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מודעה

על בחירתה כסוכנות השנה בענף חיסכון ארוך הטווח

קבוצת שקל מודה
לעדיף ולעיתונאי הביטוח והפיננסים

סוכנות השנה
בענף חיסכון ארוך הטווח

קבוצת שקל 
סוכנות השנה בענף חיסכון 

ארוך הטווח לשנת 2017

נוכל לעשות שימוש מדויק בשירות בעבור  אנחנו 
הלקוחות. האתגר השני הוא הצורך בהידוק הקשר 
עם הלקוח: הסינרגיה בין הטכנולוגיה לבין הידוק 
האירועים  במשך  שלו  ובליווי  הלקוח  עם  הקשר 
ילדים,  הולדת  נישואין,  קרי:  בחייו,  המשמעותיים 
ירושה, התקדמות בעבודה וכדומה. ישנם צמתים 
רבים בחייו של אדם, וחזקה עלינו ללוותו בכולם. 
לבין הידוק עם  בין חדשנות טכנולוגית  הסינרגיה 

הלקוח היא המפתח להצלחה", אומרת שמיר.

"מרכז הפרישה הוא תוצר התמחות שהקדשנו לו חשיבה ותשומת לב רבה על מנת לעמוד לעזר 
שמיר.  מסבירה  לגמלאות",  פרישה  ולפני  מעסיקים  בין  במעבר  צמתים:  בשני  שלנו  הלקוחות 
הכיסויים  על  ושמירה  המס  היבטי  בחינת  היא  המשמעות  עבודה,  מקום  שעזב  לקוח  "בעבור 
הביטוחיים הקיימים, ובעבור לקוח הנמצא בצומת הפרישה לגמלאות, המשמעות רבה עוד יותר: 
אנחנו לוקחים את כל הוותק שצבר הלקוח בכל שנות עבודתו ואת כל הצבירה שצבר בכל ימי 
חייו, ומעניקים לו תכנון בתחום המיסוי ועוזרים לו להחליט באילו אפיקים כדאי לו לשים את 
כספו כדי שרמת ההכנסה שלו תהיה בהתאם לצרכיו ולצרכי משפחתו, ודומה למה שהכיר כל 
השנים. לצורך זאת מעמידה שקל לרשות לקוחותיה את מיטב המומחים בשוק. כל הסוכנים שלנו 
במרכז הפרישה עברו קורסים מתקדמים ביותר, המכשירים אותם להעניק תכנון  פרישה ומיסוי. 
אני ממליצה לכל לקוח שעזב מקום עבודה להגיע לקבלת שירות במרכז שלנו. את אלה העומדים 

לפני פרישה לגמלאות המערכת שלנו מזהה כבר באופן אוטומטי, ואנו יוצרים אתם קשר". 

בשנה האחרונה הקימה שקל מחלקת פרישה העוסקת 
בליווי הלקוח בשני צמתים חשובים במהלך חייו 

העסקיים: מעבר עבודה ופרישה לגמלאות

מרכז הפרישה של שקל: 
מיטב המומחים לרשות הלקוח

בראי המעסיק, מה מייחד סוכנות ניהול הסדרים 
מול סוכנות ביטוח בינונית או קטנה?

מעבר  גורמים  שני  ישנם  ההסדרים,  "בראי 
יש  שקל  כדוגמת  לסוכנות  ולשירות.  למקצועיות 
אחרים:  שחקנים  פני  על  בולטים  יתרונות  מספר 
מתפעל  כגוף  בעבודה  שלנו  השנים  רב  הניסיון 
סכום  כל  הלקוח;  של  הביטוחיים  התיקים  והבנת 
בקשת  לפי  לפצל  נדע  מהמעסיק  מקבלים  שאנו 
היצרנים,  אצל  הכסף  אחרי  לעקוב  נדע  העובד; 
ולוודא  העובד  של  תיקו  את  שוטף  באופן  לבדוק 
שבקשתו של הלקוח אכן מבוצעת הלכה למעשה; 
העולם  לבין  השיווקי  העולם  בין  נתק  אצלנו  אין 
מאוד  טכנולוגיים  כלים  בזכות  וזאת  התפעולי, 
רב  והניסיון  הידע  לרשותנו.  שעומדים  מפותחים 
בכל  ביטוי  לידי  באים  בארגון  שהצטברו  השנים 
החדש,  בעולם  זאת,  מלבד  השירותים.  מערך 
בעבורו,  המתפעל  הגוף  את  בוחר  המעסיק  שבו 
את  להעמיד  היכולת  את  רואים  רבים  מעסיקים 
שקל לטובת עובדיהם ככלי רווחתי. אלו הבוחרים 
בשקל יודעים שהם בוחרים לעובדיהם את השרות 

הטוב ביותר עם תנאים טובים יותר". 

