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 מאפיינים כללים של החברה - פרק א'

 
 1"( החלה לפעול ביום החברה" –)להלן  חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ .1

התגמולים לעובדי כחברה פרטית במטרה לנהל בנאמנות את קופת  2015ביולי 

 "( .הקופה" –סיטה העברית בירושלים, בנאמנות עבורם )להלן האוניבר

 ובמסגרת השינוי המבניהתקבל אישור הממונה לביצוע ש לאחרפעילות החברה החלה  .2

"חברת הגמל לעובדי  לבין החברה המנהלתתכנית קופת הגמל בוצעה הפרדה בין 

 ים. קופת התגמולנכסי האוניברסיטה העברית בע"מ" אשר מנהלת בנאמנות את 

נעזרה לצורך תפעול הקופות  2003, חברת 2003לחברת על סמך הסכם עקרוני בין החברה  .3

המנוהלות בתשתית הארגונית, התפעולית והחשבונאית של החברה ובתמורה שילמה חברת 

הניהול את החלק היחסי בהוצאות התפעול שהוציאה חברת הגמל. לעניין זה, החלק היחסי 

"( מחולק הון הקופות" –המנוהלות על ידי חברת הניהול )להלן הינו הון העמיתים בקופות 

בסה"כ ההון של קופת התגמולים בתוספת הון הקופות המנוהלות. הסכם זה בא לסיומו 

 . 30.9.2018בתאריך 

הועברו לניהול החברה קרן ההשתלמות לעובדי  2018לאוקטובר  1החל מתאריך  .4

 30האוניברסיטה העברית שעד לתאריך  האוניברסיטה העברית וקופת הפיצויים לעובדי

, וזאת בהמשך להחלטות שהתקבלו בדירקטוריון  2003 היו בניהול חברת 2018בספטמבר 

אישור להליך העברת הניהול  (."הליך העברת הניהול"בעניין זה בשנים קודמות )להלן: 

  .2018ביולי  29כאמור התקבל מהממונה ביום 
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 מצב עסקי החברה המנהלת, ותוצאות הפעילות ושינויים מהותיים - ק ב'פר
 
 נכסים והתחייבויות  .1

 
 -שמתוכם כאלפי ש"ח  1,853מסתכמים לסך של   2019 יוניב 30סה"כ נכסי החברה ליום 

 ש"חאלפי  1,262 -לסך של כ נכסי החברה הסתכמו  .אלפי  ש"ח הינם נכסי רכוש קבוע 738

אלפי ש"ח הינם נכסי רכוש קבוע. הרכוש הקבוע של  701 -מתוכם כ ,31.12.2018ליום 

החברה הינו בעיקר ציוד וריהוט משרדי וכן שיפורים במושכר )שיפוצים שבוצעו במשרדי 

 530בנוסף לחברה יש נכסים שוטפים אחרים המסתכמים לסך של (. 2015החברה בשנת 

אלפי ש"ח  179שוטפים בסך של  וכוללים יתרות חייבים  2019 יוניב 30אלפי ש"ח ליום 

, הנכסים השוטפים  2018בדצמבר  31אלפי ש"ח )ליום  351ויתרות מזומנים בבנק בסך של 

אלפי ש"ח  263אלפי ש"ח וכללו יתרות חייבים בסך של  561של החברה הסתכמו בסך של 

 אלפי ש"ח( .  298ויתרות מזומנים בבנק בסך של 

אלפי ש"ח  1,223-הסתכמו לסך של כ 2019 ביוני 30ם ליוהשוטפות של החברה התחייבויות 

אלפי ש"ח( הכוללות בעיקר התחייבויות בגין הוצאות לשלם  1,221 –  2018לסוף שנת )

לספקים, התחייבות בגין יתרות חופשה לעובדי החברה וכן יתרה הדדית מול מסלול לבני 

 .בקופת התגמולים 50עד גיל 

מן ארוך בגין התחייבויות לעובדים )סיום יחסי עובד בנוסף, לחברה קיימת התחייבות לז

התחייבות בשל סיום יחסי (. זההסכום  –שנה קודמת סוף  אלפי ש"ח ) 41-כ מעביד( בסך של

 לסוף שנה קודמת. ביד מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארימע-עובד

בהתאם ליישום לראשונה  .IFRS 16ביישום החלה , החברה 2019בינואר  1החל מיום 

 30אלפי ש"ח ליום  585-בסך של כבדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש כירה החברה ה

 יוניב 30אלפי ש"ח ליום  589בסך של בהתחייבות חכירה מנגד הכירה החברה ו 2019 יוניב

2019 . 

 12בגין כל החכירות למעט חכירות שתקופתן אינה עולה על התחייבות לחכירה הינה 

כסי הבסיס הם בעלי שווי נמוך )לגביהן ניתנה הקלה לפיה חוכר חודשים וחכירות שבהן נ

 רשאי ליישם טיפול חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות תפעוליות(.

 

 הכנסות החברה  .2
 

, קופת הפיצויים וקרן הכנסות החברה נובעות מגביית דמי ניהול מעמיתי קופת התגמולים

יאה החברה בפועל בתקופת הדו"ח. סה"כ הכנסות בגובה ההוצאות שהוצההשתלמות וזאת 

ש"ח.  אלפי 3,938לסך של  2019החודשים הראשונים של שנת  שתלשהחברה הסתכמו 

 ₪אלפי  3,008לתקופה המקבילה אשתקד הכנסות החברה מדמי ניהול הסתכמו לסך של )

 .(וכללו הכנסות מעמיתי קופת התגמולים בלבד

 

 

 

 



 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 5 

 וצאות החברה  ה .3
 

אלפי  3,938הסתכמו לסך של  2019החודשים הראשונים של שנת  ששתרה להוצאות החב

אלפי ש"ח וכן  3,929. הוצאת אלו מורכבות מהוצאות הנהלה וכלליות בסך של ש"ח 

עיקר הוצאות הנהלה וכלליות מורכבות מהוצאות . אלפי ש"ח 9מהוצאות מימון בסך של 

ותשלום עבור שירותים מקצועיים  , מנהל ההשקעותשכר ונלוות, דמי תפעול לבנק המתפעל

 כגון רו"ח חיצוני, מבקר פנימי, ממונה אכיפה ומנהל סיכונים . 

הוצאות אלפי ש"ח.  3,008בתקופה המקבילה אשתקד הוצאות החברה הסתכמו בסך של 

( 2003אלפי ש"ח בגין החזר הוצאות ניהול מחברה לניהול קופות גמל ) 325בקיזוז  ואלו הי

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופה   רסיטה העברית בע"מ.של עובדי האוניב

 אלפי ש"ח . 2ש"ח  והוצאות המימון בסך ל אלפי  3,006המקבילה אשתקד בסך של 

 

 . נתוני המסלולים המנוהלים4 
 

מזומנים   /קופה שם מסלול 
ושווי 

 מזומנים 

אגח  
ממשלתיות 

 סחירות 

אגח  
קונצרני 
 סחיר 

ניע  
אחרים 
 סחירים 

פקדונות  
 והלוואות 

השקעות  
 אחרות 

 תשואה 
נומינלית 

  ברוטו 

 באחוזים הרכב נכסים באחוזים 
 5.94 26.42* 2.72 35.92 16.44 13.75 4.75    50תגמולים עד  מסלול  

 6.81 0.94 - 40.84 29.04 24.71 4.47 60 עד 50 תגמולים  מסלול
 4.06 4.11 2.10 16.35 27.63 46.05 3.76 ומעלה    60תגמולים מסלול  

 6.71 10.80 1.35 40.46 22.73 20.13 4.53 פיצויים 
 6.49 13.32 4.41 37.67 21.73 18.46 4.41 קרן השתלמות 

