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  וההפסדרווח ה  על ביניים ות דוח

 
 

  

לתקופה של שישה  חודשים 
 סתיימה הש

 ביוני  30ביום 

לתקופה של שלושה  חודשים 
 סתיימה הש

 ביוני  30ביום 

 
   לשנה

 מה סתייהש
  31ביום 

 דצמברב
  2020 9201 2020 9201 9201 
 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

      

 7,690 1,830 2,152 3,938 4,264  מקופות גמל דמי ניהול מ
       הוצאות

 7,672 1,826 2,149 3,929 4,257    ליותנהלה וכלהוצאות ה

 18 4 3 9 7  הוצאות מימון 
 7,690 1,830 2,152 3,938 4,264  סך כל ההוצאות 

       
 - -  - -  רווח לתקופה

 
 
 
 

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

התגמולי .א העקופת  של  הם  )להלן  ובדים  בירושלים  העברית  הוקמה    -אוניברסיטה  "הקופה"( 
. בהיותה קופה מאוגדת כחברה, היא הוגדרה לפי חוק הפיקוח על  1983והתאגדה בחודש ינואר  

"חוק קופות הגמל"( גם כחברה מנהלת    -)להלן    2005-שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 
ה דין.  כל  בהלעניין  פעלה  לנדקופה  בסעיתאם  ש86ף  רש  באופן  הגמל  קופות  לחוק    ופההק)ו( 

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

 . להיות ישות משפטית נפרדתהקופה 

 לים  מסלולים מנוה .ב

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

חוזרב להוראות  מוסדיים  התאם  נדרש  גופים  הממונה  ידי  על  המנהלת    השפורסם  החברה 
למסלולי ההשקעה בהתאם להוראות החוזר. דירקטוריון    בקופהלהתאים את מסלולי ההשקעה  

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

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

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

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

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

ברסיטה  יהועברו לניהול החברה  קרן ההשתלמות לעובדי האונ  2018לאוקטובר  1החל מתאריך   .ג
נוהלו    2018בספטמבר    30העברית וקופת הפיצויים לעובדי האוניברסיטה העברית שעד לתאריך  

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

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

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

 אותיה נזקפות לחשבונות העמיתים בקופות המנוהלות. צוכל הכנסותיה והו

ם ביניים של החברה יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים  יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתיי .ה
והביאורים המצורפים להם. לכן, לא הובאו במסגרת דוחות    2019בדצמבר    31של החברה ליום  

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

 :בינלאומיים כספי דיווח תקני אימוץ .ו

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

הכספיי בדוחות    םהדוחות  החישוב  ושיטות  חשבונאית  מדיניות  אותה  לפי  נערכו  ביניים  התמציתיים 
 השנתיים. הכספיים 

 

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

 וקופה אישית לפיצויים.  
 

 הון מניות  - 4באור 
 

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

 בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי. 
 

 קופות גמלמהכנסות מדמי ניהול  - 5אור בי

 ההרכב

 

שישה  חודשים  ללתקופה ש
 סתיימה הש

 ביוני  30ביום 

לתקופה של שלושה  חודשים 
 סתיימה הש

 יוני ב 30ביום 

 
  לשנה

 סתיימה הש
  31ביום 

 בדצמבר
 2020 9201 2020 9201 9201 
 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      

 6,375 1,524 1,749 3,258 3,473   50גיל  דמסלול ע

 3 1 1 3 2   60ועד    50מסלול מגיל  

 457 105 163 236 319 ומעלה    60מגיל   מסלול

 69 79 154 156 קופת פיצויים 
294 

 561 131 160 287 314 קרן השתלמות 
 7,690 1,830 2,152 3,938 4,264 סך הכל
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 ות  יהוצאות הנהלה וכלל - 6אור יב
 

 

לתקופה של שישה  חודשים 
 שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 

לתקופה של שלושה  חודשים 
 תיימה שהס
 ביוני  30ביום 

 
 סתיימה הש לשנה
 בדצמבר  31ביום 

 2020 9201 2020 9201 9201 
 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      

 3,262 759 960 1,653  1,808  שכר ונלוות  

 1,128 252 300 511  612  דמי תפעול  

 795 164 275 322  525  שכר דירקטורים  

 409 107 107 197  213  יעוץ השקעות ) מנהלי תיקים ( 

 139 30 93 109  171  משפטיות  

 136 36 51 102  59  פרסום ושיווק  

 614 204 99 406  243  מקצועיות  

 218 46 58 118  133  שכר דירה ואחזקת משרד 

 54 18 4 27  9  קצועית   ימי עיון ספרות והכשרה מ

 480 98 89 260  245  שירותי מחשוב   

 141 33 38 72  93  ביטוחים   

 296   79 75 152  146  פחת  והפחתות 
 4,257 3,929 2,149 1,826 7,672 

  אחרות ויות התפתח – 7באור 
ות רבות בעולם.  "הקורונה" במדינ  וירוסחלה התפרצות של מגפת    2020במהלך הרבעון הראשון לשנת  

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

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

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

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

 לשיאם באמצע חודש מרץ. 

עליו   נרשמו  אפריל  חודש  ובמהלך  מרץ  חודש  סוף  ברולקראת  אשר  ת  העיקריים  ההשקעה  אפיקי  ב 

נ לתיקון  הביאו  ואשר  העולם  בבורסות  מההתאוששות  בתשואותהושפעו  שנקטה    .יכר  פעולות  לעניין 

הקורונה   נגיף  עם  התמודדותה  במסגרת  המנוהלות  החברה  הקופות  נכסי  על  בדוח  והשלכה  ראה 

    הדירקטוריון.



 יברסיטה העברית בע"מ חברת הגמל לעובדי האונ

\ 
  1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 דוח הדירקטוריון 

 
 

 שנסתיימה  תקופהל

 30.6.2020ביום  
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 תוכן דוח דירקטוריון 
 
 

 מספר  
   

 3 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת  -פרק א' 
   
   

 4 מהותיים מצב עסקי החברה המנהלת, ותוצאות הפעילות ושינויים   -פרק ב' 
   
   

ובסביבתה    -' גפרק  המנהלת  החברה  בפעילות  והתפתחויות  אירועים  מגמות, 
   העסקית שחלו בתקופת הדוח והשפעתם על דוחות הכספיים

9 

   
   

 14 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת   - ד'פרק 
   
   

ממהלך    - ה'פרק  החורגים  או  החברה  בעסקי  פעמיים  חד  או  חריגים  אירועים 
 העסקים הרגיל 

14 

   
   

 15 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים  - ו'פרק 
   
   

 15   עסקאות מהותיות - ז'פרק 
   
   

 16 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים - ח'פרק 
   
   

 18 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל  - ט'פרק 
   

 18   עדכוני ההסדר התחיקתי המהותי לפעילות החברה - י'פרק 
   
   

 22   גילוי לבקרות הפנימיות - יא'פרק 
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 מאפיינים כללים של החברה  - פרק א'

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

קופת    2015ביולי   את  בנאמנות  לנהל  במטרה  פרטית  לעובדי  כחברה  התגמולים 

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

החלה   .2 החברה  לביצוע  ש  לאחרפעילות  הממונה  אישור  המבניהתקבל    ו במסגרת  השינוי 

בין   הפרדה  הגמל  בוצעה  קופת  המנהלת תכנית  החברה  לעובדי    לבין  הגמל  "חברת 

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

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

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

החברה   של  והחשבונאית  התפעולית  הארגונית,  בתשתית  המנוהלות  הקופות  תפעול 

תפעול שהוציאה חברת הגמל.  סי בהוצאות האת החלק היח   ובתמורה שילמה חברת הניהול

  –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 

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

לתאריך   שעד  העברית  האוניברסיטה  לעובדי  הפיצויים  וקופת  העברית    30האוניברסיטה 

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

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

   .2018ביולי  29אמור התקבל מהממונה ביום כ
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 מצב עסקי החברה המנהלת, ותוצאות הפעילות ושינויים מהותיים  - פרק ב'
 
 נכסים והתחייבויות   .1

 
-שמתוכם כאלפי ש"ח    1,644מסתכמים לסך של      2020  יוניב  30סה"כ נכסי החברה ליום  

ש"ח  אלפי    1,714  -לסך של כ  נכסי החברה הסתכמו    .ש קבועינם נכסי רכואלפי  ש"ח ה   727