יעבירו  שהסוכנים  מבקשת  שאת  המסר  מה 
ללקוחות שלהם?

התוכן  בעולמות  וידע  פיננסית  והשכלה  "חינוך 
מנת  על  ללקוח  והכרחיים  משמעותיים  הם  שלנו 
לבחור את התכנית שתתאים לצרכיו באופן מיטבי. 
לצערי, במקצוע שלנו מגלים פעמים רבות טעויות 
כל  לכן,  מדי.  מאוחר  כבר  זה  ולפעמים  בדיעבד, 
התוכן  עולם  את  ומכיר  והבנה  ידע  לו  שיש  מי 
והמושגים, מתעורר בבוקר ושואל את עצמו האם 
משפחתי,  ולצרכי  לי  מתאימה  לי  שיש  התכנית 
מה יקרה לכלכלת משפחתי אם חלילה אמות או 
אבדן  של  במצב  בתפקוד,  מוגבל  להיות  אהפוך 
כושר עבודה ובהגיעי לגיל פרישה - האם הצעדים 
ההכנסה  ברמת  שאחיה  כדי  נכונים  היו  שעשיתי 
אנו  מידע.  מצריכים  אלה  כל  מורגל?  אני  שאליה 
הנתונים.  את  להביא  המידע,  את  להנגיש  רוצים 
שלי  שהסוכנים  הוא  להעביר  שברצוני  נוסף  מסר 
יידעו שהעבודה שלנו והמשימה שלנו היא שליחות 
- לסייע ללקוח לעשות את הבחירה הטובה ביותר. 
המשימה שלנו והשליחות שלנו הן לתת בידיו את 
כל הנתונים, האפשרויות והחלופות כדי שהוא יוכל 

בסופו של דבר לקבל את ההחלטה הנכונה". 

שקל מציגה:
הנהגה, חזון, דרך,

 שיטה ויציבות
קרן שמיר, מנכ"לית קבוצת שקל, מסכמת שנה אופטימית. 

"הצלחנו לעזור ללקוחותינו לצלוח את האתגרים והשינויים שחלו 
בשנים האחרונות, והבאנו להם ערך מוסף"

מול  שליחות  של  תפקיד  לנו  שיש  מאמינה  "אני 
התא  את  להציל  קטסטרופה  במקרי  לקוחותינו: 
עליונה  משימה  זו  כלכלית.  מחרפה  המשפחתי 
קבוצת  מנכ"לית  שמיר,  קרן  אומרת  ממש",  של 
שקל סוכנות לביטוח. "לצערי חוויתי באופן אישי 
במהלך חיי את המשמעות של חוסר התאמה בין 
לכן,  בפועל.  הקיים  לבין  הנדרש  הביטוחי  הצורך 
חזקה עלינו להיפגש עם הלקוחות, להסביר, לשקף 
את המידע והנתונים, להציע חלופות, לבחון אותן 
שכל  מנת  על  הכלים  כל  את  לרשותם  ולהעמיד 
לקוח יעשה את הבחירה המושכלת ביותר והטובה 

ביותר למען העתיד הכלכלי של משפחתו". 

אתם מסכמים שנה מוצלחת מאוד בשקל.
שבה  שנה  מאוד,  מוצלחת  שנה  הייתה  אכן  "זו 
האתגרים  את  לצלוח  ללקוחותינו  לעזור  הצלחנו 
ערך  הבאנו  האחרונה.  בעת  שחלו  והשינויים 
פגישות,  אלפי  עשרות  קיימנו  ללקוחותינו,  מוסף 
הלקוחות  עם  הקשר  את  הידקנו  שבמסגרתן 
וחשפנו אותם לרשימת הפתרונות ההולכת וגדלה 
מצביעים  גם  הם  לשמחתנו,  להם.  מציעים  שאנו 
יותר  להעריך  לומדים  הם  לשנה  ומשנה  ברגליים, 

ויותר את התרומה המקצועית שלנו עבורם".

