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דוחות ביניים על הרווח וההפסד

לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2019
2020
בלתי מבוקר בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2019
2020
בלתי מבוקר בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019
מבוקר
אלפי ש"ח

הכנסות
6,389

5,731

2,125

1,793

7,690

6,388

5,717

2,131

1,788

7,672

הוצאות( /הכנסות)
מימון
סך כל ההוצאות

1

14

()6

5

18

6,389

5,731

2,125

1,793

7,690

רווח לתקופה

-

-

-

-

-

מדמי ניהול מקופות גמל
הוצאות
הוצאות הנהלה וכלליות

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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ביאור  - 1כללי

ביאורים לדוחות הכספיים ביניים

א .קופת התגמולים של עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים (להלן " -הקופה") הוקמה והתאגדה
בחודש ינואר  . 1983בהיותה קופה מאוגדת כחברה ,היא הוגדרה לפי חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה( 2005-להלן " -חוק קופות הגמל") גם כחברה מנהלת לעניין כל
דין .הקופה פעלה בהתאם לנדרש בסעיף (86ו) לחוק קופות הגמל באופן שהקופה מנוהלת בנאמנות
בעבור עמיתיה בידי חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ (להלן"-החברה המנהלת").
בעקבות ביצוע השינוי המבני כנדרש בסעיף ( 86ו) לחוק קופות גמל חדלה הקופה להיות ישות
משפטית נפרדת.
ב .מסלולים מנוהלים
הקופה ניהלה עד ליום  31.12.2015מסלול כללי ומסלול סולידי ( עד  10%מניות).
בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים שפורסם על ידי הממונה נדרשה החברה המנהלת להתאים
את מסלולי ההשקעה בקופה למסלולי ההשקעה בהתאם להוראות החוזר .דירקטוריון החברה,
החליט להתאים את מדיניות ההשקעה של מסלולי ההשקעה הקיימים למדיניות השקעה של
מסלולים תלויי גיל ,בהתאם להוראות החוזר ,באופן שמסלול ההשקעה הכללי יהפוך למסלול
השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים עד לגיל  50ומסלול ההשקעה עד  10%מניות
יהפוך למסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לבני  60ומעלה .במקביל ,נפתח מסלול
השקעה המתאים לעמיתים בגילאי  50ועד  .60המסלולים החלו לפעול ביום  1בינואר .2016
בנוסף החליט דירקטוריון החברה לפתוח מסלול מתמחה מניות .נכסי המסלול יהיו חשופים
למניות בארץ ובחו"ל ,בשיעור חשיפה שלא יפחת מ 75%-ולא יעלה על  120%מנכסי המסלול.
המסלול נפתח בחודש ינואר  2016אולם נכון למועד הוצאת דוחות כספיים ביניים מסלול זה אינו
פעיל.
ג.

החל מתאריך  1לאוקטובר  2018הועברו לניהול החברה קרן ההשתלמות לעובדי האוניברסיטה
העברית וקופת הפיצויים לעובדי האוניברסיטה העברית שעד לתאריך  30בספטמבר  2018נוהלו
על ידי החברה לניהול קופות גמל ( )2003של העובדים באוניברסיטה העברית בע"מ (להלן:
"חברת  ,)"2003וזאת בהמשך להחלטות שהתקבלו בדירקטוריון בעניין זה בשנים קודמות
(להלן" :הליך העברת הניהול") .אישור להליך העברת הניהול כאמור התקבל מהממונה ביום 29
ביולי .2018

ד.

בדוחות הכספיים לא ניתן מידע על דוחות על השינויים בהון העצמי ודוחות על תזרימי
המזומנים ,בהעדר משמעות למידע זה ,בשל אופייה השונה של החברה שהינה לא למטרות רווח
וכל הכנסותיה והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים בקופות המנוהלות.

ה .יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של החברה יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים
של החברה ליום  31בדצמבר  2019והביאורים המצורפים להם .לכן ,לא הובאו במסגרת דוחות
כספיים תמציתיים ביניים אלה ביאורים בדבר עדכונים בלתי משמעותיים יחסית למידע שכבר
דווח בביאורים לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה.
ו .אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים:
הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
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ביאורים לדוחות הכספיים ביניים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית
הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות החישוב בדוחות
הכספיים השנתיים.
ביאור  - 3מגזרי פעילות
כאמור בביאור 1ג' ,החברה מנהלת קופת גמל והחל מיום  1באוקטובר  2018מנהלת גם קרן השתלמות
וקופה אישית לפיצויים.
באור  - 4הון מניות
על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה –  ,2005לא נדרשת החברה להון עצמי
מאחר והיא מנהלת קופת גמל ענפית ואינה נוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד
בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי.
ביאור  - 5הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל
ההרכב
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2019
2020
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2019
2020
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019
מבוקר
אלפי ש"ח

מסלול עד גיל 50

5,172

4,737

1,699

1,479

6,375

מסלול מגיל  50ועד 60

3

3

1

**-

3

מסלול מגיל  60ומעלה

495

349

176

113

457

קופת פיצויים

232

223

76

69

294

קרן השתלמות

487

419

173

132

561

סך הכל

6,389

5,731

2,125

1,793

** נמוך מ 1-אלפי ש"ח
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ביאורים לדוחות הכספיים ביניים
ביאור  - 6הוצאות הנהלה וכלליות
לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2019
2020
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2019
2020
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2019
מבוקר
אלפי ש"ח

שכר ונלוות

2,676

2,466

868

812

3,262

דמי תפעול

927

810

315

299

1,128

שכר דירקטורים

759

592

234

185

795

יעוץ השקעות ( מנהלי תיקים )

319

303

106

106

409

משפטיות

254

79

83

()30

139

פרסום ושיווק

93

141

34

39

136

מקצועיות

459

467

216

146

614

שכר דירה ואחזקת משרד

193

165

60

47

218

ימי עיון ספרות והכשרה מקצועית

19

39

10

12

54

שירותי מחשוב

325

322

80

62

480

ביטוחים

131

105

38

33

141

פחת והפחתות

233
6,388

228
5,717

87
2,131

76
1,788

296
7,672

באור  – 7התפתחויות אחרות
במהלך הרבעון הראשון לשנת  2020חלה התפרצות של מגפת וירוס "הקורונה" בישראל ובמדינות רבות
בעולם .מאז ועד היום ,מדינת ישראל ,בדומה למדינות רבות בעולם ,נוקטת בפעולות רבות בעלות השלכה
רוחבית על המשק והחברה הישראלית ,במטרה למגר את התפשטות המחלה .בשוק ההון שנפגע אף הוא
מהזעזוע שחוו הכלכלות בעולם ,נרשמו בחודש מרץ ירידות שערים חדות בעיקר באפיקי המניות
והקונצרני בארץ ובעולם.
בחודש אפריל נרשמו עליות שערים ומאז ועד למועד החתימה על הדוח השוק מתאפיין בהתאוששות
איטית המושפעת מגורמים רבים בניהול משבר הקורונה בארץ ובעולם.
לעניין פעולות שנקטה החברה במסגרת התמודדותה עם נגיף הקורונה והשלכה על נכסי הקופות המנוהלות
ראה בדוח הדירקטוריון.
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דוח הדירקטוריון
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ביום 30.9.2020
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חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
פרק א'  -מאפיינים כללים של החברה
 .1חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ (להלן – "החברה") החלה לפעול ביום 1
ביולי  2015כחברה פרטית במטרה לנהל בנאמנות את קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה
העברית בירושלים ,בנאמנות עבורם (להלן – "הקופה") .
 .2פעילות החברה החלה לאחר שהתקבל אישור הממונה לביצוע השינוי המבני במסגרתו בוצעה
הפרדה בין תכנית קופת הגמל לבין החברה המנהלת "חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה
העברית בע"מ" אשר מנהלת בנאמנות את נכסי קופת התגמולים.
 .3החל מתאריך  1לאוקטובר  2018הועברו לניהול החברה קרן ההשתלמות לעובדי
האוניברסיטה העברית וקופת הפיצויים לעובדי האוניברסיטה העברית שעד לתאריך 30
בספטמבר  2018היו בניהול החברה לניהול קופות גמל ( )2003של העובדים באוניברסיטה
העברת בירושלים בע"מ (להלן" :חברת  ,)"2003וזאת בהמשך להחלטות שהתקבלו
בדירקטוריון בעניין זה בשנים קודמות (להלן" :הליך העברת הניהול") .אישור להליך העברת
הניהול כאמור התקבל מהממונה ביום  29ביולי .2018
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חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
פרק ב'  -מצב עסקי החברה המנהלת ,ותוצאות הפעילות ושינויים מהותיים
.1

