
הוא  הביטוח,  סוכן  הפיננסי,  המתכנן  של  התפקיד  הלקוחות,  מגוון  לכל 
מתן  תוך  שלו,  הלקוחות  של  הייחודיים  לצרכים  עצמו  את  להתאים 
נשימה,  השנה. באותה  נקודות במהלך  הלקוח במספר  עם  ומגע  שירות 
סוכן שמתאים את עצמו למציאות שמשתנה כל הזמן, שדואג להתעדכן 
טכנולוגית, מקצועית ורגולטורית הוא סוכן הביטוח האידיאלי. הוא צריך 

לעשות את זה כל הזמן באופן מחמיר ומאוד קפדני".
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מהם האתגרים המשמעותיים הניצבים בפני סוכני 
ביטוח בכלל וסוכנים צעירים בפרט?

רן בנימין

האתגר הוא לזהות את ההזדמנויות. בסופו של דבר, סוכן לומד "
אנחנו  זזה,  שהגבינה  ברגע  משינויים.  מושפע  שלא  סוכן  הוא 
צריכים לזוז יחד איתה. האתגר הגדול של סוכן הוא להביא לקוחות 
הדברים  וסבלנות,  התמדה  איפוק,  מגלה  שאתה  ברגע  חדשים. 
ונזהה  הדרך  במהלך  אתגרים  לנו  שיש  ברגע  מאליהם.  מגיעים 
הזדמנויות, ידינו תהיה על העליונה. היכולת שלנו להתאושש ממכה 
למכה והכי חשוב להיות עם נפש יזמית. יש כמה פרמטרים שסוכן 
הביטוח ומתכננים פיננסים צריכים לסגל לעצמם: ללמוד, להתמיד 
ולקיים מערכות יחסים. גם בתקופות שיותר קשה ומאתגר, לחזור 
לשמור  היכולת  הוא  מעולה  לסוכן  ממוצע  שהופך  מה  למקורות. 
כל  לאורך  בהם  ולדעת  הקיימים  הלקוחות  עם  יחסים  מערכות  על 

השנה".

סתיו כהן

הא " יותר  הקשים  הדברים  אחד  בפאנל,  הצעיר  הסוכן  בתור 
להגיע לקהל הלקוחות. חשוב להסתגל, ולהיות עטוף באנשים 

שידחפו וירימו אותך".

מיכל פלג

מבחינת " קושי  מקום.  בכל  נמצאים  ביטוח  סוכני  של  קשיים 
התגמול, קושי מבחינת הרגולציה שמשתנה כל הזמן, אין שנה 
של שקט כדי לעכל את הדברים. הקושי להגיע ללקוחות, הלמידה 
המתמדת. אי אפשר להיות סוכנת טובה אם אני לא לומדת כל הזמן. 
מתחילת דרכי בשוק ההון לא הייתה שנה שלא למדתי בה משהו כדי 

להישאר מעודכנת.
"בנוסף, הקשר עם הלקוח, לדעת להגיב, לדעת להזיז את הדברים. 
יותר  זה לדעתי תחום הייטקי, דינמי מאוד, משתנה מאוד – אפילו 
בו  לך  ויש   – בפיננסים  מומחה  להיות  יכול  אתה  הרפואה.  מענף 
ואנשים  משפחות  של  נכון  ליווי  חדשה.  רגולציה  חדשה,  הזדמנות 

מכריח אותנו להיות כל הזמן עם אצבע על הדופק".

מסלול מכשולים
עד כמה, אם בכלל, משבר הקורונה תרם, שינה והעצים 

את תדמית הסוכן הלקוחות ובכלל בעיני הציבור?

רן בנימין

חד " הם  הזה  התוכן  שבעולם  מי  וכל  ביטוח  סוכני  פיננסים,  מתכננים 
מנענו  הקורונה  במשבר  הציבור.  של  והסוד  האמון  אנשי  משמעית 
מהרבה אנשים לעשות טעויות שנובעות מאמוציות. כמו שאמרתי קודם, 
הגורם המלווה הוא הגורם הממתן בעתות משבר. למעשה, בתקופות קיצון 

