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מידע צופה פני עתיד, החברה ח זה כללה "בדו ה., התפתחות עסקיה ותחומי פעילותהחברהזה עוסק בתיאור  דו"ח
"חוק ניירות ערך"(. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות,  -)להלן  1968 -כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינם בשליטת  םמטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או ענייני
החברה  מצפה", "החברה  צופה", החברה  יזוהה בדרך כלל באמירות כמו "זה  ח"דו. מידע צופה פני עתיד בהחברה 

 מתכננת" וביטויים דומים. החברה  בוחנת", "החברה  ", "החברה מאמינה", "בכוונת החברה  מעריכה", "
, אשר החברה מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של הנהלת 

ח זה, ובכללו פרסומים ציבוריים, "הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, שהיה בפניה במועד עריכת דו
מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם, ונכונותו לא נבחנה על 

 באופן עצמאי. החברה  ידי הנהלת 
ושפע מגורמים אשר לא ניתן יא ואי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד אינה ודאית וה התממשותו ו/או ,בנוסף

וכן  -החברה גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות  ובכללם -החברה אינם מצויים בשליטת  אשרלהעריכם מראש ו
 זה.  ח"ודהמתוארים ב החברהמההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצונים המשפיעים על פעילות 

ח זה מוזהרים "ח זה, הינן סבירות, הרי שקוראי דו"מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוהחברה  לפיכך על אף ש
 זה.  ח"דובזאת כי התוצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות מאלה שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא ב

אינה מתחייבת לעדכן או לשנות מידע החברה  זה מתייחס אך ורק למועד בו הוא נכתב, ו ח"דומידע צופה פני עתיד ב
 זה ככל שמידע נוסף בקשר למידע כאמור יגיע לידיעתה. 

 
הינן בתחומים הדורשים ידע מקצועי רב אשר במסגרתו מקובלים מונחים מקצועיים רבים החיוניים החברה  פעילויות 

החברה  ת להביא את תיאור עסקי התאגיד באופן בהיר ככל שניתן, הובא תיאור עסקי . על מנהחברה להבנת פעילות 
הכרחי במונחים מקצועיים אלה, בצרוף הסבר ובאור בהירים ככל שניתן. התיאור המובא לגבי המוצרים  שתוך שימו

ם המפורטים זה בלבד והתנאים המלאים והמחייבים הם התנאי ח"דוהפנסיונים הכלולים בפרק זה הינו לצרכי 
 ו/או בהוראות כל דין והוא לא מהווה ייעוץ ולא ישמש לצרכי פרשנות התקנון כאמור.החברה  בתקנון 
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 ותיאור התפתחות עסקיה החברהפעילות  –' א חלק .1

 
  ותיאור התפתחות עסקיה החברהפעילות  .1.1

 
 1( החלה לפעול ביום "המנהלת החברה" ו/או "החברה" –)להלן  חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

במטרה לנהל בנאמנות את קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה  ומוגבלת בערבות כחברה פרטית  2015ביולי 

הועברו לניהול החברה  1.10.2018החל מתאריך  ."(קופת התגמולים" ו/או" הקופה" –) להלן   העברית בירושלים

"( וקרן קופת הפיצויים" –)להלן   באוניברסיטת העברית בירושליםקופת גמל אישית לפיצויים של העובדים 

 1.5לפירוט בנושא ראה סעיף  ."(קרן ההשתלמות" –לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים )להלן  ההשתלמות

 להלן.

 

וגימלאי מסווגת כ'קופת גמל ענפית', וההצטרפות אליה מוגבלת לעובדי (  424קופת התגמולים )אישור מס הכנסה 

    ., ובני/בנות זוגםהאוניברסיטה העברית בירושלים, יורשיהם או מוטביהם

 השפורסם על ידי הממונה נדרש בעניין "מסלולי השקעה בקופת גמל" גופים מוסדיים בהתאם להוראות חוזר

. תקנון למסלולי ההשקעה בהתאם להוראות החוזרבקופה להתאים את מסלולי ההשקעה  2015בשנת  החברה

 מסלולים כמפורט להלן:  ארבעה קופת התגמולים מונה 2016בינואר  1הקופה שונה בהתאם והחל מיום 

 ;)לשעבר מסלול כללי(  ומטה 50לבני   מסלול לעמיתים .א

  ;)מסלול חדש( 60ועד  50מסלול לעמיתים בני  .ב

  ;מניות( 10%מסלול עד  –)לשעבר   ומעלה 60מסלול לעמיתים לגיל  .ג

 טרם החל לפעול.המסלול למועד הוצאת הדוחות הכספיים נכון  -  ת )מסלול חדש(מסלול מתמחה במניו .ד

)אישור  מחזיקות באישור מס הכנסה כדין  ("הקופות"ו/או  "הקרנות" –קופת הפיצויים וקרן ההשתלמות )להלן 

, בהתאמה(. כל אחת מהקופות המנוהלות מסווגת כ'קופת גמל ענפית', וההצטרפות אליה 1182 -, ו969   מס הכנסה

 מוגבלת לעובדי וגימלאי האוניברסיטה העברית, ויורשיהם. 

     למכלול החוקים והתקנות המסדירים את פעולתן של קופות הגמל בישראל.  הקופות שבניהול החברה כפופות

 
 

   החברההתאגדות  .1.2
       

 כחברה פרטית 2015ביוני  30ביום  החלה לפעול( 510960586)ח.פ. בע"מ  חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית

קופת התגמולים לעובדי במטרה לנהל בנאמנות את  (1.4ומוגבלת בערבות )בעקבות שינוי מבני המתואר להלן בסעיף 

  .אוניברסיטה העברית בירושלים בע"מה

הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל(, לפי תקנות 

תקנות אלו  מיליון ש"ח. 10, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה מנהלת יהיה 2012-התשע"ב 

 אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת גמל ענפית.

בקופת  .והוראות ההסדר התחיקתי נות את נכסי העמיתים בהתאם להוראות חוק קופות הגמלהחברה מנהלת בנאמ

, קיימת הפרדה מלאה בין הנכסים וההתחייבויות של החברה לבין נכסי העמיתים ת על ידי החברהוגמל המנוהל

 אינם נכללים בדוחותיה הכספיים של החברה. ותת הגמל ובהתאם נכסי הקופוהצבורים בקופ
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 :המנהלת  החברהתרשים מבנה האחזקות של  .1.3
 

עמיתי הקופה הינם חברי החברה והם המחזיקים בזכות  מאוגדת כחברה מוגבלת בערבות ללא הון מניות.  החברה

 האחזקה:להלן תרשים מבנה   למנות דירקטורים ולהצביע באסיפה הכללית.

 

 

 

 

 

-51-348548)ח.פ.  ( של העובדים באוניברסיטה העברית בע"מ2003הינה צד קשור לחברה לניהול קופות גמל )  החברה

העברת החל ממועד ניהלה את קופת הפיצויים וקרן ההשתלמות.  30.9.2018( אשר עד ליום "2003חברת ( )להלן: "2

על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר )להלן:  פועלת מול הממונה  2003הנהלת חברת ניהול הקופות, 

  .לביטול הרישיון לניהול קופות גמל "(הממונה"

 
  שינויים מבניים .1.4

 
הקופה פעלה  1982עד לשנת  .1983נוסדה בשנת  בע"מ האוניברסיטה העברית בירושלים לעובדיהתגמולים קופת 

לאחריותה של  הועברו כל ההתחייבויות הפנסיוניות 1982בסוף  כקרן פנסיה לעובדי האוניברסיטה העברית.

מאוגדת כחברה, היא הוגדרה   בהיותה  (.424  .ה.)מ תאגידית האוניברסיטה ואילו הקופה הפכה להיות קופת גמל

"( כחברה מנהלת חוק קופות הגמל" -)להלן  2005-התשס"הלפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, 

 כל דין.  לעניין

 
הושלם שינוי מבני בקופה, במסגרתו פוצלה הקופה, בהיותה קופת גמל תאגידית, לחברה  30.6.2015בתאריך 

מנהלת של קופת גמל בשם "חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ" ולתכנית קופת גמל המנוהלת 

)דהיינו,  תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים"הבשם "קופת  ,בעבור עמיתיה על ידי החברה תבנאמנו

 ממועד זה חדלה מלהיות ישות משפטית. , ואשרהקופה(

 

-51-348548( של העובדים באוניברסיטה העברית בע"מ )ח.פ. 2003הוקמה החברה לניהול קופות גמל ) 2003בשנת 

הוקמה קרן  2006בשנת   "(.קופת הפיצויים" –להלן )יה את ניהול קרן הפיצויים שהוקמה אז אשר קיבלה ליד (, 2

 .2003בניהול חברת אף היא "( קרן ההשתלמות" –)להלן   (1182  .ה.ההשתלמות לעובדי האוניברסיטה העברית )מ

הועברו קופת הפיצויים וקרן ההשתלמות לניהולה של החברה. תהליך ההעברה בוצע בהתאם  30.9.2018ביום 

לנוהל 'העברת ניהול מרצון' של רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, כולל קבלת אישורים מכל האורגנים הרלבנטים 

מס. יובהר, כי העברת הניהול גם את העברת הניהול כאמור ללא חיוב ב איפשראישור רשות המסים  בחברה. 

  אישור הממונה. , את קבלת, וכן2003קבלת החלטות מתאימות גם בחברת  החייב

 

 

 

 

 

 

עמיתי קופת התגמולים לעובדי 
האוניברסיטה העברית 

 בירושלים

חברת הגמל לעובדי 
 האוניברסיטה העברית 
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 תחומי פעילות .1.5

 

 תוענפי קופות גמל מנהלתה כחברהמסווגת כ'קופת גמל ענפית'.  על ידי החברה כל אחת מהקופות המנוהלות

 מדמי נובעות החברה הכנסות כל. רווח למטרת שלא הינה החברה פעילות(, גמל קופות חוק להוראות לב ובשים)

מטרת החברה ועיסוקה הבלעדי הוא  .בפועל הוצאות בסיס עלהמשולמים לה על ידי הקופות ומחושבים  ניהול

 להחזיק ולנהל את הקופות ברמה מקצועית נאותה תוך מתן רמת שירות גבוהה לעמיתיהן. 

   לצרכי תפעול שוטף 30.9.2018נעזרה עד ליום  2003, חברת 2003רת על סמך הסכם עקרוני בין החברה ובין חב

 חלק היחסי בהוצאותב 2003חברת  נשאהובתמורה החברה בתשתית הארגונית, התפעולית והחשבונאית של 

 החברה בפועל. שהוציאה  התפעול

הקופות על בסיס יומי. משיכות היא על בסיס אישי. העמיתים מזוכים ברווחי ות המנוהלות צבירת הכספים בקופ

בתקנון הקופות ובכפוף להוראות ההסדר מבוצעות על פי תנאי הזכאות כפי שמופיעים כספים מהקופות המנוהלות 

 התחיקתי. 

בהסדר השקעה המותרים ובהתקיים תנאי הזכאות כאמור הבכפוף לשיעורי  ,הלוואות לעמיתים מעמידההחברה  

הנקבע מפעם לפעם בהתאם לתשואה על אג"ח קונצרניות  שאות ריבית בשיעורנולעמיתים  הלוואותה .התחיקתי

 ., או בתשלום אחד בסוף התקופהנפרעות בהחזרים חודשיים קבועים של קרן וריבית. ההלוואות +AAבדירוג 

שירותים הקשורים לניהול תיק ההשקעות של כל הלצורך קבלת  במיקור חוץ עם מנהל השקעות החברה התקשרה

זכויות  הפועלים לתפעול וניהולבנק חל הסכם ההתקשרות בין החברה לבין  1.1.2019עד ליום  ,וכן  הקופה

 העמיתים. 

אוצר, בהתאם לדינים משרד השוק ההון ב מרשותכפופה לקבלת רישיון שנתי המתקבל  הקופותפעילות 

 .ת בהתאם על ידי הממונהומפוקח ןהו ןהרלוונטיים החלים על פעילות

 הרשאי לערוך עסקאות במוצר פנסיוני  ,משווק פנסיוניהקופה גם יצויין, כי לשם צירוף עמיתים לקופה מעסיקה 

 .2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"הל בהתאם

 

 החברה שינויים מהותיים באופן ניהול עסקי  .1.6
 

זאת בהמשך  .מעגל העמיתים לבני זוג של עובדי האוניברסיטה להרחבתהממונה  אישורהתקבל  9.10.2016ביום 

עובד האוניברסיטה לרבות עובד האוניברסיטה לשעבר, המקבל  -להגדרה בתקנון הקופה של "עובד או גמלאי

 הסכמת הממונה הותנתה בתנאים הבאים: משכורת או גימלה מן האוניברסיטה או מגוף סמך שלה".

 חברה על ההקלות בחוק לחברות מנהלות של קופות גמל ענפיות, למעט הפטור מהעמדת הון עצמי.ויתור ה 

 ב לדירקטורים החיצוניים בוועדת וצמצום מספר חברי ועדת הביקורת לשלשה חברים וזאת על מנת שיהיה ר

 .הביקורת כפי שנדרש בהסדר התחיקתי

  500-החדשים שהם בני זוג של עובד או גמלאי יגיע למינוי דח"צ נוסף בדירקרטוריון כאשר מספר המצטרפים. 

  האישור יוגבל לשנתיים בלבד שבמהלכן תבחן הממונה את את התנהלות החברה לרבות שמירה על רמה

 מקצועית גבוהה של חברי הדירקטוריון ושמירה על איכות ניהול ההשקעות.

אישור ל  בהמשך .ו על ידי הממונהאת קבלת התנאים שהוגדראישר דירקטוריון החברה  1.11.2016ביום 

המתייחס להרחבת האוכלוסייה  מתוקן תקנון 16.11.2016ביום  לאישור הממונההחברה הדירקטוריון, הגישה 

 ן.נתקבל אישור הממונה לתקנון המתוק 21.3.2017ביום אשר שולבו בו תיקונים נוספים. כמפורט לעיל ו



 

7 

 

 החברה השקעות בהון  .1.7
 

אי לכך לא נדרשת קופת גמל המוגדרות כקופת גמל ענפית.  פרטית ללא כוונת רווח ומנהלתכחברה מאוגדת  החברה

להון עצמי מאחר ואינה נוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתים  החברה

 הון עצמי. בהעדר

  

 חלוקת דיבידנדים .1.8
 

גובה דמי ניהול בהתאם להוצאותיה בפועל, ו שאינה פועלת למטרות רווח כחברה מנהלת של קופת גמל ענפית

  לחברה אין הכנסות מעבר להוצאותיה כאמור. לפיכך, לחברה אין הון עצמי ואין לה יכולת לחלק דיבידנד.

 
 

 לפי תחומי פעילות  החברהתיאור עסקי  –חלק ב' 

 מוצרים ושירותים .1.9
 

 סוגי הקופות הכלולים בתחום הפעילות  .1.9.1
 
 

נכון לתקופת הדוח,  .לעובדי וגמלאי האוניברסיטה העברית בירשולים ת גמלוקופ ניהולינו ה  החברהתחום פעילות 

 קופות גמל:   בניהולה של החברה שלוש

קופת התגמולים הינה אפיק השקעה לזמן ארוך. שעורי ההפרשה המרביים הם תגמולים  –קופת תגמולים  .1

 לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. 47סעיף   והפרשות עמית עצמאי על פימעביד,  7.5%עובד,  7%שכיר: 

, 424מניות )מס'  10%הקופה כללה שני מסלולי השקעה : מסלול כללי ומסלול עד  31.12.2015עד ליום 

החברה  השפורסם על ידי הממונה נדרש גופים מוסדיים התאם להוראות חוזרב , בהתאמה(.1383

דירקטוריון החברה,   חוזר.שפורטו בלמסלולי ההשקעה   בקופהההשקעה  המנהלת להתאים את מסלולי

החליט להתאים את מדיניות ההשקעה של מסלולי ההשקעה הקיימים למדיניות השקעה של מסלולים 

באופן שמסלול ההשקעה הכללי יהפוך למסלול השקעה שמדיניות  ,בהתאם להוראות החוזר ,תלויי גיל

מניות יהפוך למסלול השקעה  10%ומסלול ההשקעה עד  50עד לגיל לעמיתים ההשקעה בו מתאימה 

המתאים לעמיתים   חדש מסלול השקעה  נפתחומעלה. במקביל  60שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לבני 

 .2016בינואר  1המסלולים החלו לפעול ביום  . 60ועד  50בגילאי 

נכסי המסלול יהיו חשופים בנוסף החליט דירקטוריון החברה לפתוח מסלול השקעה חדש מתמחה מניות. 

המסלול מנכסי המסלול.  120%ולא יעלה על  75%-בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת משלמניות 

 הדוחות כספיים מסלול זה אינו פעיל. אולם נכון למועד פרסום 2016בחודש ינואר  נפתח

לפיצויים. הכספים ניתנים למשיכה בעת הינה קופת גמל אישית  הקופה – ת גמל אישית לפיצוייםקופ .2

  הקופה הוקמה כדי לתת מענה לתיקוןסיום יחסי עובד מעביד ובאישור האוניברסיטה לשחרור הכספים. 

מולים ( האוסרת הפרשות מעביד לתג1999( לתקנות מס הכנסה )אשר תוקנה בחודש ינואר 2)ג() 19תקנה 

, 1.25%  חלק מעביד בשיעור של שיעור ההפרשות הינו מהשכר המובא בחשבון לצורך פנסיה תקציבית.

משכך, הקופה אינה מקבלת  מנוכה מאותו חלק מהשכר שמובא בחשבון לצורך פנסיה תקציבית.ה

 מנהלת מסלול כללי בלבד . קופת הפיצויים לשורותיה עמיתים חדשים.

קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון לטווח בינוני. עמיתי קרן ההשתלמות רשאים להפקיד  – קרן השתלמות .3

מופקדים על חשבון  2.5%-מופקדים על חשבון המעביד ו 7.5%משכר הברוטו, כאשר  10%בקרן עד 

  העובד. ההצטרפות לקרן ההשתלמות המנוהלת על ידי החברה מותרת לשכירים שהינם עובדי וגמלאי

שנות  6העברית בירושלים. ככלל, משיכת כספים מקרן ההשתלמות מתאפשרת לאחר האוניברסיטה 

שנות  3חיסכון. עם זאת, במקרה שהכספים מיועדים להשתלמות ניתן למשכם לצרכי השתלמות לאחר 

שנות חיסכון על מנת להפוך אותה  6חיסכון. ניתן להמשיך להפקיד כספים לקרן ההשתלמות גם לאחר 



 

8 

 

 רן ההשתלמות מנהלת מסלול כללי בלבד . קארוך.  לכלי חיסכון לזמן

 
 להלן סוגי האישורים שיש לקופות המנוהלות ע"י החברה: 

 
 סוג עמיתים סוג אישור מס הכנסה שם הקופה

קופת התגמולים של העובדים 
 באוניברסיטה העברית בירושלים 

 שכירים ועצמאים קופת תגמולים 

העובדים קופת גמל אישית לפיצויים של 
 באוניברסיטה העברית בירושלים 

  

 
 קופה אישית לפיצויים 

 
 שכירים 

 העובדיםשל קרן השתלמות 
   באוניברסיטה העברית בירושלים 

 

 שכירים    קרן השתלמות
 

 

 מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע .1.9.2

ית עמיתי הקופה התקבל אישור הממונה על רשות שוק ההון להרחבת אוכלוסי 2016בשנת כמפורט לעיל, 

 נתקבל אישור הממונה לתקנון המתוקן. 21.3.2017ביום כאמור, . עובדי האוניברסיטהל שלבני ובנות זוגם 

להגדיל את מספר המצטרפים לקופה ולהוזיל את דמי הניהול לרווחתם בטווח הארוך אישור הממונה צפוי 

וספות, הן במישור אוכלוסיית העמיתים החברה פועלת לקבלת אישור הרשות להרחבות נ   של כלל העמיתים.

 הרשאים להצטרף לקופות והן במישור המוצרים שהחברה תהיה רשאית להציע לעמיתיה. 

 בשווקים העיקריים  החברהשינויים מהותיים הצפויים בחלקה של  .1.9.3
 

מושפעת בין היתר משוק ההון ומהתפתחות המשק והתעסוקה. שינויים   ה המנוהלתפעילות הקופ .א

 האלו יכולים להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיות )כגון תשואות( והתפתחויות בקופ בפרמטרים

 )כגון משיכות העברות והפקדות כספים(. 

 

בשנים האחרונות עם פרסום חוק קופות  התפתחה רבותשמסועפת רגולציה ל כפופה  החברהפעילות  .ב

 על ידי הממונה.  וחוזרים הגמל וכן פרסום תקנות

 

תחרות בתחום קופות הגמל בין בתי התאפיינה במידה רבה של  ,לשנים הקודמות, בדומה ח"הדושנת  .ג

ויכול להשפיע   החברהמהווה איום על קלות הניוד בין הקופות, המצב זה, ו  .ההשקעות וחברות הביטוח

 באופן מהותי על היקף הצבירה בקופות. 

 

ורות הגיוס ללא העברות מקופות אחרות יש לציין כי אוכלוסיית המפקידים הינה רשימה סגורה ומק .ד

 מוגבלת ביותר.

 

 מוצרים חדשים .1.9.4

 החברה לא הפעילה מוצרים חדשים בתקופת הדוח. 
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  מידע ונתונים .1.9.5

 2016.31.12 2017.31.12 2018.31.12 קופת תגמולים 
    

    :מספר חשבונות עמיתים
 1,816 2,485 2,466 פעילים

 9,010 8,162 7,788 לא פעילים
 10,254 10,647 10,826 

    (:₪נכסים מנוהלים, נטו )באלפי 
 167,164 372,889 381,630 פעילים

 1,172,582 1,104,357 1,138,336 לא פעילים
 1,339,746 1,477,246 1,519,966 סה"כ

    :(₪נתונים תוצאתיים )באלפי 
דמי גמולים משונתים עבור 

 מצטרפים חדשים
23,913 16,137 5,471 

 - 25,862 14,437 תקבולים מהפקדות חד פעמיות 
 61,407 89,982 69,659 תקבולים מדמי גמולים
 17,609 6,828 21,099 *העברות צבירה לקופה
 (26,517) (9,806) (30,007) *העברות צבירה מקופה

    :תשלומים
 (30,986) (33,676) (34,823) פדיונות

הוצאות עודף הכנסות )הפסדים( על 
 לתקופה:

16,792 84,172 61,927 

    
דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 

₪): 
   

 5,232 5,769 6,062 פעילים ולא פעילים
    

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 
 :)באחוזים(

   

 0.41% 0.41% 0.40% פעילים
 0.41% 0.41% 0.40% לא פעילים

שיעור הוצאות ישירות ממוצע 
 :)באחוזים(

   

 0.03% 0.02% 0.02% עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך
 0.01% 0.01% 0.01% עמלות דמי שמירה מניירות ערך

 - 0.01% 0.02% הוצאות בגין השקעות לא סחירות
 0.16% 0.18% 0.20% עמלות ניהול חיצוני

    
    

    :חשבונות מנותקי קשר
 1,498 1,237 1,108 מספר חשבונות

 33,513 26,251 29,268 (₪נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
 132 84 122 (₪דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 

שיעור ממוצע דמי ניהול שנגבו 
 מנכסים

0.40% 0.41% 0.41% 

    
ביתרה של  –חשבונות לא פעילים 

 :ש"ח 8,000עד 
   

 3,200 2,075 1,218 מספר חשבונות
 8,454 4,912 3,704 (₪)באלפי נכסים מנוהלים נטו 

 143 20 16 (₪דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 
שיעור ממוצע דמי ניהול שנגבו 

 מנכסים
0.40% 0.41% 0.41% 

שיעור דמי ניהול שרשאית 
לגבות לפי הוראות הדין   החברה

 :)באחוזים(

   

 2% 2% 2% פעילים
 2% 2% 2% :לא פעילים

 2% 2% 2% מנותקי קשר
    

 
 מסלולים  ןבי ותהעבר*לא כולל          
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 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 קופת פיצויים 
    :מספר חשבונות עמיתים

 1,409 1,246 1,139 פעילים
 1,323 1,030 911 לא פעילים

 2,050 2,276 2,732 
    (:₪נכסים מנוהלים, נטו )באלפי 

 51,759 52,711 50,659 פעילים
 19,357 18,769 17,014 לא פעילים

 71,116 71,480 67,673 סה"כ
    :(₪נתונים תוצאתיים )באלפי 

דמי גמולים משונתים עבור 
 מצטרפים חדשים

5 - - 

 - - - תקבולים מהפקדות חד פעמיות 
 4,084 3,731 3,530 תקבולים מדמי גמולים
 32 - - העברות צבירה לקופה
 (4,769) (5,398) (4,550) העברות צבירה מקופה

    :תשלומים
 (2,405) (2,416) (1,701) פדיונות

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 הוצאות לתקופה:

(1,086) 4,447 2,010 

    
דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 

₪): 
   

 286 299 295 פעילים ולא פעילים
    

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 
 :)באחוזים(

   

 0.39% 0.42% 0.42% פעילים
 0.39% 0.42% 0.42% לא פעילים

שיעור הוצאות ישירות ממוצע 
 :)באחוזים(

   

עמלות קניה ומכירה של ניירות 
 ערך

0.02% 0.02% 0.04% 

 0.01% 0.01% 0.01% דמי שמירה מניירות ערך תעמלו
 0.16% 0.21% 0.23% עמלות ניהול חיצוני

    
    

    :קשר חשבונות מנותקי
 92 63 79 מספר חשבונות

 197 218 688 (₪נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 

₪) 
3 1 1 

שיעור ממוצע דמי ניהול שנגבו 
 מנכסים

0.42% 0.42% 0.39% 

    
ביתרה של  –חשבונות לא פעילים 

 :ש"ח 8,000עד 
   

 674 424 327 מספר חשבונות
 1,498 981 850 (₪מנוהלים נטו )באלפי נכסים 

דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 
₪) 

3 4 15 

שיעור ממוצע דמי ניהול שנגבו 
 מנכסים

0.42% 0.42% 0.39% 

שיעור דמי ניהול שרשאית 
לגבות לפי הוראות הדין   החברה

 :)באחוזים(

   

 2% 2% 2% פעילים
 2% 2% 2% :לא פעילים

 2% 2% 2% מנותקי קשר    
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 31.12.2016  31.12.2017 31.12.2018 קרן השתלמות 
    

    :מספר חשבונות עמיתים
 270 302 299 פעילים

 451 456 448 לא פעילים
 747 758 721 

    (:₪נכסים מנוהלים, נטו )באלפי 
 42,180 40,511 41,637 פעילים

 72,794 86,280 82,381 לא פעילים
 114,974 126,791 124,018 סה"כ

    :(₪נתונים תוצאתיים )באלפי 
דמי גמולים משונתים עבור 

 מצטרפים חדשים
286 849 185 

 - - 2 תקבולים מהפקדות חד פעמיות
 4,330 3,754 4,378 תקבולים מדמי גמולים
 4,200 10,037 3,523 העברות צבירה לקופה
 (4,654) (3,938) (4,937) העברות צבירה מקופה

    :תשלומים
 (4,088) (5,264) (3,351) פדיונות

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 הוצאות לתקופה:

(2,386) 7,228 3,916 

    
דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 

₪): 
   

 455 512 538 פעילים ולא פעילים
    

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 
 :)באחוזים(

   

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

שיעור הוצאות ישירות ממוצע 
 :)באחוזים(

   

עמלות קניה ומכירה של ניירות 
 ערך

0.03% 0.03% 0.04% 

 0.01% 0.01% 0.01% דמי שמירה מניירות ערך 
 0.15% 0.20% 0.24% עמלות ניהול חיצוני

    
    

    :חשבונות מנותקי קשר
 8 13 19 מספר חשבונות

 22 82 162 (₪נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 

₪) 
1 -* -* 

שיעור ממוצע דמי ניהול שנגבו 
 מנכסים

0.42% 0.42% 0.40% 

    
שיעור דמי ניהול שרשאית 

לגבות לפי הוראות הדין   החברה
 :)באחוזים(

   

 2% 2% 2% פעילים
 2% 2% 2% :לא פעילים

 2% 2% 2% מנותקי קשר    
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 דמי ניהול שרשאית החברה לגבות בהתאם להוראות הדין  .1.9.6
 

 2%בכפוף לתקרה של  דמי ניהול בגובה הוצאותיה בפועל הגובה ענפיתקופת גמל  חברה לניהול הינה  החברה

"תקנות  –)להלן  2012 –בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול(, התשע"ב 

על פי  הרשאית לגבות מעמיתי הקופ החברהלא חל שינוי בשיעור דמי הניהול ש . בתקופת הדוחדמי ניהול"(

  .הוראות הדין

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התפתחויות ושינויים  .1.9.7
 

בין בתי הגמל תחרות בתחום קופות  , התאפיינה ברמה גבוהה שללשנים הקודמות דומהב, ח"הדושנת  .א

הפכו אינם רשאים לנהל קופות גמל והם הבנקים  .ההשקעות וחברות הביטוח המנהלות קופות גמל

  .הנותנים שרות במחיר שנקבע מראש של קופות גמל לגופים מתפעלים

יקף הצבירה ויכול להשפיע באופן מהותי על ה  מצב זה, וקלות הניוד בין הקופות, מהווה איום על החברה

 בקופות. 

מדיניות ההשקעות שמתווה ועדת ההשקעות של החברה הינה מדיניות מאוזנת הכוללת פיזור סיכונים  .ב

עמיתי   לגבי העדפות  החברהיש לציין כי מדיניות זו נגזרת גם מהערכת הנהלת   בין נכסים בארץ ובחו"ל.

גם  מיושמת זומדיניות  .יכון גבוהותברמות ס מעונייניםאשר הינם עובדים שכירים ואין הם   הקופה

הקשר של חברי הדירקטוריון  .במסלולי ההשקעה על פי גילאים המתנהלותבמסגרת ההשקעות 

להשיא את  החברהעם העמיתים מספק לחברה מידע זמין לגבי העדפות העמיתים. מטרת   וההנהלה

גביית דמי ניהול נמוכים יחסית , תוך בהתאם לרמות הסיכון שנקבעו הרווחי העמיתים החוסכים בקופ

 ערך מוסףלאורך זמן פעילות זו יוצרת   החברהמתן שרות אישי ומקצועי. להערכת הנהלת  לשוק ותוך

 .לעמית ניכר

גורמים להגברת משיכות זעזועים בשוק ההון   שכן  המצב הכלכלי במשק משליך על משיכות העמיתים, .ג

 . םולחילופין להאטה בהפקדת כספים חדשי הכספים

והתנהגות העמיתים.   תקדימים משפטים, תביעות ייצוגיות וכדומה עלולים להשפיע על פעילות החברה .ד

 ח. "על אירועים כאלו בשנת הדו  לתאריך פרסום הדוחות הכספיים לא ידוע להנהלת החברה

  .פרטיניהול תיק השקעות  על פניחסכון באמצעות קופות גמל ליוצרים יתרון שעורי המס על רווחי הון  .ה

כל כספי ההפרשה ישמשו לתשלום כקצבה אלא  2008החל משנת בהתאם להוראות הדין,  ,מנגד

 בהתקיים תנאים מסויימים המזכים במשיכה בסכום אחד. 

 קופה אישית לתגמולים  

שיעור דמי ניהול שרשאית החברה 
 לגבות לפי הוראות הדין)באחוזים(:

 

 פעילים
 הצבורה  מהיתרהלשנה  2% עד

 לא פעילים: 
 הצבורה מהיתרהלשנה   2% עד

 מנותקי קשר
 לשנה מהיתרה הצבורה  2% עד

 אחר
 

 אין
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שינויים בתקנות ובפקודת מס הכנסה בעקבות שינויים במבנה העדפות לאומיות של הרכב החיסכון  .ו

הקו המסתמן בחקיקה ובתקנות בשנים . הקופותלטווח ארוך, עלולים להשפיע באופן מהותי על 

האחרונות הוא לגרום לכך שחסכון שלא למטרת פנסיה יהיה ניתן למשיכה רק במועד פרישה. מגבלות 

כך אירע למי שיחליט להמשיך להפריש לקופת גמל הוקשחו לעניין מועד הזכאות למשיכה.   ההמשיכ

קבע כי משיכת ש 2008 -הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( התשס"ח לחוק 3תיקון  בעקבות

יעשה רק מקופת גמל משלמת )בשמה הקודם קרן פנסיה( ובאמצעות  2008שנת החל מכספים שהופקדו 

הושוו  ,מנגדבהתקיים תנאים מסויימים. שר קיימת אפשרות להוון חלק מסכום הצבירה קצבה כא

הטבות המס והתקרות להפקדה , דבר אשר יכול לגרום להגברת הפעילות של החסכון בקופות גמל עד 

לגיל הפרישה על מנת להשיא רווחים על חשבון אי תשלום ביטוחים למיניהם הכלולים בקופות 

 ת משיכת כספים מקופות גמל והגבלת משיכת הכספים לגיל פרישה.בהגבל  המשלמות,

להשאיר של עמית בקופת גמל בפקודת מס הכנסה מתירים ליורשים  190שינויים בעקבות תיקון מאידך,  .ז

ולא למשוך את הכספים בדרך  25%ולשלם מס רווחי הון בלבד בשיעור  האת כספי הנפטר על שמם בקופ

 60פקיד סכומים אשר אינם זכאים להטבות מס בעת ההפקדה אך אחרי גיל ניתן לה . כמו כן,של קצבה

על הרווחים במשיכה חד פעמית.  15%יהיה ניתן למשכם ללא מס בצורת משיכות לאורך זמן ובמס של 

 תיקון זה יכול להוות כלי להגדלת ההפרשות לקופה.

 -אושר מוצר פנסיוני מסוג חדשבו ( 2016לחוק קופות גמל )יוני  15במסגרת תיקון הקלה נוספת נעשתה  .ח

בשנה למטרת חיסכון.  ₪ 70,000קופת גמל להשקעה. בקופת גמל להשקעה יכול כל אדם להפקיד עד 

הכספים נזילים בכל עת. בעת המשיכה משולם מס רווחי הון )אלא אם הושארו הכספים בקופה למטרת 

עותית את היקף ההפקדות השנתיות בצורה משמ מסוג זה הגדילה קצבה(. פתיחת קופות הגמל להשקעה

אישרה הממונה על שוק ההון לחברות המנהלות קופות  2016בענף קופות גמל. במהלך חודש נובמבר 

גמל לנהל קופת גמל להשקעה, אולם חברות לניהול קופות גמל ענפיות לא קיבלו היתר כאמור מהממונה. 

ידול בהיקף ההפקדות של הקופה ביחס מדיניות רשות שוק ההון פוגעת בכושר התחרות וביכולת הג

 לקופות גמל אחרות הפועלות בענף.