נכסים והתחייבויות
סה"כ נכסי החברה ליום  30בספטמבר  2020מסתכמים לסך של  1,933אלפי ש"ח שמתוכם
כ 714-אלפי ש"ח הינם נכסי רכוש קבוע .נכסי החברה הסתכמו לסך של כ 1,714 -אלפי ש"ח
ליום  ,31.12.2019מתוכם כ 692 -אלפי ש"ח הינם נכסי רכוש קבוע .הרכוש הקבוע של החברה
הינו בעיקר ציוד וריהוט משרדי וכן שיפורים במושכר (שיפוצים שבוצעו במשרדי החברה
בשנת  .)2015בנוסף לחברה יש נכסים שוטפים אחרים המסתכמים לסך של  588אלפי ש"ח
ליום  30בספטמבר  2020וכוללים יתרות חייבים שוטפים בסך של  304אלפי ש"ח ויתרות
מזומנים בבנק בסך של  284אלפי ש"ח (ליום  31בדצמבר  , 2019הנכסים השוטפים של החברה
הסתכמו בסך של  488אלפי ש"ח וכללו יתרות חייבים בסך של  296אלפי ש"ח ויתרות מזומנים
בבנק בסך של  192אלפי ש"ח) .
בהתאם ל , IFRS 16 -נכון ליום  , 30.9.2020החברה הכירה

בגין זכות שימוש בנכס בסך

של כ 631-אלפי ש"ח ומנגד בהתחייבות חכירה בסך של  633אלפי ש"ח .
התחייבויות השוטפות של החברה ליום  30בספטמבר  2020הסתכמו לסך של כ 1,288-אלפי
ש"ח (ליום  31בדצמבר  1,162 – 2019אלפי ש"ח) הכוללות בעיקר התחייבויות בגין הוצאות
לשלם לספקים ,התחייבות בגין יתרות חופשה לעובדי החברה וכן יתרה הדדית מול מסלול
לבני גיל עד  50בקופת התגמולים.
בנוסף ,לחברה קיימת התחייבות לזמן ארוך בגין התחייבויות לעובדים (סיום יחסי עובד
מעביד) בסך של כ 12-אלפי ש"ח ( סוף שנה קודמת – כ 11-אלפי ש"ח) .התחייבות בשל סיום
יחסי עובד-מעביד מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי לסוף שנה קודמת.
התחייבות לחכירה הינה בגין כל החכירות למעט חכירות שתקופתן אינה עולה על  12חודשים
וחכירות שבהן נכסי הבסיס הם בעלי שווי נמוך (לגביהן ניתנה הקלה לפיה חוכר רשאי ליישם
טיפול חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות תפעוליות).
.2

הכנסות החברה
הכנסות החברה נובעות מגביית דמי ניהול מעמיתי קופת התגמולים ,קופת הפיצויים וקרן
ההשתלמות וזאת בגובה ההוצאות שהוציאה החברה בפועל בתקופת הדו"ח .סה"כ הכנסות
החברה הסתכמו לתשעת החודשים הראשונים של שנת  2020לסך של  6,389אלפי ש"ח.
(לתקופה המקבילה אשתקד הכנסות החברה מדמי ניהול הסתכמו לסך של  5,731אלפי ) ₪
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.3

הוצאות החברה
הוצאות החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת  2020הסתכמו לסך של  6,389אלפי
ש"ח .הוצאת אלו מורכבות מהוצאות הנהלה וכלליות בסך של  6,388אלפי ש"ח וכן מהוצאות
מימון בסך של  1אלפי ש"ח .עיקר הוצאות הנהלה וכלליות מורכבות מהוצאות שכר ונלוות,
דמי תפעול לבנק המתפעל ,מנהל ההשקעות ותשלום עבור שירותים מקצועיים כגון רו"ח
חיצוני ,מבקר פנימי ,ממונה אכיפה ומנהל סיכונים .
עיקר הוצאות המימון מורכבות מהוצאות מימון עבור חכירת נכס בהתאם ליישום תקן
.IFRS16
בתקופה המקבילה אשתקד הוצאות החברה הסתכמו בסך של  5,731אלפי ש"ח .הוצאות
הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופה המקבילה אשתקד בסך של  5,717אלפי ש"ח והוצאות
המימון בסך ל  14אלפי ש"ח .

 .4נתוני המסלולים המנוהלים
שם מסלול /קופה

ניע פקדונות
אגח
מזומנים אגח
ושווי ממשלתיות קונצרני אחרים והלוואות
סחיר סחירים
מזומנים סחירות

4.57%
מסלול תגמולים עד 50
מסלול תגמולים  50עד 25.62% 60
מסלול תגמולים  60ומעלה 6.46%
5.25%
פיצויים
7.19%
קרן השתלמות

הרכב נכסים באחוזים
40.87% 12.87% 11.05%
40.88% 14.62% 17.34%
31.63% 16.14% 41.64%
49.27% 15.01% 21.09%
44.83% 12.62% 17.90%

2.47%
0.79%
1.26%
4.11%

השקעות
אחרות

*28.17%
1.54%
3.34%
8.12%
13.35%

תשואה
נומינלית
ברוטו
באחוזים
1.78
)(0.30
1.00
0.97
1.56

* מתוך שיעור זה שיעור נכסי נדל"ן16.34% -
** התשואה המוצגת הינה תשואה ברוטו נומינלית מצטברת לתשעת החודשים הראשונים בשנת  . 2020תקופה
זו התאפיינה בחוסר יציבות בשווקים הישראליים והבינלאומיים וכן ירידות שערים חדות בשווקים
המקומיים והבינלאומיים בסוף הרבעון הראשון של שנת  2020עקב התפרצות נגיף הקורונה  .להרחבה
בנושא ראה פרק ג' ופרק ה' לדוח הדירקטוריון .
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 .5מידע משלים
מסלולי תגמולים
מספר חשבונות עמיתים:
פעילים
לא פעילים
סה"כ
נכסים מנוהלים ,נטו
(באלפי :)₪
פעילים
לא פעילים
סה"כ נכסים מנוהלים
נטו
נתונים תוצאתיים (באלפי
:)₪
דמי גמולים משונתים
עבור מצטרפים חדשים
תקבולים מדמי גמולים
חד פעמיים
תקבולים מדמי גמולים
העברות צבירה לקופה
העברות צבירה מהקופה
תשלומים:
פדיונות
עודף הכנסות (הפסדים)
על הוצאות לתקופה:
דמי ניהול שנגבו מנכסים
(באלפי :)₪
פעילים ולא פעילים
שיעור דמי ניהול ממוצע
מנכסים (באחוזים):
פעילים
לא פעילים
חשבונות מנותקי קשר:
מספר חשבונות
נכסים מנוהלים נטו
(באלפי )₪
דמי ניהול שנגבו מנכסים
(באלפי )₪
שיעור ממוצע דמי ניהול
שנגבו מנכסים
חשבונות לא פעילים
ביתרה של עד  8,000ש"ח
מספר חשבונות
נכסים מנוהלים נטו
(באלפי )₪
דמי ניהול שנגבו מנכסים
(באלפי )₪
שיעור ממוצע דמי ניהול
שנגבו מנכסים
שיעור דמי ניהול
שרשאית החברה לגבות
לפי הוראות הדין
(באחוזים):
פעילים
לא פעילים:
מנותקי קשר