אנחנו ממלאים תפקיד של פסיכולוג. 
"מעבר לזה, ברמה המיתוגית אני חושב שהדור החדש של הסוכנים שנכנסו 
מעמד  של  השיפור  את  מביא  הפיננסים,  לענף  בעיקר  האחרונות  בשנים 
ורלוונטיים  חדשניים  מוצרים  מגוון  ידי  על  הציבור  בעיני  הביטוח  סוכן 
בשפה מקצועית שבעבר לא הייתה שגורה בפיו של סוכן הביטוח. אני חושב 
שכל אחד צריך סוכן, כל אחד צריך את המתכנן שלו וכל בן אדם צריך את 

המלווה הפיננסי והפנסיוני שלו שיוכל למנוע ממנו ליפול לבורות".
האם הרגשת שינוי בתפיסה שלך ושל שאר סוכני הביטוח בעיני הציבור 

בתקופה הזו?
"כן. הרבה מאוד אנשים התקשרו להתייעץ, אף לא אחד עשה צעד מבלי 
מאוד  מהרבה  ומנענו  נאמנה  עבודתנו  את  שעשינו  חושב  אני  להתייעץ. 

אנשים לעשות טעויות".

מיכל פלג

השוויתי את מה שהיה שנה שעברה למשבר הגדול שהיה ב-2008. אז "
בתחום.  שעבדו  האנשים  ושל  הציבור  של  בגרות  חוסר  הרבה  ראינו 
חוסר הבגרות של הציבור גרם לפעילות מאוד אמוציונלית. אנשים קראו 

שיש ירידות, מכרו הכל וזו הביצה והתרנגולת – מה מוביל את מה. 
יכול היה בקלות להיות תמונת מראה  "המשבר שהיה בתחילת הקורונה 
פעולות  לעשות  מיהרו  לא  לקוחות  בגרות.  פה  רואה  אני  אבל   ,2008 של 
מתכננים,  אנו  ביטוח  כסוכני  להתייעץ.  קודם  והתקשרו  אמוציונליות 
רבים  טלפונים  זו  תקופה  במהלך  קיבלתי  ארוך.  לטווח  ומלווים  תומכים 
מלקוחות ששאלו מה לעשות, איך להגיב. המשמעות היא, שבניגוד ל-2008 
שקודם עשו ואז שמעו, פה אנשים שמעו. לדעתי, חלק מהסיבות שהשוק 
לא ירד כל כך הרבה למשך תקופה הרבה יותר ארוכה, זו המקצועיות שלנו 

והבגרות שהשוק ואנחנו חווים".  
זה גם האמון של הלקוחות בכם?

"בהחלט, אם הלקוחות לא היו מאמינים בי, הם לא היו נשארים איתי. לא 
במשבר ב-2008, לא בירידות ב-2011 ולא בכל שלב ושלב אחר של הדרך. 
קופצים  ולא  ארוכים  יותר  לטווחים  נשארים  גם  שהלקוחות  חושבת  אני 

מסוכן לסוכן באותה התדירות כמו שהיה למשל ב-2008".

סתיו כהן

יכולים " יש שיח בלתי פוסק באשר לנחיצות של סוכן הביטוח. אנחנו 
הביטוח.  סוכני  על  שמדברים  טלוויזיוניים  בקמפיינים  גם  לראות 
בשטח אנו מקבלים פידבקים טובים והבעת אמון מהלקוחות, שלא עוזבים 
אותנו עבור הוזלה. ברגע שהלקוח הוא שלך, הוא לא ימהר לעשות שינוי. 
הערך שאנו נותנים ללקוחות הוא לא ערך שניתן לכמת אותו בכסף. בין אם 
זה ליווי, להיות פסיכולוג ואיש הקשר של הלקוח. אני יכול לומר שאני גאה 

להיות סוכן ביטוח".

תפיסת הסוכן בעיני הציבור
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מיכל פלג

זו שאלה סופר חשובה כי אני בקשר עם הרבה סוכנים, והרבה סוכנים "
שמו את השמיכה מעל הראש ואמרו שהם מחכים עד יעבור זעם ואחר 
כך ימשיכו בשלהם. דווקא בתלפיות ראובן טיטואני אמר כל הזמן בהודעות 
בוואטסאפ ובשיחות לסוכנים אל תעשו את זה, תרוצו קדימה. הוא הביא 
בשוק  מומחים  עוד  הביא  מקצועיות,  התמחויות  הוסיף  נוספות,  הדרכות 
ההון או בביטוח כדי לתת את הדחיפה שסוכנים היו זקוקים לה כדי להמשיך 
לרוץ קדימה. היו גם הוכחות בשטח, עם לידים שהוא הביא לסוכנים, ועם 
המעטפת השלמה מסביב שדווקא בשנת הקורונה הוא פיתח אותה הרבה 

יותר ממה שהיה לפני המגפה.
אי  לנו  שהיו  ביותר  מהטובות  כשנה  הקורונה  שנת  את  רואה  דווקא  "אני 
פעם, לאו דווקא בגלל גידול מסיבי ומטורף בלקוחות, אלא דווקא בגידול 
העצמי, האישי, ההתפתחותי – לדעת להתפתח בהתאם לשינויים שקורים. 