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

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

בשנת   לחב(.  2015החברה  ש בנוסף  נכסים  יש  הרה  אחרים  של  וטפים  לסך    434מסתכמים 

ליום   ש"ח  של     2020  יוניב   30אלפי  בסך  שוטפים  חייבים  יתרות  ש"ח    388וכוללים  אלפי 

)  46ויתרות מזומנים בבנק בסך של   , הנכסים השוטפים    2019בדצמבר    31ליום  אלפי ש"ח 

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

 ( .  אלפי ש"ח 192זומנים בבנק בסך של ויתרות מ

אלפי ש"ח    1,411-הסתכמו לסך של כ  2020  ביוני  30ליום  השוטפות של החברה  התחייבויות  

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

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

 . בקופת התגמולים 50עד  גיל 

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

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

 קודמת.שנה   לסוף  אקטוארי ביד מוצגת לפי שיטת שווימע-יחסי עובד

בדוח על המצב הכספי בנכס    הכירה    החברה,    30.6.2020, נכון ליום    IFRS 16  -בהתאם ל

 . אלפי ש"ח  492בסך של בהתחייבות חכירה ומנגד אלפי ש"ח   483-בסך של כזכות שימוש 

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

וחכירות שחוד נכסי הבסישים  לפיה חוכר  בהן  ניתנה הקלה  )לגביהן  נמוך  ס הם בעלי שווי 

 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

ה בפועל בתקופת הדו"ח. סה"כ הכנסות  שהוציאה החבר   בגובה ההוצאותההשתלמות וזאת  

הסתכמו   שנת    שתלשהחברה  של  הראשונים  של    2020החודשים  ש"ח.    אלפי  4,264לסך 

 (₪ אלפי  3,938לתקופה המקבילה אשתקד הכנסות החברה מדמי ניהול הסתכמו לסך של )
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 וצאות החברה   ה .3
 

ל החברה  הרא  ששתהוצאות  שנת  החודשים  של  של    2020שונים  לסך  אלפי    4,264הסתכמו 

של  ש"ח   בסך  וכלליות  הנהלה  מהוצאות  מורכבות  אלו  הוצאת  וכן    4,257.  ש"ח  אלפי 

של   בסך  מימון  ש"ח  7מהוצאות  מהוצאות  .  אלפי  מורכבות  וכלליות  הנהלה  הוצאות  עיקר 

ם מקצועיים  ותשלום עבור שירותי  , מנהל ההשקעותשכר ונלוות, דמי תפעול לבנק המתפעל

 י, מבקר פנימי, ממונה אכיפה ומנהל סיכונים .  ון רו"ח חיצונכג

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

IFRS16. 

של   בסך  הסתכמו  החברה  הוצאות  אשתקד  המקבילה  הוצאות    3,938בתקופה  ש"ח.  אלפי 

המקביל  בתקופה  הסתכמו  וכלליות  שהנהלה  בסך  אשתקד  והוצאות  אלפי    3,929ל  ה  ש"ח  

 אלפי ש"ח .  9המימון בסך ל 

 

 . 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 

וזים רכב נכסים באחה   באחוזים  
 (2.46) *27.71% 2.58% 40.46% 12.23% 11.54% 5.48%     50תגמולים עד  מסלול   

 (3.65) 1.52% - 41.62% 14.98% 18.37% 23.51% 60 עד 50 תגמולים  מסלול
 (1.35) 3.29% 0.79% 30.64% 15.74% 41.93% 7.61% ומעלה    60תגמולים מסלול   

 (3.20) 9.22% 1.25% 48.08% 13.92% 21.64% 5.89% פיצויים  
 (2.73) 12.74% 4.41% 45.23% 12.21% 17.94% 7.47% קרן השתלמות  

 
 16.54%  -נכסי נדל"ן * מתוך שיעור זה שיעור 

. חציון    2020**   התשואה המוצגת הינה תשואה ברוטו נומינלית מצטברת  לחציון הראשון  
בשווק יציבות  בחוסר  התאפיין  הישראליים  זה  שערים והבינלאומיים  ים  ירידות  וכן 

נגיף   התפרצות  עקב  הראשון  הרבעון  בסוף  והבינלאומיים  המקומיים  בשווקים  חדות 
 הקורונה . להרחבה בנושא ראה פרק ג' ופרק ה' לדוח הדירקטוריון . 
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 מידע משלים  . 5
 

 .920131.12 2019.6.30 30.6.2020 מסלולי תגמולים  
    : עמיתים ותחשבונ מספר

 * 1,293 * 1,225 1,034 פעילים 
 * 9,212 * 9,301 9,359 פעילים  לא
 10,505 10,526 10,393  כ"סה

  נטו ,  מנוהלים  נכסים
 (: ₪ באלפי)

   

 * 176,184 * 151,448 139,985 פעילים 
 * 1,537,559 * 1,477,302 1,526,694 פעילים  לא
  מנוהלים   נכסים  כ"סה
  נטו

1,666,679 1,628,750 1,713,743 

  באלפי )  תוצאתיים   נתונים
₪): 

   

  משונתים   גמולים  דמי
 חדשים  מצטרפים עבור

154 5602, ** 2,062 ** 

גמולים   מדמי  תקבולים 
 חד פעמיים  

10,605 - * 33,285 * 

 65,746 26,949 18,334 גמולים  מדמי  תקבולים
 31,139 16,696 13,345 לקופה  צבירה העברות
 ( 28,912) ( 13,271) ( 17,050) מהקופה  בירהצ העברות

    : תשלומים
 ( 26,115) ( 10,710) ( 15,707) פדיונות 

(  הפסדים)  הכנסות  עודף
 151,919 85,275 ( 45,987) :לתקופה הוצאות על

  מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי
 : (₪ באלפי)

   

 6,835 3,497 3,794 פעילים  ולא פעילים
  ממוצע   ניהול   דמי   שיעור

 : (באחוזים) מנכסים
   

 0.41% 0.43% 0.46% פעילים 
 0.41% 0.43% 0.46% פעילים  לא

    : קשר מנותקי חשבונות
 878 896 1,012 חשבונות  מספר
  נטו   מנוהלים  נכסים

 ( ₪ באלפי)
55,228 24,233 25,034 

  מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי
 ( ₪ באלפי)

125 52 99 

  ניהול   דמי  ממוצע  שיעור
 מנכסים  שנגבו

0.46% 0.43% 0.41% 

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

   

 1,146 1,175 1,069   חשבונות מספר
  נטו   מנוהלים  נכסים

 ( ₪ באלפי)
3,308 3,771 3,835 

  מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי
 ( ₪ באלפי)

7 8 11 

  ניהול   דמי  ממוצע  שיעור
 מנכסים  שנגבו

0.46% 0.43% 0.41% 

שיעור דמי ניהול  
  לגבות  החברה שרשאית

הוראות הדין  לפי 
 :)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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 31.12.2019 2019.6.30 .6.202030 פיצויים   קופת

    : מספר חשבונות עמיתים
 * 1,003 1,062 961 פעילים 

 * 882 923 853 לא פעילים 
 1,814 1,985 1,885 

נטו  מנוהלים,  נכסים 
 )באלפי ₪(: 

   

 * 51,399 51,112 48,432 פעילים 
 * 20,146 20,221 19,005 לא פעילים 

 71,545 71,333 67,437 סה"כ
תו  )בנתונים  אלפי צאתיים 

)₪ : 
   

עבור   משונתים  גמולים  דמי 
 מצטרפים חדשים 

12 2 2 

חד  מהפקדות  תקבולים 
 פעמיות 

4 1 1 

 3,276 1,709 1,534 תקבולים מדמי גמולים
 31 - - העברות צבירה לקופה 
 ( 5,139) ( 1,700) ( 2,669) העברות צבירה מקופה 

    : תשלומים
 ( 1,601) ( 739) ( 595) פדיונות

על   דףעו )הפסדים(  הכנסות 
 הוצאות לתקופה: 

(2,378 ) 4,384 7,305 

    
מנכסים  שנגבו  ניהול  דמי 

 : )באלפי ₪(
   

 294 154 156 פעילים ולא פעילים 
    

ממוצע   ניהול  דמי  שיעור 
 : מנכסים )באחוזים( 

   