30.9.2020

30.9.2019

1,016
9,362
10,378

1,240
9,286
10,526

1,293
9,212
10,505

148,444
1,579,412
1,727,856

170,384
1,489,206
1,659,590

176,184
1,537,559
1,713,743

180

40

2,062

14,309

37,625

33,285

25,520
22,225
()30,372

43,704
25,049
()20,436

65,746
31,139
()28,912

()24,829

()16,973

()26,115

21,569

108,724

151,919

5,670

5,089

6,835

0.46%
0.46%

0.41%
0.41%

0.41%
0.41%

1,019
87,193

895
24,981

878
25,034

289

74

99

0.46%

0.41%

0.41%

1,056
3,404

1,161
3,792

1,146
3,835

11

11

11

0.46%

0.41%

0.41%

2%
2%
2%

2%
2%
2%

2%
2%
2%
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קופת פיצויים
מספר חשבונות עמיתים:
פעילים
לא פעילים
נטו

נכסים מנוהלים,
(באלפי :)₪
פעילים
לא פעילים
סה"כ
נתונים תוצאתיים (באלפי
:)₪
דמי גמולים משונתים עבור
מצטרפים חדשים
תקבולים מהפקדות חד
פעמיות
תקבולים מדמי גמולים
העברות צבירה לקופה
העברות צבירה מקופה
תשלומים:
פדיונות
עודף הכנסות (הפסדים) על
הוצאות לתקופה:
דמי ניהול שנגבו מנכסים
(באלפי :)₪
פעילים ולא פעילים
שיעור דמי ניהול ממוצע
מנכסים (באחוזים):
פעילים
לא פעילים
חשבונות מנותקי קשר:
מספר חשבונות
נכסים מנוהלים נטו (באלפי
)₪
דמי ניהול שנגבו מנכסים
(באלפי )₪
שיעור ממוצע דמי ניהול
שנגבו מנכסים

חשבונות לא פעילים –
ביתרה של עד  8,000ש"ח:
מספר חשבונות
נכסים מנוהלים נטו (באלפי
)₪
דמי ניהול שנגבו מנכסים
(באלפי )₪
שיעור ממוצע דמי ניהול
שנגבו מנכסים
שיעור דמי ניהול שרשאית
החברה לגבות לפי הוראות
הדין (באחוזים):
פעילים
לא פעילים:
מנותקי קשר

30.9.2020

30.9.2019

948
834
1,782

1,062
885
1,947

1,003
882
1,885

50,460
18,029
68,489

52,733
18,393
71,126

51,399
20,146
71,545

12

2

2

4

1

1

2,311
()4,793

2,545
31
()3,081

3,276
31
()5,139

()992
418

()1,185
5,137

()1,601
7,305

232

223

31.12.2019

294

0.46%
0.46%

0.41%
0.41%

0.41%
0.41%

115
1,650

44
104

43
106

5

*-

1

0.46%

0.41%

0.41%

280
738

312
856

306
864

2

2

2

0.46%

0.41%

0.41%

2%
2%
2%

2%
2%
2%

2%
2%
2%
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קרן השתלמות
מספר חשבונות עמיתים:
פעילים
לא פעילים
נטו

נכסים מנוהלים,
(באלפי :)₪
פעילים
לא פעילים
סה"כ
נתונים תוצאתיים (באלפי
:)₪
דמי גמולים משונתים עבור
מצטרפים חדשים
תקבולים מהפקדות חד
פעמיות
תקבולים מדמי גמולים
העברות צבירה לקופה
העברות צבירה מקופה
תשלומים:
פדיונות
עודף הכנסות (הפסדים) על
הוצאות לתקופה:

30.9.2020

30.9.2019

307
599
906

284
537
821

285
549
834

44,782
103,498
148,280

39,357
95,776
135,133

38,827
99,867
138,694

404

314

425

13

15

13

3,740
9,976
()1,963

3,403
4,656
()850

4,553
5,260
()1,890

()3,984
1,817

()4,976
8,881

()5,754
12,507

דמי ניהול שנגבו מנכסים
(באלפי :)₪
פעילים ולא פעילים

487

שיעור דמי ניהול ממוצע
מנכסים (באחוזים):
פעילים
לא פעילים
חשבונות מנותקי קשר:
מספר חשבונות
נכסים מנוהלים נטו (באלפי
)₪
דמי ניהול שנגבו מנכסים
(באלפי )₪
שיעור ממוצע דמי ניהול
שנגבו מנכסים
שיעור דמי ניהול שרשאית
החברה לגבות לפי הוראות
הדין (באחוזים):
פעילים
לא פעילים:
מנותקי קשר

419

31.12.2019

561

0.46%
0.46%

0.41%
0.41%

0.41%
0.41%

33
746

6
35

6
36

2

*-

*-

0.46%

0.41%

0.41%

2%
2%
2%

*סכום הנמוך מ 1-אלפי ₪

8

2%
2%
2%

2%
2%
2%

חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
פרק ג' – מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית
שחלו בתקופת הדוח והשפעתם על דוחות הכספיים
השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום הרבעון השלישי לשנת ( 2020להלן התקופה
הנסקרת) ,היו כדלקמן (בהשוואה לתקופות קודמות):
Q3-2020