 
 15.15% -נכסי נדל"ן * מתוך שיעור זה שיעור 
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 מידע משלים . 5
 

 1820.31.12 2018.6.03 2019.6.30 מסלולי תגמולים 
    :עמיתים חשבונות מספר

 2,466 2,239 *1,225 פעילים
 7,788 7,731 *9,301 פעילים לא
 10,254 9,970 10,526  כ"סה

 נטו, מנוהלים נכסים
 (:₪ באלפי)

   

 381,630 343,909 *151,448 פעילים
 1,138,336 1,160,668 *1,477,302 פעילים לא
 מנוהלים נכסים כ"סה
  נטו

1,628,750 1,504,577 1,519,966 

 באלפי) תוצאתיים נתונים
₪): 

   

 משונתים גמולים דמי
 חדשים מצטרפים עבור

2,560** 619,11 23,913 

תקבולים מדמי גמולים 
 חד פעמיים 

-* 1,075 14,437 

 69,659 34,578 26,949 גמולים מדמי תקבולים
 21,099 16,971 16,696 לקופה צבירה העברות
 (30,007) (19,578) (13,271) מהקופה צבירה העברות

    :תשלומים
 (34,823) (19,906) (10,710) פדיונות

( הפסדים) הכנסות עודף
 26,316 85,275 :לתקופה הוצאות על

 
16,792 

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
 :(₪ באלפי)

   

 6,062 3,008 3,497 פעילים ולא פעילים
 ממוצע ניהול דמי שיעור

 :(זיםבאחו) מנכסים
   

 0.40% 0.42% 0.43% פעילים
 0.40% 0.42% 0.43% פעילים לא

    :קשר מנותקי חשבונות
 1,108 1,116 896 חשבונות מספר
 נטו מנוהלים נכסים

 (₪ באלפי)
24,233 32,486 29,268 

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
 (₪ באלפי)

52 65 122 

 ניהול דמי ממוצע שיעור
 מנכסים שנגבו

0.43% 0.42% 0.40% 

 פעילים לא חשבונות
 ח"ש 8,000 עד של ביתרה

   

 1,218 978 1,175  חשבונות מספר
 נטו מנוהלים נכסים

 (₪ באלפי)
3,771 3,784 3,704 

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
 (₪ באלפי)

8 8 16 

 ניהול דמי ממוצע שיעור
 מנכסים שנגבו

0.43% 0.44% 0.40% 

שיעור דמי ניהול 
לגבות   שרשאית החברה
לפי הוראות הדין 

 :)באחוזים(

   

 2% 2% 2% פעילים
 2% 2% 2% לא פעילים:

 2% 2% 2% מנותקי קשר
 
 

 .פעיל/ לא פעיל הינה ברמת חשבוןחשבון הגדרת  1.1.2019החל מיום *
 .עבור מצטרפים חדשים שכיריםהינה משונתים  דמי גמוליםהגדרת  1.1.2019החל מיום ** 
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 31.12.2018 2018.6.03 2019.6.30 צויים קופת פי
    :מספר חשבונות עמיתים

 1,139 1,185 1,062 פעילים
 911 971 923 לא פעילים

 1,985 2,156 2,050 
נכסים מנוהלים, נטו 

 (:₪)באלפי 
   

 50,659 52,121 51,112 פעילים
 17,014 18,346 20,221 לא פעילים

 67,673 70,467 71,333 סה"כ
תונים תוצאתיים )באלפי נ

₪): 
   

דמי גמולים משונתים עבור 
 מצטרפים חדשים

2 -* 5 

תקבולים מהפקדות חד 
 פעמיות 

1 - - 

 3,530 1,827 1,709 תקבולים מדמי גמולים
 - - - העברות צבירה לקופה
 (4,550) (2,329) (1,700) העברות צבירה מקופה

    :תשלומים
 (1,701) (712) (739) פדיונות

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 הוצאות לתקופה:

4,384 192 (1,086) 

    
דמי ניהול שנגבו מנכסים 

 :(₪)באלפי 
   

 295 143 154 פעילים ולא פעילים
    

שיעור דמי ניהול ממוצע 
 :מנכסים )באחוזים(

   

 0.42% 0.42% 0.44% פעילים
 0.42% 0.42% 0.44% לא פעילים

    :קשרחשבונות מנותקי 
 79 82 43 מספר חשבונות

נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
₪) 

101 730 688 

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
 (₪)באלפי 

-* 1 3 

שיעור ממוצע דמי ניהול 
 שנגבו מנכסים

0.44% 0.42% 0.42% 

    
 –חשבונות לא פעילים 

 :ש"ח 8,000ביתרה של עד 
   

 327 341 316 מספר חשבונות
לים נטו )באלפי נכסים מנוה

₪) 
858 860 850 

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
 (₪)באלפי 

2 2 3 

שיעור ממוצע דמי ניהול 
 שנגבו מנכסים

0.44% 0.42% 0.42% 

שיעור דמי ניהול שרשאית 
החברה  לגבות לפי הוראות 

 :הדין )באחוזים(

   

 2% 2% 2% פעילים
 2% 2% 2% :לא פעילים

 2% 2% 2% מנותקי קשר    
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 31.12.2018 2018.6.03 2019.6.30 קרן השתלמות 
    

    :מספר חשבונות עמיתים
 299 287 272 פעילים

 448 477 535 לא פעילים
 807 764 747 

נכסים מנוהלים, נטו 
 (:₪)באלפי 

   

 41,637 40,317 36,435 פעילים
 82,381 89,547 97,767 לא פעילים

 124,018 129,864 134,202 סה"כ
נתונים תוצאתיים )באלפי 

₪): 
   

דמי גמולים משונתים עבור 
 מצטרפים חדשים

125 174 286 

תקבולים מהפקדות חד 
 פעמיות

13 2 2 

 4,378 2,210 2,279 תקבולים מדמי גמולים
 3,523 2,417 2,725 העברות צבירה לקופה
 (4,937) (587) (490) העברות צבירה מקופה

    :תשלומים
 (3,351) (1,254) (2,143) פדיונות

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 הוצאות לתקופה:

7,810 113 (2,386) 

    
דמי ניהול שנגבו מנכסים 

 :(₪)באלפי 
   

 538 258 287 פעילים ולא פעילים
    

שיעור דמי ניהול ממוצע 
 :מנכסים )באחוזים(

   

 0.42% 0.42% 0.44% פעילים
 0.42% 0.42% 0.44% לא פעילים

    
    

    :חשבונות מנותקי קשר
 19 22 8 מספר חשבונות

נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
₪) 

54 438 162 

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
 (₪)באלפי 

*- *- 1 

שיעור ממוצע דמי ניהול 
 שנגבו מנכסים

0.44% 0.42% 0.42% 

    
שיעור דמי ניהול שרשאית 

וראות החברה  לגבות לפי ה
 :הדין )באחוזים(

   

 2% 2% 2% פעילים
 2% 2% 2% :לא פעילים

 2% 2% 2% מנותקי קשר    
    
    

 
 אלפי ש"ח 1-*סכום הנמוך מ                  
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מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה  – פרק ג'

  ת הכספיים העסקית שחלו בתקופת הדוח והשפעתם על דוחו
 

 תמונת המאקרו

אופיין בהמשך פרסומם של נתונים כלכליים המצביעים על האטה בפעילות  2019הרבעון השני של 

בלית, כולל ארה"ב. בהמשך לרבעון הראשון, אי הוודאות הגבוהה בעולם שמלווה והכלכלית הגל

ם מספר לא מבוטל אותנו תקופה ארוכה נמשכה אל תוך הרבעון השני, כאשר במהלך התקופה נרש

מלחמת הסחר בין ארה"ב  -של אירועים גיאופוליטיים שהשפיעו על פעילות השווקים, ובראשם 

וסין. למרות אי הוודאות, הראלי בשווקים שהחל ברבעון הראשון נמשך אל תוך הרבעון השני. 