בית הסוכן נתן את המעטפת כדי לעשות בדיוק את זה.
עצמאית  להיות  מאשר  סוכן  בית  של  במעטפת  להיות  נוח  יותר  "הרגשתי 
בשטח. כשיש בית סוכן מאחורינו עם משקל ועם נוכחות, במיוחד בתקופת 
הקורונה, יש לך עם מי לדבר, יש לך את מי לשאול. העבודה בתחום שלנו 
היא מאוד בודדה, היא מאוד אישית, מאוד עצמאית. זה אני מול הלקוחות. 
לגמרי.  אחרת  נראה  זה  לדבר,  מי  ועם  להתייעץ  מי  עם  שיש  ברגע  אבל 
נגד, אבל היה משהו שהפרה את  קיבלתי דעות שונות, חלקן  בעד וחלקן 

עצמו, שעזר לזוז קדימה. זה יתרון מאוד גדול של ביית סוכן".
שאלת המשך לפני שנעבור לאחרים. האם פגשתם סוכנים שהם ממש 
עצמאים ולא משתייכים לבית סוכן ושמעתם על הבעיות שהם נתקלו 

בהם בזמן הקורונה בעוד שבית הסוכן עזר לכם להתגבר עליהן?
אז  לחלוטין,  עצמאים  שהם  סוכנים  כמה  מכירה  אני  "בהחלט.  פלג:  מיכל 
המעבר לעבודה בעיקר מהבית היה קשה לחלקם. העבודה הייתה בתנאים 
של חוסר ודאות. שנת הקורונה לוותה לפחות בחצי הראשון שלה בחוסר 
ודאות מאוד גדול וסוכנים שאני מכירה שעובדים לבד, חוסר הוודאות עשה 
את העולם שלהם הרבה פחות בטוח. אני הרשתי מאוד בטוחה גם בקורונה, 
כי תמיד היה לי למי לפנות ועם מי לדבר ועם מי להתייעץ כדי להזיז אותי 

קדימה".

רן בנימין

מאוד. " בלט  סוכן  לבית  שמשתייך  למי  לבד  שעובד  סוכן  בין  ההבדל 
את  לי  הזיזו  לי,  שתו  לי  אכלו  להגיד  להתקרבן,  האופציה  את  הייתה 
הגבינה, והייתה את האופציה שבה נקטנו בפרופיט והיא לצאת ולתקוף את 

הבעיה, בתוך משבר הקורונה.

"ברמה האישית, כיום אני מנהל תיק של יותר מ-900 לקוחות ואז ניהלתי 
תיק של 700-750 לקוחות. הייתי בבידוד אז היה לי די קל. במהלך 14 הימים 
של הבידוד, שהיו בתקופה של הנפילות הגדולות, הרמתי טלפון לכל אדם 
לפני  לצאת  צריך  שהיה  מי  כי  בתיק,  דבר  שום  לעשות  לא  ואמרתי  ואדם 
נגזרת של טווח השקעה. כשיש את  זה  ובסופו של דבר הכל  יצא  המשבר 
הגורם המלווה בתהליך, אז בעתות משבר הוא גם הגורם הממתן וזה היה 

התפקיד שלנו. תכלס יצאנו מעין פסיכולוגים.
"ברמת פרופיט, אחד הדברים החשובים שהם עשו, בעיקר אסף בנאי ושלומי 
אלברג, הם יצרו לנו הדרכות ללקוחות עצמם, של התנהלות כלכלית נבונה 
בתוך משבר הקורונה ופוסט הקורונה. כלומר, איך אנחנו צריכים להתנהל 
במשבר עצמו ולאחר המשבר. דיברנו עם הלקוחות והסברנו להם איך לנצל 
את ההזדמנות שבמשבר. זה משהו ששמנו עליו את הדגש. היו הרבה מאוד 
מאוד  הרבה  לעוד  הגענו  שיא.  לביצועי  הגיעה  כולה  והסוכנות  זום  שיחות 
לקוחות טובים במהלך הדרך ובזכות הדרכות ללקוחות מנענו הרבה מאוד 

טעויות שנובעות בדרך כלל מהנושא האמוציונלי ולא הרציונלי".

