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 מאפיינים כללים של החברה - פרק א'

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

לעובדי התגמולים כחברה פרטית במטרה לנהל בנאמנות את קופת  2015ביולי 

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

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

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

 קופת התגמולים. סי נכהאוניברסיטה העברית בע"מ" אשר מנהלת בנאמנות את 

( של העובדים 2003לחברה לניהול קופות גמל )על סמך הסכם עקרוני בין החברה  .3

נעזרה לצורך  2003, חברת "(2003 חברתבאוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ )להלן: "

תפעול הקופות המנוהלות בתשתית הארגונית, התפעולית והחשבונאית של החברה 

ול את החלק היחסי בהוצאות התפעול שהוציאה חברת הגמל. ובתמורה שילמה חברת הניה

 –לעניין זה, החלק היחסי הינו הון העמיתים בקופות המנוהלות על ידי חברת הניהול )להלן 

"( מחולק בסה"כ ההון של קופת התגמולים בתוספת הון הקופות המנוהלות. הון הקופות"

 .30.9.2018הסכם זה בא לסיומו בתאריך 

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

 30שעד לתאריך  ,האוניברסיטה העברית וקופת הפיצויים לעובדי האוניברסיטה העברית

, 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 4 

 
 
 

 מצב עסקי החברה המנהלת, ותוצאות הפעילות ושינויים מהותיים - פרק ב'
 
 נכסים והתחייבויות  .1

 
 -שמתוכם כאלפי ש"ח  1,778מסתכמים לסך של   2020מרץ ב 31סה"כ נכסי החברה ליום 

 ש"חאלפי  1,714 -לסך של כ נכסי החברה הסתכמו  .אלפי  ש"ח הינם נכסי רכוש קבוע 747

אלפי ש"ח הינם נכסי רכוש קבוע. הרכוש הקבוע של  692 -מתוכם כ ,31.12.2019ליום 

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

 523ברה יש נכסים שוטפים אחרים המסתכמים לסך של בנוסף לח(. 2015החברה בשנת 

אלפי ש"ח  425וכוללים יתרות חייבים שוטפים בסך של   2020במרץ  31אלפי ש"ח ליום 

, הנכסים השוטפים  2019בדצמבר  31אלפי ש"ח )ליום  98ויתרות מזומנים בבנק בסך של 

אלפי ש"ח  296ך של אלפי ש"ח וכללו יתרות חייבים בס 488של החברה הסתכמו בסך של 

 אלפי ש"ח( .  192ויתרות מזומנים בבנק בסך של 

אלפי ש"ח  1,248-הסתכמו לסך של כ 2020במרץ  31ליום השוטפות של החברה התחייבויות 

אלפי ש"ח( הכוללות בעיקר התחייבויות בגין הוצאות לשלם  1,162 –  2019לסוף שנת )

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

 .בקופת התגמולים 50עד גיל 

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

התחייבות בשל סיום (. אלפי ש"ח 11-כ –שנה קודמת סוף  אלפי ש"ח ) 12-כ מעביד( בסך של

 לסוף שנה קודמת. אקטואריביד מוצגת לפי שיטת שווי מע-יחסי עובד

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

 2020במרץ  31אלפי ש"ח ליום  508-בסך של כבדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש 

 .2020במרץ  31אלפי ש"ח ליום  518בסך של בהתחייבות חכירה מנגד הכירה החברה ו

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

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

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

 

 הכנסות החברה  .2
 

, קופת הפיצויים וקרן ית דמי ניהול מעמיתי קופת התגמוליםהכנסות החברה נובעות מגבי

בגובה ההוצאות שהוציאה החברה בפועל בתקופת הדו"ח. סה"כ הכנסות ההשתלמות וזאת 

אלפי ש"ח   2,112לסך של  2020שת החודשים הראשונים של שנת ולשלהחברה הסתכמו 

אלפי  2,108של  לתקופה המקבילה אשתקד הכנסות החברה מדמי ניהול הסתכמו לסך)

 ש"ח(.
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 הוצאות החברה   .3
אלפי  2,112הסתכמו לסך של  2020שת החודשים הראשונים של שנת והוצאות החברה לשל

אלפי ש"ח וכן הוצאות  2,108הוצאות הנהלה וכלליות בסך של  ותהוצאות אלו כוללש"ח . 

אות שכר ונלוות, עיקר הוצאות הנהלה וכלליות מורכבות מהוצאלפי ש"ח.  4מימון בסך של 

נימי, דמי תפעול לבנק המתפעל ותשלום עבור שירותים מקצועיים כגון רו"ח חיצוני, מבקר פ

 . ממונה אכיפה ומנהל סיכונים

עיקר הוצאות המימון מורכבות מהוצאות מימון עבור חכירת נכס בהתאם ליישום תקן 

IFRS16. 

אלפי ש"ח. הוצאות  2,108בתקופה המקבילה אשתקד הוצאות החברה הסתכמו בסך של 

וכן הוצאות  אלפי ש"ח 2,103הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופה המקבילה אשתקד בסך של 

 אלפי ש"ח. 5מימון בסך של 

 

 . נתוני המסלולים המנוהלים4 
 

מזומנים   /קופה שם מסלול 
ושווי 

 מזומנים 

אגח  
ממשלתיות 

 סחירות 

אגח  
קונצרני 
 סחיר 

ניע  
אחרים 
 סחירים 

נות פקדו 
 והלוואות 

השקעות  
 אחרות 

 תשואה 
ברוטו 

נומינלי 
 **מצטבר

 באחוזים הרכב נכסים באחוזים 

(7.97) 28.96* 2.70 37.99 13.19 13.33 3.83    50תגמולים עד  מסלול    
(10.22) 1.39 - 44.98 19.71 26.94 6.98 60 עד 50 תגמולים  מסלול  

(4.39) 3.5 0.80 26.33 15.80 42.74 10.83 ומעלה    60תגמולים מסלול    
 (9.32) 9.66 1.29 44.42 15.39 24.31 4.93 פיצויים 

(8.54) 13.11 4.34 42.53 13.69 20.95 5.38 קרן השתלמות   
 

 . 17.41% -נכסי נדל"ן * מתוך שיעור זה שיעור 
עון זה . רב 2020לרבעון הראשון  מוצגת הינה תשואה ברוטו נומינלית מצטברת התשואה ה  **

התאפיין בירידות שערים חדות בשווקים המקומיים והבינלאומיים עקב התפרצות נגיף 
  ג' ופרק ה' לדוח הדירקטוריון .הקורונה . להרחבה בנושא ראה פרק 

נכון למועד אישור הדו"חות הכספיים, חל שיפור ניכר במצב השווקים וכתוצאה מכך 
 .ותנרשמה עליה ניכרת גם בתשואת הקופות המנוהל
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 מידע משלים . 5
 

 2019.31.12 2019.31.3 2020.31.3 מסלולי תגמולים 
    :עמיתים חשבונות מספר

 *1,293 *1,358 1,245 פעילים
 *9,212 *9,189 9,171 פעילים לא
 10,505 10,547 10,416  כ"סה

 נטו, מנוהלים נכסים
 (:₪ באלפי)

   

 *176,184 *157,302 155,142 פעילים
 *1,537,559 *1,435,013 1,418,437 פעילים לא
 מנוהלים נכסים כ"סה
  נטו

1,573,579 1,592,315 1,713,743 

 באלפי) תוצאתיים נתונים
₪): 

   

 משונתים גמולים דמי
 חדשים מצטרפים עבור

154 1,459 2,062 

תקבולים מדמי גמולים 
 חד פעמיים 

7,443 1 33,285 

 65,746 14,614 11,037 גמולים מימד תקבולים
 31,139 8,063 6,526 לקופה צבירה העברות
 (28,912) (4,895) (14,063) מהקופה צבירה העברות

    :תשלומים
 (26,115) (3,141) (9,357) פדיונות

( הפסדים) הכנסות עודף
 (134,454) :לתקופה הוצאות על

 
53,375 151,919 

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
 :(₪ אלפיב)

   

 6,835 1,867 1,881 פעילים ולא פעילים
 ממוצע ניהול דמי שיעור

 :(באחוזים) מנכסים
   

 0.41% 0.44% **0.41% פעילים
 0.41% 0.44% **0.41% פעילים לא

    :קשר מנותקי חשבונות
 878 1,113 934 חשבונות מספר
 נטו מנוהלים נכסים

 (₪ באלפי)
32,041 31,995 25,034 

 מנכסים שנגבו ניהול מיד
 (₪ באלפי)

34 35 99 

 ניהול דמי ממוצע שיעור
 מנכסים שנגבו

0.41% 0.44% 0.41% 

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

   

 1,146 1,187 1,137  חשבונות מספר
 נטו מנוהלים נכסים

 (₪ באלפי)
3,510 2,458 3,835 

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
 (₪ באלפי)