 לעומת זאת, שוקי האג"ח הממשלתיים ממשיכים לאותת על חולשת הפעילות הכלכלית בארה"ב

ובעולם כאשר תהליך ההתהפכות של העקום האמריקאי נמשך תוך ירידת תשואות חדה, תהליך 

 אשר התקיים גם בשווקים מפותחים נוספים בעולם.

למרות סימני ההאטה בארה"ב שוק העבודה האמריקאי שמר על קצב יציב. תוספת המשרות במשק 

אלף משרות בממוצע בכל  174פת של אלף בממוצע בכל חודש ברבעון השני לעומת תוס 171על עמדה 

ברבעון הקודם וקצב הגידול השנתי  3.8%לעומת  3.7%-שיעור האבטלה ירד ל חודש ברבעון הקודם.

( PCE-. קצב האינפלציה השנתית נותר יציב כאשר האינפלציה )על פי ה3.1%-ל 3.2%-בשכר האט מ

בעון הראשון. לעומת זאת, בסוף הר 1.5%-בחודש מאי )נתון אחרון( בדומה ל 1.5%עמדה על 

בסוף הרבעון הקודם.  1.5%לעומת  1.6%-באינפלציית הליבה חלה עלייה קלה כאשר עלתה ל

מלחמת הסחר המשיכה לספק כותרות רבות וגרמה לתנודתיות בשווקים כאשר במהלך הרבעון 

להגיב השני הכריז נשיא ארה"ב על העלאת המכסים על יבוא סחורות סיניות. הסינים לא איחרו 

ולאחר מכן הצעדים החריפו כאשר ממשל טראמפ הכריז על מצב חירום לאומי על רקע איומים 

לוגיים שארה"ב ניצבת מולם. לקראת סוף הרבעון נשיא ארה"ב ונשיא סין הסכימו על הפסקת וטכנ

. השניים סיכמו שכל הסלמה עתידית G20-אש וחידוש השיחות במלחמת הסחר במהלך וועידת ה

הפרק, אך על אף התחממות ביחסים, המכסים שכבר הוטלו נותרו בתוקף. בהחלטת ירדה מן 

הריבית בחודש יוני הריבית נותרה ללא שינוי אך הפד אותת על שינוי כיוון כאשר החל להכווין את 

השווקים לירידת ריבית אפשרית. מתחזיות הפד עולה כי כעת הם מעריכים שריבית שיווי משקל של 

בתחזיות הקודמות, ובפעם הראשונה מתווה הריבית  2.8%לעומת  2.5%מדת על הטווח הארוך עו

 החזוי על ידי הפד אותת על הפחתת ריבית. 

וההסתברות  2.0%-שנים בארה"ב ירדה אל מתחת ל 10-כתוצאה מכך, התשואה על האג"ח ל

כיוון של  . בדומה לשינוי100%-נ"ב ביולי עלתה ל 25-הנגזרת מהחוזים להפחתת ריבית של הפד ב

הפד, ברקע לחששות מהאטה כלכלית עקב ירידה חדה בציפיות האינפלציה והצמיחה בגוש האירו, 

יו"ר הבנק המרכזי, מריו דראגי, ציין כי הבנק המרכזי החל לדון בהשקה מחודשת של ההרחבה 

. בתגובה לדבריו של ECB-הכמותית וציין שהפחתות ריבית נוספות הן חלק מארגז הכלים של ה

נ"ב באוקטובר. במהלך  10ראגי תשואות האג"ח ירדו והשוק החל לתמחר הפחתת ריבית של ד

הרבעון השני של השנה הנתונים באירופה המשיכו לאותת על התכווצות של הפעילות התעשייתית על 

, תרזה  הממשלהראש  ,בבריטניהרקע ההאטה בפעילות הכלכלית בעולם והחולשה בסחר העולמי. 

קידה לאחר ניסיונות כושלים להעביר את הסכם הברקזיט ובעקבות התנגדות מיי, פרשה מתפ

הוא בוריס ג'ונסון, אשר תומך בברקזיט ומעדיף יציאה מהירה וחדה מחליפה להצעתה החדשה. 

באוקטובר.  31-מהאיחוד. בתחילת הרבעון השני בריטניה קיבלה הארכה ליישום הברקזיט עד ל

בסוף הרבעון  7.6%)נתון אחרון( לעומת  7.5%-חודש מאי לשיעור האבטלה בגוש האירו ירד ב
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בחודש מאי )נתון אחרון(  1.2%-בסוף הרבעון הראשון ל 1.4%-הקודם. האינפלציה השנתית ירדה מ

 . 0.8%ואינפלציית הליבה נותרה על כנה 

י היה בין אירן לארה"ב. איראן הודיעה כמאורע גיאופוליטי נוסף שהתרחש במהלך הרבעון השני 

היא תחצה את רף האורניום המועשר המותר לה על פי הסכם הגרעין במטרה לגדיל את הלחץ על 

ארה"ב והמדינות החברות בהסכם. בתגובה, טראמפ הודיע כי יטיל סנצקיות משמעותיות נוספות על 

איראן. על רקע עליית המתחים בין אירן לארה"ב מחיר הנפט עלה אך בסיכום הרבעון השני של 

מחיר ירד בשל החשש לירידה בביקוש העולמי בעקבות מלחמת הסחר. מחיר חבית נפט השנה ה

 לחבית.  58.47$-ל 2.77%-ירד ב WTIלחבית ומסוג  66.55$-ל 2.69%-ירד ב BRENTמסוג 

על רקע החלשות של  1המטבעותאל מול סל  %1.2-נחלש בבמהלך הרבעון השני של השנה הדולר 

מול הפסו  1.1%-הדולר התחזק במול הדולר הקנדי.  1.9%-הין ו מול 2.7%אל מול האירו,  1.4%

 מול הפאונד. 2.6%-מול היואן ו 2.2%המקסיקני, 

בחישוב שנתי  4.8%בישראל הצמיחה ברבעון הראשון של השנה עודכנה כלפי מטה לעלייה של 

ברבעון  3.8%באמדן הראשון וזאת לעומת גידול של  5.2%)נתונים מנוכי עונתיות( זאת מרמה של 

. מדובר בנתון גבוה במיוחד שבחלקו נבע מהקדמת רכישות כלי רכב. נתוני 2018האחרון של 

הצמיחה לרבעון השני לא פורסמו נכון לכתיבת שורות אלו אך על פי הנתונים השוטפים )ובפרט 

המדד המשולב( לרמת הפעילות הכלכלית, הצמיחה ברבעון השני האטה משמעותית בהשוואה 

ראשון בעיקר על רקע השפעות צריכת רכבים שהייתה גבוהה במיוחד ברבעון הראשון של לרבעון ה

, 3.6%ומעלה עמד בחודש מאי )הנתון העדכני האחרון( על  15האבטלה בקרב בני השנה. שיעור 

-בסוף הרבעון הראשון ל 3.0%בסוף הרבעון הקודם וקצב הגידול בשכר עלה מקצב של  3.9%לעומת 

 )הנתון העדכני האחרון(. 2019אפריל  נכון לחודש 3.7%

מול סל המטבעות המגמה  2.8%לאחר שבמהלך הרבעון הראשון של השנה רשם השקל עליה של 

מול הסל. בפרט, השקל התחזק  1.6%נמשכה גם ברבעון השני, במהלכו רשם השקל עליה נוספת של 

 4.06ול האירו לרמה של אל מ 0.4%-שקל לדולר והתחזק ב 3.57אל מול הדולר לרמה של  1.7%-ב

 שקל לאירו.

