
קבוצת שקל
סוכנות השנה בענף 

החיסכון ארוך הטווח לשנת 2019

מיתוג מחדש המסמל את החזון והערכים
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מול היצרנים והרשויות השונות

יחידת צירוף העמיתים 
מאמינים בתכנון אישי, פרטני, 

על ידי בעל רישיון

השירות למעסיקים
איתכם לאורך כל הדרך – 

'מקצה לקצה' 

בפעם השנייה )אחרי 2017( זכתה קבוצת שקל להכרה והוקרה על פעילותה 
בענף  השנה  כ'סוכנות  כשהוכרזה  והמעסיקים,  המבוטחים  עבור  הענפה 
החיסכון ארוך הטווח' בוועידת עדיף  המנכ"לית קרן שמיר: נמשיך להוביל 
בתנופת העשייה ולהעניק ערך ללקוחותינו, תוך שמירה על חזון וערכי הקבוצה

השנה החלה קבוצת שקל בתהליך של מיתוג מחדש והשיקה את השפה 
התקשורתית החדשה שלה, הנובעת מההתחייבות להעניק שירות עוטף 

ואיכותי ללקוחות הקבוצה - מעסיקים ומבוטחים

שקל מציינת השנה 40 להיווסדה. "למן הימים הראשונים הבנו שעל מנת 
להיות מובילים יש צורך להצטיין בשירות ולבנות מערך טכנולוגי חדשני"

מהדורה מיוחדת  |  19.2.2020

קרן שמיר, מנכ"לית קבוצת שקל, מקבלת את תואר סוכנות השנה בענף החיסכון ארוך הטווח בוועידת עדיף

דרמטיים  בשינויים  האחרונות  בשנים  נתון  הפנסיוני  העולם 
כל העת,  ולהתפתח  ומצריך את העוסקים בתחום להתעדכן 
 – והעובדים  המעסיקים   – הקצה  ללקוחות  להעניק  מנת  על 
עשתה  שקל  קבוצת  ביותר.  הטובים  והפתרונות  הסיוע  את 
זאת בשנת 2019 בהצטיינות יתרה, ועל היותה מובילה בתחום 
השירות והפיתוח זכתה בתואר 'סוכנות השנה בענף החיסכון 
ארוך הטווח' בוועידת עדיף השנתית שנערכה בתחילת חודש 
בשלוש  בתואר  שקל  קבוצת  של  השנייה  הזכייה  זו  דצמבר. 

השנים האחרונות, לאחר זכייה בפרס המכובד בשנת 2017. 
בנימוקים לזכייה נכתב כי הקבוצה מעניקה שירות מקצועי 
ליותר מ-200 אלף לקוחות עסקיים ופרטיים, תוך שימת דגש 
ותשומת לב לכל עובד ולכל מעסיק. קבוצת שקל פועלת מול 
הגמל  קופות  ומרבית  הפנסיה  קרנות  הביטוח,  חברות  כל 
וההשתלמות בישראל, ומובילה את הענף בזכות המצוינות 
המקצועית, השירותית והחדשנית, במגוון השירותים שהיא 

מעניקה ללקוחותיה.  
מנכ"לית הקבוצה, קרן שמיר, מסבירה כי הסוד להצטיינות 
"לראיה,  להתפתח.  להמשיך  בשאיפה  הגדול  בחלקו  טמון 
סוכן  ובית  הביטוח  סוכנות  את  השנה  רכשה  שקל  קבוצת 

לאורך כל שנות פעילותה שמרה שקל על חזון ועל ערכים, 
והם מובילים אותה גם כשהיא נכנסת לעשור החמישי שלה. 
יותר מ-200 אלף  גדולה ומשרתת  שקל התפתחה לקבוצה 

מבוטחים.

מה ב-DNA של הקבוצה איפשר לה את קפיצת המדרגה 
הזו?