4 7 11 

 ניהול דמי ממוצע שיעור
 מנכסים שנגבו

0.41% 0.44% 0.41% 

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 *
( שנגבו במונחים שנתייםור דמי הניהול המוצגים משקף את שיעור דמי הניהול )שיע **

בין החברה למסלולים המנוהלים התחשבנות  .2020במהלך רבעון ראשון מהעמיתים בפועל 
 . 2020לעניין דמי ניהול תבוצע במהלך רבעון שני 
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 931.12.201 31.03.2019 31.03.2020 קופת פיצויים 
    :מספר חשבונות עמיתים

 *1,003 *1,099 *978 פעילים
 *882 *922 *864 לא פעילים

 1,842 2,021 1,885 
נכסים מנוהלים, נטו 

 (:₪)באלפי 
   

 *51,399 *51,529 45,528 פעילים
 *20,146 *19,111 18,068 לא פעילים

 71,545 70,640 63,596 סה"כ
נתונים תוצאתיים )באלפי 

₪): 
   

דמי גמולים משונתים עבור 
 מצטרפים חדשים

11 2 2 

תקבולים מהפקדות חד 
 פעמיות 

4 2 1 

 3,276 826 749 תקבולים מדמי גמולים
 31 - - העברות צבירה לקופה
 (5,139) (744) (2,006) העברות צבירה מקופה

    :תשלומים
 (1,601) (190) (98) פדיונות

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 ת לתקופה:הוצאו

(6,602) 3,069 7,305 

    
דמי ניהול שנגבו מנכסים 

 :(₪)באלפי 
   

 294 85 77 פעילים ולא פעילים
    

שיעור דמי ניהול ממוצע 
 :מנכסים )באחוזים(

   

 0.41% 0.44% **0.41% פעילים
 0.41% 0.44% **0.41% לא פעילים

    :חשבונות מנותקי קשר
 43 74 78 מספר חשבונות

נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
₪) 

577 678 106 

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
 (₪)באלפי 

1 1 1 

שיעור ממוצע דמי ניהול 
 שנגבו מנכסים

0.41% 0.44% 0.41% 

    
 –חשבונות לא פעילים 

 :ש"ח 8,000ביתרה של עד 
   

 306 315 301 מספר חשבונות
נכסים מנוהלים נטו )באלפי 

₪) 
766 825 864 

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
 (₪)באלפי 

1 1 2 

שיעור ממוצע דמי ניהול 
 שנגבו מנכסים

0.41% 0.44% 0.41% 

שיעור דמי ניהול שרשאית 
החברה  לגבות 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 *
שיעור דמי הניהול המוצגים משקף את שיעור דמי הניהול ) במונחים שנתיים ( שנגבו  **

בין החברה למסלולים המנוהלים התחשבנות  .2020במהלך רבעון ראשון מהעמיתים בפועל 
 . 2020לעניין דמי ניהול תבוצע במהלך רבעון שני 
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 2019.31.12 2019.31.03 2020.31.03 השתלמות  קרן
    

    :מספר חשבונות עמיתים
 *285 *260 *288 פעילים

 *549 *529 *539 לא פעילים
 827 789 834 

נכסים מנוהלים, נטו 
 (:₪)באלפי 

   

 *38,827 *36,716 35,869 פעילים
 *99,867 *94,633 91,349 לא פעילים

 138,694 131,349 127,218 סה"כ
נתונים תוצאתיים )באלפי 

₪): 
   

דמי גמולים משונתים עבור 
 מצטרפים חדשים

26 38 425 

תקבולים מהפקדות חד 
 פעמיות

8 11 13 

 4,553 1,079 1,153 תקבולים מדמי גמולים
 5,260 2,960 812 העברות צבירה לקופה
 (1,890) (1,089) (390) העברות צבירה מקופה

    :תשלומים
 (5,754) (633) (984) דיונותפ

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 הוצאות לתקופה:

(12,073) 5,457 12,507 

    
דמי ניהול שנגבו מנכסים 

 :(₪)באלפי 
   

 561 156 154 פעילים ולא פעילים
    

שיעור דמי ניהול ממוצע 
 :מנכסים )באחוזים(

   

 0.41% 0.44% **0.41% פעילים
 0.41% 0.44% **0.41% לא פעילים

    
    

    :חשבונות מנותקי קשר
 6 18 17 מספר חשבונות

נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
₪) 

536 153 36 

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
 (₪)באלפי 

1 -* -** 

שיעור ממוצע דמי ניהול 
 שנגבו מנכסים

0.41% 0.44% 0.41% 

    
שיעור דמי ניהול שרשאית 

ראות החברה  לגבות לפי הו
 :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 *
שיעור דמי הניהול המוצגים משקף את שיעור דמי הניהול ) במונחים שנתיים ( שנגבו  **

בין החברה למסלולים המנוהלים התחשבנות  .2020במהלך רבעון ראשון עמיתים בפועל מה
 . 2020לעניין דמי ניהול תבוצע במהלך רבעון שני 
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לת ובסביבתה מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנה – פרק ג'
 העסקית שחלו בתקופת הדוח והשפעתם על דוחות הכספיים 

 
)להלן  2020השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום הרבעון הראשון לשנת 

 :)בהשוואה לשנה קודמת ( התקופה הנסקרת(, היו כדלקמן

 Q1-2020 2019 

 9.02% 1.95%- מדד אג"ח ממשלתי כללי

 8.73% 4.5%- אג"ח כללי מדד

 21.27% 21.0%- 125מדד ת"א 

 14.99% 21.0%- 35מדד ת"א 

 22.34% 23.20%- דאו גונס 

500 P&S -20.00% 28.88% 

 7.79%- 3.15% דולר-ש''ח תשואה

 תמונת המאקרו

עם התפרצות נגיף  2020הכלכלה העולמית ספגה טלטלה חסרת תקדים במהלך הרבעון הראשון של 

הקורונה בסין ומשם אל כל העולם. במהלך חודש ינואר ותחילת פברואר, המגיפה הייתה ממוקדת 

נוספות באסיה אך בשאר העולם המחלה עוד לא פרצה. קו פרשת המים היה בסין ובמספר מדינות 

בפברואר בו ההתפרצות החלה באיטליה ומשם הנגיף התפשט במהירות לשאר  20-בסוף השבוע של ה

העולם. ככל שעברו הימים, ממשלות העולם החלו לנקוט בפעולות לסגירת גבולות וריחוק חברתי 

המוות עלו, כך ההגבלות החריפו כאשר  מקריו ו התחלואה וניבתהליך של אסקלציה בו ככל שנת

במהלך חודש מרץ, רוב מדינות העולם בהן הנגיף התפרץ נקטו במדיניות של סגר כללי. ההשלכות על 

הפעילות הכלכלית היו דרמטיות שכן הפעילות הכלכלית בכל העולם חוותה "עצירה פתאומית" של 

ם של האירוע הוביל לקשיים רבים בניתוח ההשלכות הפעילות הכלכלית. אופיו חסר התקדי

הכלכליות כאשר אי הוודאות בכל הנוגע לקצב ההתפשטות העתידי של הווירוס פוגעת גם היא 

בפעילות הכלכלית באופן חסר תקדים באופן שנכון לכתיבת שורות אלו עדיין לא ברור. על פי 

, ההתכווצות החדה ביותר 2020-ב 3.0%-בהתוצר העולמי צפוי להתכווץ  המעודכנת, IMF-תחזיות ה

של המאה הקודמת. לשם ההשוואה, במשבר הפיננסי העולמי, הצמיחה הגלובלית  30-מאז שנות ה

. בהתאמה, השווקים הגלובליים הגיבו להתפרצות הווירוס בעיקר מאז שהחל 0.1%-התכווצה ב

כאשר  30%-דות של יותר מלהתפשט באיטליה. במהלך הרבעון, שוקי המניות העולמיים רשמו ירי

 23-עם התגובה המאסיבית של הבנקים המרכזיים, השווקים החלו להתייצב לקראת סוף הרבעון )ב

במרץ נרשמה נקודת השפל בשווקים. בשל אופיו הייחודי של המשבר, ממשלות העולם נקטו בתגובה 

ת והחלו לנקוט בשני שלבים. בשלב הראשון, הבנקים המרכזיים בהובלת הפד חתכו את הריביו

במדיניות של הרחבה כמותית ללא מגבלות על הכמות. בנוסף, לאור הביקוש הרב לנזילות דולרית, 

הבנקים המרכזיים פעלו באופן מתואם על מנת לספק כל כמות של נזילות דולרית שתידרש. בשלב 

 השני, הממשלות החלו לנקוט במדיניות פיסקאלית מרחיבה תוך הגדלת הגירעונות. 
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הממשלות נקטו במספר רב של פעולות אשר כללו העברת כספים ישירה לאזרחים ועסקים, מתן 

 הלוואות ומענקים לעסקים ומשקי בית, דמי אבטלה מוגברים ודחיית תשלומי מסים ואגרות.