 

 
 תחרות .1.9.8

 
בעיקר מצד  הינה תחרותכחברה מנהלת של קופות גמל חשופה החברה לתחרות על ניהול חשבונות העמיתים. ה

התחרות  .בנקאיות רכשו קופות גמלאו  קופות גמל וחברות ביטוח שהקימו בתי השקעותדהיינו: , הגופים הפרטיים

 . והשירותים המשלימים רמת השירות גובה דמי הניהול,, היא על התשואה

  החברה. והשרות הניתן להם הקשר עם העמיתים ניהול ההשקעות, מתמודדת עם התחרות באמצעות שיפור  החברה

מציגה את   החברה. הנוטלת על עצמ השבניהולה את מדיניות ההשקעה והסיכונים שהקופ המבהירה לעמיתי הקופ

. כמו כן מציגה החברה את ובעלת פיזור סיכונים רחב בארץ ובחו"ל הבנויה לטווח ארוך שלה, אסטרטגית ההשקעה

 התשואות שהושגו בשנים האחרונות, העומדות בשורה אחת עם מיטב הקופות הפרטיות, וכן את שיעור דמי הניהול

   .בשנים האחרונות במגמת ירידהואף נמצאים  הנמוכים יחסית,

, התשואות התחרותיות הם השרות הזמין והטוב לעמיתיםמעמדה התחרותי של הקופה ל התורמיםהגורמים 

 ושיעור דמי הניהול הנמוך, יחסית. 
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 לקוחות .1.9.9

 
 מוטביהם, , יורשיהםהאוניברסיטה העברית בירושלים וגמלאי ת עבור עובדיומפעלי ת גמלוהחברה מנהלת קופ

כמו כן  האוניברסיטה העברית בירושלים. –מתקבלות ממעסיק עיקרי אחד השוטפות ההפקדות  .ובני/בנות זוגם

אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם  לחברהמתקבלות הפקדות חד פעמיות וניודים של קופות גמל אחרות. 

ר ההכנסות ממנו בודד אש כמו כן, לחברה אין לקוח ם ישפיע מהותית על תחום פעילותה.של לקוחות, אשר אבדנ

ומעלה מסך הנכסים  1%יה של החברה או שהנכסים המנוהלים עבורו מהווים או יותר מסך הכנסות 10%מהוות 

 .המנוהלים על ידי החברה

 

 קרן השתלמות  קופת פיצויים  קופת תגמולים  2018נתונים לשנת 

שיעור הפדיונות של העמיתים מהצבירה 

 ) באחוזים(  הממוצעת

2.32% 2.45% 2.67% 

 55.18 60.99 61.57 )שנים( גילם הממוצע של העמיתים

 10.84 12.54 26.6 )שנים(  ותק ממוצע

 

 

 קרן השתלמות  קופת פיצויים  קופת תגמולים   2017נתונים לשנת 

שיעור הפדיונות של העמיתים מהצבירה 

 ) באחוזים(  הממוצעת

2.39% 3.39% 4.35% 

 53.75 60.37 59.85 )שנים( גילם הממוצע של העמיתים

 9.89 11.51 25.51 )שנים(  ותק ממוצע
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 החברה מידע נוסף ברמת כלל  –חלק ג'  .2

 
 החברה מגבלות ופיקוח החלים על פעילות  .2.1

 
 

  כללי .2.1.1
   

 
עבר שינויי חקיקה רבים אשר להם השפעה ניכרת על פעילות החברה הינו עתיר רגולציה ו ענף קופות הגמל

בחוק קופות הגמל וכן בחוקים בחקיקה ראשית  הוסדרה ת הגמלושל קופ ןפעילותוסביבת הפעילות שלה. 

ותקנות נוספים, המהווים יחדיו את אגד ההוראות שהוסדרו במסגרת הרפורמה הידועה כ"רפורמת בכר". 

וכן הורחבו נושאים נוספים,  מס הכנסה מרבית הנושאים שהיו קבועים בתקנותעו בחוק קופות הגמל הוטמ

 כגון סמכויות הפיקוח של הממונה וסמכויות הטלת עיצומים כספיים וקנסות. 

רשאי להתקין תקנות בכל  על ביצוע חוק קופות הגמל, הממונההאוצר,  נקבע כי שר חוק קופות גמלבמסגרת 

קופות הגמל נתונות לפיקוח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון רות המנהלות של החבעניין הנוגע לביצועו. 

ים את תחום הפעילות של קופות חוזרים המסדירפרסם הממונה שורה של  . במהלך השניםבמשרד האוצר

החלות על אגף שוק ההון גם שוקד על השלמת קודקס רגולציה הכולל את כל ההוראות הרגולטוריות . הגמל

חוקים נוספים מתחום דיני העבודה,  על פעילתן של קופות הגמל נוסף חליםב החיסכון לטווח הארוך.תחום 

 הגנת הפרטיות וחוק איסור הלבנת הון. 

 

   פרוט עיקרי החוקים הרלוונטיים .2.1.2
 

   .2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

את מסקנות וועדת בכר  ישמובמסגרת חקיקת מספר חוקים אשר  25/7/2005ביום חוק קופות הגמל נחקק 

 אשר מונתה על ידי שר האוצר במטרה לקבוע את עקרונות הרפורמה בשוק ההון. 

עיקר מטרתו של חוק קופות הגמל היא להסדיר בחקיקה ראשית את פעילותן של קופות הגמל )לעניין זה יצוין 

ן פנסיה שהיא קופת גמל לקיצבה(. עד לחקיקתו של חוק קופות הגמל, ההסדרה קר כי "קופת גמל" משמע גם

תקנות מס הכנסה אשר הסדירו הסדרה -החוקית של פעילות קופת הגמל, בוצעה באמצעות חקיקת משנה

חלקית בלבד של חלק מההיבטים הנובעים מההפעלה ומהחברות בקופת גמל. הוראות משלימות בעניין זה 

זרי גמל/פנסיה/ביטוח אשר פרסם הממונה מעת לעת וכן באמצעות צווים והוראות נעשו באמצעות חו

 שפורסמו על ידו. 

 
   2005-ה"תשס(, גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 17 מספר תיקון

 הפיקוח לחוקי תיקונים מסדרת חלק הינו התיקון. גמל קופות לחוק 17 תיקון התקבל 2016 באוגוסט 21 ביום

-ו"התשע(, חקיקה תיקוני) פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק במסגרת נעשו אשר פיננסיים שירותים על

 עצמאית לרשות האוצר במשרד וחיסכון ביטוח, ההון שוק אגף להפיכת לשם הסדרת תשתית מתאימה ,2016

 . וחיסכון ביטוח, ההון שוק רשות ששמה

  

 . 2005 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשס"ה

באמצעות הפניה  חברות מנהלות של קופות גמלחל על מבטח וכן חלק מהוראותיו הוחלו על הביטוח חוק 

 מחוק קופות הגמל. 

 

והתקנות  2005 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, התשס"ה

 הותקנו מכוחו. ש

עיקרו של חוק השיווק הפנסיוני הוא בהסדרת העיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני. החוק מקיים הבחנה 

מעמד מרכזי לעמית בקופת הגמל כלקוח של אותו יועץ או משווק, מגדיר את   בין שני עיסוקים אלה, מעניק
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התכנים שבכל סוג עיסוק, את תנאי הכשירות לעיסוק היחסים המשפטיים שבין יועץ/משווק לבין הלקוח, את 

ולקבלת הרישיון, את תחומי העיסוק וכן את האחריות הנלווית לכל עיסוק לרבות הסנקציות הנלוות בגין 

 ה ולרבות סמכות הממונה להוציא הוראות לניהול תקין ושמירה על עסקי מבוטחים הפרת

 

)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת  הלבנת הוןוצו איסור 2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 (2001-גמל וחברה המנהלת קופת גמל, התשס"ב

ודורשים  החברהלרשום את פרטי הזיהוי של עמיתי  חובה  חברה מנהלת של קופת גמל על החוק והצו מטילים

ות על פעולות מסוימות, לבדוק את מסמכי הזיהוי ולאמתם. בנוסף לכך הם מטילים חובה לדווח לרש  מנהמ

 כגון פעולות בלתי רגילות הנחזות כפעולות מעוררת חשד. 

( פורסם צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, 18.05.17במהלך שנת הדוח )

המאגד את מכלול ההוראות  2017 –למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"ז   סוכני ביטוח וחברות מנהלות

. 15.3.2018ביום  נכנסו לתוקף צו האמור הלפין מתבקשים הגופים השונים לפעול למניעת הלבנת הון. הוראות 

והצו ומקיימת את חובות הזיהוי, הדיווח וניהול הרישומים החלות עליה פועלת במסגרת החוק  החברה

 מכוחם.

 
  1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

  של הפרטים הכלולים בהם. הגנת פרטיותםול  הנוגעות, בין היתר, למאגרי מידע ק זה קבועות הוראותבחו

רשמה מאגרי מידע   החברהכמו כן קבועות בו הוראות לגבי חובותיו של מנהל מאגר מידע ואופן שימושיו. 

 כנדרש בחוק והיא מקיימת את הוראות החוק בעניין ניהול מאגר מידע. 

 

 :(6.8.2014) 2014 –לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד חוק 

החוק מסדיר כללים לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך לבין בן זוגו לשעבר בהתאם לפסק דין לחלוקת 

החוק קובע כי במקרה וניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין חיסכון פנסיוני. 

  יפתחו ירשום הגוף המשלם הערה בדבר זכויותיו של בן הזוג לשעבר לפי פסק הדין בין בן זוגו לשעבר,לעמית 

יתרה הצבורה של חשבון חדש בקופה על שמו של בן הזוג לשעבר, ויעביר אליו, במועד ההעברה, סכום מתוך ה

בשל התקופה שבין  החברההעמית. הסכום שיועבר לחשבון של בן הזוג לשעבר יכלול את התשואה שהשיגה 

מועד הפירוד ובין מועד ההעברה. העברה של מרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה או של מרכיב הפיצויים, 

באופן שווה מהסכום שיועבר  תחויב במס בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה. סכום המס שחויב ינוכה

 החברה לחשבונו של בן הזוג לשעבר ומהסכום שנותר בחשבונו של העמית לאחר ההעברה לבן הזוג לשעבר.

  הוראות החוק.  מיישמת את

 

 (טלפוני במענה המתנה זמן)משך  הצרכן הגנת חוק

והתיקונים העקיפים לחוק, בחוק  2018-לחוק הגנת הצרכן, התשע"ח  57פורסם תיקון מס'  25.7.2018ביום 

( ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( 37הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תיקון מס' 

ן לחוק, חברה מנהלת נדרשת בהתאם להוראות התיקו"(. לחוק התיקון)ביחד יקראו להלן: " (27)תיקון מס' 

( טיפול 1וזאת ביחס לסוגי השירותים הבאים: ), לתת מענה אנושי מקצועי תוך שש דקות מתחילת השיחה

. כמו כן, ביחס לסוגי השירותים כאמור, העמיתים לא יופנו ( סיום התקשרות3( בירור חשבון; )2בתקלה; )

 . 25.7.2019התיקון לחוק יכנסו לתוקף החל מיום לשירות השארת הודעה, אלא אם כן בחרו בכך. הוראות 
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    חקיקת המשנה הרלוונטיתפרוט עיקרי  .2.1.3
 

   7200 –תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו(, התשס"ו 

בנושאים הבאים: תנאי  בדבר התנהלות הדירקטוריון וועדותיו, לרבות הוראותהוראות  התקנות כוללות

הביקורת, הרכב הדירקטוריון וועדת הביקורת, הגבלות על  ועדתחברי הכשירות למינוי חברי הדירקטוריון ו

 יםנושאים בהם מחויבובישיבות  הנדרש יו"ר הדירקטוריון, המניין החוקי ענייןמינוי דירקטורים, הוראות ל

תקנות הפיקוח על פורסמו  24.10.2018ביום  השוטפת. םלדון במסגרת פעילות וועדת הביקורתדירקטוריון ה

את תקנות  עדכנו , אשר2018-)קופות גמל ענפיות וניגוד עניינים( )תיקון(, התשע"ח שירותים פיננסיים )ביטוח(

, כאשר על יתר הגופים המוסדיים יחול יחולו אך ורק על קופות גמל ענפיותאלו הדירקטוריון וועדותיו כך ש

עדכון הוראות התקנות צפוי  .שעניינו "דירקטוריון גוף מוסדי" כמפורט להלן 2018-9-31חוזר גופים מוסדיים 

. עם כניסת עדכון התקנות לתוקף תבוטלנה הוראות התקנות הקודמות, 24.4.2019להיכנס לתוקף החל מיום 

חברה נדרשה לוותר חדלנה לחול. מכיוון והתופות גמל ענפיות התקנות כך שביחס לגופים מוסדיים שאינם ק

לעיל, לאחר כניסתן לתוקף  1.6על הקלות הממשל התאגידי החלות על קופות גמל ענפיות בלבד, כאמור בסעיף 

של הוראות התקנות המעודכנות, הוראות ההסדר התחיקתי בעניין זה אשר יחול על החברה הינן הוראות 

  וריון גוף מוסדי ולא הוראות התקנות.  חוזר דירקט

  החברה מקיימת את כללי הממשל התאגידי הקבועים בתקנות.

 2012-ב"התשע(, מוסדיים גופים על החלים השקעה כללי()גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח קנותת

 שבניהול ,הנוסטרו כספי לרבות הסדרה בכל הקשור להשקעות נכסי הקופות והקרנות, עורכות התקנות

 ,פנסיה וקרנות גמל קופות נכסי על החלים השקעה כללי בין הבחנות בוטלו זו במסגרת. הגופים המוסדיים

 ההשקעה מכללי חלק שונו, כן כמו. ביטוח חברות של תשואה תלויות התחייבויות על החלים אלו לבין

  ומעורבות נציגים חיצוניים בפרט. ועדות ההשקעה ככללמעורבות  הגברוהו

 .החברה עומדת בכללים הקבועים בתקנות במסגרת פעילותה   

 

  2012-ב"התשע(, ומוטבים עמיתים איתור()גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות

 ביחס שיינקטו הפעולות ואת ומוטבים עמיתים איתור לשם המוסדיים הגופים פעילות את מסדירות התקנות

  .נותק עימם שהקשר עמיתים של לכספים

 החברה מיישמת את הוראות התקנות וחוזר האוצר לעניין זה והגדירה תהליכי עבודה מסודרים לשם כך. 

 

   2014-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, תשע"ד

, גמל לקופות תשלומיםה וקליטת הפקדת מערך את סדירותמ )"תקנות התשלומים לקופת גמל"( אלה תקנות

 בגין תשלומים קבלת בעת מהמעסיק לקבל הקופה ועל לקופה למסור המעסיק שעל והנתונים המידע לרבות

ן וכ לקופה תשלומים העברת הפסקת בעת והקופה המעסיק חובות את ומסדירות קובעות אף התקנות .עובד

 תשלומי ריבית בגין איחור בהפקדות. סנקציה בדמות

 החברה מיישמת את הוראות התקנות וחוזר האוצר לעניין זה והגדירה תהליכי עבודה מסודרים לשם כך. 

 

  (28.6.16מיום ( )2)תיקון מס'  (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל

עובדים אך לא  50לפחות  המעסיקיםביחס למעסיקים במסגרת התיקון נדחה מועד התחילה של התקנות 

 נדחה עובדים 50-פחות מ המעסיקיםביחס למעסיקים  ; מועד התחילה1.2.2017 ליום - עובדים 100 -יותר מ

שלא הופקדו במועד. על כספים  ריבית אשר קובעת כי תיזקף לתקנות 11תקנה  תוקנה בנוסף,. 1.2.2018ליום 

ריבית כאמור תהיה בשיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת  במסגרת התיקון הובהר כי

 הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן. 

 החברה מיישמת את הוראות התקנות וחוזר האוצר לעניין זה והגדירה תהליכי עבודה מסודרים לשם כך. 
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   8200-ח (, התשס"העברת כספים בין קופותקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תקנות הפי

בין חברות מנהלות של קופות גמל  ניוד החיסכון הפנסיוניאת להסדיר מטרת התקנות )"תקנות הניוד"( 

זה התקנות מגדירות כללים להעברת כספים בין קופות גמל מסוגים שונים, ובכלל . וקופות הגמל שבניהולן

העברה, הסכומים המועברים, איחורים בהעברה, אחריות ביטוחית במקרה האופן הגשת הבקשה, מועדי  את

   ברה, איחוד ופיצול חשבונות ועוד.של הע

 החברה פועלת על פי הוראות התקנות.

 

 

 –תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )משיכת כספים מקופות גמל( )סכומים נמוכים(, תשע"ו 

  (2.1.2016)מיום  2016

פעילים בקופת גמל אשר היתרה במסגרתם אינה עולה על  לא חשבונות בעלי לחוסכים מאפשרות התקנות

הקבועים בתקנות.  לתנאים בהתאם ממס מלא ובפטור מהיר בהליך היתרה כאמור את למשוך, ₪ 8,000

התקנות חלות על קרנות פנסיה ותיקות, קופות גמל לתגמולים, קופות גמל לחיסכון וקופות גמל אישיות 

 לפיצויים. 

 החברה מיישמת את הוראות התקנות.

 

יום )מ 2017-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )רכישה ומכירה של ניירות ערך(, התשע"ח

31.10.2017) 

להסדיר עקרונות לעריכת הליך  הייתה תקנות כולל מספר תיקונים לתקנות הקיימות שמטרתםהתיקון ל

תחרותי לבחירת ברוקרים ולהתקשרות לביצוע עסקאות בניירות ערך או במטבע חוץ עם צדדים קשורים. 

ז )רכישה ומכירה של ני"ע( וכן מספר שינויים הן בניהול הליכי הברוקרא בוצעו כמו כן, במסגרת התיקון 

ביחס להליך אחזקה וסליקה של ניירות ערך )קאסטודי( שביחס אליהם נקבעה, לראשונה, חובת קיום הליך 

בהתאם לתיקון, גופים מוסדיים נדרשו לקיים הליך תחרותי למתן שירותי קסטודיאן כל חמש שנים, תחרותי. 