 0.41% 0.44% 0.46% פעילים 
 0.41% 0.44% 0.46% לא פעילים 

    :מנותקי קשר חשבונות
 43 43 101 מספר חשבונות

)באלפי  נטו  מנוהלים  נכסים 
)₪ 

1,186 101 106 

מנכסים  שנגבו  ניהול  דמי 
 )באלפי ₪( 

3 - * 1 

ניהול  דמי  ממוצע  שיעור 
 שנגבו מנכסים

0.46% 0.44% 0.41% 

    
פעילים   לא   –חשבונות 

 : ש"ח 8,000ביתרה של עד 
   

 306 316 282 מספר חשבונות
מנוהלי )באלפי נכסים  נטו   ם 

)₪ 
710 858 864 

מנכסים  שנגבו  ניהול  דמי 
 )באלפי ₪( 

2 2 2 

ניהול  דמי  ממוצע  שיעור 
 שנגבו מנכסים

0.46% 0.44% 0.41% 

שרשאית  ניהול  דמי  שיעור 
הוראות   לפי  לגבות  החברה  

 : 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 *
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 31.12.2019 2019.6.30 30.6.2020 קרן השתלמות  
    

    : מספר חשבונות עמיתים
 * *285 272 291 פעילים 

 * *549 535 555 לא פעילים 
 846 807 834 

נטו  מנוהלים,  נכסים 
 )באלפי ₪(: 

   

 * *38,827 36,435 41,996 פעילים 
 * *99,867 97,767 96,835 לא פעילים 

 138,694 134,202 138,831 סה"כ
)באלפי  תוצאתיים  נתונים 

)₪ : 
   

עבור   משונתים  גמולים  דמי 
 מצטרפים חדשים 

83 125 425 

חד  מהפקדות  תקבולים 
 פעמיות

14 13 13 

 4,553 2,279 3,916 תקבולים מדמי גמולים
 5,260 2,725 3,564 פה רות צבירה לקוהעב

 ( 1,890) ( 490) ( 567) העברות צבירה מקופה 
    : תשלומים

 ( 5,754) ( 2,143) ( 2,608) פדיונות
על  )הפסדים(  הכנסות  עודף 

 הוצאות לתקופה: 
(4,168 ) 7,810 12,507 

    
מנכסים  שנגבו  ניהול  דמי 

 : )באלפי ₪(
   

 561 287 314 פעילים ולא פעילים 
    

דמ ניהול  שיעור  ממוצע  י 
 : מנכסים )באחוזים( 

   

 0.41% 0.44% 0.46% פעילים 
 0.41% 0.44% 0.46% לא פעילים 

    
    

    :חשבונות מנותקי קשר
 6 8 28 מספר חשבונות

)באלפי  נטו  מנוהלים  נכסים 
)₪ 

835 54 36 

מנכסים  שנגבו  ניהול  דמי 
 )באלפי ₪( 

2 *- -* 

דמי   ממוצע  ניהול שיעור 
 נכסיםשנגבו מ

0.46% 0.44% 0.41% 

    
שרשאית  ניהול  דמי  שיעור 
הוראות   לפי  לגבות  החברה  

 : הדין )באחוזים( 

   

 2% 2% 2% פעילים 
 2% 2% 2% : לא פעילים 

 2% 2% 2% מנותקי קשר     
    
    

 
 ₪ אלפי   1-*סכום הנמוך מ              

 . נה ברמת חשבוןל/ לא פעיל היפעי חשבון  הגדרת  1.1.2019החל מיום **
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ג' ובסביבתה    –  פרק  המנהלת  החברה  בפעילות  והתפתחויות  אירועים  מגמות 
    העסקית שחלו בתקופת הדוח והשפעתם על דוחות הכספיים

)להלן התקופה    2020לשנת    השני  השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום הרבעון  
 : (פות קודמותקו לת)בהשוואה   ןהנסקרת(, היו כדלקמ

 Q2-2020 Q1-2020 2019 

 21.27% 21.0%- 3.8% 125מדד ת"א 

 14.99% 21.0%- 1% 35מדד ת"א 

 8.73% 4.5%- 2.9% אג"ח כללי  מדד

 22.34% 23.20%- 17.77% דאו גונס  

500 P&S 19.96% -20.00% 28.88% 

מדד אג"ח ממשלתי  
 1.95%- 3.41% כללי 

9.02% 

 7.79%- 3.15% 2.8%- דולר  -''ח תשואה ש

 
 תמונת המאקרו 

נגיף   התפרצות  עם  שנה,  מאה  מזה  נראתה  שלא  תקדים  חסרת  טלטלה  ספגה  העולמית  הכלכלה 

הנגיף   התפשטות  העולם.  כל  אל  זלג  ומשם  בסין  השנה  של  הראשון  ברבעון  שהתחיל  הקורונה 

כליים ברבעון  מהנתונים הכל  והשתקת הפעילות הכלכלית הגיעו לשיאם בחודש אפריל כפי שמשתקף

.  יכולה להימשך כמה שנים  שעל פי מומחיםהשני שמסבירים את עומק המיתון ואת ההתאוששות  

חברתי   וריחוק  גבולות  לסגירת  בפעולות  לנקוט  החלו  העולם  ממשלות  השני,  הרבעון  בתחילת 

ת  רי המוות עלו, כך ההגבלות החריפו והובילו אבתהליך של אסקלציה בו ככל שנתוני התחלואה ומק

כללי.   לסגר  העולם  מדינות  פתאומית"  ה רוב  הכלכלית  "עצירה  הפעילות  ל של  השלכות  הובילה 

מהעולםכלכלות  בכל  דרמטיות   של  התקדים  חסר  אופיו  בניתוח  .  רבים  לקשיים  הוביל  זה  שבר 

המשך   לגבי  גדולים  שאלה  לסימני  הביא  בעולם  הנגיף  התפשטות  וקצב  הכלכליות,  ההשלכות 

בינתיים, ע  ההתאוששות.  הגדולים  הגופים  בעולם,  בתחלואה  הגידול  תחזיות  לאור  את  מטה  דכנו 

-ב  4.9%-וי להתכווץ בהמעודכנת, התוצר העולמי צפ  IMF-הצמיחה לתוצר העולמי. על פי תחזית ה

של    2020 מהתכווצות  מטה  ה3.0%)עודכן  שנות  מאז  ביותר  החדה  ההתכווצות  המאה    30-(,  של 

ב   OECD-דמת. הקוה )ללארחיש המרתצופה  בתוצר העולמי ובמקרה    6.0%גל שני( ירידה של    כזי 

קודרות,    בתוצר העולמי. למרות נתונים כלכליים רעים, תחזיות  7.6%של גל שני בחורף ירידה של  

שוקי   הכלכלה,  פתיחת  של  לאחור  וגלגול  הקורונה  נגיף  התפשטות  בגזרת  שליליות  התפתחויות 

-בית עם העלייה הרבעונית החדה ביותר מאז שנות ה המניות סיימו את הרבעון השני באווירה חיו

  . השווקים מעדיפים לשאוב עידוד מחידוש הפעילות הכלכלית, התקווה לחיסון ותמריצים חסרי 90

 תקדים של הבנקים המרכזיים והממשלות.  

מאי על  -הנתונים השוטפים שיצאו במהלך הרבעון השני בארה"ב ובאירופה אותתו בחודשים אפריל

חסרת תקדים ובחודש יוני על התאוששות, אך הדרגתית בלבד. בארה"ב, שיעור האבטלה    התכווצות

, ירידה  0.6%ברבעון השני של השנה על ( עמדה CPI. האינפלציה השנתית )11.1%ל בחודש יוני עמד ע 

לאפקט    1.5%לעומת   במקביל  בעולם  האנרגיה  מחירי  ירידת  רקע  על  וזאת  הקודם  הרבעון  בסוף 

של  כ  הדיפצליוני  האמריקני.  המשק  השבתת  בעקבות  הקורונה  המרכזיים  משבר  הבנקים  אמור, 

-מאזנו ברבעון השני בכהגיבו במדיניות מוניטארית מרחיבה בכל העולם בהובלת הפד שהגדיל את  

של    1.2 בהיקף  תכנית  עם  כן  גם  הגיבה  והממשלה  דולר,  כ   2.3טריליון  )המהווים  דולר  -טריליון 

חלטות צפויים להודיע בקרוב על חבילת סיוע נוספת. נכון לסוף הרבעון  מהתוצר(. מקבלי הה   11.0%