 

 אינפלציה, תקציב וריבית

, זאת בהתאם לעונתיות החיובית 0.4%-מדד המחירים לצרכן עלה ברבעון השני של השנה ב

בסוף  0.8%-בסוף הרבעון הראשון ל 1.4%-המאפיינת תקופה זו. קצב האינפלציה השנתי ירד מ

. 0.25%, הריבית נותרה על כנה ברמה של 2018במבר הרבעון השני של השנה. מאז עליית הריבית בנו

עולה כי הוועדה המוניטארית נותנת משקל רב יותר לחוזקו של השקל  מהמסרים של בנק ישראל

ולהתפתחויות בכלכלה העולמית וזאת למרות חוזקו של המשק הישראלי והעליה הצפויה בסביבת 

 האינפלציה.

מיליארד. מנגד, סך ההוצאות  83.1עמד על  2019ל סך הכנסות המדינה ממיסים ברבעון השני ש

החודשים האחרונים  12-מיליארד ש"ח, גבוהות מהצפוי. הגירעון ב 95.7באותה התקופה עמד על 

בסיומו של הרבעון השני, גבוה  3.9%תוצר בסוף הרבעון הראשון לרמה של  3.4%עלה מרמה של 

 מהתוצר. 2.9%מיעד הגירעון של הממשלה לסוף השנה העומד על 

                                                           
1 Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad, Index Jan 1997=100, Monthly, Not Seasonally Adjusted :מקור ,FRED 
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( הסתכם 2019ליוני  17-העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים )פורסם ב –מאזן התשלומים 

מיליארד דולר  2.8מיליארד דולר זאת בהשוואה לעודף של  2.6-ב 2019ברבעון הראשון של שנת 

 . הירידה בעודף בחשבון השוטף נבעה בעיקר בשל עליה בגרעון בחשבון2018ברבעון האחרון של 

 הסחורות וירידה בחשבון ההכנסות הראשונית.

 2שוק המניות

 125, מדד ת"א 7.1%-עלה ב 90, ת"א 3.6%-עלה ב 35, מדד ת"א 2019בסיכום הרבעון השני לשנת 

עלו   DOW JONES-ומדד ה S&P500-. בארה"ב, מדד ה3.2%-עלה ב SME 60-ומדד ה 4.7%-עלה ב

-עלה ב STOXX600-. באירופה, מדד ה3.9%-ב עלהNASDAQ -בהתאמה ומדד ה 3.2%-ו 4.3% -ב

. באסיה ובשווקים המתעוררים, 7.6%-הגרמני עלה ב -DAXוה 6.2%-ב עלההצרפתי  CAC-, ה3.4%

היפני  Nikkei-ומדד ה 0.1%-הסיני ירד ב CSI300)דולרית(, מדד  0.7%-עלה ב MSCI EM-מדד ה

 .0.5%-עלה ב

 אג"ח מדינה

במהלך הרבעון השני.  %2.1פיק צמוד המדד נרשמה עליה של בא – אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 .0.9%-שנים( עלו ב 2-5והבינוניות ) 2.1%-שנים( עלו ב 5-10אגרות החוב הארוכות )

במהלך הרבעון  %1.4באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה עליה של  – אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 .1.0%-שנים( עלה ב 2-5הבינוני ) , וחלקו2.7%-+ שנים( עלה ב5השני. חלקו הארוך )

 

 אגח קונצרני

 40, מדדי תל בונד %1.9-בעלה  20במדדי האג"ח הקונצרניים, מדד תל בונד  הרבעון השניבסיכום 

-ומדד צמודות %1.3-בנקים עלה ב-בהתאמה, מדד תל בונד צמודות %2.0-ו %2.1-בעלו  60ותל בונד 

. ברמת המרווחים הרבעון הסתכם במגמה בהתאמה %1.9-ו %2.1-בעלו יתר ומדד תשואות 

 108-נ"ב ל 3-ירד ב 40נ"ב, מדד תל בונד  132-נ"ב ל 12-עלה ב 20מעורבת. המרווח של מדד תל בונד 

 219-נ"ב ל 27-נ"ב ומרווחו של מדד תל בונד שקלי ירד ב 73-נ"ב ל 13-נ"ב, מדד תל בונד בנקים עלה ב

מיליארד ש"ח באמצעות אג"ח ברבעון השני, עליה של  15.5נ"ב. בגזרת גיוסי הון באפיק, גויסו 

 .3בהשוואה לגיוסים ברבעון המקביל אשתקד %32.2

 

  עוקבת ומתעדכנת באופן שוטף אחר הפעילות המאקרו כלכלית   החברה ועדת ההשקעות של

  מסלולים השונים.החשיפה הרצויה בובהתאם לכך שוקלת את 

 םשינויה .חויות הריבית בארץ ובעולםעוקבת אחר התפת חברה ועדת ההשקעות של ה 

שיעורי הריבית צפויים להשפיע על החלטות ועדת השקעות גם לגבי הרכב הנכסים ב

 המוחזקים וגם לגבי מח"מ ההשקעות.

 החשיפה . עיקר בארץ ובעולם )בעיקר ארה"ב( ההון יעוקבת אחר השינויים בשוקחברה ה

ות של חברות גדולות, מבוססות )נסחרות הינן במניות סחיר המנייתית של הקופות המנוהלות

 במדדים מובילים בארץ ובעולם( ובעלות איתנות פיננסית, לרבות באמצעות תעודות סל.

  של כ )מצטברת מתחילת השנה( לתשואה חיובית הביאוהנתונים החיוביים ברבעון האחרון- 

קופה או של ה ןוזאת בהתאם לדרגת הסיכו ים,המנוהלובמסלולים קופות ב 6.5%עד  4%

 מסלול. ה

                                                           
 נתוני ביצועי שוק המניות הן עבור התשואה כולל דיבידנדים ולא רק עליית מחיר.  2
 מקור: אתר הבורסה לניירות ערך 3
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 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת – 'פרק ד
 

 היקף הנכסים המנוהלים )באלפי ש"ח(:

 
 

 
 שם הקופה

 שינוי היקף הנכסים נטו  היקף הנכסים נטו 

 באחוזים 831.12.201 30.06.2019 
    

 7.42 1,413,468 1,518,317 ומטה  50מסלול לבני 

 7.64 1,060 1,141 60עד  50מסלול לבני 

 3.66 105,438 109,292 ומעלה  60מסלול לבני 

 5.41 67,673 71,333 קופת פיצויים 

 8.21 124,018 134,202 קרן השתלמות 
 7.16 1,711,657 1,834,285 סה"כ

 
אירועים חריגים או חד פעמיים בעסקי החברה או החורגים ממהלך  – 'פרק ה

 העסקים הרגיל 
 

התקבל אישור הממונה על רשות שוק ההון להרחבת אוכלוסיית עמיתי  21.3.2017ביום  .1

הקופה לבני ובנות זוגם של עובדי האוניברסיטה. אישור הממונה צפוי להגדיל את מספר 

 המצטרפים לקופה ולהוזיל את דמי הניהול לרווחתם של כלל העמיתים.  

הוא מפסיק לספק  2019שנת הודיע בנק הפועלים בע"מ לחברה כי החל מ 2017במהלך שנת  .2

שירותי תפעול לקופות גמל, והחברה בתוכן. החברה הקימה ועדת איתור לצורך בחינת 

האפשרויות הקיימות בשוק ובחירת מתפעל חדש. החברה קיבלה מספר הצעות למתן 

שירותי תפעול וערכה הליך תחרותי בין כלל המציעים. בסיום ההליך התחרותי בחרה 

י שירותי שוק ההון בע"מ להיות הגורם המתפעל את נכסי קופות הגמל החברה בחברת לאומ

החל מיום והוא נכנס לתוקף  הגורם המתפעלנחתם הסכם מול  23.07.2018שבניהולה. ביום 

1.1.2019. 