תשלום התיקון, שונה מנגנון תשלום העמלה, כך שנקבע כי  בו ישתתפו ארבעה גופים לפחות. בנוסף, במסגרת

עמלה בגין סליקה של ניירות ערך לא ייגזר כשיעור באחוזים מהיקפה הכספי של פעולת רכישה או מכירה 

. הוראות התיקון נכנסו לתוקף ביום בודדת, אלא כסכום קבוע לעסקה שאינו מותנה בגובה העסקה הבודדת

31.10.2018. 

 החברה מיישמת את הוראות התקנות. 

 

 (3.9.2017)מיום   2017-טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )ועדת השקעות(, התשע"ז

מטרותיה העיקריות של הטיוטה המוצעת הן להעלות את הרמה המקצועית של חברי ועדת ההשקעות, 

ים כספי העמיתים, להגביר את עצמאותה של ועדת להתאים את הרכב חבריה לתמהיל הנכסים שבהם מושקע

ההשקעות ולצמצם ניגודי עניינים פוטנציאלים של חבריה, כל זאת במטרה להבטיח כי חברי הועדה רואים 

נכון למועד  לנגד עיניהם את טובת העמיתים בלבד וכי תהליכי קבלת ההחלטות נקיים משיקולים זרים.

 סופיות והמסמך הינו בגדר טיוטה בלבד. פרסום הדוחות, טרם פורסמו התקנות ה
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    בתקופת הדוחשפורסמו החברה חוזרי אגף שוק ההון המהותיים לפעילות  .2.1.4

 

  חוק קופות הגמל והתקנות שלפיו הסמיכו את הממונה לקבוע הוראות וכללים בנושאים הקשורים לפעילות

ביקורת, קביעת דרך ניהול השקעות ומגבלות קופות הגמל. חוזרי הממונה כוללים הוראות לניהול סיכונים, 

השקעה, קביעת כללים לבקרות על ניהול ההשקעות, עקרונות והוראות לעניין הצטרפות וניהול זכויות 

 רשימת דיווחים לממונה ולרשויות השונות ועוד.   עמיתים,

כו את כלל הוראות ראוי לציין, כי אגף שוק ההון החל בשנים הארונות בהקמת קודקס רגולציה שיאגד בתו

קודקס הרגולציה כולל פרקים בנושא ניהול סיכונים, מבקר   נכון להיום  הממונה שפורסמו בחוזרים שונים.

 פנימי, ניהול השקעות, דיווחים והצטרפות עמיתים. 

האחראי למעקב אחר ביצוע הוראות הממונה והטמעת נהלי עבודה בעת פרסום קיים ממונה אכיפה  בחברה

 על ידי ממונה .  שותהוראות חד

 מפורטים להלן, שינויים מהותיים שחלו בהוראות הדין החלים על החיסכון הפנסיוני במהלך תקופת הדוח: 

 

קידוד בממשקי המבנה , הפנסיוני )ממשק מעסיקים סכוןיהחמבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק  .א

 (משק ניודומ האחיד

לחוזר גופים מוסדיים: מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק פורסמו מספר תיקונים  2018במהלך שנת 

תשמש את הגופים המוסדיים, בעלי הרישיון, ש מבנה של "רשומה אחודה" החיסכון הפנסיוני", אשר קובע

מעסיקים וצרכני מידע נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני, במסגרת הפעולות העסקיות השונות המתבצעות 

י המבנה יפורסם בחלקים בהתאם לממשקים הבאים: ממשק אחזקות; ממשק טרום החוזר קובע כ ביניהם.

 ייעוץ; ממשק ניוד; ממשק אירועים; ממש מעסיקים; וממשק דמי סליקה.

 מיישמת את הוראות החוזר.חברה ה

  

 ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים  .ב

ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים : "2018-9-2גופים מוסדיים חוזר פורסם  1.2.2018ביום 

מנחה את הגופים המוסדיים כיצד להיערך ויישם את צו איסור הלבנת הון שפורסם בחודש ", אשר מוסדיים

גיבוש מדיניות ארגונית בנוגע לסיכוני הלבנת הון הינם:  . הנושאים העיקריים הנדונים בחוזר2017מאי 

אישור  –הגדרת תפקידי הדירקטוריון בנושא ; יכונים שיבחן לפחות אחת לשנתייםוכתיבת מסמך הערכת ס

; מינוי אחראי למילוי חובות לפי החוק לאיסור הלבנת הון; המדיניות, פיקוח ובקרה על יישום המדיניות

נהלים לבקרה שוטפת, וכן נהלי קליטה והדרכה של עובדים לגבי סיכוני הלבנת ; ביצוע הליך הכרת הלקוח

 . 15.3.2018, קרי ביום במועד תחילתו של הצונכנסו לתוקף החוזר מרבית הוראות  הון.

ומינוי  אישור מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון בדירקטוריון , לרבותיישמה את הוראות החוזרחברה ה

 חוק איסור הלבנת הון.ל בהתאם אחראי למילוי חובות 
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 תיקון- גמל בקופות קטנים מחשבונות כספיםמשיכת  .ג

, אשר תיקון"-: "משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל 2018-2-1חוזר גמל פורסם  4.3.2018ביום 

קובע הוראות למתן הודעה בדבר זכאות למשיכת כספים לעמיתים בעלי חשבנות לא פעילים שיש בהם 

הקטנים ולאור העובדה סכומים נמוכים. לאור ההיענות הנמוכה של הציבור למשוך את כספו מהחשבונות 

מינימאליים הינה איפוס היתרות הצבורות בחשבונות הקטנים במשך הזמן, שמשמעות גביית דמי ניהול 

כי החברות המנהלות יחויבו בשלב זה לשלוח המחאה בדואר לעמיתים בעלי חשבון קטן עם יתרה  נקבע

 ש"ח. 1,350-ש"ח ונמוכה מ 50-צבורה הגבוהה מ

 החוזר והעבירה לעמיתים הזכאים המחאות בהתאם להוראות החוזר .עמדה בהוראות חברה ה

 

 פנסיונית סליקה במערכת שימושחובת  .ד

, : "חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית"2018-10-1חוזר סוכנים ויועצים פורסם  4.3.2018ביום 

שמטרתו קביעת חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית לעניין העברת מידע בין גופים מוסדיים, 

 לשם איתור כספים הרשומים על שמו של עמית לא מפקיד. 

 .באמצעות מתפעל הקופה מיישמת את הוראות החוזרחברה ה

 

 ממעסיקים ואישור מידעקבלת   .ה

: "קבלת מידע ואישור ממעסיקים", אשר במסגרתו 2018-9-3ים פורסם חוזר גופים מוסדי 4.3.2018ביום 

נקבע כי גוף מוסדי לא ידרוש מסמכים או הסכמה ממעסיק עקב צירוף עובד למוצר פנסיוני או בקשת העובד 

לבצע שינויים במוצר הפנסיוני, אלא אם קיימת הוראת דין מפורשת המחייבת קבלת אישור, הסכמה או 

זה הינה להקל על העובדים הן בהליך ההצטרפות למוצר פנסיוני והן בניהולו  מידע כאמור. מטרת חוזר

 השוטף, וכן להקטין את התלות של העובד במעסיקו לגבי המוצר הפנסיוני.

 מיישמת את הוראות החוזר.חברה ה

 

 מוסדיים בגופים תפקיד בעלי על ודיווח משרה נושאיאישור  .ו

: "אישור נושאי משרה ודיווח על בעלי תפקיד בגופים 2018-9-9 גופים מוסדייםפורסם חוזר  4.3.2018ביום 

, אשר קובע רשימה של נושאי משרה שמינויים טעון אישור הממונה. כמו כן, החוזר מעדכן את מוסדיים"

המידע שיש להעביר לממונה לצורך מתן אישור כאמור וכן מסדיר דיווח אודות בעלי תפקידים משמעותיים 

 נו טעון אישור הממונה. נוספים שמינויים אי

 מיישמת את הוראות החוזר.חברה ה

 ניהול נכסי השקעה .ז

 –לחוזר המאוחד  5בשער  2לחלק  4: "תיקון פרק 2018-9-7גופים מוסדיים פורסם חוזר  4.3.2018ביום 

בוצעו מספר שינויים מבניים מהותיים ביחס לשתי המהדורות שפורסמו , במסגרתו ניהול נכסי השקעה"

בעבר. מטרת השינויים המבניים היא ליצור, בין היתר, רצף לוגי וקישורים רלבנטיים בין כל ההוראות 

שעוסקות בניהול נכסי השקעה תוך כדי הצגתן באופן בהיר ופשוט יותר, אך מבלי לשנות את התוכן או 

 מיישמת את הוראות החוזר.חברה התן הוראות. המהות שבבסיס או
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 תאגידים לקבוצת חשיפהדיווח  .ח

, שמטרתו : "דיווח חשיפה לקבוצת תאגידים"2018-9-14גופים מוסדיים פורסם חוזר  1.5.2018ביום 

להגביר את הפיקוח על השקעות הגופים המוסדיים בכלל ועל הקצאת האשראי, על ניגוד העניינים ועל 

החשיפות לקבוצות גדולות בפרט. בהתאם להוראות החוזר, חברה מנהלת תידרש לדווח לממונה אחת 

הגבוה ביותר,  קבוצות התאגידים אשר היקף ההשקעה שלה בהן הוא 15 -לרבעון, על החשיפה לכל אחת מ

 . ₪מיליון  500וכן על החשיפה לכל קבוצת תאגידים שהיקף ההשקעה הכולל שלה בה עולה על 

 מיישמת את הוראות החוזר.חברה ה

 

 מרכיבי חשבון בקופת גמל  .ט

לקבוע  ומטרת , אשר: "מרכיבי חשבון בקופת גמל"2018-9-13גופים מוסדיים פורסם חוזר  1.5.2018ביום 

רישום מרכיבי חשבון בקופת הגמל על מנת לשפר ולהבטיח ניהול תקין של זכויות הוראות לעניין 

המבוטחים. החוזר מחיל חובת רישום של הפעולות השונות בחשבון קופת הגמל, כאשר לרישום זה, בין 

 היתר, השלכות לעניין זכאות החוסכים לכספים לרבות לעניין חבות המס. 

 תפעל הקופה.פועלת ליישום החוזר בעזרת מחברה ה

 

 מוסדיים בגופים חוץמיקור  .י

, אשר מטרתו הינה, בין היתר, גופים מוסדיים: "מיקור חוץ בגופים מוסדיים" פורסם חוזר  3.6.2018ביום 

להבטיח כי מיקור חוץ של פעילות שהיא מהותית לגוף מוסדי יבוצע על ידי נותן שירות מתאים, וכן לקבוע 

הסדרי בקרה ופיקוח אפקטיביים, כך שביצוע הפעילות במיקור חוץ לא יפגע ביעילותם ועצמאותם של 

ובע כללים לשימוש במיקור חוץ בגופים מוסדיים, מנגנוני הבקרה והפיקוח של הגוף המוסדי. חוזר זה ק

הוראות החוזר בתוקף לגבי הסכמי לרבות קביעת תהליך הוצאת פעילויות למיקור חוץ וניהולן השוטף. 

. לגבי הסכמי מיקור חוץ של פעילויות מהותיות שכבר נחתמו, 1.4.2019מיום מיקור חוץ שייחתמו החל 

 .31.12.2021ליום  נקבע שיש להתאימם להוראות החוזר עד

עידכנה את מסמך מדיניות מיקור החוץ בהתאם להוראות החוזר ונערכת לעדכן את ההסכמים עם החברה 

 ספקי מיקור חוץ בהתאם ללוחות הזמנים שהורה הממונה.

 

 לממונה דיווחים לענייןהמאוחד  החוזר הוראות תיקון .יא

: "תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים 2018-9-20גופים מוסדיים פורסם חוזר  3.6.2018ביום 

החישוב של  אופן, בוצע שינוי לגבי כן כמו. הדיווח משדות לחלק ובקרות הגדרות עודכנו ובמסגרתלממונה" 

שיעור הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת, וכן נוספה בקרה לדוח החודשי לפי תתבצע השוואה 

 ך המוזן בכל סעיף דיווח אל מול הערך שהוזן בתקופת דיווח קודמת. של הער

 מיישמת את הוראות החוזר.חברה ה

 

 תיקון –דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי  .יב

דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים : "2018-9-26גופים מוסדיים פורסם תיקון לחוזר  9.7.2018 ביום

החיסכון הפנסיוני,  צריולמקובע מתכונת של דוח שנתי ודוח רבעוני ". החוזר  מוסדיולמבוטחים בגוף 

מעדכן וזר התיקון לחאת המידע המוצג בדוח.  ומפשטמרחיב את חובות הגילוי המוטלות על גופים מוסדיים 
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טלפון הוראות לעניין משלוח הדיווחים לעמית באופן אלקטרוני, ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני, את ה

נייד, וחשבון אישי מקוון באתר האינטרנט של הגוף המוסדי. כמו כן, שולבה חובת החברה המנהלת להודיע 

לעמית על הדרך שבה בכוונתה לשלוח אליו את הדוח השנתי המפורט, בהתאם למידע הקיים אצלה, ובכפוף 

 להודעה אחרת שתתקבל מהעמית. 

 מיישמת את הוראת החוזר.חברה ה

 

 תיקון -לבעל רישיון  ייפוי כוח .יג

קובע : "ייפוי כוח לבעל רישיון". החוזר 2018-10-8פורסם תיקון לחוזר סוכנים ויועצים:  09.07.2018ביום 

לייפות את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות  עמיתמבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יכול 

בקשות לבצע פעולות בשמו במסגרת ייעוץ או שיווק או להעביר  בחברה,החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו 

התיקון נועד להתאים את החוזר לחובת  פנסיוני, לרבות באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

, כך שאימות זהות הלקוח ייעשה )לרבות באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית( השימוש הממוכנת

יידרשו להודיע לבעלי רישיון חברות ף בתוך פרק זמן קצר יותר ובאופן יעיל יותר, ייפוי הכוח ייכנס לתוק

 עמית.על כל ביטול הרשאה קודמת של 

 מיישמת את הוראות החוזר.חברה ה

 

 תיקון -מסמך הנמקה  .יד

חוזר זה תיקון".  –: "מסמך הנמקה 2018-10-11פורסם תיקון לחוזר סוכנים ויועצים  18.07.2018ביום 

ת בעל הרישיון בהליך התאמת המוצר הפנסיוני ללקוח ומתן גילוי נאות לגבי קובע הוראות הנוגעות לחוב

. במסגרת התיקון לחוזר נקבעו הוראות לעניין המקרים בהם בעל השיקולים שהנחו אותו במתן ההמלצה

 רישיון יספק ללקוח מסמך הנמקה מלא ואת המקרים בהם בעל רישיון יספק ללקוח מסמך הנמקה ממוקד.

 את הוראות החוזר. מיישמתחברה ה

  

 מוסדי גוףדירקטוריון  .טו

קובע הוראות , אשר : "דירקטוריון גוף מוסדי"2018-9-31גופים מוסדיים פורסם חוזר  26.8.2018 ביום

התנהלותו. הוראות החוזר יחליפו  לעניין כשירות חברי הדירקטוריון, הרכבו, תפקידיו, סמכויותיו ואופן

וכן את מרבית  ,(1.11.2006"נוהל עבודת דירקטוריון וועדותיו" ) 2006-9-7במלואן את חוזר גופים מוסדיים 

)למעט תקנה  2007-הוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו(, התשס"ז

תקנות  פורסמובד בבד עם פרסום הוראות אלה, . גופים מוסדייםהעוסקת במניעת ניגוד עניינים ענפי ב

, כך 2018-( )תיקון(, התשע"חקופות גמל ענפיות וניגוד ענייניםהפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )

חוזר זה הוא  ימשיכו לחול בכל הנוגע לחברות המנהלות קופות גמל ענפיות בלבד.התקנות כאמור  שהוראות

ני חוזרים העוסקים בעניין דירקטוריון וועדותיו: בחוזר הראשון, נכללות הוראות הנוגעות הראשון מבין ש

להרכב הדירקטוריון, כשירות, אחריות, ואופן העבודה, וכן הוראות לעניין ועדות הדירקטוריון; ובחוזר 

 השני, הצפוי להתפרסם בהמשך, ייכללו הוראות המרכזות ומעדכנות את תפקידי הדירקטוריון.

 הוראות החוזר החדש ועידכנה את נהליה בהתאם.ל בהתאםפועלת חברה ה
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 סך נכסי החיסכון לטווח ארוך .טז

שמטרתו לפרט   ,"ארוך לטווח החיסכון נכסי: "סך 2018-9-36 מוסדיים גופים חוזרפורסם  30.9.2018ביום 

את נכסי החיסכון לטווח ארוך ולעדכן את שווים, לצורך חישוב נתח השוק המקסימלי שרשאי אדם להחזיק 

 בתחום החיסכון לטווח ארוך לפי החוק. 

 מיישמת את הוראות החוזר.חברה ה

 מי כניסה ויציאהחס .2.2

 מחסומי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות הינם כדלהלן: 

אישור עמידת החברה המנהלת והקופות שבניהולה בדרישות הרגולציה )לרבות,  –עמידה בדרישות הרגולציה  .א

 הת אשר קיבלמפעלי הת כקופמוגדר ה. הקופ, רישיון חברה מנהלת, היתרי אחזקה והיתרי שליטה(קופת גמל

מינמלי לחברה מנהלת  בהוראות החוק, התקנות והוראות הממונה, כגון פטור מהון עצמימיוחדת  תהתייחסו

יצויין כי החברה ויתרה על רוב ההקלות המוקנות לה בהוראות הדין כקופה   המנהלת רק קופות גמל ענפיות.