"למן הימים הראשונים הבנו בשקל שעל מנת להיות מובילים 
חדשני,  טכנולוגי  מערך  ולבנות  בשירות  להצטיין  צורך  יש 
אשר ייצר עבורנו אפשרות להעניק ללקוחותינו שירות בעל 
החלטה  תומכי  כלים  מגוון  בעזרת  היתר,  בין  זאת,  ערך. 
קרן  אומרת  שבארגון",  העבודה  תהליכי  של  ממוכן  ומערך 

שמיר, מנכ"לית הקבוצה. 
"במהלך השנים הקמנו התמחויות שונות המשיקות לפעילות 
הליבה שלנו, אשר תכליתן להעניק שירות עוטף לקוח במגוון 
שירותים ומוצרים, כגון: ניהול הסדרים פנסיונים ופיננסים, 
פרישה  מרכז  אלמנטרי,  ביטוח  וסיעוד,  בריאות  ביטוחי 

ומשכנתאות", היא מסבירה.
לקצה'  'מקצה  איכותי  תפעולי  פתרון  פיתחנו  "למעסיקים 
היבטי  כל  את  שקל  של  לטיפולה  להעביר  להם  המאפשר 
התפעול הפנסיוני והביטוחי. בנוסף לכל אלה, שקל הקימה 
קלע,  כגון:  סוכנויות  רכשה  סוכנים,  ושותפויות  מיזמים 
מגוון  השנים  במהלך  וגייסה  יו'  פור  ו'אשכול  מאיה  אורות 
רחב של לקוחות אסטרטגיים. כיום אנו מטפלים ומשרתים 

יותר מ-200 אלף מבוטחים ב-4,800 ארגונים".

בשנים האחרונות היו שינויים משמעותיים בשוק הפנסיוני 
שהשפיעו על העיסוק העיקרי של הקבוצה, כמנהל הסדר. 
למשל אישור צירוף לרבים או הדיווח האחיד. כיצד שקל 

הסתגלה לשינויים הללו?
"שקל יישמה תהליך של צירוף מבוטחים לקרן פנסיה בהליך 
שיווק מלא עוד בטרם כניסתו של חוזר צירוף לרבים לתוקף. 
לקרן  בהצטרפות  ללקוחותינו  ערך  יצירת  של  ממקום  זאת 

הפנסיה.
הוא  שקל  של  הגדול  היתרון   – מעסיקים  לממשק  "בנוגע 
בכך שהפיתוח נמצא אצלנו בבית. בית התכנה 'ניבה' פיתח 
תהליך ממוכן וממשקים ממוכנים עם כל היצרנים על מנת 

של  בחייו  ביותר  הגדול  הפנסיוני  האירוע  היא  הפרישה 
בשנה  עליונה.  חשיבות  לו  מייחסים  בשקל  ולכן  מבוטח, 
האחרונה קיים מרכז הפרישה של הקבוצה פגישות פרישה 
לגמלאות עם מאות עובדים ונתן להם שירות ועזרה במגוון 
רלוונטיות  חלופות  ובחינת  מיסוי  בפתרונות  בהם  נושאים, 

במוצרי החיסכון הרבים. 
מקצועי  ובידע  טכנולוגיים  בכלים  כך  לשם  נעזרים  בשקל 
רב שנצבר בסוכנות במשך עשרות שנים. אנשי המקצוע של 
שקל נשענים על חוות דעת של מיטב רואי החשבון ונעזרים 

בשירותים של מס הכנסה ופקידי שומה בכל אזורי הארץ. 
אינו  הפרישה  תהליך  לפיה  ייחודית  תפיסה  שקל  בקבוצת 
אנשי  ולכן  מתמשך,  תהליך  אלא  אחת,  בפגישה  מסתיים 
המקצוע שלה מקיימים עם המבוטח סדרה של פגישות, בה 
מוצעות לו מגוון חלופות, והוא, המבוטח, בוחר את הטובה 
אותו  ללוות  ממשיכים  המקצוע  אנשי  כאשר  עבורו,  ביותר 
וקרנות  הביטוח  חברות  מול  בחירתו  את  לממש  לו  ולעזור 