סתיו כהן

זה " השנה,  של  הסוכן  בית  בתואר  זכתה  שקוואליטי  מהסיבות  חלק 
טלפונים  לקבל  בבקרים   – המשבר  בתקופת  ההתנהלות  נושא  כל 
ולהיות  מכופתרת  חולצה  עם  בזום  לשיחה  לעלות  הפנימיים,  מהמפקחים 
לא  זה  בבית.  אתה  אם  גם  העבודה  שגרת  את  לעצמך  להכניס  כדי  ייצוגי 
בכמות  אותך  להפציץ  זה  אם   – ולהתבטל  לשבת  ההזדמנות  את  לך  נותן 
פגישות כדי שלא תרגיש את הקושי ואת כל הבלגן שקורה מסביב, הכלח 

כדי שתמיד תהיה בעשייה.
"באשר לזום, אם בעבר היית צריך לנסוע לפגישה שעה פה ושעה שם, פתאום 
אתה נפגש עם ארבעה-חמישה לקוחות ואתה משקף להם את הכל כאילו 
זו פגישה פרונטלית. לא ידענו להשתמש בזה, לא ידענו להתנהל עם הכלים 
האלו. זה נתן לנו כלים משמעותיים לצאת ולהתפתח, בייחוד כשאתה בשנה 
הראשונה כעצמאי שאתה נכנס בשיא התקופה הזו ואתה מכיר רק שטח. 
פתאום הפגישות הן טלפוניות ואחר כך אתה הופך את הפגישות הטלפוניות 
להיות  לא  למה  סיבות  חסרו  לא  לפרונטלי.  הופך  ומהזום  בזום  לשיחות 

שקוע בבית, לא לעבוד ולא לעשות כלום. 
מאוד  שנה  הייתה  סוכן  בית  של  גב  ללא  לעצמאות  יצאו  שרק  "לסוכנים 
קשה. מי שהיה כבר עם תיק, יכול היה להתבסס עליו. היו סוכנים חדשים 
שנוצר  הפער  את  רואה  אתה  ופתאום  איתי,  יחד  לעצמאות  שיצאו  כמוני 
בחצי השנה הראשונה בינך לבינם, שזה פער משמעותי. הרבה חבר'ה שיצאו 
לבד עשו את השינוי והצטרפו לבית סוכן כי הם היו צריכים גיבוי ממישהו 

שייתן להם רוח גבית, בטח ובטח כשאתה בתחילת העסק שלך".

קורונה, לא הבירה
מה המעטפת שבית הסוכן סיפק לכם בתקופת הקורונה?
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מיכל פלג

 מיכל, איך משרת אותך הנושא של 
הפמילי אופיס בתלפיות?

הפמילי אופיס בתלפיות בעצם עונה להגדרה של מה שאני עושה. אני "
מטפלת במשפחה וכשצריך תמיכה של ייעוץ משכנתאות, שזה חלק 
מתמיכה במשפחה, יש את הפמילי אופיס. ברגע שצריך ייעוץ של פנסיות 
הניסיון  לניסיון שלי,  כל הכבוד  – עם  בו  או משהו אחר שאני מתלבטת 
נמצא אצל אחרים גדולים וטובים ממני – יש לי פמילי אופיס כדי לפנות 
אליו. אם אני רוצה ללמוד את נושא הפנסיות יותר לעומק, יש את הפמילי 

אופיס שנותן לי את אפשרויות הלימוד.
"הפמילי אופיס בתלפיות גם מלווה אותנו בתחום של אלמנטרי, למשל, 
שזה תחום שאני בחרתי לא לעסוק בו, אבל הוא כן נותן פתרון למשפחה. 
זאת אומרת שפמילי אופיס הוא סוג של טיפול שמקיף צרכים של משפחה 
והלימוד כדי   - גם בהשקעות  גם בתכנון של הפרישה,  לאורך כל הדרך, 
מאוד  מאוד  הוא  האלה  הדברים  את  לזהות  לדעת  הכלים  את  לי  לתת 

מקיף".