 ענפית, לצורך קבלת אישור רשות שוק ההון לצירוף בני ובנות זוג לקופת התגמולים. 

מקצועי נרחב והכרת הדינים ידע  בתחום פעילותה של החברה מחייבת הפעילות –מומחיות ידע וניסיון  .ב

ניהול סיכונים, ניהול מערכות מידע,  כמו כן נדרשים צבירת ניסיון, פיתוח מומחיות וידע בנושאי .הרלוונטיים

והיכרות עם צרכי השוק והמתחרים. לצבירת ניסיון בפעילות זו חשיבות  ניהול זכויות עמיתים, ניהול השקעות

 רבה לשימור וגידול הקופות.

על מנת לכסות את עלויות התפעול הקבועות הנדרשות להפעלת המערכות  –)מסה קריטית(  יימאלגודל מינ .ג

 קופות עומדות בו.החברה וההשקעות, דרוש היקף צבירת כספים מינימאלי אשר לדעת ההנהלה ה

 

   :יציאה העיקריים הינם כדלהלןהחסמי 

 רלבנטיים. קבועים אף הם בדינים ה מתחום הפעילותחסמי היציאה העיקריים 

לאישור הממונה ורשם   כפוףבמבוצע  של קופה פירוקחברת ניהול קופות גמל או פירוק של  -פירוק החברה  .א

הפסקת הפעילות כרוכה בהסדר להמשך הטיפול במימוש  –"זנב ארוך" במאופיין  קופות הגמל ענף החברות.

  (.Run-Offעמיתים )ה כל זכויות

 שליטה היתר מתן לרבות, ממונהקבלת אישור מראש של המיזוג, פיצול והפסקת ניהול מחייבים גם הם     .ב

 . הפעילות את רוכש אשר לגורם חדש

 

   גורמי הצלחה קריטיים .2.3

 

 להערכת הנהלת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות החברה הינם: 

 .ולביצועי המתחרים סיכוןהלרמות תחרותיות בשים לב תשואות שאת ה .א

 תפעול ויעילות התפעול. הו הניהול רמת הוצאות .ב

איכות ניהול ההשקעות לרבות ניהול סיכונים פיננסיים, תגובה מהירה להתרחשויות ולתהליכים בשוק,  .ג

 יצירתיות. 

 שינויים במצב המשק, התעסוקה ושוק ההון.  .ד

גבוהה וזמינה לעמיתים, תוך הקפדה על רמת שירות  האנושי, כוח אדם מקצועי ומיומן, איכות המשאב .ה

 שקיפות, אמינות והגינות.

 רמת המחשוב והטכנולוגיה.  .ו

 תחרות בתחום. מידת ה .ז
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  .יכולת השיווק .ח

 הגברת מודעות הציבור לחיסכון לטווח ארוך.  .ט

   היקף הטבות המס לעמית. .י

 שינויים רגולטורים.  .יא

 הפעלת בקרה יעילה.  .יב

 
  השקעות .2.4

 ("ההשקעות מנהל")להלן:  מנוהלות השקעות החברה על ידי חברת מיטב דש ניהול תיקים בע"מ 2015החל מחודש מאי 

 חברה. הניהול השקעות צורך מחיות וכוח האדם הנדרשים לאת הידע, המו תהמרכז

לרבות השקעה בנכסי אשראי. ועדת ההשקעות  המתווה את המדיניות הכללית של השקעות הקופ החברהדירקטוריון 

מתווה את המדיניות המפורטת, אופן ביצוע ההשקעות, הרכב אפיקי ההשקעה, דרוגים, רמת חשיפה, פיזור, סדרי הגודל, 

על מנהל ההשקעות ובוחן  העיתויי ההשקעה, נהלי עבודה ופיקוח אחר מנהל ההשקעות. בקר השקעות מבצע את הבקר

ועדת השקעות בוחנת את איכות הביצועים בין השאר בעזרת תיק סמן שנקבע לצורך  .אם למדיניותאת הביצועים בהת

 בשרותי ניהול סיכוני השקעות במיקור חוץ.  החברהכך. כמו כן, נעזרת 

השקעות פיננסיות בשוק ההון בארץ ובחו"ל בלבד על פי מדיניות השקעות המבוססת על בעיקר הן  החברההשקעות 

ים ופיזור רחב של מכשירי ההשקעה בארץ ובחו"ל כאשר ההשקעות מבוצעות על ידי מנהל השקעות שהוא איזון סיכונ

בנוסף, קופת התגמולים מחזיקה בנכסי נדל"ן ריאליים )בנייני מגורים להשכרה( מנהל תיקים ותיק ומנוסה בענף. 

אמנות עבור עמיתים קופת התגמולים. המרוכזים בעיקר בת"א. נכסים אלו רשומים על שם החברה ומוחזקים על ידה בנ

בנוסף, מחזיקה הקופות בתיק השקעות לא סחירות הכולל קרנות השקעה, קרנות הון סיכון, חברות הזנק והלוואות 

 .חריגות וגילוי מםההשקעות, רישוביצוע מפעילה בקרות שוטפות על תהליך  החברהבנוסף מותאמות. 

. מדיניות זו כוללת בין השאר התייחסות על ידי ועדת השקעותמבני התיקים מותאמים למדיניות ההשקעה שנקבעה 

לגבי צפי משיכות והעברות   החברהבהתאם להיקף נזילות כספי העמיתים והערכות הנהלת  החברהלצרכי הנזילות של 

ועדת  ת מימושי זכויות על ידי העמיתים.ההנהלה אינה צופה במהלך העסקים הרגיל קשיי נזילות בע  .כספים

ות קובעת עבור כל קופה את מדיניות החשיפה למט"ח, כאשר כל חשיפה מעבר לכך מגודרת באמצעות מכירת ההשקע

 חוזים עתידיים על המטבע הזר. 

 

 חייםביטוח  .2.5

 בביטוח חיים. החברהאינה מבטחת את עמיתי   החברה

 

 הון אנושי .2.6

  מצבת עובדי החברה

. דירקטוריון הקופה מונה עשרה חברים, ומופעלת באמצעות צוות עובדיםבאמצעות דירקטוריון  מנוהלתהחברה 

שנתיות ובמסגרתן בחרו עמיתי הקופה -נערכו הבחירות התלת 2017מתוכם שני דירקטורים חיצונים. במהלך שנת 

עדת השקעות מונה חמישה ו .2020הבחירות הבאות צפויות להתקיים במחצית שנת  את נציגיהם לדירקטוריון.

חיצוניים. יו"ר הועדה הוא אחד מהדירקטורים החיצוניים. בנוסף, פועלות ה הדירקטוריםחברים מתוכם שני 

לפירוט נוסף אודות חברי מינהל, נדל"ן ושיווק.   ועדות ביקורת )אשר גם בראשה עומד דירקטור חיצוני(,

 יד.ד' לדוח עסקי התאגחלק הדירקטוריון והוועדות ראה 

 בנקכמו כן החברה התקשרה במיקור חוץ עם עובדים קבועים.  עשרהח, מועסקים בחברה "נכון לתאריך הדו

במהלך התקופה הנסקרת  .ויועץ משפטי מבקר פנים ,סיכונים תמנהל השקעות, ממונה אכיפה, מנהלמתפעל, 

 )ב( להלן. 2.8בסעיף החברה התקשרה בהסכם תפעול חדש עם לאומי שש"ה במקום בנק הפועלים, כמפורט 

מצבת העובדים בחברה מתאפיינת ברמת תחלופה נמוכה. בשל כמות העובדים המצומצמת, החברה תלויה מהותית 

פועלת להכשיר את מירב העובדים לביצוע חליפי של פעילות עובד אחר   בפעילות חלק מעובדיה. הנהלת החברה
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 בעת העדרו של עובד אחר. 

 ת התגמול והכשרת העובדים בהתאם לשינויים ולדרישות בחוק. החברה פועלת בנושא מדיניו

 

 
 שיווק והפצה .2.7

 
פניה ישירה לעובדי האוניברסיטה, קיום כנסי  :משווקת את מוצריה באמצעיה העצמאיים הכולליםהחברה 

השנתי והרבעוני  וחהדהפצת מידעונים, אתר אינטרנט, פרונטליים ובאמצעים אלקטרונים )וובינר(,  הסברה

אינה  חברהה .מעסיקה משווק פנסיוני, אשר מבצע שיווק פנסיוני ומגייס עמיתים חדשיםחברה לעמית ועוד. ה

בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים במדיניות  .קשורה לערוצי הפצה חיצוניים ואינה משלמת עמלות בגינם

 וניהול דרכי ההפצה. 

 
 עיקריים ספקים ונותני שירותים .2.8

 
 :כדלקמן שפעילותה תלויה בהם עיקריים ספקים מספר חברהל 

 מנהל השקעות –ד"ש ניהול תיקים בע"מ –מיטב  .א

ערכה החברה הליך תחרותי לבחירת גוף שיספק מכלול שירותים הנוגעים לתפעול מערך  2014במהלך שנת 

בקרה ואספקת שירותים , בין היתר, ביצוע פעולות השקעה, קיום מנגנוני כולליםההשקעות. השירותים 

בחרה החברה בחברת מיטב דש ניהול תיקים  2015במרץ  29ביום   הנדרשים על פי הוראות הדין השונות.

  .2015בע"מ והיא החלה בביצוע תפקידים אלו במהלך חודש מאי 

 ניהול מערכת זכויות העמיתים וחשבות –בנק הפועלים בע"מ  .ב

במאי  26ביום  לבחירת גוף חדש לתפעול זכויות העמיתים. ערכה הקופה הליך תחרותי 2014במהלך שנת 

 "(בנק הפועלים" –)להלן  אישר דירקטוריון הקופה את הסכם ההתקשרות עם בנק הפועלים בע"מ, 2014

שירותי תפעול לחשבונות העמיתים וכן שירותי  בנק הפועלים סיפקגרת ההסכם, למתן שירותי תפעול. במס

 החל בנק הפועלים בתפעול חשבונות העמיתים ובמתן שירותי הנה"ח לקופה. 1.1.2015החל מיום  הנה"ח.

בהתאם להסכם בין להפסיק את מתן שירותי התפעול על רצונו  הודיע בנק הפועלים לחברה 2017בחודש יוני 

לבחירת גורם מתפעל חלופי ובסיומו  החברה ערכה הליך תחרותי .2018סוף חודש יוני הצדדים וזאת החל מ

כגורם מתפעל "( לאומי שש"ה)להלן: "לאומי שירותי שוק ההון בע"מ בחברת בחרה  יך התחרותישל ההל

 31.12.2019ביום  הסתייםלתפעול קופת הגמל שבניהולה. ההליך ההסבה מבנק הפועלים ללאומי שש"ה 

 על ידי לאומי שש"ה.מסופקים מכלול שירותי התפעול  1.1.2019החל מיום כאשר 

 
 רכוש קבוע .2.9

 
 כולל ציוד מחשבים, ריהוט וציוד משרדי.   חברההש הקבוע של הרכו 

 עונתיות .2.10
 

אינו מאופיין בעונתיות, מאחר ותזרים ההפקדות מנוכה מהמשכורת ומתפלג על פני כל   חסכון לזמן ארוךהתחום 

 .בכל עתאו להפקיד כספים באופן חד פעמי והעמיתים רשאיים להצטרף לקופה  השנה

 
 נכסים לא מוחשיים .2.11

 
 מאגרי מידע 

לחברה מאגרי מידע שונים במסגרתם נשמרים הנתונים הנמסרים על ידי עמיתי הקופות. המידע הצבור במאגרים 

הפרטים במהלך  ןעדכובעת בעת הצטרפותם לקופה ו  אודות עמיתי הקופות כולל מידע שנמסר על ידי העמיתים

התקופה. שמירה של פרטים אלו במאגר ממוחשב מחויבת על פי הוראות הדין. מאגרי המידע משמשים את 
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 הקופות בתפעול השוטף של עסקי החברה. 

 ., פטנט או זיכיוןהחברה לא רשמה סימן מסחר

 ות החוזר המחייבותהחברה מינתה מנהל סיכוני סייבר אשר פועל גם מול הגוף המתפעל לאבטחת עמידתה בהורא

 .לעניין ניהול סיכוני סייבר

 
 גורמי סיכון .2.12

 
 ענף קופות הגמל נתון לסיכונים מסוגים שונים כדלהלן :       

   ראה סקירה בנושא בדוח סקירת ההנהלה . –  החברהלפירוט הסיכונים והשפעתם על 

 

 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .2.13
 

 במהלך תקופת הדו"ח החברה לא נכנסה להסכמים מהותיים או הסכמי שיתוף פעולה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסיכון גורם של ההשפעה מידת  
 המנהלת החברה על

 התמודדות דרכי

 השפעה הסיכון גורם הסיכון סוג
 גדולה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 קטנה

 

 
סיכוני 
 מאקרו

 

שינויים פוליטיים 
 וכלכליים 

 
 

X   ועדת ההשקעות עוקבת אחר ההתפתחויות
באמצעות סקירות כלכליות שמקבלת באופן שוטף 

באמצעות מפקחת ו  ההשקעות החיצוני  ממנהל
הפעלת תרחישי קיצון והערכת השפעתם על נכסי 

 כפי שמוגשים ע"י מנהלת הסיכונים.  הקופה

   X שינוי חקיקה
   X מצב המשק

מצב תעסוקה 
 אצל מעביד

 
 

X  

סיכונים 
 ענפיים 

הגברת תחרות 
 בענף

X    ועדת ההשקעות קבעה תקרות לחשיפות
ניהול תיקי ההשקעות מתבצע  ולסיכונים השונים.

בעלי ידע, ניסיון   השקעות חיצוניבית ע"י 
 ותשתית עבודה מקצועיים.

החברה מינתה מנהלת סיכונים העוקבת אחר 
ומדווחת לוועדת ההשקעות   השקעותסיכוני 

 על החשיפות השונות. רבעוניתבתדירות 
 

השירותים המתופעלים מסופקים ע"י בנק הנמנה 
עם חמשת הבנקים הגדולים. בנוסף, החברה עורכת 
מעת לעת מבחנים להדמיית אירועי אסון 

החברה נעזרת  וההיערכות לטיפול בהשלכותיהם.
ממונה ציות  וכן מינתה  בשירותי יועץ משפטי

 ואכיפה. 
 

 החברה מבצעת מעת לעת סקרי הונאות ומעילות.
 

  X  סיכון נזילות
  X  סיכון אשראי

   X סיכון שוק
סיכון תפעולי 

 וסיכון 
 משפטי 

 X  

 X   סייברסיכון 
   X טעמי הציבור

   X רמת שימור תיק
סיכון הונאות 

 ומעילות
 X  
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  היבטי ממשל תאגידי –לק ד' ח .3

   החברההדירקטורים של  .3.1
 
 
 

 חברי דירקטוריון החברה
 

 *חברי ועדת הביקורת חברי ועדת ההשקעות

 יו"ר  -מר חיים בסן 
 מר שמואל ציטרונבלט
 פרופ' יורם לנדסקרונר

 ד"ר קרן בר חוה
 ד"ר רננה פרס

 פרופ' אסא ליפשיץ
 גב' עירית חרט

 מר יהונתן מנדלבאום
 

 דירקטורים חיצוניים:
 מר יואב להמן 

  ח דורון שורר"רו

   יו"ר – דורון שוררח "רו
 מר רמי ברנט 

 פרופ' דוד לבהרי
 מר יואב להמן

 פרופ' יורם לנדסקרונר 

 יו"ר – מר יואב להמן
 רו"ח דורון שורר
 ד"ר קרן בר חוה

 
 
 
 

 
הסתיימה כהונתם של שני הדח"צים בחברה, רו"ח דורון שורר ומר יואב להמן. במקומם, מונו  31.12.2018ביום 

בחברה מר דן מרידור ומר דוד זקן.  את מקומם של הדח"צים היוצאים בועדת הביקורת תפסו לכהונת דח"צים 
הדח"צים הנכסים.  את מקומם של הדח"צים היוצאים בועדת ההשקעות תפסו שלושה נח"צים חדשים:  מר אבי 

ם כך ואושרו על ידי אקשטיין, מר טל ורדי וגב' גלית זיידמן.   מינויים אלו הומלצו על ידי ועדת איתור שקמה לש
 דירקטוריון החברה ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.
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  בחברההדירקטורים 

 
עובד  דח"צ  חברות בוועדה  נתינות  מען  לידה שנת  ת.ז. שם 

 הקופה
תאריך 

 תחילת כהונה 
 התעסקות בחמש שנים אחרונות  השכלה 

המחתרות  1947 10853232 חיים בסן 
11 

ירושלים , 
מען 

למכתבים 
ת.ד. 

29311 
ירושלים 
9129301   

יו"ר  ישראלית 
 הדירקטוריון

)החל מחודש 
, (2017יולי 

 ועדת נדל"ן 

כלכלה ומדע המדינה  BA 1998 לא לא 
האוניברסיטה העברית  –

 בירושלים
MA   במנהל עסקים

 –  במגמת מימון
האוניברסיטה העברית 

 בירושלים

יועץ נשיא האוניברסיטה העברית לתכנון 
   אסטרטגי

שמואל 
  ציטרונבלט

 24גלבר  1941 5374269
 ירושלים 

דירקטוריון,  ישראלית 
יו"ר ועדת 
מינהל, ועדת 

 נדל"ן 

כלכלה ומדע המדינה  BA 6/2011 לא לא 
האוניברסיטה העברית  –

 בירושלים 

מנהל המכון הגיאולגי , המשרד  סגן
  לתשתיות לאומיות.