 

 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים  – 'פרק ו

 

יים. החברה מנהלת בנאמנות הדוח לא אירעו אירועים העלולים להצביע על קשיים כספ תקופתב

מאלי לצורך פעילותה. כמו כן, יקופת גמל ענפית ולכן לא חלה עליה דרישה להעמדת הון עצמי מינ

הוצאות הניהול הנגבות מהעמיתים הינן לפי הוצאות החברה המנהלת בפועל. לפיכך, החברה לא 

 צפויה להיקלע לקשיים כספיים. 

 

 

 עסקאות מהותיות  – 'פרק ז

 . לא היו עסקאות מהותיות בחברה תקופהבמהלך ה
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 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים  – 'פרק ח

במטרה להניב נכסי קופות הגמל שבניהולה בנאמנות עבור עמיתיהן וייעוד החברה הוא ניהול 

מירה במסגרת רמת הסיכון שנבחרה לכל קופה, תוך ש ,לעמיתי הקופות את התשואה הגבוהה ביותר

 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

 וך.בארץ ובחו"ל והמשקף העדפת ערך לזמן אר

  העזרות בשותפים עסקיים לצורך ביצוע  שמירה על שיעור נמוך של דמי ניהול באמצעות

תהליכים ומטלות שאין בהם לחברה כל יתרון תחרותי )כגון: תפעול זכויות העמיתים, 

הן במיצוי  –תפעול מערך ההשקעות וכיוב'(; הרחבת ההון המנוהל על ידי החברה 

ה ובני זוגם, והן בהרחבת יניברסיטה העברית, גמלאהפוטנציאל הקיים בקרב עובדי האו

 מעגל העמיתים ומוצרי החסכון בכפוף לאישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. 

  שמירה על רמת שירות גבוהה באמצעות קביעת מנגנונים שונים למתן מענה מהיר, מקצועי

 והטמעת ערך השירות בקרב עובדי החברה.   וידידותי לפניות העמיתים

 מידה קפדנית בהוראות הדין והאסדרה באמצעות מנגנונים שונים, ממוכנים ואחרים, ע

 . שנועדו להטמיע את ההוראות השונות בתהליכי העבודה בחברה

 שוטף.אופן בת הגמל מחולקים לעמיתים והמנוהלים בקופ ההשקעה  כל רווחי מסלולי

רים על ידי כלל עמיתי הקופה חברים. שמונה דירקטורים נבח עשרהדירקטוריון החברה מורכב מ

נבחרו בשנית( ואושרו  )מתוכם ארבעה 2017אחת לשלוש שנים. הבחירות נערכו לאחרונה בחודש יוני 

הדירקטורים האחרים הינם  על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר. שני 

 ."דח"צים"(להלן: ) (חיצונייםבלתי תלויים )דירקטורים 

שנים( :  9תקופות כהונה )סה"כ  3 שכיהנוהסתיימה כהונתם של שני הדח"צים   2018 בסוף דצמבר 

 מן ומר דורון שורר . המר יואב ל

  החלו כהונותיהם הראשונות של שני דח"צים חדשים : מר דוד זקן ומר דן מרידור.  2019בינואר 

ים.  המינויים את מקומם של הדח"צים היוצאים בועדת ההשקעות תפסו שלושה נח"צים חדש 

הומלצו על ידי ועדת איתור שקמה לשם כך ואושרו על ידי דירקטוריון החברה ורשות שוק ההון, 

  ביטוח וחסכון. 

באמצעות מספר ועדות מרכזיות קופות הגמל שבניהול החברה חברי הדירקטוריון מנהלים את 

 )חברי הועדות אינם בהכרח חברי דירקטוריון(:

  חיצוני(. ועדה זאת קובעת, בין השאר, את מדיניות  נציג) טל ורדי -ועדת השקעות:  יו"ר

ההשקעות המפורטת של נכסי הקופה. מדיניות ההשקעות הכללית נקבעת על ידי 

לשם ניהול סיכונים יועצים חיצוניים לצרכי השקעה )הדירקטוריון. הועדה נעזרת בגופים ו

 וניהול החוב( וכן במנהל ההשקעות החיצוני.  
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 דירקטור חיצוני(. הועדה מפקחת ומנחה את מבקר  דוד זקןמר  –קורת: יו"ר ועדת בי(

הפנים של החברה, דנה ומחליטה בדוחות הביקורת שלו והמלצותיו ועוקבת אחר יישומן.  

וכן בביקורת הנערכות מפעם  SOXבנוסף, מטפלת הועדה בביקורות על אבטחת המידע, 

רת ממלאת גם תפקיד של ועדת מאזן ודנה גם .  ועדת הביקורשות שוק ההוןלפעם על ידי 

לפעול אף כועדת החלה ועדת הביקורת  2019באישור הדו"חות הכספיים. במהלך שנת 

   תגמול. 

  במקביל לשתי הועדות המרכזיות, פועלות מספר ועדות נוספות: ועדת מינהל )לפיקוח על

 שיווק.ועדה של ועדת ההשקעות( וועדת -תקציב הפעילות( ועדת נדל"ן )תת

הדירקטוריון מתכנס לישיבות קבועות בכל חודשיים, בקירוב, ובנוסף מתקיימים דיונים שוטפים לפי 

הצורך. ועדת ההשקעות מתכנסת 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. 

  ממונה אכיפה

ממונה אכיפה אשר לו ידע וניסיון בתחום החיסכון לטווח ארוך.  2013החברה מינתה בתחילת שנת 

חברה בהתאמה להוראות הרגולציה. סקר הציות הסקר ציות לפעילות  2012החברה ביצעה בשנת 

את תכנית אכיפה פנימית ותוכנית העבודה של ממונה  אישר נדון בדירקטוריון החברה הדירקטוריון

סקר הציות. במסגרת תוכנית העבודה בודק הממונה כי נהלי ממצאי על בסיס  2019האכיפה לשנת 

באילו עניינים יש מקום לשפר ולעדכן נהלים  החברה נותנים מענה מלא לדרישות הדין, ובוחן

ואמצעים אחרים. כמו כן, בוחן ממונה האכיפה אילו נושאים מוסדרים ואילו אינם, ובאילו תחומים 

. במשולב עם בדיקה זו, בוחן הממונה באופן שוטף את יש מקום לשפר את התשתית הקיימת בחברה

קיום הבקרות הקיימות בארגון על תהליכים, מאתר גורמי בקרה אפשריים בתאגיד וכן מאתר 

פערים, ככל שהם קיימים, בין הבקרות הרצויות לבין הקיימות. תוצאת תהליך זה היא רשימה של 

צות לטיפול, הכוללות גם סדר עדיפות לטיפול. פערים ונושאים הטעונים טיפול ושיפור ורשימת המל

 תכנית העבודה כוללת לוחות זמנים לביצוע.
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 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל – 'פרק ט
 

 החברה אינה מתכוונת לבצע תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה .

 

   המהותי לפעילות החברה עדכוני  ההסדר תחיקתי –' יפרק 

להלן עיקרי דברי חקיקה, תקינה וחוזרי ממונה וכן עיקרי טיוטת דברי חקיקה, תקינה וחוזרי ממונה 

 מהלך תקופת הדוח:שפורסמו ב

  חוזר גילוי בחוזה הלוואה –תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין שירותים פיננסים מוסדרים 

(16.5.19) 

 9.5.19זה. החוזר אמור היה להיכנס לתוקף ביום פרסם הממונה את הוראותיו בעניין  16.5.19ביום 

חודשים לאחר פרסומן של  6אולם בעקבות תיקון חקיקה, נקבע כי התיקון לחוק ייכנס לתוקפו 

תקנות הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )החרגת סוגי עסקאות אשראי מתחולת החוק והחרגת 

התאם למועד פרסומן של התקנות, "(. בהתקנות)להלן: " 2019 -הוצאות מגדר "תוספת"(, התשס"ט

: ן. עוד במסגרת התיקון לחוזר נוספו הגדרות כלליות ביניה25.8.19ביום  היאכניסתו של החוזר 

"בעל רישיון", וכן תוקנו הוראות בקשר עם פרטים שיש לכלול -הגדרת נותן שירותי אשראי כ

 בהסכם הלוואה. 