Q2-2020

Q1-2020

2019

מדד ת"א 125

1.5%

3.8%

-21.0%

21.27%

מדד ת"א 35

-2.6%

1%

-21.0%

14.99%

מדד אג"ח כללי

1.1%

2.9%

-4.5%

8.73%

דאו גונס

7.6%

17.77%

-23.20%

22.34%

S&P 500

8.5%

19.96%

-20.00%

28.88%

מדד אג"ח ממשלתי
כללי

-0.8%

3.41%

-1.95%

תשואה ש''ח  -דולר

-0.7%

-2.8%

3.15%

9.02%
-7.79%

תמונת המאקרו
לאחר שהכלכלה העולמית ספגה בתחילת הרבעון הראשון והשני של השנה טלטלה חסרת תקדים שלא
נראתה מזה מאה שנה עם התפרצות נגיף הקורונה ,הגיעו נתוני הצמיחה של "רבעון הסגר" שהציגו
ירידות חסרות תקדים בתוצר של רוב המדינות בעולם על רקע פעולות הממשלות בניסיון להתמודד
עם נתוני התחלואה הקשים .הרבעון השלישי התאפיין בתחילת שלב ההתאוששות עם הסרת חלק
גדול מההגבלות במשקים השונים וחידוש הפעילות ,לאחר ה"עצירה פתאומית" של הפעילות
הכלכלית .עם זאת ,הנתונים הכלכליים שפורסמו במהלך הרבעון השלישי מצביעים על התאוששות
לא מאוזנת במבט רוחבי – סקטורים מסוימים נהנו מהתאוששות מהירה בעוד שאחרים עדיין
מתקשים מאוד .עם חידוש הפעילות הכלכלית ,קצב התפשטות הנגיף החל להכות שוב "גל שני" ,בפרט
בארה"ב ,אירופה וישראל ,מה שהוביל את הממשלות לחדש חלק מההגבלות ובכך הביא לסימני
שאלה גדולים לגבי המשך ההתאוששות ברבעון האחרון ואל תוך  .2021בנוסף ,בארה"ב התכנית
הפיסקאלית הראשונה הגיע לסיומה במהלך הרבעון השלישי ,והתכנית השנייה לא יצאה עדיין לפועל
בעקבות הפערים בין הרפובליקנים לדמוקרטים ,אך צפויה לצאת לפועל לאחר הבחירות בנובמבר.
בינתיים ,לאחר נתוני הרבעון השני שפורסמו והנתונים הכלכליים שיצאו עד כה ברבעון השלישי
שמעידים על עוצמת ההתאוששות הכלכלית ,הגופים הגדולים החלו לעדכן את תחזיות הצמיחה
לתוצר העולמי .על פי תחזית ה IMF-המעודכנת ,תחזיות הצמיחה עודכנו כלפי מעלה ,במיוחד
בשווקים המפותחים ובפרט בארה"ב .להערכתם ,התוצר העולמי צפוי להתכווץ ב 2020-ב4.4%-
(עודכן מטה מהתכווצות של  .)5.2%שוקי המניות סיימו את הרבעון השלישי באווירה חיובית ,כאשר
השווקים שואבים עידוד מחידוש הפעילות הכלכלית ,התקווה לחיסון ,הציפיה לתכנית פיסקאלית
חדשה ותמריצים חסרי תקדים של הבנקים המרכזיים.
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פרק ג' – מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית שחלו בתקופת
הדוח והשפעתם על דוחות הכספיים (המשך)
כאמור ,הנתונים השוטפים שיצאו במהלך הרבעון השלישי בארה"ב ובאירופה מצביעים על
התאוששות בפעילות הכלכלית ,זאת לאחר שברבעון השני הכלכלה נעצרה והתכווצה בשיעורים חסרי
תקדים .בארה"ב ,נתוני התוצר לרבעון השלישי טרם פורסמו ,אך הנתונים השוטפים מעודדים כאשר
הקצב השנתי במכירות הקמעונאיות חזר להתרחב בקצב של  5.4%בסוף הרבעון השלישי ,אך מנגד
הייצור התעשייתי נמוך עדיין בכ 6.0%-בהשוואה לטרום המשבר (חודש פברואר) .כתוצאה מכך,
תחזיות הצמיחה לרבעון השלישי בעלי שונות גבוה שכן אופיו של משבר הקורונה מוביל לקשיים רבים
בניתוח ההשלכות הכלכליות .על פי המודלים של הפד ,הכלכלה צפויה להציג ברבעון השלישי צמיחה
בשיעור של בין  14.0%ל .35.0%-עם חידוש הפעילות הכלכלית ,שוק העבודה האמריקני החל
להתאושש עם חזרה של כ 3.9-מיליון משרות ,אך בהשוואה לתחילת השנה עדיין מדובר בירידה של
כ 10-מיליון משרות .שיעור האבטלה בסוף הרבעון השלישי נותר גבוה ברמה של  ,7.9%אך ירד מרמה
של  11.1%בסוף הרבעון השני .האינפלציה השנתית ( )CPIעמדה בסוף הרבעון השלישי של השנה על
 ,1.4%עליה לעומת  0.7%בסוף הרבעון השני ,וזאת על רקע התאוששות מחירי האנרגיה בעולם,
והפגיעה בצד ההיצע בעקבות שיבוש שרשראות האספקה בעולם והירידה במלאים .בגזרת המדיניות
המוניטארית ,הפד ממשיך ברכישות אג"ח ממשלתיות וקונצרניות ,יחד עם חיזוק ההכוונה העתידית
שמאפשרת לפד לשמור על רמת תשואות נמוכה בשוק האג"ח .כחלק מההכוונה העתידית ,הפד אימץ
גישה חדשה של "יעד גמיש של אינפלציה ממוצעת" ,כשמטרת היעד החדש היא להגיע למצב בו על פני
זמן האינפלציה הממוצעת תעמוד על  .2.0%במילים אחרות ,הפד מזהה את בעיית הגבול התחתון של
הריבית ומאותת לשווקים כי הריבית תישאר אפסית לעוד הרבה שנים במקביל לתחזיות הכלכליות
בהן הריבית לא צפויה לעלות לפחות עד סוף  .2023נכון לסוף הרבעון השלישי ,הגירעון התקציבי
בארה"ב ממשיך להעמיק עם  3.1טריליון דולר,פי שניים מהשיא הקודם שנקבע ב 1.4( 2009-טריליון
דולר) ,ומהווה בשנה האחרונה כ 16.0%-מהתוצר ,השיעור הגבוה ביותר מאז .1945
באירופה ,נתונים השוטפים שפורסמו במהלך הרבעון השלישי סימנו גם כן את עוצמת ההתאוששות,
אך לקראת סוף הרבעון ניכר כי ההתאוששות נעצרה על רקע הגידול המחודש בתחלואה ("גל שני")
שפוגע בביקושים ,בפרט בענפי השירותים .כתוצאה מכך ,מדד מנהלי הרכש ( )PMIבגוש האירו בענף
השירותים ירד בסוף הרביעי השלישי חזרה לרמה המצביעה על התכווצות בפעילות ,ואילו ענפי
התעשייה ממשיכים במגמת התאוששות ,אך זו האטה בחודשים האחרונים .שיעור האבטלה בגוש
האירו עמד על ( 8.1%נכון לחודש אוגוסט) ,לעומת  7.8%בסוף הרבעון השני .קצב האינפלציה השנתי
בסוף הרבעון השלישי עמד על  -0.3%לעומת קצב חיובי של  0.3%בסוף הרבעון השני .בדומה לפד,
ה ECB-ממשיך עם ההרחבות הכמותיות ,כשלפי התכנית הנוכחית מדובר על רכישות אג"ח
ממשלתיות וקונצרניות בהיקף של  1.35טריליון דולר.
התפרצות נגיף הקורונה החלה בסין ומשם אל כל העולם ,כך שסין מהווה סוג של "מפת דרכים" לשאר
העולם מרבעון לרבעון והיא הכלכלה היחידה בעולם שצפויה להציג צמיחה חיובית ב( 2020-לפי
תחזיות ה .)IMF-בעוד שברוב העולם נתוני התוצר ברבעון השני נפלו בשיעור דו ספרתי ,בסין
ההתאוששות החלה ברבעון השני עם צמיחה של ( 54.5%במונחים שנתיים) וצמיחה של  11.2%ברבעון
השלישי .בהסתכלות על הקצב השנתי ,נכון לרבעון השלישי ,הכלכלה הסינית צמחה ב.4.9%-
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בגזרת מחירי הסחורות ,לאחר שמחירי הנפט התאוששו ברבעון השני ,המחירים נותרו די יציבים
ברבעון השלישי .בסיכום הרבעון השלישי של  ,2020מחיר חבית נפט מסוג  BRENTעלה ב 1.8%-ל-
 42.1$לחבית ,ומחיר חבית מסוג  WTIעלה ב 1.6%-ל 40.0$-לחבית.
במהלך הרבעון השלישי של השנה ,הדולר נחלש ב 3.6%-אל מול סל המטבעות ,1כאשר הדולר נחלש
ב 4.3%-אל מול האירו ,ב 2.8%-אל מול הפרנק השוויצרי ,ב 2.3%-אל מול הין וב 4.2%-מול הפאונד.
בישראל ,עם תחילת הרבעון השלישי הנתונים הכלכליים הצביעו על התאוששות בפעילות הכלכלית
אך ככל שעבר הזמן הנגיף החל להכות בעוצמה ומספר הנדבקים היומי בישראל ושיעור המאומתים
בישראל עלו משמעותית ,מה שהוביל את הממשלה להטיל סגר שני בישראל במהלך סוף הרבעון
השלישי ותחילת הרבעון הרביעי .נתוני התוצר לרבעון השלישי טרם פורסמו ,אך תוצאות הסגר באו
לידי ביטוי כבר במהלך חודש ספטמבר וצפויים להשפיע על התוצר ברבעון השלישי ,כאשר נרשמו
ירידות חדות במדדי אמון הצרכנים ובנתוני הוצאות בכרטיסי אשראי שמתפרסמים על ידי בנק
ישראל .כמו כן ,שיעור האבטלה במחצית השנייה של חודש ספטמבר זינק ל 19.1%-לאחר שהספיק
לרדת עד לרמה של  11.5%במהלך המחצית הראשונה של חודש ספטמבר ,על רקע הזינוק במספר
העובדים שיצאו לחל"ת בעקבות הסגר השני והשבתת מקומות העבודה.
בסיכום הרבעון השלישי ,השקל התחזק ב 1.0%-אל מול הדולר לרמה של  3.43שקלים לדולר ,אך
נחלש ב 3.1%-אל מול האירו לרמה של  4.01שקלים לאירו .בסך הכל ,השקל נחלש ב 0.6%-אל מול
סל המטבעות.
מאז אפריל  2019ועד למועד חתימת דוחות כספיים ביניים נערכו בארץ שלוש מערכות בחירות כלליות
לכנסת .למרות הקמת הממשלה בחודש מאי , 2020טרם אושר תקציב שנתי עבור שנת  .2020בשל כך,
פעילות משרדי הממשלה הינה חודשית בגובה תקציב  2019מחולק ל. 12-התנהלות זו מקשה על יציאה
למהלכים ארוכי טווח ואינה תורמת ליכולת המשק לשקם את עצמו.
אינפלציה ,תקציב וריבית
מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.1%-בשלושת החודשים של הרבעון השלישי .קצב האינפלציה השנתי
עלה מקצב שלילי של  1.1%בסוף הרבעון השני לקצב שלילי של  0.7%בסוף הרבעון השלישי .בנק
ישראל הותיר את הריבית ברמה של  ,0.1%אך השיק תכנית של רכישת אג"ח קונצרניות בהיקף של
 15מיליארד ש"ח במקביל לתכנית רכישות אג"ח ממשלתיות בהיקף של  50מיליארד ש"ח .נכון לסוף
הרבעון השלישי ,בנק ישראל רכש אג"ח ממשלתיות בהיקף של  33.6מיליארד ש"ח ואג"ח קונצרניות
בהיקף של  2.1מיליארד ש"ח.
סך הכנסות המדינה ממיסים (ללא מע"מ יבוא ביטחוני) בשלושת החודשים של הרבעון השלישי
הסתכמו ב 77.6-מיליארד ש"ח ,עלייה של  0.8%אל מול התקופה המקבילה אשתקד .מנגד ,סך
ההוצאות (ללא מתן אשראי) באותה התקופה עמדו על  120.4מיליארד ש"ח ,עלייה של  25.4%אל מול
התקופה המקבילה אשתקד ,על רקע תכניות הסיוע בהתמודדות עם נגיף הקורונה .העלייה החדה בצד
ההוצאות הובילו את הגירעון ב 12-חודשים האחרונים ,נכון לסוף הרבעון השלישי ,לעלות לרמה של
 8.1%מהתוצר ,לעומת  6.4%בסוף הרבעון השני .על פי ההערכות של בנק ישראל ושל משרד האוצר,
הגירעון ב 2020-צפוי לטפס עד לכ 13.0%-מהתוצר ,על רקע ההרחבה הפיסקאלית שנועדה לאפשר
למשק להתמודד עם משבר הקורונה.