מאוד  מרשימה  קפיצה  היתה  החולפת  בשנה 
כיצד  שלכם.  הקולקטיביים  המבוטחים  במספר 

תסבירי את הגידול? 
עסקי  פיתוח  פעילות  של  תוצאה  היא  "הקפיצה 
בבד,  בד  בשקל.  העסקי  הפיתוח  צוות  שמבצע 
השירות  מערך  של  משמעותי  שדרוג  השלמנו 
והתחייבות למפרטי שירות, הכוללים לוחות זמנים 
אלה  מערכים  הלקוח.  שבמרכזם  עבודה  ותהליכי 
להאיץ  לנו  וסייעו  בנושא,  שלנו  למוניטין  תרמו 
במבוטחים  הן  הקבוצה,  של  הצמיחה  מגמת  את 

הקולקטיביים והן בכלל". 
כבר קרוב לשמונה שנים מכהנת שמיר כמנכ"לית 
סמנכ"לית  הייתה  כן  לפני  כאשר  שקל,  קבוצת 
 19 של  ותק  עם  הקבוצה.  של  והמכירות  השיווק 
שנה בקבוצה בכלל וכמנכ"לית בפרט, שמיר מבינה 

היטב את משמעותה של יציבות בסוכנות ביטוח. 
מההיכרות  נגזר  וניסיון  ותק  של  העצום  "היתרון 
המעמיקה עם הלקוחות ומהבנת הצרכים שלהם, 
מייצרים  אלה  השטח.  עם  פוסק  בלתי  מקשר  וכן 
בעבור כל לקוח ערך מוסף שקשה למצוא במקומות 
שיטה  ארוך,  לטווח  חזון  יציבה,  הנהגה  נוספים. 
ויציבות. כל אלה מקנים לנו ערך מוסף משמעותי 
ומול החלופות האחרות הקיימות  מול לקוחותינו 

בשוק", היא אומרת. 

התכופים  השינויים  עם  מתמודדים  איך 
לסוכנים  אותם  מבארים  ואיך  הפנסיוני  בשוק 

ולמבוטחים?
"שקל נחשבת גוף מקצועי ומקצועני בתחום זה. 
נעזרים:  אנחנו  שבהם  פרמטרים  מספר  ישנם 
מובנה  הדרכה  ומערך  מקצועי  מטה  לנו  יש 
ומסודר. את המטה מנהלת זוהרה מדר, מנהלת 
מקצועית ותיקה בענף, בעלת ניסיון רב בתחום 
כל  את  אוספים  אנחנו  בעזרתה  הפנסיוני. 
ושאר  הרגולציה  והוראות  המקצועיים  התכנים 
ומסודר  מובנה  הדרכה  מערך  ובונים  החומרים, 

לאורך זמן.
והכשרות  הדרכות  שוטף  באופן  מקיימים  אנו 
אישיות וקבוצתיות לעובדים שלנו, בין אם בעניין 
או  הרגולציה  של  מחייבות  הוראות  או  חוזרים 
אם  ובין  הביטוח,  חברות  של  חדשים  מוצרים 
לעת  מעת  הקיים.  הידע  לשיפור  הדרכות  אלה 
אנו מביאים גם מומחים חיצוניים שנפגשים עם 
יש  בשקל  בהתמחות.  ועוזרים  הקבוצה  עובדי 
גם מערך ציות ואכיפה. בסיס הציות והאכיפה 
שלנו אחראי על יישום ההוראות הרגולטוריות 
במערך תהליכי העבודה של הסוכנות. נוסף על 
"ניבה",  שנקרא  פנימי  תוכנה  בית  לנו  יש  כך, 
המפתח עבורנו בפרקי זמן קצרים את כל הכלים 
הוראות  את  ולהטמיע  להחיש  כדי  הנדרשים 
הזמנים  בלוחות  לעמוד  לנו  ולסייע  הרגולציה 
היא  וטכנולוגית  מקצועית  קידמה  שנקבעים. 
משאבים  לו  הקדשנו  ומתמיד  שמאז  נושא 
ותשומת לב, ובזכותו אנו שומרים ואף משפרים 

את יתרונותינו היחסיים".