ב המצטבר  הגירעון  כ  12-השני,  על  עמד  האחרונים  דול  3-חודשים  כטריליון  המהווים    14.0%-ר, 

 מהתוצר, הגירעון הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה.  
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וצות חסרת תקדים ואף עמוקה  בדומה לארה"ב, גם באירופה הנתונים השוטפים מצביעים על התכו

השני, הנתונים שמצביעים על מצב הפעילות הכלכלית, כמו מדדי  יותר מארה"ב. נכון לסוף הרבעון  

תים על כך שהכלכלה עדיין בשלב ההתכווצות, אם כי מתונה יותר. מדד מנהלי  מנהלי הרכש, מאות

נק', בהתאמה.    48.3-נק' ו  47.4הרכש בגוש האירו בתעשייה ובשירותים עמדו בסוף הרבעון השני על   

ברבעון הראשון של השנה.    7.1%לעומת    7.4%-שיעור האבטלה בגוש האירו )נכון לחודש מאי( עלה ל

האינפלציה על    קצב  השני  ברבעון  עמד  הירידה  ועברב   0.7%לעומת    0.3%השנתי  הראשון.  ן 

לפד,   בדומה  העולמיים.  האנרגיה  מחירי  מירידת  בעיקר  נובעת  לספר    ECB-ה באינפלציה  ממשיך 

תכניות הרחבה כמותית ותמיכה נרחבת למערכת הפיננסית ולכלכלה הריאלית על מנת להתמודד עם  

ה הקורונה.  א  ECB-משבר  )הגדיל  הכמותית  ההרבה  תכנית  בעוד  PEPPת  אירו    600(  מיליארד 

אמצע   עד  התכנית  את  ב2021והאריך  כאשר  מעודכנות  צמיחה  תחזיות  פרסמו  במקביל,   .-2020  

 . 5.2%-ב  2021-ולעלות ב 8.7%-הכלכלה צפויה להתכווץ ב

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

בכלל ובמחירי הנפט בפרט. עם חידוש הפעילות הכלכלית ברחבי העולם לקראת סוף הרבעון השני  

עלה   BRENTמחיר חבית נפט מסוג    2020ן השני של  מחירי הנפט החלו להתאושש. בסיכום הרבעו 

 לחבית.  39.4$-ל  95.0%-עלה ב WTI$ לחבית ומסוג 41.4-ל 60.0%-ב

-, כאשר הדולר נחלש ב1המטבעות אל מול סל    1.7%-נחלש בה הדולר  במהלך הרבעון השני של השנ

אל מול הין    0.4%-אל מול הפרנק השוויצרי. מנגד, הדולר התחזק ב  1.4%-אל מול האירו וב  1.8%

 מול הפאונד.   0.2%-וב

ב  השנה  של  הראשון  ברבעון  התכווץ  התוצר  הקורונה,    6.8%-בישראל,  נגיף  של  הפגיעה  בעקבות 

הה ביותר בעשרים השנים האחרונות. נתוני הצמיחה של הרבעון השני לא פורסמו נכון  הירידה הגבו

-ת חסרת תקדים. על פי תחזית הלכתיבת שורות אלו אך הנתונים השוטפים מאותתים על התכווצו

OECD  בכ להתכווץ  צפוי  השני  ברבעון  תחזיות  42.0%-התוצר  את  עדכן  ישראל  בנק  בנוסף,   .

. משבר הקורונה הוביל  2020-ב  6.0%-צופה שהתוצר הישראלי התכווץ בהצמיחה כלפי מטה וכעת  

שיעור האבטלה.  מעסיקים רבים במשק להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום. מה שהוביל לעלייה ב

על   עמד  יוני  חודש  של  הראשונה  האבטלה במחצית  שיעור  הלמ"ס  פי  והתוספת לאבטלה    5.2%על 

 .  5.3%ל בגין הנעדרים בעקבות הקורונה עמד ע

ברבעון   הקורונה,  משבר  רקע  על  במיוחד  גבוהה  מתנודתיות  סבל  השקל  הראשון  שברבעון  לאחר 

אל מול הדולר כאשר רמתו    2.3%-, השקל התחזק בהשני התחדשו הלחצים לייסוף. בסיכום הרבעון

ביחס  .  שקלים לאירו  3.89אל מול האירו לרמה של    0.5%-שקלים לדולר, והתחזק ב   3.46-הגיעה ל 

 ברבעון השני של השנה.   1.6%-לסל המטבעות, השקל התחזק ב

 אינפלציה, תקציב וריבית 

הרבעו של  החודשים  בשלושת  ברציפות  ירד  לצרכן  המחירים  במדד  במצטבר  השני  קצב  0.7%-ן   .

בסוף הרבעון השני. בשל התפרצות נגיף    1.1%למינוס  בסוף הרבעון    0.0%-האינפלציה השנתי ירד מ

בפעולות    הקורונה, לנקוט  המשיך  ישראל  בנק  הריאלית,  ולכלכלה  לשווקים  ממנו  שנבע  והזעזוע 

הותיר אמנם  ישראל  בנק  הכלכלית.  ובפעילות  הפיננסית  ביציבות  שינוי    לתמיכה  ללא  הריבית  את 

מיליארד שקלים בשוק    15, אך השיק תכנית רכישות אג"ח קונצרניות בהיקף של עד  0.1%ברמה של  

 המשני.  

 

 
1 Seasonally Adjusted Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad, Index Jan 1997=100, Monthly, Not :מקור ,FRED 
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עמד   2020נסות המדינה ממיסים )ללא מע"מ יבוא ביטחוני( בשלושת החודשים הראשונים של סך הכ

מנגד, סך ההוצאות  אשתקד,    אל מול התקופה המקבילה  19.3%מיליארד ש"ח, ירידה של    67.1על  

אל מול התקופה    18.8%מיליארד ש"ח, עלייה של    113.4)ללא מתן אשראי( באותה התקופה עמד על  

על רקע משבר  המקבילה אשת והגידול בחד בצד ההוצאות הגיע  קד. הירידה החדה בצד ההכנסות 

הראשון לרמה של    בסוף הרבעון  4.0%החודשים האחרונים עלה מרמה של    12-הקורונה. הגירעון ב

-צפוי לעמוד על כ  2020-בסיומו של הרבעון השני. על פי ההערכות של בנק ישראל, הגירעון ב  6.4%

וזאת    13.0% משבר מתוצר  עם  להתמודד  למשק  לאפשר  שנועדה  הפיסקאלית  ההרחבה  רקע  על 

תכנית  מהתוצר. ה  13.7%-הקורונה. היקף תכנית הסיוע שהוכרזו על ידי הממשלה עד כה נאמדות ב

כלכלית   בטחון  "רשת  נקראת  שהוצגה  לשכירים,  2020-2021האחרונה  ביטחון  רשת  וכוללת   ,"

 עצמאים ועסקים. 

  2020בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הסתכם ברבעון הראשון של    העודף  –מאזן התשלומים  

. העלייה  2019מיליארד דולר ברבעון האחרון של    3.5מיליארד דולר, זאת בהמשך לעודף של    3.8-ב

מיליארד דולר בחשבון השירותים וירידה של    0.7בעודף בחשבון השוטף נבעה בעיקר בשל עלייה של  

 בחשבון הסחורות.  מיליארד דולר בגירעון  0.7

 

 2שוק המניות 

  125, מדד ת"א  8.6%-עלה ב   90, ת"א  1.0%-עלה ב  35, מדד ת"א  2020בסיכום הרבעון השני לשנת  

ב  ה   3.8%-עלה  ב  SME 60-ומדד  ה 8.8%-עלה  מדד  בארה"ב,   .-S&P500  ב ה20.0%-עלה  מדד   ,-

DOW JONES  ב ה  17.8%-עלה  בNASDAQ -ומדד  ה 30.9%-עלה  באירופה, מדד   .-STOXX600  

ב ב  -DAXוה  12.3%-בעלה  הצרפתי    CAC-, ה12.6%-עלה  ובשווקים  23.9%-הגרמני עלה  . באסיה 

ב   MSCI EM-המתעוררים, מדד ה ב  CSI300דד  )דולרית(, מ  19.5%-עלה  ומדד    13.0%-הסיני עלה 