 20הגפן  1955 053415758 יואב להמן 
מבשרת 

 ציון 

דירקטוריון,  ישראלית
יו"ר ועדת 

ביקורת, 
 השקעות 

 –  כלכלה וגאוגרפיה BA 12.6.2013 לא  כן 
האוניברסיטה העברית 

 בירושלים
MA   במנהל עסקים

 –  במגמת מימון
האוניברסיטה העברית 

 בירושלים

שיפור  –יו"ר דירקטוריון חברת "שכל" 
כלכלי לצרכן וחברת "שכל" סוכנות 

 ( בע"מ. 2008ביטוח)
האוניברסיטה  -בנקאות –מרצה מן החוץ 

 (. 2012העברית ) עד 
 –מרצה מן החוץ במסלול האקדמי 

המכללה למנהל ובמרכז הלימודים 
 .(2016האקדמאים באור יהודה )עד 

הוועדה המייעצת ללשכת סוכני  –יועץ 
 (.2013ביטוח )עד 

  (. 2015הסוכנות היהודית ) משנת  –יועץ 
רו"ח דורון 

   שורר
 
 
 
 
 
 
 

קורא  1953 068182195
 33הדורות 

 ,ירושלים 

דירקטוריון ,  ישראלית
יו"ר ועדת 
השקעות, ועדת 

 ביקורת 

בכלכלה וחשבונאות ,  BA 1/2010 לא כן
MA  במנהל עסקים

רואה  -)מימון ובנקאיות (
חשבון , האוניברסיטה 

 העברית 

נשיא איגוד קופות הגמל הענפיות , חבר 
קופ"ג חברת חשמל , בנק  –בדירקטורים 

, PLURISITEM INCמסד , 
PIMIAGRO INC 

פרופסור 
יורם 

 לנדסקרונר 

 63יסמין  1944 10883197
מבשרת 

 ציון 

דירקטוריון,  ישראלית 
 השקעות 

מימון  MA בכלכלה , BA 1/2013 לא  כן
, האוניברסיטה העברית 

 PHDבירושלים , 
 אוניברסיטת פנסילבניה 

האוניברסיטה העברית  –פרופסור במימון 
בירושלים , מרצה במרכז ללימודים 

 אקדמאיים 
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עובד  דח"צ  חברות בוועדה  נתינות  מען  לידה שנת  ת.ז. שם 
 הקופה

תאריך 
 תחילת כהונה 

 התעסקות בחמש שנים אחרונות  השכלה 

ד"ר קרן בר 
 חוה 

 14ריחן  1973 025326323
 הרצליה

 דירקטוריון, ישראלית
 ביקורת

 –מוסמך בכלכלה  7/2017 לא לא
 אוניברסיטת ת"א.

PHD  מימון  –במנע"ס
 -  וחשבונאות

 אוניברסיטת ת"א

ראש ההתמחות בחשבונאות, בית הספר 
 למנהל עסקים האוניברסיטה העברית

ד"ר רננה 
 פרס 

 5השלום  1968 023872898
מבשרת 

 ציון

דירקטוריון,  ישראלית
 שיווק

 –מוסמך בפיזיקה  7/2017 לא לא
 האוניברסיטה העברית

 –מוסמך במנהל עסקים 
 אוניברסיטת ת"א

PHD  שיווק –במנע"ס  - 
 האוניברסיטה העברית

פרופסור בשיווק, בית הספרת למנהל 
 עסקים האוניברסיטה העברית

פרופ' אסא 
 ליפשיץ 

אברהם  1933 008090227
 1גרנות 
 ירושלים

 –פרופסור לכימיה  7/2017 לא לא דירקטוריון ישראלית
 האוניברסיטה העברית

 –פרופסור )אמריטוס( לכימיה 
 האוניברסיטה העברית

גב' עירית 
 חרט

שלומציון  1970 027797885
 1המלכה 

 מודיעין

דירקטוריון,  ישראלית
 מינהל

 –בכלכלה   BA 7/2017 לא לא
 האוניברסיטה העברית

מנהלת הרשות  –האוניברסיטה העברית 
למחקר ופיתוח, עוזרת בכירה למנכ"ל, 

 דיקן משנה בדיקנט הסטודנטים
מר יהונתן 

 מנדלבאום
דירקטוריון,  ישראלית אפרים  1981 040197261

 מינהל
מנהל עסקים  BA 7/2017 לא לא

 והיסטוריה.
MA  תוכנית לחקר

 סכסוכים ויישובם.

מנהל היחידה  -האוניברסיטה העברית
 ותיאום כלכלי באגף הכספים.לתכנון 

 עוזר בכיר לנשיא האוניברסיטה.

   
 
 

 חברי ועדות שאינם דירקטורים
 

פרופסור 
 דוד לבהרי 

החוג  1935 30797205
לכלכלה , 

הר 
 הצופים 

 –  לכלכלהפרופסור  2003 לא לא  השקעות  ישראלית
האוניברסיטה העברית 

 בירושלים 

 פרופסור לכלכלה 

בלונפלד  1948 007839541 רמי ברנט 
11 

 ירושלים 

, יו"ר השקעות ישראלית 
 ועדת ביקורת

ה ויח"בל , לבכלכ  BA 8/2011 לא לא 
MA  , במנהל עסקים

אוניברסיטה העברית 
בירושלים , רשיון לעורך 

 דין 

דיקן משנה , בית ספר לרפואת שיניים 
 הדסה ירושלים  –האוניברסיטה העברית 

 
 
 
 
 



 

30 

 

 
 
 
 
 
 

 )המשך( היבטי ממשל תאגידי –חלק ד' . 4

 
 
 

 (4.1נושאי משרה )שלא נכללו בסעיף  .1.1
 

שנת  מס' זיהוי שם
 לידה

תפקיד בקופה, 
חברה בת או חברה 
קשורה או של בעל 

 עניין

תחילת 
שנת 

 כהונה 

בעל 
 עניין

 ניסיון עסקי השכלה 

כלכלה ומדע   BA לא 1/2014 מנכ"ל  1966 022648265   חנוך רפפורט
   MBAהמדינה, 

 )מימון(

סמנכ"ל הכספים בקופת תגמולים לעובדי 
   האוניברסיטה העברית בירושלים

כלכלן ומנהל השקעות בחברת א. חפץ יעוץ 
 כלכלי בע"מ

 
כלכלה   BA לא 1/2014 סמנכ"לית כספים  1977 034193367 רו"ח קרן ביטון 

 וחשבונאות.
 רו"ח 

לעובדי האוניברסיטה חשבת בקופת תגמולים 
   העברית בירושלים

בכלכלה ,  BA לא 1/2011 מנהלת סיכונים  1955 26748079 מירי בן יהושע 
MA   במנהל

 עסקים 

מתן יעוץ לגופים מוסדיים בתחום ניהול 
הסיכונים ואשראי , מכהנת כמנהלת 

 גופים מוסדיים. 5הסיכונים ב
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 המנהלת  חברהבמדיניות תגמול  .3.2
 
 

 : דלקמןואושרה בדירקטוריון לאחר המלצת ועדת תגמול הינה כ העיקרי מדיניות התגמול שנקבע

 

לרבות בעל תפקיד מרכזי בפונקצית בקרה לא יקבל כל תגמול הכולל רכיב משתנה הנגזר  מרכזיבעל תפקיד     .א

רשאית לממן השתלמות מקצועית, בתחום אחריותו או השתלמות מקצועית המיועדת  החברהמביצועיו. 

 לבעלי תפקידים אלו.

יהיו זכאים לתגמול בגין השתתפות בישיבה ולתגמול שנתי, בהתאם  בקופההדירקטורים החיצוניים     .ב

 והחלטות האסיפה הכללית, כפי שיהיו מעת לעת. ,החברהתקנון להוראות הממונה על שוק ההון, 

 . יהיו זכאים להחזר הוצאות בגין השתתפות בישיבה )הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים     .ג

לתקנון לביטוח נושאי משרה, בהתאם ו ים החיצוניים, יהיו זכאים לשיפויהדירקטורים, לרבות הדירקטור    .ד

 שיהיו מעת לעת. והחלטות האסיפה הכללית, כפי החברה

 רשאית לממן השתלמויות מקצועיות, לימודים והכשרות לדירקטורים.  החברה    .ה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 החברה

 שכר

)אלפי 
₪) 

תשלום  מענק
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

)אלפי 
₪) 

החלק  סה"כ אחר  עמלה
המיוחס 

רה חבל
מתוך 

קבוצת 
שליטה 

 )באחוזים(

חנוך 
 רפפורט

 100% מנכ"ל
 

639 
      

639 - 

קרן 
 ביטון

סמנכ"לית 
 כספים

100% 
 

509 
      

509  

דרור 
 דיין

משווק 
 פנסיוני

100% 
 264       

264  

שרית 
 כהן 

מנהלת 
 חשבונות

100% 
 225       

225  

מתי 
 אהרון 

מנהלת 
 משרד  

100% 
 192       

192  
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 המבקר הפנימי .3.3
 
 

     אישיים פרטים

 עופר קירו שם

 1.3.2018 כהונה תחילת תאריך

 לא של גוף קשור אליה  או החברה של ערך בניירות החזקה

 קשרים או מהותיים עסקיים קשרים בעל הינו הפנימי המבקר

  אליה קשור גוף עם או החברה עם אחרים מהותיים

 לא

 נותן שירותים חיצוני שירותים נותן/החברה עובד

 אין לה ומחוצה בחברה ממלא שהוא אחרים תפקידים

 

, הנימוקים לקביעת היקף זה ומידת בשנה עבודה מספר שעות

 גמישותו

, בהתאם לתכנית העבודה כפי שאושרה ע"י ועדת 570

 הביקורת, ניתן לשינויים לפי שיקול דעת הועדה.

 לא בחברה אחרים גורמים י"ע הפנימי למבקר סיוע

היקף עבודתו של מבקר הפנים בתקופת הדיווח לעומת  צמצום

 (וצומצםתקופת הדיווח האחרונה )במידה 

 לא

                           תגמול

 שכ"ט לשעה והיקפו הפנים מבקר של התגמול דרך

 לא   העסקתו מתנאי כחלק ני"ע למבקר ניתנו

 לתגמול להיות שעשויה ההשפעה לשאלת הדירקטוריון התייחסות

 המקצועי דעתו שיקול הפעלת על הפנימי המבקר

 ל.ר.

 
 

 
 רואה החשבון המבקר .3.4

 
 .לוטרבך ושות'שם המשרד המבקר:  .א

 
 .תשובה-אפרת לוישם השותף המטפל: רו"ח  .ב

 
 .2018דצמבר :  השותף תאריך תחילת כהונת .ג
 

 להלן פירוט השכר הכולל לו זכאי המבקר בשנת הדיווח ובשנת הדיווח שקדמה לה:   .ד
 2018 2017 
 סכום 

 )אלפי ש"ח(
 סכום

 )אלפי ש"ח(
 120,000 120,000 שכר בגין שירותי ביקורת 

 - - שכר בגין שירותים הקשורים לביקורת
 - - שכר בגין שירותי מס מיוחדים

 - - אחרים שירותים בגין שכר
 
 
 
 
 
 
 
 

 אפקטיביות הבקרה הפנימית .3.5

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי .א

, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים ומנהלת הכספים המנכ"ל

הסיקו כי לתום ומנהלת הכספים   החברה. על בסיס הערכה זו, מנכ"ל המנהלת  החברהלגבי הגילוי של 
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לסכם ולדווח על  ,הנן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד  החברהתקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של 

לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק  תנדרש  החברהשהמידע 

 .ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו

 

 על דיווח כספיבקרה פנימית  .ב

  החברהלא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  2018בדצמבר  31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 

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

 .על דיווח כספי  החברה

 
 

 החלטות החברה .3.6

"חוק  –)להלן  1999-לחוק החברות, תשנ"ט 225נדרשה לאישור פעולות לפי סעיף פת הדוח החברה לא ובתק  .3.6.1

 . (החברות"

 )א( לחוק החברות על ידי נושאי משרה בחברה.254בתקופת הדוח לא נעשו פעולות כאמור בסעיף  .3.6.2

( 1)270בתקופת הדוח לא נעשו עסקאות בין החברה לנושאי משרה בה הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  .3.6.3

 לחוק החברות.

 הדוח: בתאריך שבתוקף, החברות בחוק כהגדרתו משרה לנושא, לשיפוי התחייבות או ביטוח, פטור .3.6.4

 אין פטור לנושא משרה פטור

נושאי משרה בחברה מבוטחים בביטוח אחריות נושאי משרה ואחריות  ביטוח
 .הוצאות משפטיות 20%, בתוספת  ₪מיליון  22של  כולל מקצועית בסך

הדירקטורים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות המכסה נזקים שנגרמו 
 מאירועים תאונתיים שנגרמו במהלך ועקב פעולתם בחברה.

התחייבות 
 לשיפוי

 ניתנה התחייבות לשיפוי

 
 מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא  –לעניין זה  – 'נושא משרה' 
 כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.תפקיד  
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 דוח הדירקטוריון
 
 

 שנסתיימה  תקופהל

 31.12.2018 ביום
  



 ת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ חבר
====================== 

 

2 

 

 תוכן דוח דירקטוריון
 
 

 מספר  
   

 3 החברה המנהלתמאפיינים כלליים של  -פרק א' 
   
   

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

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

6 

   
   

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

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

11 

   
   

 11 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים  - 'ופרק 
   
   

 11 עסקאות מהותיות  - ז'פרק 
   
   

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

 13 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל - ט'פרק 
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 כללים של החברהמאפיינים  - א'פרק 
 

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

התגמולים לעובדי האוניברסיטה כחברה פרטית במטרה לנהל בנאמנות את קופת  2015ביולי 

 ( . "התגמולים קופתאו " " "הקופה –העברית בירושלים )להלן 

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

"חברת הגמל לעובדי  –פוצלה לתכנית קופת הגמל ולחברה מנהלת  הקופה ,האישור

 1החל מיום האוניברסיטה העברית בע"מ" אשר מנהלת בנאמנות את קופת התגמולים. 

ת החלה החברה לנהל בנוסף בנאמנות את קופת הפיצויים וקרן ההשתלמו 2018באוקטובר 

שנוהלו עד לאותו מועד (, "הקופות המנוהלות" –)להלן  של העובדים באוניברסיטת ירושלים

 –( של עובדי האוניברסיטה העברית בע"מ )להלן 2003על ידי החברה לניהול קופות גמל )

 . (""חברת הניהול

לצורך תפעול הקופות  הנעזרחברת הניהול , והחברה לניהולעל סמך הסכם עקרוני בין החברה  .3

חברת  שילמהובתמורה החברה בתשתית הארגונית, התפעולית והחשבונאית של המנוהלות 

. לעניין זה, החלק היחסי חברת הגמלאת החלק היחסי בהוצאות התפעול שהוציאה  הניהול

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

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

 . 30.9.2018בתאריך 

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

 30האוניברסיטה העברית וקופת הפיצויים לעובדי האוניברסיטה העברית שעד לתאריך 

בדירקטוריון  שהתקבלו להחלטות בהמשךוזאת , ת הניהולחברהיו בניהול  2018בספטמבר 

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

  .2018ביולי  29כאמור התקבל מהממונה ביום 
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 מצב עסקי החברה המנהלת, ותוצאות הפעילות ושינויים מהותיים - פרק ב'

 
 והתחייבויות נכסים  .1

 

 -מתוכם כ ,₪אלפי  1,262 -מסתכמים לסך של כ 2018בדצמבר  31סה"כ נכסי החברה ליום 

רכוש הקבוע של החברה הינו בעיקר ציוד וריהוט הש"ח הינם נכסי רכוש קבוע .  אלפי 701

שאר נכסי  (. 2015משרדי וכן שיפורים במושכר )שיפוצים שבוצעו במשרדי החברה בשנת 

 יתרות חייבים שונים בסך של אלפי ש"ח וכן 298 -כ יתרות מזומנים בסך של החברה כוללים

שעיקרם הוצאות מראש וכן יתרות הדדיות מול חברה לניהול קופות גמל  ₪ אלפי 263 -כ

 ( של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים וקופת התגמולים.2003)

מתוכם רכוש קבוע  ,₪אלפי  1,516 -לסך של כהחברה  נכסיקודמת הסתכמו השנה הסוף ב

 אלפי ש"ח. 373 -כ סך שלבאלפי ש"ח ויתרות מזומנים  846 -כ סך שלב

 

רובן ואלפי ש"ח  1,262 -הסתכמו לסך של כ 2018בדצמבר  31התחייבויות החברה ליום 

כוללות האלפי ש"ח(  1,415 –)שנה קודמת ש"ח אלפי  1,221סך של בהתחייבויות לזמן קצר 

בעיקר התחייבויות בגין הוצאות לשלם לספקים, התחייבות בגין יתרות חופשה לעובדי 

 בקופת התגמולים.  50עד החברה וכן יתרה הדדית מול מסלול לבני 

 

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

ההתחייבות בשל סיום יחסי אלפי ש"ח( .  101 –אלפי ש"ח )שנה קודמת  41מעביד( בסך של 

 מעביד מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי.-עובד

 

 הכנסות החברה  .2

 

החברה  הקופות המנוהלות. סך הכנסותעמיתי הכנסות החברה נובעות מגביית דמי ניהול מ

בסך של  קופת התגמוליםבגין הכנסות דמי ניהול מ ןאלפי ש"ח והינ 6,262 -כהסתכמו השנה ב