"המעסיקים הבוחרים בשקל יודעים 
שהם בוחרים לעובדיהם את השירות 
הטוב ביותר עם  תנאים  טובים  יותר"

גאוות יחידה: הצטיינותה של קבוצת שקל בטיפול בפנסיה וחיסכון 
ארוך טווח הביאו לזכייתה באות 'סוכנות השנה בחיסכון ארוך טווח' 
בוועידת עדיף האחרונה. מנכ"לית שקל, קרן שמיר: "הזכייה מהווה 
הכרה בכך שפעילותה של שקל מאוד פורייה בענף לאורך שנים"

יתרונותיה של קבוצת שקל בשוק החיסכון ארוך 
הטווח לא נותרו בלתי מורגשים גם בקרב עיתונאי 
נובמבר  בחודש  תקשורת.  עדיף  וצוות  הפיננסים 
בענף  השנה'  'סוכנות  באות  שקל  זכתה  אשתקד 
שמיר,  לקרן  הוענק  האות  הטווח.  ארוך  החיסכון 
ועידת  במסגרת  מרשים  בטקס  שקל,  מנכ"לית 

עדיף ה-17. 
"שקל  היתר:  בין  צוין,  האות  להענקת  בנימוקים 
ללקוחותיה,  השירות  מצוינות  בערך  מאמינה 
ופרונטלי,  אישי  שירות  הענקת  על  דגש  ובשימת 
צוין  עוד  הלקוח".  עבור  מוסף  ערך  המהווה 
בנימוקים:  "הקבוצה מעניקה שירות לכ-260 אלף 
ניהול  של  בתחומים  ופרטיים  עסקיים  לקוחות 
וסיעוד,  בריאות  פיננסים,  פנסיוניים,  הסדרים 
פנסיוני  ותכנון  פרישה  וכן  משכנתאות  תכנון 
שקל  הקימה  האחרונה  בשנה  השלישי.  לגיל 
בשני  הלקוח  בליווי  העוסקת  פרישה,  מחלקת 
האחד   - העסקיים  חייו  במהלך  חשובים  צמתים 
פרישה  והשני  עבודה,  מקומות  בין  מעבר  הוא 
שסיימו  לעובדים  מסייעת  זו  מחלקה  לגמלאות. 
זכויות  רצף  על  את עבודתם במקום אחד לשמור 
ובנוסף  הביטוח בתקופת המעבר שבין העבודות, 
לפורשים  נוספים.  תחומים  במגוון  להם  מסייעת 
היקף,  רחב  תכנון  שקל  ידי  על  מבוצע  לגמלאות 
וכד'". חודשי  הכנסה  תכנון  מס,  היבטי   הכולל 

המקצועית,  הפעילות  לצד  כי  בנימוקים,  צוין  עוד 
הקבוצה שמה לה למטרה לקדם ערכים חברתיים, 
מוגבלויות  עם  לאנשים  מתקנת  העדפה  ולהעניק 

בקבלתם לעבודה ובקידומם בתוך הסוכנות.
שקל  של  שפעילותה  בכך  הכרה  מהווה  "הזכייה 
של  ובהצלחה  שנים,  לאורך  בענף  פורייה  מאוד 
בשוק  נתפשים  אנחנו  זמן.  לאורך  זו  פעילות 
ולראיה  מוביל,  מקצועי  הסדר  וכמנהל  כסוכנות 
מלווים  אנו  שאותם  הארוכה  העסקים  רשימת 
מנכ"לית  שמיר,  קרן  אמרה  רבות",  שנים  במשך 
"אנחנו  המכובדת.  הזכייה  בעקבות  שקל, 
איכותי  שירות  הענקת  על  העת  בכל  מקפידים 
וגדלים,  מתפתחים  זאת  ולצד  גבוהה,  ברמה 
נוספים,  שירות  ומעגלי  ערוצים  עוד  ומוסיפים 
אחד  בכל  ההצטיינות  על  הוא  הדגש  כאשר 
מהתחומים בנפרד. המקצוענות והמצוינות הינם 