 .17.8%-היפני עלה ב Nikkei-ה

  שוק הנגזרים 

מיליון    6.3-הסתכם ב  35ציות על מדד ת"א  המסחר באופ, מחזור  2020הרבעון השני לשנת  בסיכום  

. בשוק המט"ח הסתכם מחזור המסחר  מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס  886-יחידות אופציה או ב

חר באופציות אירו/שקל  מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. מחזור המס  112-ל בבאופציות דולר/שק

 .3מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס   3.8-הסתכם ב

 ה אג"ח מדינ

במהלך הרבעון השני.    4.0%באפיק צמוד המדד נרשמה עליה של    –  אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 . 1.1%-שנים( עלו ב 2-5)והבינוניות   3.8%-שנים( עלו ב  5-10אגרות החוב הארוכות )

במהלך הרבעון    3.0%באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה עליה של    –  אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 . 1.1%-שנים( עלה ב 2-5, וחלקו הבינוני ) 5.8%-+ שנים( עלה ב5וך ) השני. חלקו האר

 

 

 

 

 
 ולא רק עליית מחיר. נתוני ביצועי שוק המניות הן עבור התשואה כולל דיבידנדים  2
 .ערך לניירות הבורסה אתר 3
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 אגח קונצרני 

  40, מדדי תל בונד  0.5%-בעלה    20במדדי האג"ח הקונצרניים, מדד תל בונד    הרבעון השניבסיכום  

-, מדד צמודות1.7%-בנקים עלה ב-בהתאמה. מדד תל בונד צמודות  1.4%-ו   2.3%-בעלו    60ותל בונד  

ע ב יתר  תשואות    1.3%-לה  מדד  ב ואילו  בתמונה  0.8%-ירד  הסתכם  הרבעון  המרווחים  ברמת   .

נ"ב    9-עלה ב  20תל בונד  מעורבת לאחר שברבעון הראשון המרווחים נפתחו בחדות. המרווח של מדד  

נ"ב    121-נ"ב ל  63-נ"ב, מדד תל בונד בנקים ירד ב  203-נ"ב ל  50-ירד ב  40נ"ב, מדד תל בונד    233-ל

ב ומרווח ירד  שקלי  בונד  תל  מדד  של  ל  70-ו  גויסו    400-נ"ב  באפיק,  הון  גיוסי  בגזרת    15.2נ"ב. 

של   ירידה  השני,  ברבעון  אג"ח  באמצעות  ש"ח  המקביל  בהשו   2.1%מיליארד  ברבעון  לגיוסים  ואה 

 .4אשתקד

 : 21/07/20ועד  30/06/2020אירועים לאחר פרסום הדוחות לתקופה מתאריך 

 ישראל 

,  6.9%-לישי לנתוני התוצר ברבעון הראשון של השנה, המשק הישראלי התכווץ ב על פי האומדן הש

של   התכווצות  על  שהצביעו  והשני  הראשון  האומדן  בהתאמ6.8%-ו  7.1%לעומת  החלטת  ,  ה. 

אך הודיע על השקה    0.1%הריבית בחודש יולי בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של  

  15א יחל לרכוש אגרות חוב קונצרניות בשוק המשני בהיקף של  של תכנית הרחבה כמותית בה הו

חדשה(   להודעה  )עד  התכנית  את  חידש  ישראל  בנק  בנוסף,  הגבלות.  מספר  תחת  ש"ח  מיליארד 

שנים במטרה    3( לטווח של  0.1%גרתה הוא יספק למערכת הבנקאית הלוואות בריבית קבועה )במס

וזעירים. חטיבת המחקר של בנק ישראל עדכנה   להגדיל אל היצע האשראי הבנקאי לעסקים קטנים 

ל וחידוש ההגבלות. להערכתם,    2020-כלפי מטה את תחזיות הצמיחה  הגידול בתחלואה  על רקע 

להתכ  צפוי  בהתוצר  על    2020-ב  6.0%-ווץ  יעמוד  ב   6.2%ושיעור האבטלה  כלומר  2020-בממוצע   ,

כ של  אבטלה  שיעור  צופים  ישראל  נתו 2020בסוף    9.0%-בבנק  טרם  .  השני  לרבעון  הצמיחה  ני 

ביותר מאז   הנמוכה  לרמה  צנח  לחודש מאי  ישראל שפורסם  בנק  של  פורסמו אך המדד המשולב 

( המדד  התכו1998נוצר  על  ומאותת  ה(,  של  התחזית  פי  על  השני.  ברבעון  תקדים  חסרת  -וצות 

OECD ב להתכווץ  צפוי  ברבעון השני  להרחבה המוניטארית, ה42.0%-, התוצר  במקביל  הרחבה  . 

לאזרחי   חדשה  מענקים  תכנית  על  הודיע  הממשלה  ראש  כאשר  היא,  גם  נמשכת  הפיסקאלית 

ממשיך לטפס מעלה, ועומד    מיליארד ש"ח. כאמור, מספר הנדבקים בישראל  6ישראל בהיקף של  

אלף חולים פעילים    29.4-בני אדם שנפטרו עד כה. נכון להיום ישנם כ  415אלף עם    52.0-כעת על כ

מוגדרים במצב קשה או קריטי. במהלך התקופה הנסקרת השווקים בישראל    264תוכם  בישראל ומ

-עלה ב  35דד ת"א  מ  -רשמו עליות, אך עדיין מפגרים משמעותית ביחס למדדים נבחרים בעולם  

. בשוק האג"ח הממשלתי התשואות נותרו יציבות  4.6%-ב  125ות"א    6.3%-עלה ב  90, ת"א  4.0%

עם   )השקלי(  העקום  ללאורך  התשואה  הארוכים,  בחלקים  קלה  ב  10-עלייה  עלתה  נ"ב    3-שנים 

ל הנסקרת,  התקופה  בתנודתיות    5-במהלך  הירידה  בנוסף,  שינוי.  ללא  נותרו  ולשנתיים  שנים 

שקל    3.4255אל מול הדולר לרמה של    1.0%-והעליות שנרשמו בשווקים הביאו להתחזקות השקל ב

 לדולר. 

ביניים  ועד  2019אפריל  מאז   כספיים  דוחות  חתימת  מערכות    בארץערכו  נ  למועד    בחירות שלוש 

  . 2020עבור שנת  טרם אושר תקציב שנתי  ,  2020למרות הקמת הממשלה בחודש מאי  לכנסת.  כלליות  

הממשלה  ,  כך  בשל משרדי  תקציב  פעילות  בגובה  חודשית  ל  2019הינה  זו  12-מחולק  התנהלות   .

  י טווח ואינה תורמת ליכולת המשק לשקם את עצמו.יציאה למהלכים ארוכל  מקשה ע

 

 
 מקור: אתר הבורסה לניירות ערך 4
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 בעולם

בעולם במלוא הכוח. עם זאת, חלק גדול מהמשקים בעולם החלו    נגיף הקורונה ממשיך להתפשט

 ת הפעילות הכלכלית, בפרט בארה"ב ובאירופה.  להסיר הגבלות ולחדש א

 

שוטפים בארה"ב מעידים על התאוששות מהירה יחסית  בארה"ב, הנתונים העם חידוש הפעילות  

  43.1-( בחודש יוני עלה מISMשכן לפני רגע הכלכלה לא עבדה כלל, מדד מנהלי הרכש בתעשייה )

ל מ  52.6-נק'  עלה  השירותים  ובענף  ל  45.4-נק'  גם    57.1-נק'  משתקפת  ההתאוששות  עוצמת  נק'. 