"העצירה הפתאומית" של הפעילות הכלכלית ברחבי העולם גבתה מחיר כבד משוקי הסחורות בכלל 

בביקוש  20%-ט כאשר על פי ההערכות, משבר הקורונה גרף לפגיעה של יותר מומשוק הנפט בפר

 העולמי לנפט, פגיעה שצפויה להיות מתמשכת. 

 כתוצאה 4.8%-על רקע משבר הקורונה, התוצר של ארה"ב התכווץ ברבעון הראשון של השנה ב

זר העסקי וירידה של בהשקעה של המג 8.6%בצריכה הפרטית, התכווצות של  7.6%התכווצות של מ

-, כלכלת ארה"ב צפויה להתכווץ בIMF-על פי תחזית ה 15.3%-ביצוא. בנוסף, היבוא ירד ב 8.7%

ושיעור  2019-ב 2.3%וזאת לעומת צמיחה של  10.4%-ושיעור האבטלה צפוי לטפס ל 5.9%-ב 2020

התכווצות  . הנתונים השוטפים שיצאו במהלך הרבעון בארה"ב אותתו על3.7%אבטלה שעמד על 

אך התביעות  4.4%-חסרת תקדים ועלייה חדה בשיעור האבטלה. שיעור האבטלה עלה בחודש מרץ ל

הראשוניות לדמי אבטלה מאותתות כי שיעור האבטלה עוד צפוי לעלות בחדות במהלך הרבעונים 

 2019-ב 2.3%, ירידה לעומת 1.5%הבאים. האינפלציה השנתית עמדה ברבעון הראשון של השנה על 

כאמור, הבנקים המרכזיים הגיבו במדיניות מוניטארית  וזאת על רקע ירידת מחירי האנרגיה בעולם.

מרחיבה בכל העולם בהובלת הפד. בתגובה למשבר, הפד הפחית את הריבית בשתי פעימות במהלך 

ובפעימה השנייה  1.25%-1.0%נ"ב לרמה של  50-חודש מרץ. בפעימה הראשונה הופחתה הריבית ב

. במקביל, הפד השיק הרחבה כמותית ללא מגבלות על 0.25%-0.0%-נ"ב ל 100-ופחתה בהיא ה

כמות, השיק כלים שונים לתמיכה בנזילות הדולרית במשק, החל לרכוש אגרות חוב קונצרניות 

והפעיל כלים רבים וחדשים על מנת להבטיח את זרימת האשראי מן הבנקים אל הכלכלה הריאלית 

בית והן לרשויות המקומיות. בצד הפיסקאלי, הממשל הוציא אל הפועל הן עסקים, הן משקי ה

טריליון דולר שמטרתה היא הזרמת סיוע באמצעות מענקים, דמי  2.3תכנית תמריצים בהיקף של 

אבטלה, הלוואות ואמצעים נוספים אל הכלכלה הריאלית במטרה לשמור על העסקים מלפשוט את 

בית בתקופה זו. אחד החידושים המשמעותיים ביותר הרגל במהלך המשבר ושמירה על משקי ה

דולרים לכל מבוגר  1,200בתכנית זו הוא סיוע ישיר למשקי הבית כאשר כל אזרח בארה"ב קיבל 

 דולרים עבור כל ילד.  500ועוד 

בדומה לארה"ב, נתוני הצמיחה באירופה רשמו ירידה חדה ברבעון הראשון של השנה. התוצר של 

. שיעור האבטלה בגוש 2019ברבעון האחרון של  0.1%לעומת צמיחה של  3.8%-ב גוש האירו התכווץ

. קצב האינפלציה השנתי עמד ברבעון 2019בדצמבר  7.3%בחודש מרץ לעומת  7.8%-האירו עלה ל

. הירידה באינפלציה נבעה בעיקר מירידת מחירי 2019-ב 1.3%לעומת   0.7%הראשון של השנה על 

הכריז על תכניות הרחבה כמותית ותמיכה נרחבת  ECB-מה לפד, ההאנרגיה העולמיים. בדו

חזר  ECB-למערכת הפיננסים ולכלכלה הריאלית על מנת להתמודד עם משבר הקורונה. בין השאר ה

לרכוש אגרות חוב ממשליות וקונצרניות עם הקלה משמעותית במגבלות שהטיל על עצמו בעבר 

מגבלות הרכישה על כל סדרה וכל מנפיק בשוק האג"ח  מבחינת איכות החוב הקונצרני וכן הסיר את

 הממשלתי. בנוסף השיק הבנק תכניות הלוואה רבות וסיפק נזילות דולרית ככל שתידרש.  

בגזרת מחירי הסחורות, הזעזוע הדרמטי לצד הביקוש העולמי הוביל לירידה חדה במחירי הסחורות 

+ לא עזר לייצור OPECה מצד מדינות בכלל ובמחירי הנפט בפרט. גם הסכם על קיצוץ התפוק

 סלהיכנמחירי הנפט שכן הפגיעה בצד הביקוש גבוהה משמעותית ביחס לקיצוץ שהוצע ואשר אמור 

ירד  BRENTמחיר חבית נפט מסוג  2019לתוקפו בתחילת חודש מאי. בסיכום הרבעון הראשון של 

 ת.לחבי 20.5$-ל 66%-ירד ב WTIלחבית ומסוג  22.7$-ל 66%-ב
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על רקע התחזקות  1המטבעותאל מול סל  %2.8-התחזק בבמהלך הרבעון הראשון של השנה הדולר 

אל מול הדולר  9.3%-מול הפאונד ו 6.5%מול הפסו המקסיקני,  24.4% אל מול האירו, 2.3%של 

 אל מול הין. 0.7%-הקנדי. מנגד, הדולר נחלש ב

מו נכון לכתיבת שורות אלו אך הנתונים בישראל, נתוני הצמיחה של הרבעון הראשון לא פורס

השוטפים מאותתים על התכווצות התוצר ברבעון הראשון. על פי תחזית בנק ישראל, התוצר 

. משבר הקורונה הוביל 2019-ב 3.5%לעומת צמיחה של  2020-ב 5.3%-הישראלי צפוי להתכווץ ב

, שירות התעסוקה דווח מעסיקים רבים במשק להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום. כתוצאה מכך

נכון לסוף חודש מרץ. עם זאת, חשוב לציין כי נתונים  24.4%על עלייה בשיעור האבטלה לרמה של 

אלו אינם הנתונים הרשמיים אשר מפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נכון לכתיבת 

עמד שיעור האבטלה שורות אלו, נתוני האבטלה לחודש מרץ עדיין לא פורסמו.  בחודש פברואר, 

 .2019בדצמבר  3.6%לעומת  3.4%בישראל על 

בשלושת החודשים הראשונים של השנה השקל סבל מתנודתיות גבוהה במיוחד על רקע משבר 

שקלים לדולר,  3.82-עם פריצת המשבר, השקל עבר פיחות חד כאשר רמתו הגיעה כבר להקורונה. 

ת בנק ישראל בשוק הריפו תרמו להרגעת שוק מתחילת השנה. עם זאת, פעולו 10.7%פיחות של 

שקלים לדולר.  3.55עד לרמה של  7.2%-במרץ ועד לסוף הרבעון השקל התחזק ב 17-המט"ח ומה

מול סל המטבעות. בפרט,  3.5%-התחזק באל מול הדולר.  2.7%-בסיכום הרבעון, השקל נחלש ב

 אל מול הפאונד. 0.8%-אל מול האירו וב 4.8%-אל מול הדולר, ב 2.8%-השקל התחזק ב

 אינפלציה, תקציב וריבית

. קצב האינפלציה השנתי 0.1%-מדד המחירים לצרכן ירד בשלושת החודשים הראשונים של השנה ב

בסוף הרבעון הראשון של השנה. בשל התפרצות נגיף הקורונה,  0.0%-ל 2019בסוף  0.6%-ירד מ

ראל נקט במספר רב של פעולות לתמיכה והזעזוע שנבע ממנו לשווקים ולכלכלה הריאלית, בנק יש

, השיק 0.1%-ל 0.25%-ביציבות הפיננסית ובפעילות הכלכלית. בנק ישראל הפחית את הריבית מ

תכנית של הרחבה כמותית במסגרתה התחייב לרכוש אגרות חוב ממשלתיות לאורך עקום התשואות 

דולרית לשווקים דרך שוקי  מיליארד שקלים. בנוסף, בנק ישראל החל לספק נזילות 50בהיקף של 

ההחלף. בנוסף, על מנת לייצב את שוק האג"ח הקונצרני, בנק ישראל החל לקבל אגרות חוב 

ומעלה כבטוחה עבור עסקאות ריפו וזאת על מנת לשמור על הנזילות ועל מנת  AAקונצרניות בדירוג 

 להפחית את התנודתיות בשוק האג"ח הקונצרני. 