נר לרגלנו".
טכנולוגי  "יהיה  המקצוע  עתיד  כי  הוסיפה  שמיר 
יותר, ולכן סוד ההצלחה טמון ביכולת לשלב קדמה 
הטכנולוגיה  כיום  הלקוח.  עם  וקשרים  טכנולוגית 
נמצאת בכל זירה. חובה עלינו להשקיע ביישומים 
שירות  ולהעניק  להמשיך  שנוכל  כדי  טכנולוגיים 
וגם  שימוש,  בו  לעשות  יוכלו  שהלקוחות  מונגש; 

מגן הצטיינות לשקל - סוכנות הביטוח של השנה. מימין: עופר נוריאל, העורך הראשי היוצא של עדיף; קרן שמיר, 
מנכ"לית שקל; אריה אברמוביץ, לשעבר נשיא לשכת סוכני הביטוח וליאור רוזנפלד, נשיא הלשכה

"מקצה לקצה":
יתרונות למעביד, 

ביטחון לעובד
התקנות החדשות לפיקוח על השירותים הפיננסיים מחייבות 
ניהול מקצועי ומקיף. קבוצת שקל, בעלת ניסיון של 40 שנה 

בתחום, מציעה ללקוחותיה את "מקצה לקצה" - חבילת השירותים 
האיכותית והמקצועית ביותר למעסיקים

תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים שנכנסו 
אופן  את  להסדיר  ונועדו  כשנתיים  לפני  לתוקפן 
ביטוח  )חברות  ליצרנים  המעסיקים  של  הדיווח 
של  הפנסיוניות  ההפקדות  על  השקעות(  ובתי 

עובדיהם, חוללו מהומה רבתי בעולם הפנסיוני.
שורת  בביצוע  המעסיקים  את  מחייבות  התקנות 
פעולות לטובת עובדיהם, ובהן, בין השאר, להעביר 
דיווח חודשי שוטף ומפורט על ההפקדות לגופים 
בתקנות  התשלומים.  הפקדת  במועד  המוסדיים 
נקבע כי הדיווח יועבר באמצעים דיגיטליים בלבד 
ובקובץ דיווח במבנה אחיד, אשר פורסם ע"י משרד 
האוצר. על המעסיקים גם לנהל הליך של קליטה 
וטיפול מקיף בהיזונים החוזרים )משוב( על אופן 
את  שלהם.  המידע  במערכות  הכספים  קליטת 

נדרש  ובהמשך  לקלוט,  צורך  יהיה  החוזר  ההיזון 
יתגלו  וכאשר  )אם  בשגויים  לטפל  גם  המעסיק 

כאלה(. 
לטפל  המעסיקים  את  מחייבת  החדשה  המציאות 
שנוצרו  הבעיות  סוגי  בכל  שוטף  חודשי  באופן 
השלמת  )לדוגמה:  הכספים  סליקת  בתהליך 
בהפרשות  התאמה  חוסר  תיקון  חסרים,  מסמכים 
ועוד(,  ועוד  הביטוח  תעריפי  עדכון  החודשיות, 
כספית  נפגעים  העובדים  שבהם  מצבים  ולמנוע 
וביטוחית. אחריות זו המוטלת על המעסיקים גדולה 

מאוד, ויש לה משמעויות כספיות כבדות מאוד. 
ומסוגל  ערוך  פיננסי  ומוסד  גוף  כל  לא  כי  ברור 
באחריות  הללו  הפעולות  שורת  עם  להתמודד 

ובאמינות. 
בהפקדות  טיפול  כי  מאמינים  שקל  בקבוצת 
הפנסיוניות של העובדים על היבטיו השונים אינו 
ידע  בכך. מדובר בפעולות הדורשות  דבר של מה 
וניסיון של איש ביטוח מקצועי, וזאת בין היתר בשל 
מחדלים  של  האפשריות  הביטוחיות  ההשלכות 

וטעויות שעלולים לפגוע בעובדים.
קבוצת  פיתחה  זה  לצורך  מענה  לתת  כדי  בדיוק 
שקל עבור המעסיקים פתרון נוח וכולל המותאם 
זה,  פתרון  הרגולטוריות.  הדרישות  למכלול 
למעסיקים  מאפשר  לקצה",  "מקצה  לשם  העונה 

התפעולי  הנושא  את  שקל  של  לטיפולה  להעביר 
על כל היבטיו, כדוגמת: טיפול בהפקדות לקופות 
שירותים  וכן  החוזרים,  בהיזונים  טיפול  העובדים, 
שמעניקים  וחשובים,  רבים  נוספים  משלימים 