 (23.5.19) ממשק מעסיקים –נסיוני מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפ

: "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק 2019-9-5פורסם חוזר גופיים מוסדיים  23.5.19ביום 

ממשק מעסיקים". חוזר זה קובע את אופן הפקדת תשלומים על ידי מעסיק  -החיסכון הפנסיוני

ליום  26.5.19חוזר לתוקף מיום לקופת גמל. לאור פניות שהתקבלו ברשות, נדחה מועד כניסתו של ה

"העברת כספים לגוף מוסדי באמצעות חשבון -.א הדן ב5. חריג לתחילה נמצא בסעיף 8.9.19

, לגבי מעסיק של 1.2.20יכנס הסעיף לתוקף ביום  –עובדים  100-נאמנות", לגבי מעסיק של למעלה מ

 . 1.2.21- עובדים יכנס לתוקף הסעיף ב 100 -למטה מ

 

 (:11.7.2019) תגמול נושא משרה בדבר  2019-9-6מוסדיים חוזר גופים 

מאז פרסום חוזר מדיניות התגמול, נחקק חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור 

חוק התגמול(,  –)להלן  2016-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג, התשע"ו-מיוחד ואי

משרה ועובדים בתאגידים פיננסיים, ובכללם שהשית מגבלות חדשות על סך התגמול של נושאי 

לנוכח ההתפתחויות האמורות,  על רקע זה, עודכנו גם הוראות המפקח על הבנקים. גופים מוסדיים

ולאור הניסיון שהצטבר ביישום הוראות חוזר מדיניות תגמול ופניות הגופים המוסדיים בעניין זה, 

מול, בין היתר, בהתאם לשינויים שחלו עלה הצורך לעדכן את הוראות הממונה הנוגעות לתג

 . באסדרות הרלוונטיות

 :  םייטהרלוונעיקרי השינוי 

  מהותי בתנאי התגמול של נושא משרה  שאינושינוי   -על מנת להקל על עבודת הדירקטוריון

, ובלבד או ועדת התגמול לא יהיה טעון את אישור הדירקטוריון ,הכפוף למנהל הכללי

המנהל הכללי, והוא עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה שהשינוי אושר בידי 

 .לעניין זה
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  על פי הנוסח הקודם של הסעיף, במסגרת קביעת תגמול  -תגמול יושב ראש דירקטוריון

יושב ראש הדירקטוריון, על הגוף המוסדי לקבוע "יחס הכפלה", היינו יחס מרבי בו יוכפל 

 ת תגמול יושב ראש הדירקטוריון. תגמול דירקטור חיצוני לצורך קביע

כי יחס ההכפלה יפורסם באתר האינטרנט של הגוף נוסחו הקודם של הסעיף נקבע ב ,כמו כן

המוסדי. תכליתן של הוראות אלו הייתה לגבש מדד השוואתי לגובה התגמול של יושב ראש 

מגבלות ברם, לאחר חקיקתו של חוק התגמול והחלתן של ה הדירקטוריון ולשקפו לציבור. 

קביעת יחס ההכפלה  ,מכוחו על התגמול של יושבי ראש דירקטוריון בגופים מוסדיים

יחס הכפלה והוחלט כי תגמול יושב  לפיכך, בוטל   ופרסומו אינם בעלי משמעות כבעבר.

ראש דירקטוריון יקבע בהתחשב בתגמול דירקטור חיצוני ובשיעור המשרה של יושב הראש, 

 .רים שמפורטים בחוזר וכן בהתחשב בשיקולים אח

  גוף מוסדי שהוא חברה פרטית רשאי לשלם  4-9-2009לחוזר גופים מוסדיים  6לפי סעיף

לדירקטור חיצוני בעל מומחיות בתחום הביטוח או הפנסיה גמול גבוה יותר מהגמול 

 המשולם לדירקטור חיצוני מומחה שאינו בעל מומחיות ספציפית כאמור. 

ות של קופות גמל לגייס דירקטורים בעלי מומחיות בפעילויות בכדי להקל על חברות מנהל

הליבה שלהן, נקבעה הוראה דומה גם לגבי דירקטור חיצוני בעל מומחיות מוכחת ומובהקת 

 .בקופות גמל

  משכורות קבועות,  שתיכי אם סך מענק הפרישה לא עלה על  הוראות החוזר הישן קבעו

חי הותאמה ההוראה הרלוונטית שחלה על זר הנוכואפשר שלא לדחות את תשלומו. בח

שלוש מענק הפרישה ובוטלה הדרישה לדחיית תשלום המענק, ככל שהוא אינו עולה על 

בהתאם לחוזר הישן גוף מוסדי אינו רשאי לשלם תגמול משתנה שאינו  .משכורות קבועות

 מרכזי.זולת מענק חתימה, שמוגבל לשנת עבודתו הראשונה של בעל תפקיד  ,מותנה ביצועים

על מנת להקל על הגופים המוסדיים לגייס ולשמר עובדים בעלי מומחיות ייחודית, נקבע כי 

גוף מוסדי רשאי לשלם מענק שימור שאינו מותנה בביצועים גם לעובד בתחום זה שיוגדר 

כ"עובד מפתח", בהתאם להגדרה שתיקבע על ידי הדירקטוריון במדיניות התגמול ובתנאי 

משרה" כהגדרתו בחוק החברות. בהתאם למאפייני מענק זה ונסיבות שהוא אינו "נושא 

הענקתו, נקבע כי המגבלות שחלות על רכיב משתנה ושנוגעות בעיקר לקריטריונים מהם 

 הוא נגזר, לא יחולו על מענק שימור 
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 (:16.7.2019)  שירות לקוחותבדבר  2019-9-7חוזר גופים מוסדיים 

 -( )להלן 8.8.11"שירות ללקוחות גופים מוסדיים" ) 2011-9-7חוזר ביטוח  חוזר זה מתקן את

(, כך שלחוזר יתווספו הוראות שנועדו לשפר את טיב השירות הניתן ללקוחות הגופים החוזר

המוסדיים. החוזר קובע עקרונות כלליים למתן שירות ללקוחות הגופים המוסדיים, וכן מחייב גוף 

. מפניות ציבור שהתבררו ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומביקורות מוסדי לקבוע אמנת שירות

שערכה הרשות בגופים המוסדיים במגוון נושאים צרכניים, עולה הצורך לקבוע הוראות פרטניות 

לעניין טיב השירות הניתן על ידי הגופים המוסדיים, בין היתר, בשים לב לערוצי השירות הישירים 

 קוחות. שבמסגרתם ניתן שירות לל

  :להלן עיקרי השינוי של החוזר 
 

 לעניין שיחה טלפונית

גוף מוסדי המספק שירות טלפוני, הכולל מערכת אוטומטית לניתוב שיחות, ייתן מענה  .א

אנושי מקצועי ללקוח, לאחר האפשרות, אם קיימת, לבחור את השפה או את האזור 

על חמש דקות שיתחילו  הגאוגרפי; משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי לא יעלה

 להימנות מסיום הנתב, והלקוח לא יופנה לשירות השארת הודעה, אלא אם כן בחר אחרת; 

מסך הפניות  10%-גוף מוסדי יהיה רשאי לחרוג ממשך זמן ההמתנה האמור, לכל היותר ב .ב

שהתקבלו במוקד הטלפוני, בממוצע שנתי. ) בשלוש שנים הראשונות ניתנה הנחה וניתן 

 בממוצע השנתי (  15%ד לחרוג ע

פנה לקוח לגוף מוסדי בבקשה לקבלת תיעוד שיחה שנערכה עימו, ימסור לו הגוף המוסדי  .ג

 באמצעי דיגיטאלי את תיעוד השיחה, לא יאוחר מחמישה ימי עסקים מיום הפניה. 