 ,Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad, Index Jan 1997=100, Monthly, Not Seasonally Adjusted 1מקורFRED :
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מאזן התשלומים – העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הסתכם ברבעון השני של שנת 2020
ב 4.4-מילאירד דולר ,זאת בהשוואה לעודף של  4.0מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
המניות 2

שוק
בסיכום הרבעון השלישי לשנת  ,2020מדד ת"א  35ירד ב ,2.6%-ת"א  90עלה ב ,11.8%-מדד ת"א 125
עלה ב 1.5%-ומדד ה SME 60-עלה ב .12.4%-בארה"ב ,מדד ה S&P500-עלה ב ,8.5%-מדד הDOW -
 JONESעלה ב 7.6%-ומדד ה NASDAQ-עלה ב .11.0%-באירופה ,מדד ה STOXX600-עלה ב-
 ,0.2%ה CAC-הצרפתי ירד ב 2.7%-וה DAX-הגרמני עלה ב .3.7%-באסיה ובשווקים המתעוררים,
מדד ה MSCI EM-עלה ב ,8.9%-מדד  CSI300הסיני עלה ב 10.2%-ומדד ה Nikkei-היפני עלה ב-
.4.0%
שוק הנגזרים
בסיכום הרבעון השלישי לשנת  ,2020מחזור המסחר באופציות על מדד ת"א  35הסתכם ב 6.8-מיליון
יחידות אופציה או ב 934-מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס .בשוק המט"ח הסתכם מחזור המסחר
באופציות דולר/שקל ב 109-מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס .מחזור המסחר באופציות אירו/שקל
הסתכם ב 5.0-מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס.3
אג"ח מדינה
אג"ח ממשלתיות צמודות מדד – באפיק צמוד המדד נרשמה ירידה של  1.4%במהלך הרבעון השלישי.
אגרות החוב הארוכות ( 5-10שנים) ירדו ב 1.5%-והבינוניות ( 2-5שנים) ירדו ב.0.6%-
אג"ח ממשלתיות לא צמודות – באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה ירידה של  0.5%במהלך הרבעון
השלישי .חלקו הארוך ( +5שנים) ירד ב ,1.0%-וחלקו הבינוני ( 2-5שנים) נותר ללא שינוי (.)0.0%
אגח קונצרני
בסיכום הרבעון השני במדדי האג"ח הקונצרניים ,מדד תל בונד  20עלה ב ,3.0%-מדדי תל בונד  40ותל
בונד  60עלו ב 2.0%-ו 2.5%-בהתאמה .מדד תל בונד צמודות-בנקים עלה ב ,0.7%-מדד צמודות-יתר
עלה ב 3.9%-ואילו מדד תשואות עלה ב .6.1%-ברמת המרווחים נרשמו ירידות לאחר שבנק ישראל
החל להתערב בשוק האג"ח הקונצרני והפחית את רמות הסיכון .המרווח של מדד תל בונד  20ירד ב-
 75נ"ב ל 158-נ"ב ,מדד תל בונד  40ירד ב 63-נ"ב ל 140-נ"ב ,מדד תל בונד בנקים ירד ב 40-נ"ב ל81-
נ"ב ומרווחו של מדד תל בונד שקלי ירד ב 121-נ"ב ל 279-נ"ב .בגזרת גיוסי הון באפיק ,גויסו 9.5
מיליארד ש"ח באמצעות אג"ח ברבעון השלישי ,ירידה של  17.7%בהשוואה לגיוסים ברבעון המקביל
אשתקד.4