2018 אסר הפיקוח על הביטוח לצרף למוצר פנסיוני  בשנת 
שיווק  הליך  ללא  אחת,  כמקשה  עובדים  קבוצת  כלשהו 
בשקל,  השכילו  זה  בנושא  לרבים(.  צירוף  )איסור  מסודר 
עוד לפני כניסת החוזר לתוקף, לעצור את הצירוף ברשימות 
אישי  שירות  ללקוחותיה  לספק  מנת  ועל  המעסיק,  מטעם 

ומותאם, הקימה הקבוצה את 'יחידת צירוף העמיתים'.
מועמד  כל  עם  פגישה  מקיימת  העמיתים'  צירוף  'יחידת 
לביטוח ומבצעת עבורו תהליך שיווק פנסיוני - על פי מאפייניו 
האישיים. תהליך זה מבוצע על ידי בעלי רישיון ומייצר בזמן 

קצר ללקוח ערך רב בעת ההצטרפות למוצר פנסיוני.
בעל  ידי  על  שנעשה  ופרטני,  אישי  בתכנון  מאמינים  "אנו 
רישיון ומבוסס על מידע שנמשך מהמסלקה הפנסיונית", 
הפנסיוני  המוצר  את  עבורו  מתאימים  "אנו  קינן.  מסביר 
השיווק  תהליך  את  עמו  יחד  מבצעים  לצרכיו,  המתאים 
הפנסיוני ומדי חודש מוודאים את קליטת הכספים שהעביר 

בגינו המעסיק". 
 - יחפוץ  שהוא  שפה  בכל  לקוח,  לכל  להגיע  יודעים  "אנו 
אנו  וערבית.  רוסית  צרפתית,  אמהרית,  אנגלית,  עברית, 
'יחידת  על  מצוינות  ותגובות  ברכות  מלקוחותינו  מקבלים 
 - ניתן  שהשירות  העובדה  בזכות  הרבה  העמיתים',  צירוף 
בהצטרפות למוצר הפנסיוני, לאורך צמתי חייו המרכזיים של 

ובחוקים  בתקנות  לעמוד  אחריות  קיימת  "למעסיקים 
אותם  ולהכין  להם  לעזור  כדי  כאן  אנחנו  אליהם,  הנוגעים 
לשינויים הרגולטוריים, ועושים זאת בדרך כלל זמן רב לפני 
שאלו נכנסים לתוקף. כבר קרה בעבר שהכנו את המנהלים 
לרפורמה מסוימת, ובסופו של דבר היא בוטלה או נדחתה, 
לדוגמה, כאשר הפיקוח על הביטוח תכנן לבטל במהלך שנת 
2020 את השימוש בחשבון נאמנות. שקל יצרה מבעוד מועד 
מראש  אותם  והכינה  איתה  העובדים  למעסיקים  פתרון 
אמנם  הזה  השינוי  דבר  של  בסופו  העתידיים.  לשינויים 
איתנו  העובדים  המעסיקים  אך  הפועל,  אל  יצא  ולא  נדחה 
היו ערוכים לקראתו", מספרת מירב פרי, סמנכ"לית חטיבת 

התפעול בשקל.
מבין  לא  או  מסוימת  תקנה  מכיר  לא  מעסיק  כאשר  "גם   
שם  נהיה  אנו  יישומה,  של  המלאה  המשמעות  תהיה  מה 
יוכל להמשיך  כך שהוא  כל שדרוש,  עבורו את  ונבצע  לצדו 
היום  לסדר  מינימלית  ובהפרעה  האפשרי  בשקט  להתנהל 

שלו", אומרת פרי.
בקבוצת שקל מאמינים כי טיפול בהפקדות הפנסיוניות של 
העובדים, על היבטיו השונים, אינו דבר של מה בכך. מדובר 
מקצועים,  ביטוח  אנשי  של  וניסיון  ידע  הדורשות  בפעולות 
בין היתר בשל ההשלכות הביטוחיות האפשריות של  וזאת 