שעלו ב   דרך המכירות הקמעונאיות  יוני  )חודש פברואר(    7.5%-בחודש  ובהשוואה לטרום המשבר 

ב לא    0.6%-ירדה  זאת,  עם  במכירות.  הנפילה  את  לחלוטין  כמעט  סגרה  על  בלבד,  להצביע  ניתן 

חבי ארה"ב, בפרט  התאוששות מהירה שכן במהלך החודש האחרון התפשטות הנגיף החמירה בר 

ויותר מדינ לגלגל לאחור את תהליך פתיחת הפעילות  בדרום ומערב ארה"ב. מה שהוביל יותר  ות 

-ולהכריז על הטלת חידוש ההגבלות. נכון לכתיבת שורות אלה מספר המקרים בארה"ב עומד על כ

כ  4 תכנית    אלף נפטרים. מקבלי ההחלטות בארה"ב צפויים להוציא לפועל  143.8-מיליון, מתוכם 

עשויה ל פי ההערכות, החבילה  על  נוספת.  פיסקאלית  גודל של לפחות כתמריצים    3-היות בסדרי 

על   להסכם  הגיעו  האירופאי  האיחוד  חברות  מחודשיים,  יותר  לאחר  באירופה,  דולר.  טריליון 

מיליארד אירו. בנוסף, בגוש האירו הייתה החלטת ריבית בה    750קאלית בהיקף של  החבילה הפיס

מוניטאר המשי מדיניות  על  לשמירה  המרכזי  הבנק  של  המחויבות  את  לחזק  ככל  כו  מרחיבה  ית 

לפני שאר מדינות העולם, מהווה את מתווה   שיידרש. סין, שסגרה את הכלכלה שלה רבעון אחד 

מה ששאר מדינות העולם יכולות לצפות לו. על פי נתוני הצמיחה,  ההתאוששות )"מפת דרכים"( ל

ב השני  ברבעון  צמחה  של    55.0%-סין  התכווצות  לאחר  שנתיים(  במונחים  רבעוני  שינוי  )שיעור 

של    ברבעון  40.0% מהתכווצות  עלה  השנתי  הצמיחה  קצב  של    6.8%הקודם,  .  3.2%להתרחבות 

ה במגמת  המשיך  הנפט  הנסקרת,  התקופה  הכלכלית  במהלך  הפעילות  חידוש  רקע  על  תאוששות 

מסוג   נפט  חבית  מחיר  הנסקרת,  התקופה  במהלך  העולם.  ב  WTIברחבי  של    3.7%-עלה  לרמה 

ומסוג    40.8$ בכ  BRENTלחבית  לחבית. במהלך התקופה הנסקרת,    43.2$לרמה של    4.5%-עלה 

 . 6.1%-בעלה MSCI EM -ו  4.2%-עלה ב  Eurostoxx600-, ה4.9%-עלה ב S&P500-מדד ה

 

 :התייחסות למשבר " וירוס קורונה " 

 

ואפיקי   השערים  בהתאוששות  בעיקר  אופיין  השני  מפעולות    ההשקעההרבעון  שביצעו  כתוצאה 

 ממשלות ברחבי העולם לשיקום הכלכלה. 

מתונות חיוביות  תשואות  נרשמות  הדוחות,  חתימת  למועד  לעיל,  נכון  שהוזכר  כפי  אולם  בשל  , 

   בחיזוי התשואות העתידיות בטווח הקצר ולאורך זמן.ים קושי וחוסר וודאות  קיימהתנהגות הנגיף,  

 פעילות ועדת ההשקעות : 

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

   שבועית.  -פגישות דוהוחלט שניתן לחזור לשגרת   2020בחודש מאי  .שגרה

לחלוף,  הכלכלי בעקבות נגיף הקורונה  פי ההנחה כי סופו של המשבר  לה על  ועדת ההשקעות פע ✓

 ונקטה בשורה של צעדים שנועדו לנצל את המצב המיוחד שהשתרר בשווקים השונים.  

ועדת ההשקעות של החברה ממשיכה לעקוב ולהתעדכן באופן שוטף אחר ההתפתחויות המקרו   ✓

ה בשווקי  השינויים  ואחר  ובעולם  בארץ  ובכלכליות  התאמות  הון  ביצוע  שוקלת  לכך  התאם 

יתר   תגובות  לניצול  פעולות  וביצוע  השונים  המסלולים  של  ההשקעה  במדיניות  נקודתיות 

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



 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ 

 14 

 

 
 
 

 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  931.12.201 30.06.2020 
    

 ( 4.79) 1,600,980 1,524,335 ומטה    50מסלול לבני 

 18.19  698 825 60עד   50מסלול לבני 

  26.28  112,065 141,519 ומעלה    60מסלול לבני 

 (  (5.74 71,545 67,437 קופת פיצויים  

 0.09 138,694 138,831 קרן השתלמות  
 ( 2.65)  1,923,982 1,872,947 סה"כ

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

 העסקים הרגיל  
. ההתפשטות הינה  COVID-19החל להתפשט בעולם וירוס    2020החל ממחצית חודש ינואר   .1

'( מגיפה  של  הקורו מגבממדים  בפת  פוגעת  והיא  העולם  רובנה'(  חודש    .מדינות  במהלך 

ונכון למועד החתימה על  הידבקות במחלה בארץ    לש, התגלו מקרים ראשונים  2020פברואר  

כחלק מההתמודדות    ביים בבדיקות לאיתור הנגיף חולים נמצאו חיוי  פ אל  עשרותהדוחות,  

יטוי בחלקים רבים  אוכפת מגבלות הבאות לידי ב   עם התפשטות המגיפה, ממשלת ישראל  

 ישראל.ב לה ובשוק העבודהבכלכ

על  ,  2020הראשון  החציון  במהלך   המשבר  השפעת  אחר  מקרוב  עוקב  החברה  דירקטוריון 

ישיבה בכל  שוטפים  דיווחים  קבלת  כולל  החברה,  מיוחדת    פעילות  לישיבה  התכנסות  וכן 

 כדלהלן:  לנושאים תוך התייחסות  שהוקדשה לנושא זה,

. תוארה היערכות ועדת  הנכסים המנוהליםהשקעות והשפעה על  חשיפה בפעילות ה •

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

ב בסמוך  שוטפות עם מנהל ההשקעות ומנהלת הסיכונים על מנת להגי   התייעצויות

והנזילו  הקופות  נכסי  שמירת  את  ולהבטיח  שיתפתחו  לנסיבות  שאפשר  ת  ככל 

כיום, תדירות הדיונים בוועדת ההשקעות חזרה לפעילות שגרה, תוך מתן   הנדרשת.

   קשב לתנודות המשק.

המנוהלים   תפעול   • עמידה  המסלולים  ויכולת  תפקודית  רציפות  שתישמר  באופן 

הרגולציה והוראות  שירות  זהירות  ביעדי  בצעדי  החברה  נקטה  זה  בהקשר   .

קבלת הקהל,    סגירת  לרבות עזרי הגנה,  והיערכות להגברת ביטחונם של העובדים  

. בנוסף פנתה החברה לכל ספקי  במידה ונידרש  וכן היערכות לעבודה מבית העובדים

השרות העיקריים ובדקה מולם את היערכותם בהתאם ויכולתם לספק את השירות  

 במצב חירום זה וככל שתהיה פגיעה תפקודית גם אצל ספקים אלו.  הנדרש לחברה 
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עמיתי    21.3.2017ביום   .2 אוכלוסיית  להרחבת  ההון  שוק  רשות  על  הממונה  אישור  התקבל 

 הקופה לבני ובנות זוגם של עובדי האוניברסיטה.  

"  3.2.2020ביום   .3 )להלן:  בע"מ  פועלים סהר  לקוחותפועלים סהרהודיע  לכלל  ביני יו"(  הם  , 

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

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

הוראות הדין.  מהחברה הליך תחרותי כמתחייב   קיימהקסטודיאן במקומו של פועלים סהר, 

 רה ב"בנק הפועלים" כספק הקסטודיאן החדש.  החברה בחנכון למועד הדוחות,  

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

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

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

 מסחר.  חוזי שכירות, גביית שכר הדירה וטיפול בתחזוקת יחידות הדיור וה

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

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

פי   על  בקופה.  הנרשמות  הנדל"ן  הכנסות  של  המס  שקיבלה  חבות  משפטית  דעת  חוות 

ולפי חוות דעת היועצים המשפטיים  ס בגין הכנסות הנדל"ן  , הקופה אינה חייבת במהחברה

מול   העומד  התיק  לסגירת  גבוהה  סבירות  קיימת  הכנסה,  מס  מול  הדיונים  את  המנהלים 

 החברה. 

את    והשני   הראשוןעונים  הרבבמהלך   .6 השאר,  בין  שכלל,  ארגוני  שינוי  החברה  השלימה 

עובדת במערך  ;  ה את תפקידההשינויים הבאים במצבת העובדים: סמנכ"לית הכספים סיימ

תפקידה את  סיימה  לעמיתים  כספים;  השירות  ומנהל  שיווק  מנהלת  עוזר    חדש;  גויסו 

לעמ  ושירות  תפעול  מנהל  לתפקיד  קודם  מחדש המנכ"ל  אורגנו  החברה  עובדי  יתים. 