 2נתוני ביצועי שוק המניות הן עבור התשואה כולל דיבידנדים ולא רק עליית מחיר.
 3אתר הבורסה לניירות ערך.
 4מקור :אתר הבורסה לניירות ערך
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התייחסות למשבר " וירוס קורונה " :
בעקבות התפרצות מגפת הקורונה שהתרחשה במהלך הרבעון הראשון של שנת  2020נרשמו ירידות
שערים חדות בעיקר באפיקי המניות והקונצרני בארץ ובעולם .במקביל נרשמו בעיקר ירידות באפיק
האג"ח הממשלתי ונרשם פיחות חד בשער השקל מול מרבית המטבעות העיקריים .באופן כללי ,נכסי
המסלולים המנוהלים נפגעו במהלך הרבעון הראשון ,בעיקר מירידה בשוקי המניות והאג"ח הקונצרני
בישראל ובעולם שגרמה לתשואה שלילית בהתאם לדרגת הסיכון של המסלול.
בתחילת הרבעון השני חלה התאוששות כללית בשווקים בארץ ובעולם ונרשמו תשואות גבוהות שאיזנו
את ירידות השערים ברבעון הראשון .נכון למועד חתימת הדוחות במרבית המסלולים נרשמות
תשואות חיו ביות מתונות המעידות על התאוששות ,אולם כפי שהוזכר לעיל ,בשל התנהגות הנגיף,
קיימים קושי וחוסר וודאות בחיזוי התשואות העתידיות בטווח הקצר ולאורך זמן.
בעקבות המצב החריג ,נקטה ועדת ההשקעות בפעילות הבאות:
✓ עם פרוץ המשבר החליטה ועדת ההשקעות להתכנס בתדירות שבועית ,במקום דו-שבועית בימי
שגרה .בחודש מאי  2020הוחלט שניתן לחזור לשגרת פגישות דו-שבועית.
✓ ועדת ההשקעות פעלה על פי ההנחה כי סופו של המשבר לחלוף ,ונקטה בשורה של צעדים שנועדו
לנצל את המצב המיוחד שהשתרר בשווקים השונים.
✓ ועדת ההשקעות של החברה ממשיכה לעקוב ולהתעדכן באופן שוטף אחר ההתפתחויות המקרו
כלכליות בארץ ובעולם ואחר השינויים בשווקי ההון ובהתאם לכך שוקלת ביצוע התאמות
נקודתיות במדיניות ההשקעה של המסלולים השונים וביצוע פעולות לניצול תגובות יתר
בשווקים .כל זאת ,תוך שמירה על עקרונות הפעולה הקבועים של הועדה.

פרק ד' – היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת
היקף הנכסים המנוהלים (באלפי ש"ח):

שם הקופה
מסלול לבני  50ומטה
מסלול לבני  50עד 60
מסלול לבני  60ומעלה
קופת פיצויים
קרן השתלמות
סה"כ

היקף הנכסים נטו

היקף הנכסים נטו

שינוי

30.09.2020

31.12.2019

באחוזים

1,575,596
865
151,395
68,489
148,280
1,944,625

1,600,980
698
112,065
71,545
138,694
1,923,982

()1.59
23.93
35.10
))4.27
6.91
1.07
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פרק ה' – אירועים חריגים או חד פעמיים בעסקי החברה או החורגים ממהלך
העסקים הרגיל (המשך)
 .1החל ממחצית חודש ינואר  2020החל להתפשט בעולם וירוס  .COVID-19ההתפשטות הינה
בממדים של מגיפה ('מגפת הקורונה') והיא פוגעת ברוב מדינות העולם .כחלק מההתמודדות
עם התפשטות המגיפה ,ממשלת ישראל אוכפת מגבלות הבאות לידי ביטוי בחלקים רבים
בכלכלה ובשוק העבודה בישראל.
במהלך הרבעון הראשון  ,2020התכנסה ישיבת דירקטוריון מיוחדת לנושא בה נידונה
היערכות החברה לתכנית המשכיות עסקית  ,תוך התייחסות לנושאים כדלהלן:
•

חשיפה בפעילות ההשקעות והשפעה על הנכסים המנוהלים .תוארה היערכות ועדת
ההשקעות למצב החדש ,כולל קיום דיונים ברמה שבועית ,וככל שיידרש ,וכן קיום
התייעצויות שוטפות עם מנהל ההשקעות ומנהלת הסיכונים על מנת להגיב בסמוך
ככל שאפשר לנסיבות שיתפתחו ולהבטיח את שמירת נכסי הקופות והנזילות
הנדרשת .כיום ,תדירות הדיונים בוועדת ההשקעות חזרה לפעילות שגרה ,תוך מתן
קשב לתנודות המשק.

תפעול המסלולים המנוהלים באופן שתישמר רציפות תפקודית ויכולת עמידה ביעדי
•
שירות והוראות הרגולציה .בהקשר זה נקטה החברה בצעדי זהירות והיערכות
להגברת ביטחונם של העובדים לרבות עזרי הגנה ,סגירת קבלת הקהל ,וכן היערכות
לעבודה מבית העובדים במידה ונידרש .בנוסף פנתה החברה לכל ספקי השרות
העיקריים ובדקה מולם את היערכותם בהתאם ויכולתם לספק את השירות הנדרש
לחברה במצב חירום זה וככל שתהיה פגיעה תפקודית גם אצל ספקים אלו.
 .2ביום  3.2.2020הודיע פועלים סהר בע"מ (להלן" :פועלים סהר") לכלל לקוחותיו ,ביניהם
החברה ,כי הוא מסיים את פעילותו בתחום הקסטודיאן והברוקראז' ,כך שהוא יפסיק
להעניק שירותים אלו באופן סופי עם סיום תהליך הסבת כלל הלקוחות .בהתאם ,ולצורך
איתור ספק שירותי קסטודיאן במקומו של פועלים סהר ,קיימה החברה הליך תחרותי
כמתחייב מהוראות הדין .נכון למועד הדוחות ,החברה בחרה ב"בנק הפועלים" כספק
הקסטודיאן החדש .הליך פתיחת החשבונות בוצע במהלך הרבעון השלישי וההסבה בוצעה
ביום .7.9.2020
 .3עד ליום  28/2/2020נוהלו נכסי הנדל"ן שבבעלות החברה באמצעות חברת ניהול הנכסים
'פירר הנהלת רכוש בע"מ' .החל מיום  1/3/2020התקשרה החברה לקבלת שירותים אלו
מחברת הניהול 'מאס קפיטל בע"מ' .השירותים כוללים בעיקר איתור שוכרים ,החתמה על
חוזי שכירות ,גביית שכר הדירה וטיפול בתחזוקת יחידות הדיור והמסחר.
 .4חברת הגמל קיבלה במהלך שנת  2019שומת מס שבח בגין מכירת הנכס ברחוב נחלת בנימין
 9בת"א .על שומה זו הוגשה השגה ובעקבותיה נפתחו דיונים בפקיד שומה בנוגע לשאלת חבות
המס של הכנסות הנדל"ן הנרשמות בקופה .על פי חוות דעת משפטית שקיבלה החברה,
הקופה אינה חייבת במס בגין הכנסות הנדל"ן ולפי חוות דעת היועצים המשפטיים המנהלים
את הדיונים מול מס הכנסה ,קיימת סבירות גבוהה לסגירת התיק העומד מול החברה.
 .5במהלך הרבעונים הראשון והשני השלימה החברה שינוי ארגוני שכלל ,בין השאר ,את
השינויים הבאים במצבת העובדים :סמנכ"לית הכספים סיימה את תפקידה ,עובדת במערך
השירות לעמיתים סיימה את תפקידה ,גויסו מנהלת שיווק ומנהל כספים חדש ,עוזר המנכ"ל
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פרק ה' – אירועים חריגים או חד פעמיים בעסקי החברה או החורגים ממהלך
העסקים הרגיל (המשך)
קודם לתפקיד מנהל תפעול ושירות לעמיתים .עובדי החברה אורגנו מחדש במחלקות הבאות:
מחלקת שירות עמיתים ,מחלקת שיווק ,מחלקת כספים .השינוי ניזום על ידי ועדת המינהל ואושר
על ידה ועל ידי דירקטוריון החברה .החברה צופה כי השינוי יביא לשיפור בביצועיה ,תוך חסכון
בעלויות.

פרק ו' – אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים
בתקופת הדוח לא אירעו אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים .החברה מנהלת בנאמנות קופת
גמל ענפית ולכן לא חלה עליה דרישה להעמדת הון עצמי מינימאלי לצורך פעילותה .כמו כן ,הוצאות
הניהול הנגבות מהעמיתים הינן לפי הוצאות החברה המנהלת בפועל .לפיכך ,החברה לא צפויה
להיקלע לקשיים כספיים.

פרק ז' – עסקאות מהותיות
במהלך התקופה לא היו עסקאות מהותיות בחברה .