אלפי ש"ח וכן מהכנסות דמי ניהול לשלושה חודשים )מיום העברת הניהול ועד לתום  6,062

 .אלפי ש"ח בהתאמה 129-אלפי ש"ח ו  71מקופת הפיצויים וקרן ההשתלמות בסך של  השנה(

. סה"כ הכנסות בתקופת הדו"ח חברה בפועלהוציאה הת שההוצאובגובה  ןההכנסות הינ

מדמי ניהול מקופת התגמולים  ןוהינאלפי ש"ח  5,769לסך של שנה קודמת בהסתכמו  החברה

 .בלבד

לפי הוצאות בפועל ולכן סכומי הפועלות קופות  הקופות המנוהלות על ידי החברה הינן

בהתאם לגובה היתרה  ותהחברה נוכו מהעמיתים בקופ יבו על ידיוהוצאות הניהול שח

 יתרת הקופה. ךהצבורה של כל עמית ביחס לס
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  הוצאות החברה .3

 

אלפי  5,769 -אלפי ש"ח )שנה קודמת  6,262לסך של הסתכמו  2018הוצאות החברה לשנת 

אלפי  6,256בסך של  (וכלליות)הנהלה  תפעול וניהול שוטפות מורכבות מהוצאותהן ו (ש"ח

 אלפי ש"ח 6של מהוצאות בגין עמלות בנקאיות בסך ואלפי ש"ח(  5,765 -)שנה קודמתש"ח 

מורכבות מהוצאות התפעול והניהול השוטפות עיקר הוצאות  (.אלפי ש"ח 4 –)שנה קודמת 

חיצוני,  מבקרהמתפעל ותשלום עבור שירותים מקצועיים כגון שכר ונלוות, דמי תפעול לבנק 

 480 -הינן בקיזוז של כ הוצאותה ,כן כמו. וכיוב' מנהל סיכונים ,מבקר פנימי, ממונה אכיפה

( של העובדים 2003מחברה לניהול קופות גמל )אלפי ש"ח בגין החזר הוצאות ניהול 

)שנה קודמת  30.9.2018עד למועד סיום ההסכם ביום באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ 

  . אלפי ש"ח( 637החזר הוצאות בסך  -

אלפי ש"ח בהשוואה להוצאות  491-בכ והשנה גדלהשוטפות הוצאות הכפי שניתן לראות סה"כ 

דול בשכר דירקטורים יג, דמי תפעולבהוצאות שנה קודמת. הגידול נובע בעיקר מגידול אלה ב

  מקצועיות עקב תהליך החלפת מתפעל . וגידול בהוצאות

 

 נתוני המסלולים המנוהלים .4
 

 הרכב הנכסים המנוהלים )באלפי ש"ח( ותשואה נומינלית ברוטו:להלן 
 

הרכב נכסי 

מנוהלים ליום 

31.12.2018  

מסלול עד 

 50גיל 

מסלול לבני 

 60ועד  50

מסלול לבני 

 ומעלה 60

קרן  קופת פיצויים

 השתלמות

 3% 2% 3% 3% 2% מזומנים 

נכסי חוב 

 31% סחירים 

 

56% 

 

74% 

 

46% 

 

42% 

נכסי חוב שאינם 

 3%   סחירים

 

1% 

 

3% 

 

3% 

 

5% 

 17% 15% 3% 9% 15% מניות 

 33% 35% 17% 31% 32% השקעות אחרות 

 - (1%) - - 17% ואחר  נדל"ן

 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ 

תשואה 

נומינלית ברוטו 

 1.69 באחוזים

 

 

(0.98) 

 

 

(0.09) 

 

 

(1.18) 

 

 

(1.47) 
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מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית  – 'גפרק 
 שחלו בתקופת הדוח והשפעתם על דוחות הכספיים 

 
)להלן התקופה הנסקרת(, היו  2018השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום 

 כדלקמן:

 2018 

 -3.9% מדד המניות הכללי

SME  60 23.0%- 

 -2.3% 125מדד ת"א 

 -3.0% 35מדד ת"א 

 -6.8% מדד אג"ח להמרה

 -1.5% אג"ח כללי מדד

 0.8% מדד המחירים לצרכן

 תמונת המאקרו

ארה"ב שהמשיכה ליהנות בהתאפיינה בהאטה בפעילות הכלכלית ברחבי העולם למעט  2018שנת 

מההשפעות החיוביות של רפורמת המסים, סביבת הריבית הנמוכה של השנים הקודמות והיחלשותו 

 . 2017של הדולר בשנת 

 ההאטה בפעילות הכלכלית הגלובלית נבעה משילוב של מספר גורמים. 

ין כאשר אלו טית גברה עם פריצת מלחמת הסחר בין ארה"ב לבין סיפול-ראשית, אי הודאות הגיאו

אי הודאות רמת הטילו מכסי מגן אחת על השנייה בתהליך שהחמיר במהלך השנה והגביר את 

הכלכלית. בנוסף, ההכרזה על הטלת הסנקציות בחודש מאי על איראן גרמה לעלייה משמעותית באי 

אן הודאות בשוק הנפט כאשר ההודעה בתחילת נובמבר על דחיית עיקר הסנקציות על יבוא נפט מאיר

 בחצי שנה, גרמה לירידה חדה במחירי הנפט שהוחרפה גם מהסנטימנט השלילי הכללי בשווקים.

שנית, ההאטה המבנית בסין תרמה להאטה בפעילות הכלכלית הגלובלית כאשר לאחר אישורו של  

הנשיא שי ג'ין פינג לתקופת נשיאות שניה, סין החלה לדחוף מחדש את הרפורמות לשינוי מבנה 

 ( שמשמעותן האטה בפעילות הכלכלית.China 2025במסגרת תכנית הכלכלה )

שלישית, ההאטה בפעילות הכלכלית הגלובלית נבעה גם מהירידה ברמת הנזילות ברחבי העולם כאשר 

פעמים את הריבית, הבנק המרכזי של אירופה צמצם את ההרחבה הכמותית עד  ארבע ארה"ב העלתה

פר לא מבוטל של מדינות לרבות בריטניה, קנדה, שבדיה , הריבית עלתה במס2018לסיומה בסוף 

 ובמספר שווקים מתעוררים. 

סביבה עולמית פחות נזילה תוך האטה בפעילות הכלכלית ועליה משמעותית השילוב של גורמים אלו: 

פוליטיים ברחבי העולם הוביל לעליה חדה בתנודתיות השווקים הפיננסים כאשר -במתחים הגיאו

 וב הסחורות התעשייתיות רשמו ירידות חדות במהלך השנה. מדדי המניות ור
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מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית שחלו בתקופת   -פרק ג'

 )המשך(הדוח והשפעתם על דוחות הכספיים 

 ארה"ב

( Y/Y) 3.0% כאשר נכון לנתוני הרבעון השלישי, זו עמדה על 2018האיצה במהלך בארה"ב הצמיחה 

. הצמיחה נתמכה מהצריכה הפרטית וההשקעה כמו גם מעליה משמעותית 2017-ב 2.2%לעומת  

בהיקף ההוצאה הציבורית. היצוא נחלש במהלך השנה על רקע התחזקות הדולר וההאטה בפעילות 

כאשר שיעור האבטלה ירד  2018הכלכלית בעולם. שוק העבודה האמריקאי המשיך להתהדק במהלך 

. קצב האינפלציה השנתית הושפע בעיקר מנפילת מחירי הנפט במהלך 2018-ב 3.9%-ל 2017-ב 4.1%-מ

 . 2017-ב 2.1%לעומת  1.9%החודשים האחרונים של השנה כאשר האינפלציה עמדה על 

לרמה של  2018פעמים במהלך  ארבע את הריביתהבנק המרכזי , העלה אלו בהתאם להתפתחויות

תונים החזקים והציפיות לעליית ריבית, התשואות בשוק האג"ח האמריקני . על רקע הנ2.50%-2.25%

. עם זאת, חששות כי הריבית עלתה 2018עלו בחדות במהלך השנה והגיעו לשיא במהלך חודש ספטמבר 

יותר מדי שהתגברו על רקע מספר נתונים חלשים בארה"ב, בפרט בשוק הנדל"ן, הובילו להערכה כי 

אטה, מה שתרם לתיקון החד בשווקים שנרשם במהלך החודשים המשק האמריקני בדרך לה

האחרונים של השנה, ואשר הוביל לירידת תשואות חדה בארה"ב תוך היפוך עקום התשואות 

שנים הפכה להיות נמוכה יותר מהתשואות בחלקים  5-האמריקני בחלקיו הקצרים )כלומר התשואה ל

 הקצרים(. 

 אירופה

משמעותי במהלך השנה כאשר נכון לנתוני הרבעון השלישי, הצמיחה  באירופה הואטה באופןהצמיחה 

. ההאטה בפעילות הכלכלית בגוש האירו נבעה 2017בשנת  2.4%לעומת  1.6%בגוש האירו עמדה על 

שיעור האבטלה  2018בעיקר מחולשה של נתוני סחר החוץ על רקע ההאטה הכלכלית בעולם. במהלך 

. קצב האינפלציה 2018נכון לחודש נובמבר  7.9%-ל 2017-ב 8.6%-בגוש האירו המשיך לרדת מ

צמצם את ההרחבה הכמותית וסיים את   ECB-ה 2018. במהלך 1.6%-ל 1.4%-השנתית עלה מ

 התכנית בחודש דצמבר. 

של מפלגות לשלטון באיטליה היה עלייתן  2018המאורע הגיאופוליטי הבולט באירופה במהלך 

במה שסימן את  ,לא מזמן היו מפלגות קטנות שנחשבות לקיצוניות "הליגה" ו"חמשת הכוכבים", שעד

תחילת ההתנגשות בין ממשלת איטליה ואירופה. מוקד המתחים היה סביב התקציב האיטלקי כאשר 

אירוע בולט נוסף שהעיב על הפעילות הכלכלית   רק בסוף השנה הצדדים הצליחו להגיע להסכמה. 

.  חוסר היכולת להגיע 2019את האיחוד האירופי בסוף מרץ באירופה הוא החלטת בריטניה לעזוב 

להסדר פרידה מוסכם בין הצדדים הביא לרמה גבוהה של אי ודאות כלכלית של חברות ויחידים בשני 

 צידי התעלה. 

 סין

בעיקר על  2017-ב 6.8%לעומת  6.6%כאשר זו עמדה על  2018המשיכה להאט במהלך  בסין הצמיחה

בייצור התעשייתי וזאת, בין השאר, בשל פעולות הממשלה למיגור עודף כושר רקע ירידה בהשקעה ו

הייצור בתעשייה כמו גם פעולותיה להגברת הרגולציה על המערכת הפיננסית והידוק תנאי האשראי 

 במשק. 
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מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית שחלו בתקופת   -פרק ג'

 )המשך(על דוחות הכספיים הדוח והשפעתם 

אל מול האירו,   4.6%אל מול סל המטבעות על רקע התחזקות של  7.5%-הדולר התחזק ב 2018במהלך 

 אל מול הדולר במהלך השנה.  2.4%-מול הדולר הקנדי, ומטבעות נוספים. מצד שני, הין התחזק ב 8.6%

 ישראל

 . הצמיחה2017-ב 3.5%לעומת  3.2%עמדה על  ,על פי אומדן הלמ"ס, 2018בישראל במהלך הצמיחה 

בהשקעה  4.4%בשנה שעברה, גידול של  3.4%בצריכה הפרטית לעומת  4.1%נתמכה מגידול של השנה 

בשנה שעברה וגידול של  5.1%ביצוא לעומת  4.0%בשנה שעברה, גידול של  3.5%הגולמית לעומת 

ומעלה עמד  15האבטלה בקרב בני  בשנה שעברה. שיעור 3.4%בהוצאה הממשלתית לעומת  4.0%

בסוף  2.9%וקצב הגידול בשכר האיץ מקצב של  2017בסוף  4.0%, לעומת 4.1%בחודש נובמבר על 

משמעותית של השכר ההאצה וההיציבות בשיעור האבטלה  . 2018נכון לחודש אוקטובר  4.3%-ל 2017

 . לתעסוקה מלאה 2018-על כך ששוק העבודה הישראלי הגיע ב יםמאותת

 אל מול סל המטבעות.  2.8%-השקל נחלש ב 2018במהלך 

 אינפלציה, תקציב וריבית

.  במהלך השנה אותת בנק 2017-ב 0.4%לעומת עליה של  0.8%-ב 2018-מדד המחירים לצרכן עלה ב

ישראל על כוונתו להתחיל בתהליך של העלאות ריבית לאחר שסביבת האינפלציה תתייצב מעל הגבול 

יציבות המחירים. ואכן, במהלך השנה קצב האינפלציה השנתי התייצב מעל הגבול  התחתון של יעד

-התחתון כמו גם הציפיות האינפלציוניות, מה שהוביל להחלטת בנק ישראל להעלות את הריבית ב

בחודש נובמבר בצעד שהפתיע את השווקים שכן העלאה זו לא הייתה  0.25%נ"א לרמה של  0.15

חשוב לציין כי מאז החלטת הריבית סביבת האינפלציה התמתנה על רקע מתומחרת כלל בשווקים. 

הירידה החדה במחירי הנפט בעולם ובמדד חודש דצמבר גם סעיף הדיור הפתיע כלפי מטה ועל כן 

 הסתיימה, כאמור, עם אינפלציה נמוכה מהגבול התחתון של יעד יציבות המחירים.   2018

 שוק המניות 

-ומדד ה 2.3%-ירד ב 125כל אחד, מדד ת"א  3.0%-ירדו ב 90ות"א  35ת"א , מדדי 2018בסיכום שנת 

SME 60 בארה"ב, מדד ה23.0%-ירד ב .-S&P500 ומדד ה-DOW JONES   רשמו תשואה שלילית של

ירד  STOXX600-. באירופה, מדד ה3.9%-הכללי ירד בNASDAQ -בהתאמה ומדד ה 5.6%-ו 6.2%

. באסיה ובשווקים 18.3% -הגרמני ירד ב -DAXוה 11%-הצרפתי ירד ב CAC-, ה13.2%-ב

-ומדד ה 25.3%-הסיני ירד ב CSI300)דולרית(, מדד  14.6%-ירד ב MSCI EM-המתעוררים, מדד ה

Nikkei 12.1%-היפני ירד ב. 

 אג"ח מדינה

. אגרות 2018במהלך שנת  %1.4באפיק צמוד המדד נרשמה ירידה של  – אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 .0.23%-שנים( עלו ב 2-5והבינוניות ) 1.2%-שנים( ירדו ב 5-10החוב הארוכות )

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

 .1.1%-שנים( ירד ב 2-5קו הבינוני ), וחל2.6%-+ שנים( ירד ב5. חלקו הארוך )2018
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מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית שחלו בתקופת   -פרק ג'

 )המשך(הדוח והשפעתם על דוחות הכספיים 

 ח קונצרני"אג

 ותל 40, ומדדי תל בונד %1.1-ירד ב 20במדדי האג"ח הקונצרניים, מדד תל בונד  2018בסיכום שנת 

-יתר ומדד התל בונד תשואות ירדו ב-בהתאמה. מדד תל בונד צמודות %0.8-ו %0.45-ירדו ב 60בונד 

. בגזרת גיוסי הון באפיק, %0.6-בנקים עלה ב-בהתאמה ומנגד, מדד תל בונד צמודות %4.6-ו %0.5

ים בהשוואה לגיוס %24.2, ירידה של 2018מיליארד ש"ח באמצעות אג"ח בשנת  48.2החברות גייסו 

 אשתקד.

 
 

אחר ההתפתחויות בשוק תוך מתן  יםתשומת לב ועוקב יםמנהל התיקים משקיעוועדת השקעות 

לבחירה סלקטיבית של נכסים לקביעת יעדי החשיפה לאפיקי ההשקעה השונים וחשיבות רבה 

במסגרת הגדרות הסיכון שנקבעו. ההשקעה נעשית עפ"י ניתוחים מאקרו כלכליים וכן על בסיס 

או בחו"ל. עיקר בישראל תאגידים שמניותיהם רשומים למסחר הניתוחים מיקרו כלכליים של 

שקעה במניות ". עיקר הה125אביב -ההשקעה במניות בארץ היא במניות הרשומות למסחר במדד "תל

 עוקבות אחרי מדדים בחו"ל.הבחו"ל היא באמצעות תעודות סל 

 

ביחס לשינויים בשוק ההון ראה פרק ניתוח  לעניין שינוי מדיניות ההשקעה של הקופות המנוהלות

 השקעות בסקירת ההנהלה.
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 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת – 'פרק ד
 

 היקף הנכסים המנוהלים )באלפי ש"ח(:

 
 שינוי  היקף הנכסים נטו  היקף הנכסים נטו שם הקופה

 באחוזים 2017.31.12 2018.31.12 
    

 3.48 1,365,947 1,413,468 ומטה  50מסלול לבני 

 (6.44) 1,133 1,060 60עד  50מסלול לבני 

 (4.29) 110,166 105,438 ומעלה  60מסלול לבני 

 (5.33) 71,480 67,673 קופת פיצויים 

 (2.19) 126,791 124,018 קרן השתלמות 
 2.16 1,675,517 1,711,657 סה"כ

 
 
 
 

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

 

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

 הקופה לבני ובנות זוגם של עובדי האוניברסיטה. 