עמד  2020)ללא מע"מ יבוא ביטחוני( בשלושת החודשים הראשונים של  סך הכנסות המדינה ממיסים

 95.2מיליארד ש"ח. מנגד, סך ההוצאות )ללא מתן אשראי( באותה התקופה עמד על  80.9על 

מיליארד ש"ח, בהתאם לצפי בעיקר מאחר ומדובר על תקציב המשכי )אין תקציב מאושר(. הגירעון 

בסיומו של  4.0%לרמה של  2019תוצר בסוף שנת  3.7%ל החודשים האחרונים עלה מרמה ש 12-ב

מהתוצר  11%-צפוי לעמוד על כ 2020-הרבעון הראשון. על פי ההערכות של בנק ישראל, הגירעון ב

וזאת על רקע ההרחבה הפיסקאלית שנועדה לאפשר למשק להתמודד עם משבר הקורונה. תכנית 

מיליארד ש"ח, כמחצית מההוצאה צפויה  90-הסיוע שהוכרזה על ידי הממשלה נאמדת בעלות של כ

להגיע דרך גיוס חוב. התכנית כוללת מתן מענקים לילדים, קשישים ונכים, מענקים לעסקים, דחיית 

 תשלומי מסים ואגרות והלוואות ייעודיות. 

 

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

. העלייה בעודף בחשבון השוטף 2018מיליארד דולר בשנת  9.5ת בהמשך לעודף של מיליארד דולר זא

מיליארד דולר  1.4מיליארד דולר בחשבון השירותים ועליה של  4.3נבעה בעיקר בשל עלייה של 

 מיליארד דולר. 3.3-בחשבון הסחורות.  העודף בחשבון השוטף ברבעון הרביעי הסתכם ב

  שוק הנגזרים

 7.6-הסתכם ב 35המסחר באופציות על מדד ת"א , מחזור 2020הרבעון הראשון לשנת בסיכום 

. בשוק המט"ח הסתכם מחזור מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס 1,192-ות אופציה או במיליון יחיד

מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות  127-המסחר באופציות דולר/שקל ב

 .2מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס 4.8-אירו/שקל הסתכם ב

 אג"ח מדינה

במהלך הרבעון  %3.0המדד נרשמה ירידה של באפיק צמוד  – אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 .3.7%-שנים( ירדו ב 2-5והבינוניות ) 4.7%-שנים( ירדו ב 5-10הראשון. אגרות החוב הארוכות )

במהלך  %1.1באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה ירידה של  – אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 .0.5%-שנים( ירד ב 2-5בינוני ), וחלקו ה2.0%-+ שנים( ירד ב5הרבעון הראשון. חלקו הארוך )

 ח קונצרני"אג

 40, מדדי תל בונד %7.1-בירד  20במדדי האג"ח הקונצרניים, מדד תל בונד  הרבעון הראשוןבסיכום 

ומדד  %4.6-בנקים ירד ב-בהתאמה. מדד תל בונד צמודות %6.8-ו %6.5-בירדו  60ותל בונד 

תאמה. ברמת המרווחים הרבעון הסתכם בה %15.2-ו %9.8-בירדו יתר ומדד תשואות -צמודות

 40נ"ב, מדד תל בונד  224-נ"ב ל 118-עלה ב 20בפתיחת מרווחים חדה. המרווח של מדד תל בונד 

נ"ב ומרווחו של מדד תל בונד  184-נ"ב ל 118-נ"ב, מדד תל בונד בנקים עלה ב 253-נ"ב ל 154-עלה ב

מיליארד ש"ח באמצעות אג"ח  15.3פיק, גויסו נ"ב. בגזרת גיוסי הון בא 470-נ"ב ל 275-שקלי עלה ב

 .3בהשוואה לגיוסים ברבעון המקביל אשתקד %10.1ברבעון הראשון, עליה של 

 לסיכום : 

בעקבות התפרצות מגפת הקורונה נרשמו ירידות שערים חדות בעיקר באפיקי המניות והקונצרני 

אג"ח הממשלתי ונרשם פיחות חד בשער בארץ ובעולם. במקביל נרשמו בעיקר ירידות באפיק ה

נכסי המסלולים המנוהלים נפגעו בעיקר השקל מול מרבית המטבעות העיקריים. באופן כללי 

 מירידה בשוקי המניות והאג"ח הקונצרני בישראל ובעולם. 

הנתונים השליליים  ברבעון האחרון גרמו לתשואה שלילית  במסלולים והקופות המנוהלות וזאת 

 גת הסיכון של המסלול .בהתאם לדר

 פעילות ועדת ההשקעות : 

 שבועית בימי -עם פרוץ המשבר החליטה ועדת ההשקעות להתכנס בתדירות שבועית, במקום דו

 שגרה.  

  ועדת ההשקעות פעלה על פי ההנחה כי סופו של המשבר לחלוף, ונקטה בשורה של צעדים

 שנועדו לנצל את המצב המיוחד שהשתרר בשווקים השונים. 

                                                           
 אתר הבורסה לניירות ערך. 2
 מקור: אתר הבורסה לניירות ערך 3
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  ההתפתחויות המקרו באופן שוטף אחר  ממשיכה לעקוב ולהתעדכןהחברה ועדת ההשקעות של

ביצוע התאמות ובהתאם לכך שוקלת  ואחר השינויים בשווקי ההון כלכליות בארץ ובעולם

וביצוע פעולות לניצול תגובות יתר  של המסלולים השוניםמדיניות ההשקעה ב נקודתיות

 ה על עקרונות הפעולה הקבועים של הועדה. כל זאת, תוך שמיר   .בשווקים

 

לקראת סוף החודש מרץ ובמהלך חודש אפריל נרשמו עליות ברוב אפיקי ההשקעה העיקריים אשר 

 בתשואות המסלולים המנוהלים. הושפעו מההתאוששות בבורסות העולם ואשר הביאו לתיקון ניכר 

אלפי ש"ח  .  1,796,876, שווי נכסי המסלולים המנוהלים  עומד על כ    2020י במא 18נכון ליום  

  . 31.12.2019מסך שווי נכסי הקופה ליום   6.6% –אומדן שווי הירידה בנכסי הקופה הינו  כ 

 

 

 

 

 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת – 'פרק ד
 

 אלפי ש"ח(:היקף הנכסים המנוהלים )ב

 
 

 
 שם הקופה

 שינוי היקף הנכסים נטו  היקף הנכסים נטו 

 באחוזים 931.12.201 200.203.31 
    

  (10.28)  1,600,980 1,436,459 ומטה  50מסלול לבני 

  (9.89)  698 629 60עד  50מסלול לבני 

  21.80  112,065 136,491 ומעלה  60מסלול לבני 

 ( (11.11 71,545 63,596 קופת פיצויים 

 ( (8.27 138,694 127,218 קרן השתלמות 
  (8.29)  1,923,982 1,764,393 סה"כ
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אירועים חריגים או חד פעמיים בעסקי החברה או החורגים ממהלך  – 'פרק ה

 העסקים הרגיל 
. COVID-19הגורם למחלת החל להתפשט בעולם וירוס  2020החל ממחצית חודש ינואר  .1

פת הקורונה'( והיא פוגעת בכל מדינות העולם, מגההתפשטות הינה בממדים של מגיפה )'

ובמיוחד בסין, בחלק ממדינות המזרח הרחוק, באיטליה וחלק ממדינות אירופה. משרד 

הבריאות הישראלי פרסם מגבלות גם בישראל בעקבות גילוי מספר מקרים של נגיף 

 "הקורונה" בישראל. 

ה ישיבת דירקטוריון מיוחדת לנושא בה נידונה היערכות החברה לתכנית החברה קיימ

 המשכיות עסקית , תוך התייחסות כדלהלן: 

  תוארה היערכות ועדת הנכסים המנוהלים חשיפה בפעילות ההשקעות והשפעה על .

ההשקעות למצב החדש, כולל קיום דיונים ברמה שבועית, וככל שיידרש, וכן קיום 

פות עם מנהל ההשקעות ומנהלת הסיכונים על מנת להגיב בסמוך שוט  התייעצויות

ככל שאפשר לנסיבות שיתפתחו ולהבטיח את שמירת נכסי הקופות והנזילות 

   הנדרשת.