למעסיק ביטחון ושקט נפשי ותעסוקתי.
שירות "מקצה לקצה", שאותו מספקת שקל, כולל: 
והעברתו  אחיד,  דיווח  קובץ  של  וקליטה  יצירה 
קליטה  טכנולוגים;  באמצעים  המוסדיים  לגופים 
השונים;  סוגיהם  על  החוזרים  בהיזונים  וטיפול 
ומעקב  בקרה  שוטפות;  בקרות  בשגויים;  טיפול 
שוטף של המעסיק אחר ההיזונים החוזרים בפורטל 
מעסיקים חדש וייחודי, וכן דוחות מקיפים נוספים 

העומדים לשימוש המעסיק. 
רבים,  אלה  בהיבטים  שקל  קבוצת  של  יתרונותיה 

ובראשם ניסיון של 40 שנה בעבודה מול מגוון רחב 
של מעסיקים בסדרי גודל שונים, מעסקים קטנים 
ועד תאגידי ענק, ובעבודה מול כל חברות הביטוח 
יסולא  שלא  ניסיון  כמובן,  זהו,  ההשקעות.  ובתי 
ניסיון עשיר בסליקה במחזורים  גם  בפז. לקבוצה 

שנתיים של מיליארדי שקלים. 
עשרות  המונה  תפעול,  חטיבת  קיימת  בשקל 
התהליכים  בכל  המטפלים  מקצועיים  רפרנטים 
והבקרות הנדרשות. לקבוצת שקל מאות מעסיקים 
המעסיקים  בפורטל  שימוש  כיום  כבר  שעושים 
נהנים  המעסיקים  הקבוצה.  ידי  על  שהוקם 
שוטף  מעקב  המאפשר  אינטראקטיבי,  מפורטל 

אחר ההיזונים החוזרים מכל מקום ובכל זמן.
בכך המעסיק זוכה ליהנות לא רק מתפעול איכותי 
אלא גם משקט נפשי ומידיעה שהוא מקיים את כל 
דרישות הרגולציה ופועל באופן אופטימלי לטובת 

עובדיו.
המעסיקים  בפני  שקל  מציגה  ביטוח  כסוכנות  גם 
שכר,  לחברות  בהשוואה  בולטים  יתרונות 
מציעה  שקל  בלבד.  סליקה  שירותי  המעניקות 
שירותי תפעול מורחבים, הכוללים טיפול בכל סוגי 
הטיפול  המקצועיים.  והן  הטכניים  הן   – ההיזונים 
בהיזונים עבור מעסיק הבוחר לעבוד עם שקל, יכול 

להתקיים מולו, מול עובדיו וגם מול היצרנים.

העובדים המבוטחים בקבוצת שקל נהנים משירות ייחודי כולל, המעניק להם טיפול מסור, מקצועי 
ויחס אישי בשלל ההיבטים הפיננסיים הקיימים: שירות פיננסי כולל, טיפול פנסיוני, ביטוחי סיעוד, 
ביטוחי בריאות, תכנון פרישה ותכנון משכנתאות. שקל מספקת למבוטחיה מעטפת כוללת של כל 

השירותים המשלימים ובמקום אחד. 
השירות המקיף הניתן בקבוצה, מאפשר לסוכני קבוצת שקל לבחון את מכלול הנתונים של המבוטח 

ומשפחתו ולהציע לו פתרונות מושכלים ומותאמים לצרכיו. 
בעידן התחרותי של היום, שקל מעוניינת לשמור על סטנדרט שירות ברמה גבוהה, ולהעניק למבוטח 

ערך מוסף – שירות אישי פרונטלי, פנים אל מול פנים, עם אנשי מקצוע עתירי ניסיון וידע. 
בדרך זו, מאמינה שקל, העובד יכול לקבל תמונה מקיפה ומלאה על תיקו הביטוחי, להבין אותה 
לעומקה, ולקבל בעזרת שקל החלטות נכונות ומתאימות, שישפיעו על עתידו ועל עתיד משפחתו 

ואיכות חייו בעת הפרישה לגמלאות. 

גם לעובדים דאגה שקל לביטחון, ליציבות ולשקט נפשי

הכל בבית אחד
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