 לעניין אמצעי התקשרות עם לקוח
 

י ללקוח באותו אמצעי תקשורת, פנה לקוח לגוף מוסדי באמצעי תקשורת מסוים, ישיב הגוף המוסד

אלא אם ביקש הלקוח, במסגרת אותה פניה, כי הגוף המוסדי ישיב לו באמצעות אמצעי תקשורת 

 .אחר

 

 (: 29.7.19מרכיבי חשבון בקופת גמל ) 2019-9-8תיקון הוראות חוזר גופים מוסדיים 

ים ששולמו לקרן , כך שהפרדת התשלומ5התיקון לחוזר מבקש לתקן טעות סופר שנעשתה בסעיף 

השתלמות לאחר המועד הקובע תעשה רק עבור תשלומים שאינם הפקדה מוטבת, לאור המורכבות 

 .1.1.20התפעולית הכרוכה ביישום יכנס הסעיף לתוקף רק ביום 
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 גילוי לבקרות הפנימיות   -'יארק פ

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי: 

, העריכו לתום התקופה המכוסה החברה של  הכספים  מנהלתבשיתוף עם המנכ"ל ו החברה הנהלת 

. על בסיס הערכה זו, מנכ"ל החברה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של 

הנן  החברה הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  מנהלת הכספיםו החברה 

לגלות בדוח הרבעוני  תנדרש שהחברה ווח על המידע אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולד

 .שוק ההוןרשות בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על 

 בקרה פנימית על דיווח כספי:  

על  החברה לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  30.6.2019 –במהלך הרבעון המסתיים ביום 

ו סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, א

 .על דיווח כספי
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 לכבוד
  הדירקטוריון של

 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ 
 

 

 

 2019ביוני  30סקירת דוחות ביניים בלתי מבוקרים לתקופה שהסתיימה ביום  :הנדון
 
 

 מבוא 
 –)להלן  בע"מ  חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העבריתשל  המצורף הכספי המידע את סקרנו

ואת הדוחות  2019ביוני   30(, הכולל את תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים ליום החברה
 .תאריך באותו השהסתיימ חודשים שישה ושלושה לתקופה שלוההפסד  רווחה התמציתיים על

לתקן  כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם מידע של ולהצגה לעריכה אחראים הדירקטוריון וההנהלה
 מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו ."דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34חשבונאות בינלאומי 

 .סקירתנו בהתבסס על אלה ביניים לתקופות כספי
 

 הסקירה היקף
 

 כספי מידע של סקירה" חשבון בישראל רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 לתקופות כספי מידע של סקירה ".היישות של המבקר ואה החשבוןר ידי על הנערכת ביניים לתקופות

 ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים ביניים מורכבת
 ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה הינה מצומצמת סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי

 ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך ראלביש מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת
 מביעים אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל

 .ביקורת של דעת חוות
 
 

 מסקנה 
 

 אינו ערוך, ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו בא לתשומת לא סקירתנו על בהתבסס
רשות שוק ובהתאם להנחיות  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,נות המהותיותהבחי מכל

 ההון .
 
 
     

 לוטרבך ושות'        
 חשבון ירוא                                                                                                            
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  וההפסדרווח ה על ביניים ות דוח

 
 

  

לתקופה של שישה  חודשים 
 סתיימההש

 ביוני 30ביום 

חודשים  לתקופה של שלושה 
 סתיימההש

 ביוני 30ביום 

 
  לשנה

 סתיימההש
 31ביום 

 בדצמבר
  2019 2018 2019 2018 2018 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
       
 
 

      

 

 הכנסות

      

 6,262 1,431 1,830 3,008 3,938  מקופות גמלדמי ניהול מ
       הוצאות

 6,256 1,430 1,826 3,006 3,929  הוצאות הנהלה וכלליות 

 6 1 4 2 9  הוצאות מימון
 6,262 1,431 1,830 3,008 3,938  סך כל ההוצאות

       
 - - - - -  לתקופהרווח 

 
 
 
 

 .יםביני אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 כללי - 1אור יב
 

"הקופה"( הוקמה  -קופת התגמולים של העובדים האוניברסיטה העברית בירושלים )להלן  .א
. בהיותה קופה מאוגדת כחברה, היא הוגדרה לפי חוק הפיקוח על 1983והתאגדה בחודש ינואר 

קופות הגמל"( גם כחברה מנהלת "חוק  -)להלן  2005-שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה
 ופההק)ו( לחוק קופות הגמל באופן ש86לעניין כל דין. הקופה פעלה בהתאם לנדרש בסעיף 

-)להלן חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"ממנוהלת בנאמנות בעבור עמיתיה בידי 
פות גמל חדלה )ו( לחוק קו 86. בעקבות ביצוע השינוי המבני כנדרש בסעיף "החברה המנהלת"(

 .להיות ישות משפטית נפרדתהקופה 

 מסלולים מנוהלים  .ב

 מניות(.  10%מסלול כללי ומסלול סולידי ) עד  31.12.2015הקופה ניהלה עד ליום 

החברה המנהלת  השפורסם על ידי הממונה נדרש גופים מוסדיים התאם להוראות חוזרב
תאם להוראות החוזר. דירקטוריון למסלולי ההשקעה בה בקופה להתאים את מסלולי ההשקעה 

ההשקעה של מסלולי ההשקעה הקיימים למדיניות  החברה, החליט להתאים את מדיניות
באופן שמסלול ההשקעה הכללי  ,בהתאם להוראות החוזר ,השקעה של מסלולים תלויי גיל

ומסלול ההשקעה  50לעמיתים עד לגיל יהפוך למסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה 
 ,ומעלה. במקביל 60מניות יהפוך למסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לבני  10%ד ע

 1המסלולים החלו לפעול ביום  .60ועד  50בגילאי מסלול השקעה המתאים לעמיתים  נפתח 
 . 2016בינואר 

נכסי המסלול יהיו חשופים בנוסף החליט דירקטוריון החברה לפתוח מסלול מתמחה מניות .
מנכסי המסלול.  120%ולא יעלה על  75%-בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ למניות

אולם נכון למועד הוצאת דוחות כספיים ביניים מסלול זה  2016המסלול נפתח  בחודש ינואר 
 אינו פעיל.

הועברו לניהול החברה  קרן ההשתלמות לעובדי האוניברסיטה  2018לאוקטובר  1החל מתאריך  .ג
נוהלו  2018בספטמבר  30ת הפיצויים לעובדי האוניברסיטה העברית שעד לתאריך העברית וקופ

( של העובדים באוניברסיטה העברית בע"מ )להלן: 2003על ידי החברה לניהול קופות גמל )
"(, וזאת בהמשך להחלטות שהתקבלו בדירקטוריון בעניין זה בשנים קודמות 2003"חברת 

 29שור להליך העברת הניהול כאמור התקבל מהממונה ביום אי )להלן: "הליך העברת הניהול"(.
 . 2018ביולי 

בדוחות הכספיים לא ניתן מידע על דוחות על השינויים בהון העצמי ודוחות על תזרימי  .ד
מידע זה, בשל אופייה השונה של החברה שהינה לא למטרות רווח המזומנים, בהעדר משמעות ל

 וכל הכנסותיה והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים בקופות המנוהלות.

יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של החברה יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים  .ה
, לא הובאו במסגרת דוחות והביאורים המצורפים להם. לכן 2018בדצמבר  31של החברה ליום 

כספיים תמציתיים ביניים אלה ביאורים בדבר עדכונים בלתי משמעותיים יחסית למידע שכבר 
 דווח בביאורים לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה.

 :בינלאומיים כספי דיווח תקני אימוץ .ו

 .IAS 34ינלאומי הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות ב
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2אור יב
 
 

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות החישוב בדוחות  .א
 הכספיים השנתיים.

 
 (:IFRS 16 -"חכירות" )להלן  16תקן דיווח כספי בינלאומי  .ב

 
 .IFRS 16שום , החברה החלה  ביי2019בינואר  1החל מיום 

השינויים במדיניות של החברה לגבי חכירות הינם הכרה בדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש 
חודשים וחכירות  12ובהתחייבות חכירה בגין כל החכירות למעט חכירות שתקופתן אינה עולה על 

יפול שבהן נכסי הבסיס הם בעלי שווי נמוך )לגביהן ניתנה הקלה לפיה חוכר רשאי ליישם ט
 חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות תפעוליות(.

החברה בחרה בשיטה בה ההשפעה המצטברת של יישום  - IFRS 16לעניין יישום לראשונה של 
תוכר לראשונה במועד היישום לראשונה, ללא הצגה מחדש של מידע   - IFRS 16לראשונה של 

החברה הכירה בהתחייבות חכירה  IFRS 16נה של השוואתי. בהתאם לכך, במועד היישום לראשו
אשר נמדדה בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכירה שנותרו, המהוונים על ידי שימוש בשיעור 
הריבית התוספתי של החברה במועד היישום לראשונה, ובנכס זכות שימוש עבור חכירות שסווגו 

חכירה, מותאם בגין הסכום של קודם לכן כחכירות תפעוליות, בסכום השווה להתחייבות ה
תשלומי חכירה כלשהן ששולמו מראש או שנצברו המתייחסים לחכירה זו, שהוכרו בדוח על המצב 

 הכספי מייד לפני היישום לראשונה.
 

 השפעת יישום התקן לתקופת הדיווח:
 1 החברה הכירה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה ליום IFRS 16כתוצאה מיישום תקן 

הערך בספרים של נכס זכות שימוש  2019 יוניב 30 . ליום₪אלפי  636 -בסכום של כ 2019בינואר 
 589 -הערך בספרים של התחייבות בגין נכס חכירה הינו כאלפי ש"ח ו 585 -עבור חכירה הינו כ

אלפי ש"ח. כמו כן, חלף ההכרה בהוצאות שכירות, המתייחסות לחכירות כאמור, הכירה החברה 
אלפי ש"ח  51 -, בהוצאות הפחתה של כ2019 ביוני 30שה חודשים שהסתיימו ביום יה של שבתקופ

 ש"ח.  7 -ובהוצאות מימון של כ
 
 

 מגזרי פעילות  - 3אור יב
 . , החברה מנהלת קופת גמל בלבדא'1ר בבאור כאמו

 
 

 הון מניות - 4באור 
 

, לא נדרשת החברה להון עצמי 2005 –על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה 
מאחר והיא מנהלת קופת גמל ענפית ואינה נוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד 

 בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי.
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 קופות גמלמהכנסות מדמי ניהול  - 5אור בי
 ההרכב

 

לתקופה של שישה  חודשים 
 סתיימההש

 ביוני 30ביום 

לתקופה של שלושה  חודשים 
 סתיימההש

 ביוני 30ביום 

 
 לשנה

 סתיימההש
 31ביום 

 בדצמבר
 2019 2018 2019 2018 2018 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      

 5,627 1,325 1,524 2,785 3,258  50מסלול עד גיל 

 4 1 1 2 3  60ועד   50מסלול מגיל 

 431 105 105 221 236 ומעלה  60מסלול מגיל 

 71 - 69 - 154 קופת פיצויים*

 129 - 131 - 287 קרן השתלמות*
 6,262 1,431 1,830 3,008 3,938 סך הכל

 
 
 
 

( של 2003ות גמל )נוהלו קופת הפיצויים וקרן ההשתלמות על ידי חברה לניהול קופ 30.9.2018* עד ליום 
מתייחסות  2018בשנת  העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ. הכנסות דמי ניהול שנרשמו 

 .2018באוקטובר  1לתקופה של שלושה חודשים מיום 
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 הוצאות הנהלה וכלליות  - 6אור יב
 

 

לתקופה של שישה  חודשים 
 שהסתיימה

 ביוני 30ביום 

של שלושה  חודשים  לתקופה
 שהסתיימה

 ביוני 30ביום 

 
 סתיימההש לשנה
 בדצמבר 31ביום 

 2019 2018 2019 2018 2018 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      

 2,691 688 759 1,392 1,653 ונלוות תגמול 

 878 164 252 387 511 דמי תפעול 

 499 102 164 232 322 שכר דירקטורים 

 283 84 107 149 197 יעוץ השקעות ) מנהלי תיקים ( 

 316 82 30 146 109 משפטיות 

 132 30 36 67 102 פרסום ושיווק 

 790 166 204 389 406 מקצועיות 

 366 50 46 173 118 שכר דירה ואחזקת משרד

 56 49 18 51 27 קצועית השתלמויות והכשרה מ

 406 88 98 175 260 שירותי מחשוב  

 121 33 33 72 72 ביטוחים  

 196 50 79 98 152 *פחת  והפחתות
 6,736 1,586 1,826 3,331 3,929 סה"כ הוצאות  

 (480) (156) - (325) - בניכוי החזר הוצאות ניהול מצד קשור  
 6,256 1,430 1,826 3,006 3,929 סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות 

 

 ב'.2*ראה ביאור 
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 התפתחויות אחרות - 7ביאור 

 
הוא מפסיק לספק שירותי  2019הודיע בנק הפועלים בע"מ לחברה כי החל משנת  2017במהלך שנת  .1

תפעול לקופות גמל, והחברה בתוכן. החברה הקימה ועדת איתור לצורך בחינת האפשרויות 

מתפעל חדש. החברה קיבלה מספר הצעות למתן שירותי תפעול וערכה הקיימות בשוק ובחירת 

הליך תחרותי בין כלל המציעים. בסיום ההליך התחרותי בחרה החברה בחברת לאומי שירותי שוק 

נחתם הסכם  23.07.2018ההון בע"מ להיות הגורם המתפעל את נכסי קופות הגמל שבניהולה. ביום 

 .1.1.2019החל מיום ף מול הגורם המתפעל והוא נכנס לתוק

אלפי  633תפעול גמל ( בסך  -הגישה חברת הגמל תביעה נגד תפעול גמל בע"מ ) להלן 2016בנובמבר  .2

ש"ח. עניינה של התביעה הינו בטענות החברה בגין הפרת התחייבותה של תפעול גמל לבצע העברה 

ת מערכת היסטוריה מסודרת של המידע  שברשותה עם סיום הסכם התפעול וכן הוצאות בגין הקמ

 ונזקים נוספים שנגרמו עקב אי העברת המידע. 

בגין תשלומים בהתאם הקופה.  ₪אלפי  513תפעול גמל הגישה כתב הגנה, ותביעה שכנגד בסך 

בהמלצת בית המשפט פנו הצדדים להליך גישור. לאחר הליך גישור ראשון שכשל וקדם משפט, 

ו של הליך הגישור הסכימו הצדדים לפשרה לפיה .בסיומ2019החל הליך גישור נוסף בפברואר 

הסכם הגישור כאמור, הוגש לבית המשפט ביום  התביעות ההדדיות יידחו ללא צו להוצאות.

 , ובאותו יום ניתן פסק דין הדוחה את התביעות ההדדיות, ללא צו הוצאות.21.7.19

 