  באופן שתישמר רציפות תפקודית ויכולת עמידה המסלולים המנוהלים  תפעול

ת ביעדי שירות והוראות הרגולציה. בהקשר זה נקטה החברה בצעדי זהירו

 סגירת לרבות עזרי הגנה,  והעמיתים והיערכות להגברת ביטחונם של העובדים

קבלת הקהל, וכן היערכות לעבודה מבית העובדים. בנוסף פנתה החברה לכל ספקי 

השרות העיקריים ובדקה מולם את היערכותם בהתאם ויכולתם לספק את השירות 

 ת גם אצל ספקים אלו. הנדרש לחברה במצב חירום זה וככל שתהיה פגיעה תפקודי

 ת תיקשור והסברה לציבור העמיתים לנוכח תחושת המשבר ששררה באותה פעולו

יבוריות בישראל. הפעולות כללו, בין השאר, קיום וובינרים )כנסים באמצעים עת בצ

לציבור העמיתים, בהשתתפות דמויות כלכליות בכירות שסקרו נושאים  דיגיטליים(

כמו כן, הופצה איגרת  למשברים אחרים בעבר.שונים הקשורים למשבר זה ו

 והיציבות.  אלקטרונית לציבור העמיתים במטרה לחזק את תחושת הבטחון

התקבל אישור הממונה על רשות שוק ההון להרחבת אוכלוסיית עמיתי  21.3.2017ביום  .2

 הקופה לבני ובנות זוגם של עובדי האוניברסיטה. 

, ביניהם יו"( לכלל לקוחותפועלים סהר"מ )להלן: "הודיע פועלים סהר בע 3.2.2020ביום  .3

החברה, כי הוא מסיים את פעילותו בתחום הקסטודיאן והברוקראז', כך שהוא יפסיק 

שירותי בהתאם, ולצורך איתור ספק . 3.8.2020להעניק שירותים אלו באופן סופי ביום 

קסטודיאן במקומו של פועלים סהר, החלה החברה בהליך תחרותי כפי המתחייב בהתאם 

להוראות הדין. נכון למועד הדוחות, החברה פועלת לאיתור ספק קסטודיאן במסגרת ההליך 

 .2020י להתחרותי כאמור, והיא עתידה לסיים את ההליך עד לסוף חודש יו

"ן שבבעלות החברה באמצעות חברת ניהול הנכסים נוהלו נכסי הנדל 28/2/2020עד ליום  .4

התקשרה החברה לקבלת שירותים אלו  1/3/2020החל מיום   'פירר הנהלת רכוש בע"מ'.

השירותים כוללים בעיקר איתור שוכרים, החתמה על   מחברת הניהול 'מאס קפיטל בע"מ'.

 ר. חוזי שכירות, גביית שכר הדירה וטיפול בתחזוקת יחידות הדיור והמסח

שומת מס שבח בגין מכירת הנכס ברחוב נחלת בנימין  2019חברת הגמל קיבלה במהלך שנת  .5

בת"א. על שומה זו הוגשה השגה ובעקבותיה נפתחו דיונים בפקיד שומה בנוגע לשאלת  9

חוות דעת משפטית שקיבלה על פי  חבות המס של הכנסות הנדל"ן הנרשמות בקופה.
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גין הכנסות הנדל"ן אולם בשלב זה לא ניתן להעריך את , הקופה אינה חייבת במס בהחברה

 סיכויי ההשגה שהוגשה ואת תוצאות הדיונים.

במהלך הרבעון הראשון ואף לאחריו השלימה החברה שינוי ארגוני שכלל, בין השאר, את  .6

השינויים הבאים במצבת העובדים: סמנכ"לית הכספים סיימה את תפקידה, עובדת במערך 

יימה את תפקידה, גויסו מנהלת שיווק ומנהל כספים, עוזר המנכ"ל השירות לעמיתים ס

קודם לתפקיד מנהל תפעול ושירות לעמיתים.   עובדי החברה אורגנו מחדש במחלקות 

הבאות: מחלקת שירות עמיתים, מחלקת שיווק, מחלקת כספים.  השינוי ניזום על ידי ועדת 

החברה צופה כי השינוי יביא לשיפור    המינהל ואושר על ידה ועל ידי דירקטוריון החברה.

 בביצועיה, תוך חסכון בעלויות. 

 

 

 

 

 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים  – 'פרק ו

 

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

מינמאלי לצורך פעילותה. כמו כן,  ת גמל ענפית ולכן לא חלה עליה דרישה להעמדת הון עצמיוקופ

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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 העסקית של החברה ויעדיה העיקריים תיאור האסטרטגיה  – 'פרק ח

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

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

 של השירות הניתן לעמיתים. על שיעור נמוך ככל שניתן של דמי הניהול ורמת גבוהה ככל שניתן 

 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.

  יים לצורך ביצוע העזרות בשותפים עסק 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 יהפוטנציאל הקיים בקרב עובדי האוניברסיטה העברית, גמלא

 בכפוף לאישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.  ןהחיסכוןהחיסכוי מעגל העמיתים ומוצר

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

 והטמעת ערך השירות בקרב עובדי החברה.   וידידותי לפניות העמיתים

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

 . שנועדו להטמיע את ההוראות השונות בתהליכי העבודה בחברה

 שוטף.באופן ת הגמל מחולקים לעמיתים והמנוהלים בקופ ההשקעה  כל רווחי מסלולי

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

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

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

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

הונתם הראשונה , אשר החלו כ: מר דוד זקן ומר דן מרידורהמכהנים בחברה הינםדח"צים השני 

 .2019בינואר 

.  2019שהחלו את כהונתם הראשונה ברבעון הראשון לשנת שלושה נח"צים מכהנים בועדת ההשקעות 

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

 ההון, ביטוח וחסכון.
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באמצעות מספר ועדות מרכזיות ופות הגמל שבניהול החברה קחברי הדירקטוריון מנהלים את 

 )חברי הועדות אינם בהכרח חברי דירקטוריון(:

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

מדיניות ההשקעות וממליצה בפני הדירקטוריון על  ההשקעות המפורטת של נכסי הקופה

ניהול  ,יהול סיכוניםנהועדה נעזרת בגופים ויועצים חיצוניים לצרכי השקעה )הכללית. 

 ( וכן במנהל ההשקעות החיצוני.  בצ", השתתפות באסיפות וכיוהחוב

  דירקטור חיצוני(. הועדה מפקחת ומנחה את מבקר  דוד זקןמר  –ועדת ביקורת: יו"ר(

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

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

. ועדת הביקורת ממלאת גם תפקיד של ועדת מאזן ודנה גם רשות 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

 .( ועדת נדל"ן וועדת שיווקשל החברה תקציב הפעילות

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

חת לשבועיים. ועדת הביקורת מתכנסת לארבע הצורך. ועדת ההשקעות מתכנסת לישיבות קבועות א

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 

ע של הועדות ושל מליאת לדירקטוריון על פעילות כל ועדה. כל הפרוטוקולים וחומרי הרק

 . מאובטח הדירקטוריון נגישים לחבריהם באמצעות אתר אינטרנט ייעודי

  ממונה אכיפה

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

ון חברה בהתאמה להוראות הרגולציה. סקר הציות נדההחברה ביצעה  סקר ציות לפעילות 

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

ממצאי סקר הציות. במסגרת תוכנית העבודה בודק הממונה כי נהלי על בסיס  2020האכיפה לשנת 

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

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

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

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

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

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

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

 תכוונת לבצע תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה .החברה אינה מ

 

 

 

 חקיקה ראשית המהותי לפעילות החברה  עדכוני  ההסדר תחיקתי –' יפרק 

תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים( )תיקון מס'  .1

 2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף –( )הוראת שעה 11

תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פורסם  7.4.2020ביום 

 . 2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף –( )הוראת שעה 11פנסיוניים( )תיקון מס' 

)ה( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, 11במסגרת תזכיר החוק מוצע לתקן את סעיף 

"( ולקבוע כהוראת שעה, החוק)להלן: " 2005-סליקה פנסיונים(, התשס"ה שיווק ומערכת

בתקופת משבר הקורונה, כי יתאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק 

 ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי.

נסיוני בסניפי הבנק, ולא יהיה )ה( לחוק קובע כי תאגידים בנקאיים יעניקו ייעוץ פ11סעיף 

באפשרותם להעניק ייעוץ פנסיוני מחוץ לכותלי הסניפים הקבועים. זאת, בין היתר, כדי להבטיח 

את התפתחות התחרות בתחום הייעוץ הפנסיוני ולמנוע מהבנקים לרכז בידם את הפעילות 

סיוני באופן בתחום הייעוץ האמור, וכדי לאפשר התפתחות של הפעילות בתחום הייעוץ הפנ

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ובעקבות פרסום תקנות שעת חירום, צומצמה היכולת  תחרותי.

של לקוחות להגיע לסניף הבנק, בפרט לשם קבלת ייעוץ פנסיוני. זאת, בשעה שהשינויים בשווקים 

יעוץ בארץ ובעולם, וסיום או צמצום העסקתם של עובדים רבים, מביאים לעלייה בצורך לקבלת י

כי באופן זמני יתאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ  הוצעלאור האמור,  פנסיוני.

פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי וכך לאפשר ללקוחות 

תיים התאגידים הבנקאיים ליהנות מייעוץ פנסיוני, במיוחד בעת הזאת שבה נוצרו שינויים משמעו

בשוק העבודה. זאת בדומה לייעוץ שלו זוכים כיום לקוחות של בעלי רישיון לפי החוק האמור 

 שאינם תאגידים בנקאיים.

 נכון למועד אישור הדוחות, המסמך הינו בגדר טיוטה שטרם אושר ונכנס לתוקף. 

 

 הארכת תוקף חיקוקים כתוצאה מהבחירות .2

 38סעיף לפיה בהתאם להוראות  הבהרהנה הממוהמשפטי של -פרסם היועץ 2.1.2020ביום 

לפיו כל חיקוק שפוקע בתקופה שבין חודשיים לפני תום כהונת הכנסת  לחוק יסוד הכנסת

 3חודשים לאחר כניסת תקופת כהונת הכנסת הנכנסת יעמוד בתוקפו למשך  3היוצאת ועד 

ן לתקנות התיקוחודשים לאחר תום תקופת כהונת הכנסת הנכנסת. מאחר וכך הוארך תוקף 

הוצאות ניהול ב ותהמכיר (2019עד סוף  נקבע ןהוראת שעה )שתוקפאושר בהוצאות ישירות 

כן נקבע כי תקרת סך כל ההוצאות הישירות, למעט הוצאות הנובעות ממתן . חיצוני

משווי  0.25%הלוואה/מהשקעה במניות לא סחירות למימון פרויקטים לתשתיות לא תעלה על 

 בתוך שנת הכספים שחלפה. נכסי הקופה/ המסלול
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 :משניתחקיקה 

 תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( .3

פורסמו מספר תקנות שעת חירום בקשר עם התפשטות הנגיף  2020במהלך הרבעון הראשון לשנת 

"(. תקנות שעת החירום מסדירות בין היתר את ההוראות תקנות שעת חירוםבישראל )להלן: "

 פעילות; וכן הוראות לעניין הגבלת מספר העובדים במקום העבודה.  לעניין חובת בידוד; הגבלת

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
 

 

 (2020-9-1ראות החוזר המאוחד לעניין עסקה בין צדדים קשורים )חוזר תיקון הו .4

 

לפרק ניהול נכסי  פורסם תיקון לפרק ניהול נכסי השקעה בחוזר המאוחד 13.1.2020ביום 

אשר מטרתו להסדיר ביצוע עסקאות  בעניין השקעה בצדדים קשורים השקעה בחוזר המאוחד,

משקיעים מוסדיים המנויים על אותה קבוצת לרכישה ומכירה של נכסים לא סחירים בין 

  .משקיעים

 :התנאים לביצוע העסקאות כאמור

  וועדת ההשקעות סבורה כי קיימות נסיבות חריגות לביצוע העסקה והיא נעשית לטובת

 .העמיתים

 מחברה לציטוט מחירים ובהיעדר שיערוך  שווי הנכס הלא סחיר ייקבע בהתאם לשערוך

 אושר ע"י ועדת הביקורת.ייבחן וילוי, שמינויו תלתי ע"י מעריך שווי ב  כאמור

  העסקה.ביצוע ועדת השקעות בחנה ואישרה את 

 ,תאושר  ככל שקיימת זהות בין רוב החברים בוועדות ההשקעה של הגופים המוסדיים

 העסקה גם ע"י ועדה חיצונית בלתי תלויה שתמונה ע"ע הצדדים.

 י עסקים ממועד אישור העסקה בצירוף המידעימ 4על עסקה כאמור יש לדווח לממונה תוך  

 הרלוונטי.

 החוזר. החברה פועלת בהתאם להוראות )יום פרסומו( ו 13.1.2020תחילתו של החוזר היא ביום 

  

 הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות .5

 

 2020לשנת המס ן פטור מניכוי מס במקור למתהוראות  מה רשות המיסיםפרס 22.1.2020ביום 

 מקופת גמל.קטנים במשיכת סכומים 

ללא  וראה זו מאפשרת לבעלי הכנסות נמוכות למשוך כספי תגמולים ופיצויים מקופות גמלה 

 )כפוף לקבלת הצהרה חתומה ע"י המבקש(. ניכוי מס מרשות המיסים אישור

תערוך להוראות התאמות מדי שנה )רשות המיסים  2020הוראה זו תקפה עד לסוף שנת 

 ובמידת הצורך(.

  רשות המיסים. הדין ובכלל זה בהתאם להנחיותהחברה פועלת בהתאם להוראות 
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הכרזת הממונה על שוק ההון למעבר הגופים  –משבר נגיף הקורונה : 2016-2020שה.  .6

 המוסדיים לעבודה במתכונת מצומצמת

משרד הבריאות להתמודדות עם התפרצות נגיף  ובהמשך להנחיות שפרסם 17.3.2020ביום 

-2013-9הקורונה, הממונה על שוק ההון  הודיע לכל הגופים המוסדיים לפעול לפי הוראות חוזר 

שעניינו המשכיות עסקית בגופים מוסדיים. כמו כן, הממונה הבהיר כי הגופים נדרשים  11

ללקוחותיהם בתהליכים  להקצות משאבים מתאימים על מנת שיוכלו להמשיך ולתת שירות

וכי  םלמתן שירותים בערוצים הדיגיטליי םחיוניים. עוד נקבע, כי הגופים יחזקו את יכולותיה

ניתן לצמצם את שירותי קבלת הקהל לשירותים חיוניים בלבד. לבסוף הממונה הורה לגופים 

יכונים המוסדיים להמשך לפעול להרחבת עבודת העובדים החיוניים מרחוק תוך ניהול כל הס

 הכרוכים בך. 

החברה יישמה את הנחיות הממונה והיא עוקבת אחר העדכונים וההנחיות השוטפות 

 שמפרסם הממונה מעת לעת. 

 

 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני : 3-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .7

ובמסגרתו  מבנה אחידפרסם הממונה עדכון לחוזר  26.3.2020ביום בעקבות משבר הקורונה 

 מועדי כניסה לתוקף של הוראות/ ממשקים כדלקמן:דחה את 

 21.6.2020נדחו הוראות הנספחים לחוזר מבנה אחיד שהיו צפויים להיכנס לתוקף ביום  .א

 .22.11.2020ליום 

נקבע כי ייכנס לתוקף ביום  –ממשק המעסיקים "הרשאה לחיוב חשבון קופת גמל"  .ב

21.2.2021. 

ניסה לתוקף של ממשק מעסיקים )כללים לעניין העברת מידע מבעל רישיון נדחה מועד הכ .ג

( מיום 1נספח ה' –למעסיק ולגוף מוסדי לעניין אופן חלוקת כספים בין קופות גמל 

 .21.2.2021ליום  21.6.2020

 מתפעל.החברה פועלת בהתאם להנחיות החוזר באמצעות הגורם ה

 

שנתי בגין פרמיות, פוליסות ותשלום עמלות של דיווח : 1-10-2020חוזר גופים מוסדיים:  .8

 הוראת שעה  –גופים מוסדיים 

בעקבות משבר הקורונה והקושי הצפוי לגופים המוסדיים להיערך מבחינת משלוח הדיווחים 

המתירה דחייה בת חודש ימים פרסם הממונה הוראת שעה בעניין  29.3.2020ביום לממונה, 

יהיה  כך שניתן ות ותשלום עמלות של גופים מוסדייםעל פרמיים שנתיבמשלוח הדיווחים ה

 .30.4.2020להעביר את קובץ העמלות וקובץ הנתונים הנוספים עד ליום 

 .בהתאם להוראות הממונה פעלה החברה 
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 עדכון  -אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל: 4-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .9

ם עדכון לחוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת פורס 26.3.2020ביום בעקבות משבר הקורונה, 

לפיו נדחה מועד כניסת החוזר לתוקף וחיוב המעסיק לדווח בדיווח ממוכן ביחס למעסיק  ,גמל

  .21.2.2020ליום  25.6.2020מיום  10 -עובדים אך לא יותר מ 4המעסיק לפחות 

 
 דיווחים לממונה : 5-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .10

 

שהוכרז לנוכח מגפת הקורונה, לנוכח עומסי העבודה בגופים המוסדיים  בעקבות מצב החירום

 2019ומתוך מטרה להקל, האריך הממונה את המועדים להגשת חלק מהדיווחים בגין שנת 

הארכת המועדים שנקבעה בחוזר כוללת, בין היתר,  מתן . 2020וביחס לרבעון הראשון לשנת 

יבי תשואה, דיווח בנושא הוצאות ישירות ודיווח ימים בדיווח בנושא פרסום מרכ 30ארכה של 

בנושא עמלות גופים מוסדיים. כמו כן חוזר זה פוטר את הגופים המוסדיים מהגשת דוחות 

 בעותקים קשיחים, נוכח הוראות משרד הבריאות והמעבר לעבודה מרחוק.