אם היו מבקשים מכם לכתוב קמפיין לעידוד רכישת המקצוע. מה הייתם מדגישים?

סתיו כהן

אני ממליץ לכל מי שהוא איש של אנשים, שמחפש מקצוע כלשהו "
שיכול לסייע באופן דרמטי על איכות החיים של לקוחות, בטווח 
קצר או ארוך, להיכנס לתחום זה. אנו מצילים חיים של האנשים ברמה 

הכלכלית והאישית. אם לא להיות רופא, אז להיות סוכן ביטוח".

רן בנימין

מדי " יותר  שם  היה  אבל  מוח,  מנתח  להיות  חלום  לי  היה  בעבר 
דם אז החלטתי לעבור לתחום השני ולטפל לאנשים בכסף כדי 
שתהיה להם בריאות. במקצוע הסוכן, למתמידים, יש ביטחון ועתיד 
הזה.  בתחום  גבוהה  מאוד  העצמית  ההגשמה  זמן.  לאורך  כלכלי 

סוכן  כל  של  הייחודי   DNA-ול לצרכים  שמתאים  סוכן  בית  בחירת 
היא דבר קריטי. לכל אחד יש אזור משיכה ועל פיו הוא צריך לאתר 

את בית הסוכן שמתאים לו". 

מיכל פלג

לאנשים שחושבים על התחום הזה, הייתי מזמינה אותם למצוא "
סוכני  שרוב  מאמינה  אני  שלהם.  השליחות  תחושת  את  בו 
ויש פה אלמנט של שליחות. זה  הביטוח נמצאים בתחום הזה, היות 
לעזור, לתמוך, להיות פסיכולוגים, עובדים סוציאלים וסוג של רופאים 
או עורכי דין בכל מיני תחומים. אנשים שלא אוהבים ללכת כל בוקר 
למשרד בתשע ובשעה שש לצאת חזרה הביתה, זה התחום. זה מקצוע 
זו מצווה ממש  שמלמד אותך סבלנות ואורח רוח, והתמורה מגיעה. 

להיות בתחום זה".

קופירייטרים של המקצוע

שלב השאלה הלא זהה
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רן בנימין

רן, אין ספק שפרופיט היא אולי סוכנות הפיננסים 
החזקה בארץ וההוכחה לכך היא העובדה שהיא רכשה 
בחזרה מפסגות את השליטה. איך ההרגשה להיות שייך 

לנבחרת פיננסית חזקה?

פרופיט מעניקה לנו מעת לעת בעולם שמשתנה כלי ציד רבים, מתוך "
המקצועית,  ברמה  גם  שמתבטא  רחב  מנעד  עם  גדול  כלים  ארגז 
שלי  שהמשרד  זה  בזכות  האנרגטית.  ברמה  וגם  התפעולית  השיווקית, 
ווינרים  סוכנים  של  סביבה  בתוך  נמצא  שאני  זה  ועצם  הסוכנות  בתוך 
נוספים. הדבר הזה מדרבן ומייצר גם אווירה של אנרגיה גבוהה ועשייה. 
אתה לא יכול להתעלם מזה שאסף בנאי הוא ראש המקהלה ואיפה שהוא 

נמצא, שם יש עשייה, הצלחה ותנועה.
"ה-DNA של פרופיט הוא נושא הפיננסים. אני חושב שזה הדבר הכי נכון 
לסוכן שהוא גם בתחילת דרכו וגם במהלך דרכו, כי בזכות פרופיט אנחנו 
לכלים  נחשפים  ואנחנו  ההון  בשוק  הבאה  ההזדמנות  את  לאתר  יכולים 

שאם הייתי לבד, אני לא חושב שהייתי מכיר אותם".

סתיו כהן

סתיו, קוואליטי נבחר לבית הסוכן של השנה אחרי 
תחרות צמודה מאוד. אחד הפרמטרים שהעניקו את 

התואר זה ההצטרפות בהמונים של סוכנים חדשים. איך 
ההרגשה להיות שייך לבית סוכן מנצח?