פרק ח' – תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים
ייעוד החברה הוא ניהול נכסי קופות הגמל שבניהולה בנאמנות עבור עמיתיהן ובמטרה להניב לעמיתי
הקופות את התשואה הגבוהה ביותר ,במסגרת רמת הסיכון שנבחרה לכל קופה ,תוך שמירה על שיעור
נמוך ככל שניתן של דמי הניהול ורמת גבוהה ככל שניתן של השירות הניתן לעמיתים.
בכדי למלא ייעוד זה ,בחרה החברה באסטרטגיה עסקית שעיקריה:
•

הנבת תשואה גבוהה באמצעות בניית תיק השקעות מגוון החשוף לאפיקי השקעה שונים
בארץ ובחו"ל והמשקף העדפת ערך לזמן ארוך.

•

שמירה על שיעור נמוך של דמי ניהול באמצעות העזרות בשותפים עסקיים לצורך ביצוע
תהליכים ומטלות שאין בהם לחברה כל יתרון תחרותי (כגון :תפעול זכויות העמיתים ,תפעול
מערך ההשקעות וכיוב'); הרחבת ההון המנוהל על ידי החברה – הן במיצוי הפוטנציאל הקיים
בקרב עובדי האוניברסיטה העברית ,גמלאיה ובני זוגם ,והן בהרחבת מעגל העמיתים ומוצרי
החיסכון בכפוף לאישור רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון.

•

שמירה על רמת שירות גבוהה באמצעות קביעת מנגנונים שונים למתן מענה מהיר ,מקצועי
וידידותי לפניות העמיתים והטמעת ערך השירות בקרב עובדי החברה.

•

עמידה קפדנית בהוראות הדין והאסדרה באמצעות מנגנונים שונים ,ממוכנים ואחרים,

שנועדו להטמיע את ההוראות השונות בתהליכי העבודה בחברה.
כל רווחי מסלולי ההשקעה המנוהלים בקופות הגמל מחולקים לעמיתים באופן שוטף.
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פרק ח' – תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים (המשך)
דירקטוריון החברה מונה עשרה חברים ,כששמונה מהם נבחרים במסגרת הליך בחירות מתוך ועל ידי
כלל עמיתי הקופה אחת לשלוש שנים ,ושניים נוספים שהינם דירקטורים בלתי תלויים (חיצוניים)
(להלן" :דירקטורים בלתי תלויים") .שני הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בחברה החל מינואר
 2019הינם :מר דוד זקן ומר דן מרידור..
בחודש יולי  2020נערכו בחירות לחברי הדירקטוריון מקרב העמיתים מתוך שמונת חברי הדירקטוריון
שנבחרו ארבעה חברים נבחרו לכהונה נוספת .בועדת ההשקעות מכהנים שלושה נציגים חיצוניים ,אשר
החלו את כהונתם הראשונה ברבעון הראשון לשנת  .2019המינויים הומלצו על ידי ועדת איתור שקמה
לשם כך בהתאם להוראות הדין ואושרו על ידי דירקטוריון החברה ורשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון.
בחברה פועלות מספר ועדות מרכזיות (חברי הועדות אינם בהכרח חברי דירקטוריון):
•

ועדת השקעות :יו"ר  -טל ורדי (נציג חיצוני) .ועדה זאת קובעת ,בין השאר ,את מדיניות
ההשקעות המפורטת של נכסי הקופה וממליצה בפני הדירקטוריון על מדיניות ההשקעות
הכללית .הועדה נעזרת בגופים ויועצים חיצוניים לצרכי השקעה (ניהול סיכונים ,ניהול החוב,
השתתפות באסיפות וכיוצ"ב) וכן במנהל ההשקעות החיצוני.

•

ועדת ביקורת :יו"ר – מר דוד זקן (דירקטור חיצוני) .הועדה מפקחת ומנחה את מבקר הפנים
של החברה ,דנה ומחליטה בדוחות הביקורת שלו והמלצותיו ועוקבת אחר יישומן .בנוסף,
מטפלת הועדה בביקורות על אבטחת המידע SOX ,וכן בביקורת הנערכות מפעם לפעם על
ידי רשות שוק ההון .ועדת הביקורת ממלאת גם תפקיד של ועדת מאזן ודנה גם באישור
הדו"חות הכספיים .במהלך שנת  2019החלה ועדת הביקורת לפעול אף כועדת תגמול.

•

במקביל לשתי הועדות המרכזיות ,פועלות מספר ועדות נוספות :ועדת מינהל (לפיקוח על
תקציב הפעילות של החברה) ועדת נדל"ן וועדת שיווק.

הדירקטוריון מתכנס לישיבות קבועות בכל חודשיים ,בקירוב ,ובנוסף מתקיימים דיונים שוטפים לפי
הצורך .ועדת ההשקעות מתכנסת בשגרה לישיבות קבועות אחת לשבועיים .ועדת הביקורת מתכנסת
לארבע ישיבות ,לפחות ,במהלך השנה .יתר הועדות מתכנסות לפי הצורך .החלטות הועדות מתועדות
בפרוטוקולים ,המאושרים על ידי חברי הועדה .יושבי הראש הועדות מוסרים מפעם לפעם דיווח
לדירקטוריון על פעילות כל ועדה .כל הפרוטוקולים וחומרי הרקע של הועדות ושל מליאת הדירקטוריון
נגישים לחבריהם באמצעות אתר אינטרנט ייעודי מאובטח.

פרק ט' – תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל
החברה אינה מתכוונת לבצע תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה .
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פרק י' – עדכוני ההסדר תחיקתי המהותי לפעילות החברה בתקופת הדוח חקיקה
ראשית:
.1

תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ ,שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (תיקון מס'
 ,)11התש"ף2020-
ביום  12ביולי  2020פורסם תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ ,שיווק ומערכת סליקה
פנסיוניים) (תיקון מס'  ,)11התש"ף ,2020-זאת בהמשך לתזכיר חוק בעניין זה אשר פורסם ביום 7
באפריל  ,2020אשר פורסם כהוראת שעה בעקבות נגיף הקורונה ,ובמסגרתו הוצע לערוך את
השינויים כמפורט להלן לתקופה של שלושה חודשיים בלבד.
במסגרת תזכיר החוק מוצע לתקן את סעיף (11ה) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ ,שיווק
ומערכת סליקה פנסיונים) ,התשס"ה( 2005-להלן" :החוק") ולקבוע ,כי יתאפשר לתאגיד בנקאי או
למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי
דיגיטלי.
סעיף ( 11ה) לחוק קובע כי תאגידים בנקאיים יעניקו ייעוץ פנסיוני בסניפי הבנק ,ולא יהיה
באפשרותם להעניק ייעוץ פנסיוני מחוץ לכותלי הסניפים הקבועים .בשנים האחרונות חלה
התפתחות טכנולוגית משמעותית ,המאפשרת ללקוחות לקבל שירותים בנקאיים מרחוק ,ללא צורך
בנוכחות פיזית של מבקש השירות או נותן השירות .האיסור הקבוע בחוק פוגע ביכולתם של לקוחות
היועצים הבנקאיים לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי באופן דיגיטלי ,מתקדם ונוח .התפרצות נגיף
הקורונה המחישה את הצורך הקיים בשוק בקבלת שירותי ייעוץ פנסיוני דיגיטלי ,וזאת לאור
צמצום היכולת של לקוחות להגיע לסניף הבנק ,בפרט לשם קבלת ייעוץ פנסיוני .זאת ,בשעה
שהשינויים בשווקים בארץ ובעולם ,וסיום או צמצום העסקתם של עובדים רבים ,מביאים לעלייה
בצורך לקבלת ייעוץ פנסיוני .לאור האמור ,הוצע כי יתאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו
בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי .נכון למועד
אישור הדוחות ,המסמך הינו בגדר טיוטה שטרם אושרה ונכנסה לתוקף.
 .2חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) ,התש"ף2020-
ביום  29ביולי  2020פורסם חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה),
התשע"ף .2020-במסגרת פרק ה' לחוק תוקנה פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,באופן המאפשר,
הלכה למעשה ,משיכת כספים מקרנות השתלמות טרם סיום תקופת ותק כפי הנהוגה כיום בפקודת
מס הכנסה ,קרי בטרם חלפו  6שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון ,ולגבי עובד או יחיד
שהגיע לגיל פרישה – בטרם חלפו  3שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון .בהתאם לחוק,
תתאפשר משיכת כספים מקרנות השתלמות כאמור ,בסכום של עד  ₪ 7,500לחודש לתקופה של
חצי שנה ,במקרה בו העמית או בן זוגו פוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) החל מיום 1
במרץ  2020ועד למועד הגשת בקשת המשיכה (להלן" :התקופה הנבחנת"); או במקרה בו ההכנסה
החייבת הממוצעת של העמית ובן זוגו בתקופה הנבחנת פחתה ביחס להכנסה החייבת הממוצעת
אשתקד.
התיקון לחוק נכנס לתוקף החל מיום  10באוגוסט  2020ועד ליום  9בפברואר .2021
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פרק י' – עדכוני ההסדר תחיקתי המהותי לפעילות החברה בתקופת הדוח חקיקה
ראשית( :המשך)
חקיקה משנית:
 .3תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)
במהלך תקופת הדוח פורסמו מספר תקנות שעת חירום בקשר עם התפשטות הנגיף בישראל (להלן" :
תקנות שעת חירום") .תקנות שעת החירום מסדירות בין היתר את ההוראות לעניין חובת בידוד:
הגבלת פעילות :וכן הוראות לעניין הגבלת מספר העובדים במקום העבודה.
החברה ועובדיה מקיימים את הוראות תקנות שעת החירום כנדרש ,וכן עוקבים באופן שוטף אחר
הנחיות משרד הבריאות כפי שמתפרסמות מעת לעת.