במחלקות הבאות: מחלקת שירות עמיתים, מחלקת שיווק, מחלקת כספים.  השינוי ניזום  

ועדת המ  ידי  דירקטוריון החברה.  על  ידי  ועל  ידה  על  ואושר  השינוי  ינהל  כי  צופה  החברה 

 יביא לשיפור בביצועיה, תוך חסכון בעלויות.  

 

 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים   – 'פרק ו

 

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

מאלי לצורך פעילותה. כמו כן,  יהון עצמי מינ  כן לא חלה עליה דרישה להעמדתקופת גמל ענפית ול

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

 צפויה להיקלע לקשיים כספיים. 

 

 

 עסקאות מהותיות   – 'פרק ז

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

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

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

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

 בכדי למלא ייעוד זה, בחרה החברה באסטרטגיה עסקית שעיקריה:  

שונים   • השקעה  לאפיקי  החשוף  מגוון  השקעות  תיק  בניית  באמצעות  גבוהה  תשואה  הנבת 

 בארץ ובחו"ל והמשקף העדפת ערך לזמן ארוך. 

ניהול   • דמי  של  נמוך  שיעור  על  עסק באמצעות  שמירה  בשותפים  ביצוע  העזרות  לצורך  יים 

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

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

גמלא העברית,  האוניברסיטה  עובדי  בקרב  הקיים  והי הפוטנציאל  זוגם,  ובני  בהרחבת  ה  ן 

 בכפוף לאישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.   ןהחיסכוי 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

באמ • והאסדרה  הדין  בהוראות  קפדנית  ממוכניעמידה  שונים,  מנגנונים  ואחרים,  צעות  ם 

 . שנועדו להטמיע את ההוראות השונות בתהליכי העבודה בחברה

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

  פות אסיפה כללית בהשתתבמסגרת  נבחרים    מהםשמונה  כש  ,חברים  עשרה  מונהדירקטוריון החברה  

  ( חיצונייםבלתי תלויים )דירקטורים    ים נוספים שהינם שני , ואחת לשלוש שנים  ותהקופ כלל עמיתי  

תלו"להלן:  ) בלתי  ה  ."(ייםדירקטורים  תלוייםשני  הבלתי  בחברה    דירקטורים  החל  המכהנים 

 הינם: מר דוד זקן ומר דן מרידור.  2019מינואר 

יו   ת מתוך שמונ   .מקרב העמיתים   חברי הדירקטוריון   פה כללית לבחירת ה אסינערכ   2020י  ל בחודש 

בימים    . היוצא, ארבע חברים סיימו את כהונתם ובמקומם נבחרו חברים חדשים  דירקטוריון החברי  

החדשים  הדירקטורים  של  כהונתם  להסדרת  פועלת  החברה  מול   אלה  ההון    אל  שוק  על  הממונה 

 ביטוח וחסכון במשרד האוצר. 

ההשקעות   חיצוניים  שלושהמכהנים  בועדת  ברבעון  אשר    ,נציגים  הראשונה  כהונתם  את  החלו 

  בהתאם להוראות הדין   .  המינויים הומלצו על ידי ועדת איתור שקמה לשם כך2019הראשון לשנת  

 ואושרו על ידי דירקטוריון החברה ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. 

 

 מספר ועדות מרכזיות )חברי הועדות אינם בהכרח חברי דירקטוריון(: בחברה פועלות

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

נכסי הקופה של  על    ההשקעות המפורטת  בפני הדירקטוריון  מדיניות ההשקעות  וממליצה 
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ה )הכללית.  השקעה  לצרכי  חיצוניים  ויועצים  בגופים  נעזרת  סיכוניםנ ועדה  ניהול    ,יהול 

 ( וכן במנהל ההשקעות החיצוני.   כיוצ"ב, השתתפות באסיפות ו החוב

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

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

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

ידי   גם תפקיד של ועדת מאזן ודנה גם  רשות שוק ההוןלפעם על  ועדת הביקורת ממלאת   .

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

    תגמול. 

על  ב • )לפיקוח  מינהל  ועדת  נוספות:  ועדות  מספר  פועלות  המרכזיות,  הועדות  לשתי  מקביל 

הפעילות נדל"ן    ,(החברה   של  תקציב  בכל  הדירשיווק   וצוותועדת  קבועות  לישיבות  מתכנס  קטוריון 

  בשגרה   חודשיים, בקירוב, ובנוסף מתקיימים דיונים שוטפים לפי הצורך. ועדת ההשקעות מתכנסת

השנה.   במהלך  לפחות,  ישיבות,  לארבע  מתכנסת  הביקורת  ועדת  לשבועיים.  אחת  קבועות  לישיבות 

וקולים, המאושרים על ידי חברי  הצורך. החלטות הועדות מתועדות בפרוט  יתר הועדות מתכנסות לפי

כל   ועדה.  כל  פעילות  על  לדירקטוריון  דיווח  לפעם  מפעם  מוסרים  הועדות  הראש  יושבי  הועדה. 

הפרוטוקולים וחומרי הרקע של הועדות ושל מליאת הדירקטוריון נגישים לחבריהם באמצעות אתר  

 .  מאובטח אינטרנט ייעודי

 

 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל  – 'ק טפר
 

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

 

 בתקופת הדוח  המהותי לפעילות החברה  עדכוני  ההסדר תחיקתי  –' יפרק 

 : חקיקה ראשית

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

 2020-(, התש"ף11

ש   2020ביולי    12ביום   )ייעוץ,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוק  תזכיר  ומערכת  פורסם  יווק 

מס'   )תיקון  פנסיוניים(  התש"ף11סליקה  אשר  2020-(,  זה  בעניין  חוק  לתזכיר  בהמשך  זאת   ,

בות נגיף הקורונה, ובמסגרתו הוצע  , אשר פורסם כהוראת שעה בעק2020באפריל    7פורסם ביום  

 לערוך את השינויים כמפורט להלן לתקופה של שלושה חודשיים בלבד.  

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

פנסיונים(, התשס"ה  "  2005-שיווק ומערכת סליקה  כי יתאפשר לתאגיד החוק)להלן:  ולקבוע,   )"  

ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות   בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק 

 אמצעי דיגיטלי. 

לח 11סעיף   יהיה  )ה(  ולא  הבנק,  בסניפי  פנסיוני  ייעוץ  יעניקו  בנקאיים  תאגידים  כי  קובע  וק 

האחרונו בשנים  הקבועים.  הסניפים  לכותלי  מחוץ  פנסיוני  ייעוץ  להעניק  חלה  באפשרותם  ת 

ללא   מרחוק,  בנקאיים  שירותים  לקבל  ללקוחות  המאפשרת  משמעותית,  טכנולוגית  התפתחות 
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ת או נותן השירות. האיסור הקבוע בחוק פוגע ביכולתם של  צורך בנוכחות פיזית של מבקש השירו

ונוח.   מתקדם  דיגיטלי,  באופן  אובייקטיבי  פנסיוני  ייעוץ  לקבל  הבנקאיים  היועצים  לקוחות 

גיף הקורונה המחישה את הצורך הקיים בשוק בקבלת שירותי ייעוץ פנסיוני דיגיטלי,  התפרצות נ

לסניף הבנק, בפרט לשם קבלת ייעוץ פנסיוני. זאת,  וזאת לאור צמצום היכולת של לקוחות להגיע  

בשעה שהשינויים בשווקים בארץ ובעולם, וסיום או צמצום העסקתם של עובדים רבים, מביאים  

לק בצורך  למי  לעלייה  או  בנקאי  לתאגיד  יתאפשר  כי  הוצע  האמור,  לאור  פנסיוני.  ייעוץ  בלת 

אמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי.  שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני ב

 נכון למועד אישור הדוחות, המסמך הינו בגדר טיוטה שטרם אושרה ונכנסה לתוקף. 