היה " לא  זה  הקורונה.  בשיא  עצמאית  לדרך  יצאתי  שאמרתי,  כפי 
לבדוק  התחלתי  המצב.  מכל  בהפוגה  הזדמנות  זיהיתי  מתוכנן. 
מבתי  שחלק  הקורונה  של  התקופה  במהלך  וראיתי  סוכן  בתי  בכמה 
הסוכן הקטינו את היקף העבודה, בין אם זה בתיאום פגישות, בין אם זה 
בהדרכות ודברים אחרים. בקוואליטי עשו פעולה הפוכה – המשיכו לגייס 
סוכנים, המשיכו לגייס מתאמים, המשיכו לייצר סיסטמת עבודה, שאתה 
כל הזמן נמצא בעשייה ולא עוצר ונרגע בבית. אם זה היה לבד, יכול להיות 

שהייתי שוקע בזה. 
המנכ"ל  בזכות  הרבה  מזה,  חלק  להיות  גדול  כבוד  זה  כל  קודם  כן,  "אז 
לירון בריל והיו"ר איתי ברדה. מה שבאמת היה חשוב להם זה לייצר לנו 

איזושהי צורת עבודה מסוימת".

לסיום, סיכום קצר שלכם

רן בנימין

מסיכות, " תשימו  אל  לקולגות:  המלצה 
מרגיש  הלקוח  הלקוח.  עם  אתם  תהיו 
ומרגישים.  רוצים  שאתם  איך  תתלבשו  כנות. 
היד  את  לתת  כדי  כאן  אני  דבר  של  בסופו 
תהיו  הסיכונים.  כל  את  לו  ולשקף  ללקוח 
אתם. למידה, סבלנות, התמדה וקיום מערכות 
יחסים – אלו הם פרמטרים שנדרשים לכל אדם 
חשובה  יחסים  מערכות  על  שמירה  מצליח. 

מאוד להמשך דרכו גם בתקופות מאתגרות".

מיכל פלג

תיהנו מהדרך". סתיו כהן"

לעצמאות. " יציאה  של  מצעד  תפחדו  אל 
שלכם,  העבודה  את  ותאהבו  תעבדו  אם 

אין סיבה שלא תצליחו ותתפרנסו בכבוד".

מילות פרידה
להיות שייך לבית סוכן זו חתונה קתולית?

ברית נישואים

מיכל פלג

קתולית. " חתונה  לא  זו  סוכן  בבית  להיות 
צריך לעשות זאת בצורה חכמה. מהניסיון 
התמיכה  את  נותן  סוכן  שבית  ברגע  שלי, 
טוב.  במקום  נמצאים  אז  הנכונה,  והמעטפת 
שלנו  הגב  הוא  הסוכן  ובית  בפרונט  אנחנו 
מאוד  חשוב  דבר  זה  סוכן  בית  כזה,  ומהיותו 

וקריטי.
להיות  בחרתי  ועדיין  עצמאית  סוכנת  "אני 
התמיכה  את  מקבלת  אני  כי  סוכן,  בבית 

והפלטפורמה הכי טובה שאני יכולה לקבל". 

רן בנימין

שרוצה " רעבה  סוכנות  לבחור  חשוב 
בין  אינטרסים  זהות  ושיש  להצליח 
הסוכנות ללקוח. כדי להימנע מ'גירושין' חשוב 
נכון עבורך.  לבחור את בית הסוכן שהוא הכי 

אם  הלבד.  מערך  יותר  גדול  סוכנות  של  ערך 
בוחרים נכון בית סוכן, הוא גם שומר עליך לא 
וגם  חדש  לסוכן  גם  ותורם  למלכודות  ליפול 

לסוכן ותיק – כל אחד באבולוציה שלו. 
ברגע  כי  אחרת,  דבר  שום  עושה  הייתי  "לא 
הפריחה  לך,  מתאימה  שהיא  סוכנות  שבחרת 
הסוכנות  שלנו.  בידיים  הכל  מובטחת.  שלך 
לתת  שאמורים  לשירותים  ומעטפת  בית  היא 
עבור  הכל  ולעשות  להתבטא  היכולת  את  לך 

הלקוח שלך".

סתיו כהן

זו לא חתונה קתולית. יחד עם זאת, חשוב "
לעשות תיאום ציפיות, שאתה ומנכ"ל בית 
העסק משדרים על אותו גל. כאשר יש זרימה 
הדדית, אז לא אמור להיות רצון לעזוב את בית 
הסוכן. ברגע שיש לך ערך כלכלי גבוה, אני לא 

רואה סיבה לקום ולעזוב".