 .בהתאם להוראות הממונה  תעלופהחברה 

 

 על אישור השקעות במקרים מיוחדים   הוראת שעה: הודעת הממונה: 756-200ש.ה  .11

וזאת מתוך  בעניין השקעה באג"ח קונצרניותפרסם הממונה את הוראת השעה  2.4.2020 ביום

 הבהורא. גופים מוסדיים בניהול נכסי השקעההגמישות ומהירות תגובה של מטרה לאפשר 

 25% -ום הבמק מסדרה של אג"ח קונצרני/ ני"ע מסחריים 49%נקבע, כי ניתן להשקיע עד 

 .המותרים היום

שעת החירות או פקיעת תוקף תקנות  30.9.2020ועד ליום  2.4.2020האישור בתוקף מיום 

 .)הגבלת מס' עובדים(,, לי המוקדם מביניהם

 .בהתאם להוראות הממונה פועלת  החברה 

 

תיקון הוראות החוזר המאוחד -"חריגה מכללי ההשקעה" : 6-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .12

 ניהול נכסי השקעה" "

 

פורסמה הוראת שעה שעניינה "חריגה מכללי השקעה וסטייה ממדיניות  2.4.2020ביום 

 השקעה",

דיווח לממונה על חריגה אקטיבית או חריגה פאסיבית מהותית בהתאם להוראת השעה 

ימים ממועד  30בתוך  30.6.2020ועד ליום  2.4.2020בתקופה מיום  תבוצעמתקנות השקעה 

 .ימים( 10)במקום  י החריגה לראשונהגילו

 משיעור  10%, יראו חריגה של עד 30.6.2020ועד ליום  2.4.2020, כי בתקופה מיום בנוסף נקבע

כחריגה פאסיבית )כלומר חריגה כאמור לא תחייב תיקון מיידי  -החשיפה הצפוי באפיק מסוים 

משיעור  10%סטייה בטווח של עד פי הוראת השעה -על .כפי שנדרש עד כה( המדיניות ו/או שינוי

 תיחשב כחריגה פאסיבית. –החשיפה הצפויה 

 .בהתאם להוראות הממונה פועלת  החברה 
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מתן הלוואות  –הוראת שעה עקב משבר הקורונה  –: ניהול נכסי השקעה 1-2-2020חוזר גמל  .13

 לעמיתים 

ות חוזר ניהול נכסי פורסמה הוראת שעה עקב משבר הקורונה המתקנת את הורא 6.4.2020ביום 

השקעה בעניין מתן הלוואות לעמיתים. במסגרת הוראות התיקון לחוזר, ניתנה ניתנת האפשרות 

לגוף מוסדי להעמיד הלוואה בשיעור גבוה משיעור של שלושים אחוזים לחוסכים שיש להם 

מקור הכנסה חודשי קבוע, בדמות קבלת קצבת זקנה מקרן פנסיה או מחברת ביטוח או 

ות קבלת פנסיה תקציבית. בנוסף, חוזר זה מאפשר לגוף מוסדי להאריך את תקופת באמצע

החזר ההלוואות של הלוואות חדשות, לתקופה של חמש עשרה שנה חלף תקופה של שבע שנים 

שקבועה כיום. כמו כן, חוזר זה קובע כי ביחס להלוואות קיימות, גוף מוסדי יהיה רשאי לפרוס 

 הלוואות לתקופה נוספת של עד חמש עשרה שנים.את תקופת ההחזר של יתרת 

 .בהתאם להוראות הממונה פועלת  החברה 

 

 )המשך( עדכוני חקיקה -פרק ה' 
 הוראת שעה  –שירות ללקוחות גופים מוסדיים : 9-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .14

ת פורסמה הוראת שעה לחוזר שירות ללקוחות גופים מוסדיים. במסגרת הורא 16.4.2020ביום 

להוראת המעבר כפי שנקבעה בחוזר, כך שאפשרו לגופים  4השעה תוקנה הוראת סעיף 

המוסדיים לחרוג מזמני המענה הנדרשים בחוזר ולהחריג מהממוצע השנתי את נתוני המענה 

ועד למועד פקיעתן של תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים  15.03.2020בתקופה שמיום 

, או כל חיקוק אחר 2020-פשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ףבמקום עבודה לשם צמצום הת

שיבוא במקומן. כמו כן, הרשות נעתרה לצורך של הגופים המוסדיים להיערך ליישום הוראות 

להוראת השעה( ותחילתו נקבעה ליום  5החוזר ובמסגרת זו תוקן סעיף התחילה )סעיף 

29.10.2020. 

 .בהתאם להוראות הממונה פועלת  החברה 

 

פרק ניהול נכסי השקעה  –תיקון הוראות החוזר המאוחד : 7-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .15

  )קרנות סל והסדר חוב(

לאפשר מתוך מטרה  הוראת שעה בנושא קרנות סל והסדר חובפרסם הממונה  2.4.2020ביום 

 השקעות בתקופת המשבר.הגמישות רבה יותר של 

 20%מסוימים מעל  מוסדי להחזיק בתנאים האפשרות של גוףבהתאם להוראות המתוקנות  .א

במסגרת הסדר  מאמצעי שליטה בתאגיד לווה הורחבה גם למקרים של קבלת אמצעי שליטה

 הוראה זו בתוקף מיידי )ללא הגבלת זמן(. חוב.

בהוראת השעה נקבע כי ניתן לגבות בגין קרן  :בגין השקעה בקרן סל הוצאות ישירותגביית  .ב

ד המדדים הקבועים בחוזר, המוחזקת למסחר )כלומר קרן סל סל, שאינה עוקבת אחר אח

, 0.1%שנרכשה במטרה להימכר בטווח קצר, לצורך הגברת הנזילות( דמי ניהול של עד 

שיוכרו כהוצאות ישירות, ובלבד ההוצאה הכוללת בגין קרנות סל מסוג זה לא תעלה על 

 מנכסי הקופה. 0.0125%

על קרנות סל המוחזקות למסחר והיקף תשלום  יש לדווח לוועדת השקעות באופן שוטף .ג

 הישירות בגינן. ההוצאות 

 .30.6.2020ועד ליום  2.4.2020הוראת השקעה הזו תחול על קרנות סל שנרכשו מיום 

 .2020ההוצאות הישירות בגין קרנות סל שנרכשו כאמור, יוכרו עד לסוף שנת 

 .בהתאם להוראות הממונה פועלת  החברה 
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 –"ניהול נכסי השקעה"  5לשער  4פרק  –תיקון הוראות החוזר המאוחד : 7-9-2020ר חוז .16

 הוראת שעה על רקע אירוע הקורונה )אנליזות ותניות( 

לאפשר גמישות רבה יותר בביצוע השקעות מתוך מטרה  פורסמה הוראת השעה 5.4.2020ביום 

 עיקרי התיקונים: בתקופת המשבר. וביחס להיקף האנליזה

בהתאם להוראות הדין, טרם רכישת אגרת חוב גוף מוסדי נדרש להכין אנליזה  –אנליזה הכנת 

שנים לפחות, המתייחסת  3הנסמכת על מסמכי הנפקה וניתוח דוחות לתקופה של  כתובה

בהוראת השעה נקבע,  למאפייני המנפיק והאג"ח כמפורט בנספח לחוזר. לפרמטרים הקשורים

שתאושר ע"י  ח בשוק משני, בכפוף לעריכת אנליזה במתכונת"כי חרף האמור, ניתן לרכוש אג

הוראה   וועדת השקעות, תוך התייחסות לרלוונטיות של הפרמטרים שמפורטים בנספח לחוזר.

 .31.7.2020זו בתוקף עד ליום 

בהתאם הוראות הדין אנליזה תהא תקפה לפרק זמן שלא יעלה על שנה  –פקיעת אנליזה 

בהוראת השעה נקבע, כי אם פקע תוקף  קעות ואירועים מהותיים(.)בהתאם למדיניות ועדת הש

אנליזה מעודכנת עד ליום  ניתן לערוך – 31.7.2020ועד  5.4.2020האנליזה בתקופה שבין 

31.8.2020. 

בהתאם להוראות הדין, גוף מוסדי נדרש לקבוע מדיניות  –תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות 

מידה פיננסיות, שיכללו באגרות חוב שהוא רוכש. הוראת השעה  תניות חוזיות ואמותלעניין 

 נקבע, כי לעניין רכישת אג"ח בשוק המשני, גוף מוסדי יהיה פטור מקיום הוראות החוזר לעניין

 תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות, בכפוף לקביעת מדיניות חלופית ע"י ועדת השקעות. 