חוזרי והנחיות הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון:
 .4שה :2020-7397 .משבר נגיף הקורונה – הכרזת הממונה על שוק ההון למעבר הגופים המוסדיים
לעבודה במתכונת מצומצמת
ביום  17במרץ  2020ובהמשך להנחיות שפרסם משרד הבריאות להתמודדות עם התפרצות נגיף
הקורונה ,הממונה על שוק ההון פרסם את שה 2020-2016 .במסגרתו הודיע לכל הגופים המוסדיים
לפעול לפי הוראות חוזר  2013-9-11שעניינו המשכיות עסקית בגופים מוסדיים (להלן" :ההכרזה
הראשונה") .כמו כן ,הממונה הבהיר כי הגופים נדרשים להקצות משאבים מתאימים על מנת
שיוכלו להמשיך ולתת שירות ללקוחותיהם בתהליכים חיוניים .עוד נקבע ,כי הגופים יחזקו את
יכולותיהם למתן שירותים בערוצים הדיגיטליים וכי ניתן לצמצם את שירותי קבלת הקהל
לשירותים חיוניים בלבד .לבסוף הממונה הורה לגופים המוסדיים להמשך לפעול להרחבת עבודת
העובדים החיוניים מרחוק תוך ניהול כל הסיכונים הכרוכים בך.
ביום  17בספטמבר  2020הממונה פרסם את שה 2020-7397 .אשר כלל הכרזה נוספת בעקבות החלטות
הממשלה על סגר בספטמבר ועבודה במתכונת מצומצמת (להלן" :ההכרזה השנייה") .במסגרת
ההכרזה השנייה ,הממונה חזר על הנחיותיו כפי שהופיעו במסגרת ההכרזה הראשונה ,וכן הנחה את
הגופים המוסדיים לעבוד במתכונת עבודה מצומצמת ,תוך חיזוק המענה ללקוחות באמצעות הערוצים
הדיגיטליים ,וכן נקיטת מלוא האמצעים לצמצום הסיכון להדבקות של עובדי הגופים המוסדיים
ולקוחותיהם.
 .5חוזר גופים מוסדיים  :2020-9-15דירקטוריון גוף מוסדי – הוראות שעה על רקע אירועי הקורונה
ביום  20באפריל  2020פורסמו הוראות שעה על רקע אירועי הקורונה המתקנות את הוראות לחוזר
דירקטוריון גוף מוסדי .במסגרת הוראת השעה מבוטלת חובת הדירקטוריון וועדותיו להתכנס לפחות פעם
ברבעון באופן פיזי; מתאפשר לדירקטוריון לדחות דיונים בנושאים ודיווחים אשר מועדם קבוע בהוראות
הממונה ,ובתנאי שהדירקטוריון מצא שאין בדחיה כדי להשית סיכון מהותי על הגוף המוסדי או לקוחותיו,
וכי הדיון או הדיווח אינו קשור לאירוע הקורונה;
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חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
פרק י' – עדכוני ההסדר תחיקתי המהותי לפעילות החברה בתקופת הדוח חקיקה
ראשית( :המשך)
מתאפשרת הצגה של נושאים ועדכונים בישיבות דירקטוריון או ועדותיו המשותפות לגוף המוסדי
וכן דחייה של מועד אישור הפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון וועדותיו.
כמו כן ,על מנת לאפשר לרשות שוק ההון פיקוח אפקטיבי על עבודת הדירקטוריון וועדותיו בעת
זו ,נקבע כי גוף מוסדי ימסור לממונה תמצית החלטות דירקטוריון או ועדות שהתקבלו בישיבה
שעסקה באירוע הקורונה לכל המאוחר  5ימי עסקים ממועד קיום הישיבה.
ביום  24בספטמבר  2020פרסם הממונה את חוזר גופים מוסדיים  2020-9-15במסגרתו העריך את
תוקפה של הוראת השעה בעניין ההקלות בחוזר הדירקטוריון עד ליום  31בדצמבר .2020

 .6חוזר גופים מוסדיים  :2020-9-16ניהול נכסי השקעה (תיקונים שונים)
ביום  18באוקטובר 2020 ,פורסמו מספר תיקוני קבע להוראות פרק ניהול נכסי ההשקעות של
הגופים מוסדיים וכן מספר הוראות שעה שתוקפן עד ליום  31במרץ  .2021תיקוני הקבע התייחסו
בין היתר לנושאים הבאים :קביעה כי "שווה מזומנים" ייכלל במסגרת סל השקעה לצורך פעילותו
השוטפת של הסל או כבטוחות לנכסי סל ההשקעה; מתן פטור לגוף מוסדי מקבלת אישור של
ועדת השקעות לעסקת רכישה חוזרת של איגרות חוב על ידי המנפיק ,ככל שאגרת החוב אינה
מסווגת כחוב בעייתי; ועדכון של רשימת חברות הדירוג המאושרות לדירוג חוב מחוץ לישראל.
כמו כן ,נקבעו הוראות שעה ,בין היתר ביחס לנושאים הבאים :הארכת משך הזמן בו נדרש גוף
מוסדי לפעול כנגד עמית לפירעון הלוואה שלא נפרעה במועדה מ 30-ימי עסקים ל 60-ימי עסקים;
הארכה של הוראת השעה שמאפשרת למשקיע מוסדי להעמיד הלוואות לחוסכים לתקופה של עד
 15שנה ,במקום תקופה של עד  7שנים.

פרק יא' -גילוי לבקרות הפנימיות
בקרות ונהלים לגבי הגילוי:
הנהלת החברה בשיתוף עם המנכ"ל ומנהל הכספים של החברה  ,העריכו לתום התקופה המכוסה
בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה  .על בסיס הערכה זו ,מנכ"ל
החברה ומנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הנן
אפקטיביות על מנת לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח הרבעוני
בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על רשות שוק ההון.
בקרה פנימית על דיווח כספי:
במהלך הרבעון המסתיים ביום –  30.9.2020לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח
כספי אשר השפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית על דיווח
כספי.
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