מחדלים וטעויות שעלולים לפגוע בעובדים.
זה פיתחה קבוצת שקל עבור  בדיוק כדי לתת מענה לצורך 
הדרישות  למכלול  המותאם  וכולל  נוח  פתרון  המעסיקים 
הרגולטוריות. פתרון זה, העונה לשם "מקצה לקצה", מאפשר 
למעסיקים להעביר לטיפולה של שקל את הנושא התפעולי 
על כל היבטיו, כדוגמת: טיפול בהפקדות לקופות העובדים, 
נוספים  משלימים  שירותים  וכן  החוזרים,  בהיזונים  טיפול 
נפשי  ושקט  ביטחון  למעסיק  שמעניקים  וחשובים,  רבים 

ותעסוקתי.
יצירה  כולל:  שקל,  מספקת  שאותו  לקצה",  "מקצה  שירות 
וקליטה של קובץ דיווח אחיד, והעברתו לגופים המוסדיים 
באמצעים טכנולוגים; קליטה וטיפול בהיזונים החוזרים על 
בקרה  שוטפות;  בקרות  בשגויים;  טיפול  השונים;  סוגיהם 

כחלק מהמהלך, הלוגו החדש כולל את אייקון ה-V, המסמל את ערך המצוינות המושרש בקבוצה בכל תחומי פעילותה 
– בשירות, בתפעול, בחדשנות הטכנולוגית ובהון האנושי. הסלוגן - שקל. יש מי שדואג לך, תמיד – בא לידי ביטוי לא רק 

במיתוג אלא גם בפעילות הרבה המתבצעת בסוכנות לטובת הלקוח.
"ביקשנו ליצור שפה תקשורתית שתואמת את חזון הקבוצה וערכיה - מקצועיות, מצוינות, שקיפות וחדשנות טכנולוגית", 
מסבירה קרן שמיר, מנכ"לית הקבוצה. "הסלוגן – 'שקל. יש מי שדואג לך, תמיד' – משמעותו שאנו נלווה את לקוחותינו 
ערוצים  במגוון  בהנגשתו  בשירות,  להצטיין  נשאף  אנו  אישית.  ומותאמת  מקצועית  בצורה  בחייהם  המרכזיים  בצמתים 

ובשקיפות".

של  לאסטרטגיה  ביטוי  היא  הרכישה  יו'.  פור  'אשכול 
התרחבות וכניסה לתחומים נוספים בעולם ההפצה והביטוח 
והמוצרים  השירותים  מגוון  את  משלימה  הרכישה  הכללי. 
מענה  לתת  לשקל  ומאפשרים  הקבוצה  ללקוחות  הניתנים 
מקיף לכלל הצרכים הביטוחיים של לקוחותיה תחת קורת 
"שקל"  לקוחות  יור  פור  אשכול  באמצעות  כיום  אחת.  גג 
יוכלו לקבל מענה גם בנושאים של ביטוח רכב, ביטוח דירה, 

ביטוח לעסקים ועוד", אמרה שמיר.
 ISO  27001 ת"י  מידע  אבטחת  בנושא  תקן  השנה  "קבלנו 
ממכון התקנים. קבוצת שקל שמה לה בראש סדר העדיפויות 
את נושא מערכות המידע וביצעה תהליך פנים ארגוני מורכב 
נמשיך  בהצלחה.  התקנים  מכון  במבדקי  עמדנו  שבסיומו 
בכל  ולנקוט  העדיפויות  סדר  בראש  הלקוחות  את  לשים 
האמצעים הנדרשים בכדי למלא את מחויבויותינו לשמירה 

על המידע וניהולו בצורה יעילה", היא הוסיפה.
שמיר מסבירה כי גם בשנים הבאות שקל "תמשיך להוביל 
ערך ללקוחותיה,  וביצירת  בתנופת העשייה בכל התחומים 
תרבותה  חזונה,  ערכיה,  על  ושומרת  מתרחבת  משגשגת, 

הארגונית והרוח הייחודית המאפיינת אותה".