 2020-נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, התש"ףתזכיר חוק התכנית לסיוע כלכלי )  .2

החד   2020ביולי    13ביום   הקורונה  )נגיף  כלכלי  לסיוע  התכנית  חוק  תזכיר  )הוראת  פורסם  ש( 

. במסגרת פרק ה' לתזכיר החוק הוצע לתקן את פקודת מס הכנסה ]נוסח  2020-שעה(, התשע"ף

תלמות טרם סיום תקופת ותק  חדש[, באופן שיאפשר, הלכה למעשה, משיכת כספים מקרנות הש

שנים ממועד התשלום הראשון לאותו    6כפי הנהוגה כיום בפקודת מס הכנסה, קרי בטרם חלפו  

שנים ממועד התשלום הראשון    3בטרם חלפו    –גבי עובד או יחיד שהגיע לגיל פרישה  חשבון, ול 

תיקון יחול  לאותו החשבון. בהתאם לתזכיר החוק, מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה באופן שה 

ולתקופה של חצי שנה.   בכנסת  זמני, מיום אישורו  נכון למועד אישור הדוחות, המסמך באופן 

 ושרה ונכנסה לתוקף. הינו בגדר טיוטה שטרם א

 

 

 

 

 

 : חקיקה משנית

 תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש(  .3

בי הנגיף  התפשטות  עם  בקשר  חירום  שעת  תקנות  מספר  פורסמו  הדוח  תקופת  שראל  במהלך 

" חירום)להלן:  שעת  לעניין  תקנות  ההוראות  את  היתר  בין  מסדירות  החירום  שעת  תקנות   .)"

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

שוטף  באופן  עוקבים  וכן  כנדרש,  החירום  שעת  תקנות  הוראות  את  מקיימים  ועובדיה  החברה 

 הבריאות כפי שמתפרסמות מעת לעת.    אחר הנחיות משרד 

   :חוזרי והנחיות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 

 הוראת שעה על רקע אירועי הקורונה  –ניהול נכסי השקעה  :6-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .4

פורסמה הוראת שעה על רקע אירועי הקורונה המתקנת את הוראות חוזר    2020באפריל    2ביום  

חוזר זה מקל בדרישות דיווחי משקיע מוסדי לממונה על חריגה אקטיבית או    נכסי השקעה.  ניהול

וח בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו התגלתה  חריגה פאסיבית מהותית, כך שבמקום חובת דיו 

שלושה   למשך  שעה  כהוראת  וזאת  חודש,  של  לתקופה  הדיווח  מועד  יוארך  לראשונה  החריגה 
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במס נקבע  עוד  המשקיע  חודשים.  ידי  על  שנקבע  כפי  הסטייה  מטווח  חריגה  כי  זה  חוזר  גרת 

של   סטייה  לטווח  ועד  במד  10המוסדי  כשינוי  תחשב  לא  האחוז,  אלא  נקודות  ההשקעה,  יניות 

 תיחשב כחריגה פאסיבית, כך שוועדת ההשקעות תידרש לקבוע את המועד לתיקונה. 

 

גמל   .5 השקעה  1-2-2020חוזר  נכסי  ניהול  שעה    –:  הקורונה  הוראת  משבר  הלוואות    –עקב  מתן 

 לעמיתים  

ל  פורסמה הוראת שעה עקב משבר הקורונה המתקנת את הוראות חוזר ניהו   2020באפריל    6ביום  

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

לושים אחוזים לחוסכים שיש  האפשרות לגוף מוסדי להעמיד הלוואה בשיעור גבוה משיעור של ש

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

ה תקציבית. בנוסף, חוזר זה מאפשר לגוף מוסדי להאריך את תקופת החזר  באמצעות קבלת פנסי

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

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

 פה נוספת של עד חמש עשרה שנים. ההחזר של יתרת הלוואות לתקו

 

 

 הוראת שעה    –: שירות ללקוחות גופים מוסדיים 9-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .6

ש  2020באפריל    16ביום   הוראת  מוסדיים.פורסמה  גופים  ללקוחות  שירות  לחוזר  במסגרת    עה 

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

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

חירום )הגבלת מספר העובדים    ועד למועד פקיעתן של תקנות שעת  2020במרץ    15בתקופה שמיום  

נגיף הקורונה החדש(, התש"ף לשם צמצום התפשטות  עבודה  חיקוק אחר  2020-במקום  כל  או   ,

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

)סעיף   התחילה  סעיף  תוקן  זו  ובמסגרת  לי  5החוזר  נקבעה  ותחילתו  השעה(    29ום  להוראת 

 .2020באוקטובר  

 הוראות שעה על רקע אירועי הקורונה   –: דירקטוריון גוף מוסדי 10-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .7

הוראות    2020באפריל    20ביום   את  המתקנות  הקורונה  אירועי  רקע  על  שעה  הוראות  פורסמו 

הדירקטוריון חובת  מבוטלת  השעה  הוראת  במסגרת  מוסדי.  גוף  דירקטוריון  וועדותיו    לחוזר 

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

ות הממונה, ובתנאי שהדירקטוריון מצא שאין בדחיה כדי להשית סיכון  אשר מועדם קבוע בהורא

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

מתאפשרת הצגה של נושאים ועדכונים בישיבות דירקטוריון או ועדותיו המשותפות לגוף המוסדי  

 קולים של ישיבות דירקטוריון וועדותיו.  וכן דחייה של מועד אישור הפרוטו

כמו כן, על מנת לאפשר לרשות שוק ההון פיקוח אפקטיבי על עבודת הדירקטוריון וועדותיו בעת  

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

 יום הישיבה.   ימי עסקים ממועד ק  5שעסקה באירוע הקורונה לכל המאוחר 
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מוסדיים   .8 גופים  הפנסיוני12-9-2020חוזר  החיסכון  בשוק  ונתונים  מידע  להעברת  אחיד  מבנה   :-

 עדכון 

ניין מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון  פורסם תיקון לחוזר בע  2020במרץ  26ביום 

דיהם באמצעות  הפנסיוני, אשר אפשר למעסיקים לבצע הפקדת כספים לחשבון קופת גמל של עוב

ה'   שבנספח  מעסיקים  ממשק  בקובץ  המדווח  המידע  בסיס  על  חשבון,  לחיוב  ממשק    –הרשאה 

ר אשר קבע, כי על מנת לייעל את  , פורסם עדכון לחוז2020באפריל    27מעסיקים. בהמשך ביום  

תהליך איסוף המידע הרלוונטי עבור המעסיק, המסלקה הפנסיונית תוכל לאמת את ההרשאה של  

קיימת    הגורם המתפעל  שלגורם  לכך  בכפוף  כאמור,  המידע  את  למעסיק  ולהעביר  המתפעל 

ל עובדיו של  הרשאה לביצוע פעולה לקבלת מידע בגין כספי פיצויי שנצברו בתקופת העסקתם של כ

  .2020ביולי  26. עדכון החוזר נכנס לתוקף ביום אותו מעסיק

 

 

 

 תיקון  -ם בקופת גמל : משיכת כספים מחשבונות קטני2-2-2020חוזר גמל  .9

גמל.  החוזר    2020ביוני    16ביום   בקופת  כספים מחשבונות קטנים  לחוזר משיכת  תיקון  פורסם 

-תים בעלי חשבון קטן עם יתרה צבורה הגבוהה מקבע כי החברות המנהלות יחויבו לשלוח לעמי 

 ש"ח המחאה בדואר.  1,350-ש"ח ונמוכה מ 50

הכספ  בשיעור  המשמעותי  הגידול  החוזר,  בעקבות  פרסום  לאחר  קטנים  מחשבונות  שנמשכו  ים 

נקבעו במסגרת תיקון החוזר, הוראות למתן הודעות לכלל העמיתים בעלי חשבון קטן )עד ליתרה  

ש"ח(, בדבר זכותם למשיכת הכספים, וכן הוראות לגבי חובתה של חברה    8,000צבורה בסכום של  

את   למשוך  לעמיתים  שתאפשר  המחאה  למכתב  לצרף  למועדים  מנהלת  בהתאם  והכל  כספם, 

 כמפורט בחוזר.  

 החברה נערכת ליישום הוראות החוזר .    

 

 גילוי לבקרות הפנימיות    -'יארק פ

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי:  

, העריכו לתום התקופה המכוסה  החברה  של    מנהלת הכספים  בשיתוף עם המנכ"ל ו  החברה  הלת  הנ

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

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

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

 . שוק ההוןרשות ראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על בהתאם להו

 בקרה פנימית על דיווח כספי:  

ביום   המסתיים  הרבעון  של    30.6.2020  –במהלך  הפנימית  בבקרה  שינוי  כל  אירע  על    החברה  לא 

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

 . ווח כספיעל די 