 .31.7.2020הוראה זו בתוקף עד ליום 

 .בהתאם להוראות הממונה פועלת  חברה ה

 

הוראות שעה על רקע אירועי  –: דירקטוריון גוף מוסדי 10-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .17

 הקורונה  

פורסמו הוראות שעה על רקע אירועי הקורונה המתקנות את הוראות לחוזר  20.4.2020ביום 

דירקטוריון וועדותיו להתכנס דירקטוריון גוף מוסדי. במסגרת הוראת השעה מבוטלת חובת ה

לפחות פעם ברבעון באופן פיזי; מתאפשר לדירקטוריון לדחות דיונים בנושאים ודיווחים אשר 

מועדם קבוע בהוראות הממונה, ובתנאי שהדירקטוריון מצא שאין בדחיה כדי להשית סיכון 

ע הקורונה;  מהותי על הגוף המוסדי או לקוחותיו, וכי הדיון או הדיווח אינו קשור לאירו

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 

כי גוף מוסדי ימסור לממונה תמצית החלטות דירקטוריון או ועדות שהתקבלו בישיבה זו, נקבע 

 ימי עסקים ממועד קיום הישיבה.   5שעסקה באירוע הקורונה לכל המאוחר 

 .בהתאם להוראות הממונה פועלת  החברה 

 

ון : דחיית מועד פרסום ודיווח דוחות תקופתיים לרבעון הראש11-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .18

 2020של שנת 

פורסמה הוראת שעה בדבר דחיית מועד פרסום ודיווח דוחות תקופתיים לרבעון  21.4.2020ביום 

. במסגרת הוראות הוראת השעה, הוארכו המועדים האחרונים להגשת 2020הראשון של שנת 

ימים, כך שגוף  30-ב 2020הדוחות הכספיים של הגופים המוסדיים בגין הרבעון הראשון לשנת 
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במאי  30)במקום עד ליום  2020ביוני  30מוסדי נדרש להגיש את הדוחות התקופתיים עד ליום 

2020  .) 

 .בהתאם להוראות הממונה פועלת  החברה 

 

 

 

 גילוי לבקרות הפנימיות   -'יארק פ

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי: 

התקופה המכוסה  , העריכו לתוםהחברה של  מנהל הכספים בשיתוף 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  מנהל הכספיםוהחברה 

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

 .שוק ההוןרשות בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על 

  

 בקרה פנימית על דיווח כספי:

על  החברה לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  31.3.2020 –במהלך הרבעון המסתיים ביום 

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

 .על דיווח כספי
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  וההפסדרווח ה על ביניים ות דוח
 
 

     
תקופה של ל  

שלושה 
חודשים 

 שהסתיימה
במרץ  31ביום 
2020  

לתקופה של 
שלושה 

חודשים 
שהסתיימה 

במרץ  31ביום 
2019 

לשנה  
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 2019  

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 
     
     

     הכנסות
 7,690 2,108 2,112 5 מקופות גמלדמי ניהול מ
     
     

     הוצאות

 7,672 2,103 2,108 6       הוצאות הנהלה וכלליות 

 18 5 4  הוצאות מימון 
 7,690 2,108 2,112  סך כל ההוצאות

     
 - - -  רווח לתקופה 

 
 
 
 

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

"הקופה"( הוקמה והתאגדה  -עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים )להלן לקופת התגמולים  .א
על שירותים  . בהיותה קופה מאוגדת כחברה, היא הוגדרה לפי חוק הפיקוח1983בחודש ינואר 

"חוק קופות הגמל"( גם כחברה מנהלת לעניין כל  -)להלן  2005-פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה
)ו( לחוק קופות הגמל באופן שהקופה מנוהלת 86דין. הקופה פעלה בהתאם לנדרש בסעיף 

"החברה -בנאמנות בעבור עמיתיה בידי חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ )להלן
)ו( לחוק קופות גמל חדלה הקופה  86בעקבות ביצוע השינוי המבני כנדרש בסעיף  הלת"(.המנ

 "השינוי המבני"(. -להיות ישות משפטית נפרדת )להלן 

 מסלולים מנוהלים  .ב

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

שפורסם על ידי הממונה נדרשה החברה המנהלת  בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים
להתאים את מסלולי ההשקעה בקופה  למסלולי ההשקעה בהתאם להוראות החוזר. 

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

ומסלול  50הכללי יהפוך למסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים עד לגיל 
 60מניות יהפוך למסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לבני  10%ההשקעה עד 

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

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

כספיים מסלול זה אינו הדוחות האולם נכון למועד הוצאת  2016המסלול נפתח  בחודש ינואר 
 פעיל.

הועברו לניהול החברה  קרן ההשתלמות לעובדי האוניברסיטה  2018לאוקטובר  1אריך החל מת .ג
נוהלו  2018בספטמבר  30העברית וקופת הפיצויים לעובדי האוניברסיטה העברית שעד לתאריך 

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

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

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

 וכל הכנסותיה והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים בקופות המנוהלות.

 השנתיים הכספיים הדוחות עם יחד החברה של ביניים התמציתיים הכספיים בדוחות לעיין יש .ה
דוחות  במסגרתובאו , לא הלכןוהביאורים המצורפים להם.  2019 בדצמבר 31 ליום החברה של

עדכונים בלתי משמעותיים יחסית למידע שכבר  בדבר ביאוריםאלה  בינייםכספיים תמציתיים 
 .החברה של האחרוניםדווח בביאורים לדוחות הכספיים השנתיים 

 אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים: .ו

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

החישוב בדוחות  ושיטות חשבונאית מדיניות אותהביניים נערכו לפי  התמציתייםהדוחות הכספיים 
 .הכספיים השנתיים

 

 מגזרי פעילות  - 3אור יב
קרן השתלמות מנהלת גם  2018באוקטובר  1והחל מיום , החברה מנהלת קופת גמל ג'1אור יכאמור בב

  וקופה אישית לפיצויים.
 

 הון מניות - 4אור יב
 

, 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 

 עדר הון עצמי.בהתחייבויותיה לעמיתים בה
 

 קופות גמלמהכנסות מדמי ניהול  - 5אור בי
 

תקופה של שלושה  ל
 חודשים שהסתיימה

 2020במרץ  31ביום 

תקופה של שלושה ל
 יימהשהסתחודשים 

 2019במרץ  31ביום 
  

 
 סתיימההש לשנה

 2019 בדצמבר 31ביום 

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   
    

 6,375 1,734 1,724 50מסלול לבני גיל עד 

 3 2 1  60ועד  50מסלול לבני גיל 

 457 131 156 ומעלה  60מסלול לבני גיל 

 294 85 77 קופת פיצויים

 561 156 154 קרן השתלמות

    
    

 7,690 2,108 2,112  סך הכל
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 הוצאות הנהלה וכלליות  - 6אור יב

 

של שלושה   תקופהל
 חודשים שהסתיימה

 2020במרץ  31ביום 

תקופה של שלושה ל
 שהסתיימה  חודשים 

 2019במרץ  31ביום 
 

 סתיימההש לשנה
 בדצמבר 31ביום 

2019 

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   
    

 3,262 894  848  נלוותשכר ו

 1,128 277  312  דמי תפעול 

 795 158  250  שכר דירקטורים

 409 90  106  יעוץ השקעות )מנהלי תיקים(

 139 79  78  משפטיות

 136 66  8  פרסום ושיווק

 614 202  154  מקצועיות

 218 72  75  שכר דירה ואחזקת משרד

ימי עיון ספרות והכשרה 

 מקצועית  

 

 5  

 

9 54 

 480 144  146  שירותי מחשוב

 141 39  55  ביטוחים

 296 73  71  פחת והפחתות 
    

 7,672 2,103 2,108 הנהלה וכלליותהוצאות  סך הכל
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 התפתחויות אחרות  – 7באור 
"הקורונה" במדינות רבות בעולם.  וירוסחלה התפרצות של מגפת  2020במהלך הרבעון הראשון לשנת 

ה למדינות אחרות, נקטה ישראל בשורת כחלק מתהליך בלימת התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ובדומ

צעדים, במסגרתם פרסם משרד הבריאות הישראלי סדרת מגבלות על פעילות והתנהלות כלל הציבור 

בעקבות התפרצות  בישראל, אשר השפיעו באופן מיידי על פעילות המשק בכלל ועל שוק ההון בפרט.

ות והקונצרני בארץ ובעולם אשר הגיעו מגפת הקורונה נרשמו ירידות שערים חדות בעיקר באפיקי המני

 לשיאם באמצע חודש מרץ.

לקראת סוף חודש מרץ ובמהלך חודש אפריל נרשמו עליות ברוב אפיקי ההשקעה העיקריים אשר  

לעניין פעולות שנקטה  .הושפעו מההתאוששות בבורסות העולם ואשר הביאו לתיקון ניכר בתשואות

ראה בדוח  הקופות המנוהלותוהשלכה על נכסי רונה החברה במסגרת התמודדותה עם נגיף הקו

   הדירקטוריון.