עבודה  תהליכי  קיימים  בשקל  החדש.  לתהליך  להיערך 
מתקדמים ומפותחים בהיבט התפעולי ובחודשים הקרובים 

נשיק יכולות חדשות בהיבט זה.
כאשר  הקבוצה,  של  האינטרנט  אתר  בפיתוח  "המשכנו 
כלים  לשלב  היא  הדיגיטלי  האתר  של  המרכזית  המטרה 

טכנולוגים מתקדמים עם תכנים מקצועיים ושיווקיים.
ללקוחות  מיטבי  שירות  מענקים  אנו  האתר  "באמצעות 
מאתר  ליהנות  למשתמשים  המאפשר  תהליכים  ייעול  תוך 
שמאפשר ביצוע פעולות רבות וצפייה במידע אישי ועדכני, 
בפלטפורמה מרכזת אחת. באתר החדש תהיה הקפדה של 
יוכל  הלקוח  בה  פלטפורמה  תיבנה  נוחה.  משתמש  חוויית 
להגיע בקלות למידע הנחוץ לו ולבצע מגוון רחב של פעולות, 
סטטוס  בדיקת  בדוא"ל,  צפייה  מסמכים,  שמירת  כגון: 

בקשות, הורדת טפסים ועוד".

אתם בקבוצת שקל משקיעים רבות גם בתרומה לקהילה.
ארגוניים,  והן  כספיים  הן  מרובים,  מאמצים  עושים  אנו  "נכון. 
למען החברה הישראלית. קבוצת שקל שמה לה למטרה לקדם 
ערכים חברתיים ולהעניק העדפה מתקנת לאנשים עם מוגבלות 
במתן  דוגלים  אנו  בסוכנות.  ובקידומם  לעבודה  בקבלתם 

התייחסות שווה ובנתינת זכויות תעסוקתיות שוות לכל עובד.
"בנוסף, קבוצת שקל תרמה למגוון ארגונים, כגון:

עם  ובוגרים  לצעירים  ארצי  ארגון   - הגלגלים  בית   
מוגבלות פיזית.

ידי  קרן לרווחת נפגעי השואה - עמותה שהוקמה על   
ניצולי שואה עבור ניצולי שואה.

פעילויות  המקיימת  עמותה   – בדרך  איתנים  עמותת   
העשרה ופנאי למען ילדים עם צרכים מיוחדים.

"מעבר לכך, עובדי הקבוצה ציינו את יום המעשים הטובים 
במגוון פעילויות:

לניצולים  וחלוקתם  שואה  לניצולי  מזון  סלי  אריזת   
בשיתוף עם הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל.

החדש  השומר  במטעי  חקלאית  בעבודה  התנדבות   
בידיים  ממחסור  שסובלים  לחקלאים  כעזרה  בצריפין 

עובדות.
התנדבות בביגודית ויצ"ו פתח תקווה - עזרה בסידור   

ומיון בגדים שנתרמו.

הפנסיה וכן מול רשויות המס.
"כל הטיפול בנושא הפרישה מתחבר בצורה ישירה לסלוגן 
החדש של הקבוצה – 'שקל. יש מי שדואג לך, תמיד'. אנחנו 
ממשיכים ללוות את המבוטח גם לאחר פרישתו לגמלאות, 
ורוצים להיות שם למענו", מסביר עמית קינן, סמנכ"ל חטיבת 
את  לרשותו  מעמידים  "אנחנו  שקל.  בקבוצת  הלקוחות 
הכלים, את הידע ואת הכוח של שקל דווקא בעת הפרישה".
מתחיל  העובד  של  הפרישה  תהליך  מקרים  מאוד  "בהרבה 
שנה ואף יותר לפני שהוא יוצא לגמלאות ועוזב את עבודתו. 
המידע  את  לאסוף  לו  עוזרים  אנו  הזו  השנה  במהלך 
מול  פעולות  לבצע  הרלוונטיים,  הגורמים  ומכל  מהמעסיק 
ועוד. כל  וקרנות הפנסיה, מול מס הכנסה  חברות הביטוח 
במערכת  ומתועד  מתבצע  הזה  והרגיש  המורכב  התהליך 
ולנו  למבוטח  ומאפשרת  בשקל,  שפיתחנו  ייחודית  מידע 
כל  את  ולמצות  לשמור  וגם  שלו  הצרכים  כל  את  לכסות 

הזכויות שלו", מוסיף קינן.

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום 
בכל נקודת מפתח, דוגמת שינוי שכר, שינוי מצב משפחתי 
או בעת תביעה. אנו נהיה שם עבור המבוטח בין אם הוא פנה 

אלינו או שאנו פנינו אליו", הוא מוסיף.

ומעקב שוטף של המעסיק אחר ההיזונים החוזרים בפורטל 
מעסיקים חדש וייחודי, וכן דוחות מקיפים נוספים העומדים 

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

שנתיים של מיליארדי שקלים.
רפרנטים  עשרות  המונה  תפעול,  חטיבת  קיימת  בשקל 
הנדרשות.  והבקרות  התהליכים  בכל  המטפלים  מקצועיים 
"לקבוצת שקל מאות מעסיקים שעושים כבר כיום שימוש 
המעסיקים  הקבוצה.  ידי  על  שהוקם  המעסיקים  בפורטל 
נהנים מפורטל אינטראקטיבי, המאפשר מעקב שוטף אחר 
ההיזונים החוזרים מכל מקום ובכל זמן. בכך המעסיק זוכה 
לטובת  אופטימלי  באופן  ופועל  איכותי  מתפעול  ליהנות 

עובדיו", מסבירה פרי.
יתרונות  המעסיקים  בפני  שקל  מציגה  ביטוח  כסוכנות  גם 
שירותי  המעניקים  מתפעלים,  לגופים  בהשוואה  בולטים 
מורחבים,  תפעול  שירותי  מציעה  שקל  בלבד.  סליקה 
והן  הטכניים  הן   – ההיזונים  סוגי  בכל  טיפול  הכוללים 
המקצועיים. הטיפול בהיזונים עבור מעסיק הבוחר לעבוד 
עם שקל, יכול להתקיים מולו, מול עובדיו וגם מול היצרנים.

העברת  עם  מסתיימת  לא  שלנו  החובה  כי  מאמינים  "אנו 
ההשקעות.  לבית  או  הביטוח  לחברת  מהמעסיק  הכספים 
כך  על  יום-יומית  בקרה  מבצעים  שלנו  המקצוע  אנשי 
שהכספים  לוודא  לדוגמה  בחובותיו,  עומד  שהמעסיק 
שיעורי  על  עומדת  הקבוצה  כמתוכנן.  נפרעים  הפנסיוניים 
סליקה מוצלחת של 99% בתוך חודשיים בלבד מרגע העברת 

הפרמיות", ציינה פרי.
נחשוף  בו  מעסיקים,  כנס  נקיים  הקרובים  "בחודשים 
ולעובדים.  למעסיקים  מפתחים  שאנחנו  חדשים  שירותים 
כל זאת על בסיס הלוגו החדש שממחיש את המקצוענות – 

'שקל. יש מי שדואג לך, תמיד'", היא אומרת.
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ומאות אלפי אינטראקציות 
עם מבוטחים - בדוא"ל, בטלפון 

או באמצעות 
מוקד שירות הלקוחות. 
שקל פנתה באופן יזום 

לכל 200,000 המבוטחים שלה 

 40 שנה לשקל. להפעלת הסרטון לחץ על התמונה

הוועידה ה-19

סוכנות השנה 
בענף החיסכון ארוך הטווח
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קבוצת שקל מודה על בחירתה  
כסוכנות השנה בענף החיסכון ארוך הטווח 
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אנו ממשיכים בתנופת העשייה בכל התחומים על מנת לשרת את 200 אלף לקוחותינו ואלפי המעסיקים
ובכדי להמשיך להוביל את הענף גם בעשורים הבאים.

בזכות מגוון יתרונות בולטים: מקצועיות  חדשנות טכנולוגית 
 שירות ותפעול מקצועי  הון אנושי איכותי 

https://video.wixstatic.com/video/d29156_39482350af7445949d7243c6b6adbae8/1080p/mp4/file.mp4