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

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

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

ההליך התחרותי בחרה החברה בחברת  בסיום. המציעים כלל בין תחרותי הליך ערכהו תפעול

ת הגמל שבניהולה. ביום ולאומי שירותי שוק ההון בע"מ להיות הגורם המתפעל את נכסי קופ

 .1.1.2019החל מיום לתוקף  נכנסוהוא ול הגורם המתפעל נחתם הסכם מ 23.07.2018

לעובדי  קרן ההשתלמות הועברו לניהול החברה 2018לאוקטובר  1החל מתאריך  .3

 30שעד לתאריך  ,האוניברסיטה העברית וקופת הפיצויים לעובדי האוניברסיטה העברית

( של העובדים באוניברסיטה 2003היו בניהול החברה לניהול קופות גמל ) 2018בספטמבר 

 . העברית בע"מ

 
 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים  – 'פרק ו

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

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

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

 להיקלע לקשיים כספיים. 
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  עסקאות מהותיות – 'זפרק 
 

 . בחברהבמהלך השנה לא היו עסקאות מהותיות 

 

 
 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים  – 'פרק ח

 

להניב לעמיתי הקופות את התשואה הגבוהה ביותר ייעוד החברה הוא ניהול כספי העמיתים במטרה 

לכל קופה, תוך שמירה על שיעור נמוך ככל שניתן של דמי הניהול ורמת  רמת הסיכון שנבחרהבמסגרת 

 . גבוהה ככל שניתן של השירות הניתן לעמיתים

 מחולקים לעמיתים באופן שוטף. מסלולים המנוהלים בקופת הגמלכל רווחי ה

 לדוח על עסקי התאגיד. 1.1משרתת ציבור עמיתים מוגדר, כמתואר לעיל בסעיף ה הקופ

אחת  על ידי כלל עמיתי הקופה נבחריםשמונה דירקטורים . חברים 10 -דירקטוריון החברה מורכב מ

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

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

 . 2010המכהנים בתפקידם מאז שנת )"דח"צים"(  חיצוניים

 אינם בהכרחחברי הדירקטוריון מנהלים את הקופה באמצעות מספר ועדות מרכזיות )חברי הועדות 

 חברי דירקטוריון(:

 :את  ח דורון שורר )דירקטור חיצוני(. ועדה זאת קובעת, בין השאר,"רו -יו"ר   ועדת השקעות

מדיניות ההשקעות הכללית נקבעת על ידי  מפורטת של נכסי הקופה.מדיניות ההשקעות ה

הדירקטוריון. הועדה נעזרת בגופים ויועצים חיצוניים לצרכי השקעה )וכן לשם ניהול סיכונים 

   .ההשקעות החיצוניוניהול החוב( וכן במנהל 

  הועדה מפקחת ומנחה את מבקר  מר יואב להמן )דירקטור חיצוני(. –ועדת ביקורת: יו"ר

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

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

גם  ת הביקורת ממלאת גם תפקיד של ועדת מאזן ודנהועד  לפעם על ידי משרד האוצר.

החלה ועדת הביקורת לבצע את תפקידיה של  2018במהלך שנת    הדו"חות הכספיים. באישור

  ועדת התיגמול. 

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

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

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

ועדת הביקורת מתכנסת לארבע הצורך. ועדת ההשקעות מתכנסת לישיבות קבועות אחת לשבועיים. 

החלטות הועדות מתועדות   יתר הועדות מתכנסות לפי הצורך.ישיבות, לכל הפחות, במהלך השנה. 

חברי הועדה. יושבי הראש של הועדות מוסרים מפעם לפעם דיווח  בפרוטוקולים, המאושרים על ידי

מליאת הדירקטוריון  כל הפרוטוקולים וחומרי הרקע של הועדות ושללדירקטוריון על פעילות כל ועדה. 

 נגישים לחבריהם באמצעות אתר אינטרנט ייעודי. 
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הסתיימה כהונתם של שני הדח"צים בחברה, רו"ח דורון שורר ומר יואב להמן.  31.12.2018ביום 

במקומם, מונו לכהונת דח"צים בחברה מר דן מרידור ומר דוד זקן.  את מקומם של הדח"צים היוצאים 

בועדת הביקורת תפסו הדח"צים הנכסים.  את מקומם של הדח"צים היוצאים בועדת ההשקעות תפסו 

לושה נח"צים חדשים:  מר אבי אקשטיין, מר טל ורדי וגב' גלית זיידמן.   מינויים אלו הומלצו על ש

 ידי ועדת איתור שקמה לשם כך ואושרו על ידי דירקטוריון החברה ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. 

 

  ממונה אכיפה

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

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

נדון בדירקטוריון החברה וכן אישר הדירקטוריון את תוכנית אכיפה פנימית ותוכנית העבודה של 

במסגרת תוכנית העבודה בודק הממונה  .על ממצאי סקר הציות המבוססת 2018ממונה האכיפה לשנת 

נהלים  לעדכןולו עניינים יש מקום לשפר יבא ובוחןמלא לדרישות הדין,  החברה נותנים מענה כי נהלי

לו אינם, ובאילו תחומים ילו נושאים מוסדרים ואיא בוחן ממונה האכיפה ,ואמצעים אחרים. כמו כן

 יימת בחברה. במשולב עם בדיקה זו, בוחן הממונה באופן שוטף אתיש מקום לשפר את התשתית הק

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

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

גם סדר עדיפות לטיפול. תכנית  הכוללות ,המלצות לטיפול ורשימתונושאים הטעונים טיפול ושיפור 

 לביצוע. עבודה כוללת לוחות זמניםה

 

 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל – 'פרק ט
 

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

 2018בדצמבר  31ליום 
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 רווח והפסדדוחות 

 
 

 
 
 

 
 

 ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.ביאורה

ביום  שהסתיימה שנהל  
 2018 בדצמבר 31

לשנה שהסתיימה ביום  
 2017בדצמבר   31

ביום   שהסתיימה תקופה ל
 2016 בדצמבר  31

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח פי ש"חאל ביאור 
     

     
     הכנסות

 5,232 5,769 6,262 9 מדמי ניהול מקופת גמל
     
     

     הוצאות

 5,228 5,765 6,256 10 הוצאות הנהלה וכלליות, נטו

    4 4 6  עמלות בנקאיות 

 5,232 5,769 6,262  סך כל ההוצאות
     

 - - -  רווח לתקופה
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 ים לדוחות הכספייםביאור

 כללי - 1 ביאור

"הקופה"( הוקמה והתאגדה בחודש  -קופת התגמולים של העובדים האוניברסיטה העברית בירושלים )להלן  .א
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,  . בהיותה קופה מאוגדת כחברה, היא הוגדרה לפי1983ינואר 

"חוק קופות הגמל"( גם כחברה מנהלת לעניין כל דין. הקופה פעלה בהתאם לנדרש  -)להלן  2005-התשס"ה
)ו( לחוק קופות הגמל באופן שהקופה מנוהלת בנאמנות בעבור עמיתיה בידי חברת הגמל לעובדי 86בסעיף 

)ו( לחוק  86בעקבות ביצוע השינוי המבני כנדרש בסעיף  "החברה המנהלת"(.-האוניברסיטה העברית בע"מ )להלן
 "השינוי המבני"(. -קופות גמל חדלה הקופה להיות ישות משפטית נפרדת )להלן 

 מסלולים מנוהלים  .ב

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

סדיים שפורסם על ידי הממונה נדרשה החברה המנהלת להתאים את מסלולי בהתאם להוראות חוזר גופים מו
דירקטוריון החברה, החליט להתאים את  ההשקעה בקופה  למסלולי ההשקעה בהתאם להוראות החוזר. 

מדיניות ההשקעה של מסלולי ההשקעה הקיימים למדיניות השקעה של מסלולים תלויי גיל, בהתאם להוראות 
ול ההשקעה הכללי יהפוך למסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים עד החוזר, באופן שמסל

 60מניות יהפוך למסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לבני  10%ומסלול ההשקעה עד  50לגיל 
 1. המסלולים החלו לפעול ביום 60ועד  50ומעלה. במקביל, נפתח  מסלול השקעה המתאים לעמיתים בגילאי 

 . 2016ואר בינ

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

 כספיים מסלול זה אינו פעיל.הדוחות האולם נכון למועד הוצאת  2016

קרן ההשתלמות לעובדי האוניברסיטה העברית  המנהלתהועברו לניהול החברה  2018לאוקטובר  1חל מתאריך ה .ג
החברה לניהול  נוהלו על ידי 2018בספטמבר  30וקופת הפיצויים לעובדי האוניברסיטה העברית שעד לתאריך 

וזאת בהמשך להחלטות  ,("2003( של העובדים באוניברסיטה העברית בע"מ )להלן: "חברת 2003קופות גמל )
אישור להליך העברת הניהול  שהתקבלו בדירקטוריון בעניין זה בשנים קודמות )להלן: "הליך העברת הניהול"(.

 . 2018ביולי  29כאמור התקבל מהממונה ביום 

  הגדרות .ד

   -בדוחות כספיים אלה 

לתקני חשבונאות ה ידי הועד-על ם ופרשנויות שאומצותקני - "(IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן: "
( לרבות IASחשבונאות בינלאומיים ) ( ותקניIFRS( והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים )IASBבינלאומיים )

( או פרשנויות שנקבעו IFRICשל דיווח כספי בינלאומי ) ידי הועדה לפרשנויות-פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על
 (, בהתאמה.SICיות )על ידי הועדה המתמדת לפרשנו

 בע"מ. העברית חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה -  /החברה המנהלתהחברה

 ( של העובדים באוניברסיטה העברית בע"מ.2003החברה לניהול קופות גמל ) -החברה המנהלת הקודמת 

 .בירושלים האוניברסיטה העברית לעובדיקופת התגמולים  - הקופה

  .ים לעובדי האוניברסיטה העבריתקופת הפיצוי - קופת הפיצויים

  .קרן ההשתלמות לעובדי האוניברסיטה העברית - קרן ההשתלמות

 .2005 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה  - חוק קופות הגמל

 .1964 -תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד - תקנות מס הכנסה

  .שוק ההון, ביטוח וחיסכון רשות - שוק ההון רשות

  רשות שוק ההון.הממונה על  - הממונה

, תקנות מס הכנסה ובתקנות הפיקוח על שירותים 24כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי  - צדדים קשורים
 בדבר צדדים קשורים., 2012-פיננסים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים ( התשע"ב 

 .2010התש"ע,  כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, -ניין בעלי ע

 מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. - מדד
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 ים לדוחות הכספייםביאור

 
 מדיניות חשבונאית -2ביאור 

 
 (IFRS)הצהרה על ציות לתקני דיווח כספי בינלאומיים  .א

הדוחות הכספיים  (.IFRSהדוחות הכספיים נערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים )( לעיל, ד)1כאמור בביאור 
 .2019במרס  24אושרו לפרסום בדירקטוריון החברה ביום 

 עקרונות עריכת דוחות כספיים .ב

המדיניות החשבונאית המוצגת בביאור זה יושמה באופן עקבי בכל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות הכספיים, 
 ין אחרת.אלא אם צו

  .העלותהדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עקרון 
דורשת מההנהלה לערוך , (IFRS) הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
 אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים. 

ל אי וודאות והינם בעלי השפעה מהותית על הצגת הנתונים אומדנים אלו מצריכים לעיתים שיקול דעת בסביבה ש
 בדוחות הכספיים. 

 
 תקן חדש בתקופה שלפני יישומו:

 (:IFRS 16 -"חכירות" )להלן  16תקן דיווח כספי בינלאומי 
 הצפויים במדיניות של החברה השינויים המהותיים IFRS 16 ביישום  , החברה תחל2019בינואר  1החל מיום 
ות הינם הכרה בדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגין כל החכירות למעט לגבי חכיר

חודשים וחכירות שבהן נכסי הבסיס הם בעלי שווי נמוך )לגביהן ניתנה הקלה  12חכירות שתקופתן אינה עולה על 
 תפעוליות(. לפיה חוכר רשאי ליישם טיפול חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות

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

ו בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי אשר ימדד תכיר בהתחייבויות חכירה החברה IFRS 16 היישום לראשונה של
החכירה שנותרו, המהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה במועד היישום לראשונה, ובנכס 
זכות שימוש עבור חכירות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליות, בסכום השווה להתחייבות החכירה, מותאם בגין 

מו מראש או שנצברו המתייחסים לחכירה זו, שהוכרו בדוח על המצב הסכום של תשלומי חכירה כלשהן ששול
 הכספי מייד לפני היישום לראשונה.

 
 בכוונת החברה להשתמש בהקלות שלהלן לגבי היישום לראשונה:

 יישום שיעור היוון יחיד לתיק חכירות עם מאפיינים דומים באופן סביר.
חודשים ממועד היישום  12החכירה שלהם מסתיימת תוך עבור חכירות שתקופת  IFRS 16את החברה לא תיישם 

 לראשונה.
לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה מלבד גידול זהה  IFRS 16 ליישום לראשונה של

היישום לראשונה אילו היה מיושם בסוף תקופת הדיווח ל שעה הכמותית החזויה פבנכסים ובהתחייבויות. ההש
 .₪אלפי  636 -ינה גידול בנכסים ובהתחייבויות בסך של כההנוכחית, 

 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .ג

 מטבע הפעילות של החברה, שהינו גם מטבע ההצגה בדוחות כספיים אלה, הוא המטבע הישראלי )ש"ח(.
 

 חשבונות הקופה  .ד

חסות, בנפרד מחשבונות שבניהול החברה מנוהלים, על פי הוראות החוק המתיי נכסיה והתחייבויותיה של הקופה
  .פעולות ונכסי הקופה בדוחות הכספיים של החברה  לא נכללו ,לפיכך. החברה ואין לחברה בעלות עליהם

 
 הכרה בהכנסות והוצאות .ה

 .הכנסות והוצאות נרשמות על בסיס צבירה
 
  דוחות על השינויים בהון העצמי ודוחות על תזרימי המזומנים .ו

על הדוחות הנ"ל, בהעדר משמעות למידע זה, בשל אופייה של החברה שהינה   בדוחות הכספיים לא ניתן מידע
 לא למטרות רווח. שעל פי הוצאותיה בפועל ו ללא הון עצמי, חברה הפועלת
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 )המשך(  מדיניות חשבונאית -2ביאור 
 

 קבוע רכוש .ז

 
 .ברשנצ פחת בניכוי, ישירות רכישה עלויות בתוספת העלות לפי מוצגים הקבוע הרכוש פריטי

 
, בנכס השימושיים החיים תקופת לאורך הישר הקו שיטת בסיס על שווים שנתיים בשיעורים מחושב הפחת

 :כדלקמן

   

  % 

   

 6-15  משרדי וציוד ריהוט

 33  היקפי וציוד מחשבים

 10  במושכר שיפורים
 
 

 לעובדים הטבות בשל התחייבויות .ח

לחברה כאשר החברה נטלה על העובדים הועברו כל א( 1 ביאור וביצוע השינוי המבני )ראה במועד הקמת החברה
 עצמה את עלויות העבר.

 
 בחברה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה. התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לקרנות פנסיה 

 והן מסווגות כתוכניות הפקדה מוגדרות וכן כתוכניות הטבה מוגדרות.וקופות גמל 
 

 בדים לזמן קצרהטבות לעו
 

ומוכרות כהוצאות עם הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, הבראה והפקדות לביטוח לאומי 
 )כלול בסעיף זכאים(. מתן השירותים

 
 הטבות לאחר פרישה

 
לפי שיטת שווי אקטוארי. הסכומים מוצגים על בסיס היוון מוצגת מעביד -ייבות בשל סיום יחסי עובדההתח

תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעור ריבית של אגרות חוב. מחוסר מהותיות החישוב האקטוארי 
 נערך אחת לשנה.

 
 

 בהכנסות הכרה .ט

 
 הקשורות הכלכליות שההטבות צפוי, מהימן באופן למדידה ניתנות הן כאשר והפסד רווח בדוח מוכרות הכנסות
 .מהימן באופן למדידה ניתנות העסקה בגין שיתהוו או שהתהוו העלויות וכן לחברה יזרמו לעסקה

 
 :בהכנסה להכיר מנת על להתקיים הנדרשים, בהכנסה הכרה בדבר הספציפיים הקריטריונים להלן

 
 ניהול מדמי הכנסות

 
 . התהוותן בעת נרשמות ניהול מדמי הכנסות

 
 ריבית הכנסות

 
 .האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך צבירה בסיס על מוכרות ריבית הכנסות
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 ים לדוחות הכספייםביאור

 
 רכוש קבוע  –3 ביאור

 
 :ותנועה הרכב

 

  
, משרדי ריהוט

  ואביזרים ציוד
 שיפורים
 כ"סה  במושכר

 ח"ש אלפי  
       עלות

 
 1,781  539  242,1  לתחילת שנה  יתרה

       תוספות
  51  -  51 

 1,832  539  1,293  2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
       

       שנצבר פחת
 935  120  815   לתחילת שנה  יתרה

       ¤ תוספות
  142  54  196 

 1,131  174  957  2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
        

       
 701  365  336  2018 בדצמבר 31 ליוםהערך בספרים 

 
 

 846  419  427   2017בדצמבר  31הערך בספרים ליום 
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 ים לדוחות הכספייםביאור

 חייבים ויתרות חובה –4 ביאור
 

 בדצמבר  31ליום  
 2018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 

 160 137      הוצאות מראש

 ( של העובדים 2003חברה לניהול קופות גמל )              

 92 11      צד קשור –באוניברסיטה  העברית בירושלים בע"מ 

 - 26      צד קשור  –קופת הפיצויים 

 - 48      צד קשור  –קרן ההשתלמות 

 קופת גמל לתגמולים של העובדים באוניברסיטת ירושלים
 *- *-      צד קשור –    60עד  50מסלול לבני  –בע"מ 

 קופת גמל לתגמולים של העובדים באוניברסיטת ירושלים
 45 41      צד קשור –  ומעלה  60ני לב מסלול –בע"מ 

      263 297 
    

 
 אלפי ש"ח.-1*סכום הנמוך מ 

 
 

 מזומנים  –5 ביאור
 

 הפקדות בגין ריבית שיעורי על המבוססת שוטפת ריבית המאזן ליום נושאים הבנקאיים בתאגידים המזומנים
 (.0.82%-0.10%) יומיות בנקאיות

 
 

 הון מניות –6 ביאור
 

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

 לעמיתים בהעדר הון עצמי.
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 כספייםהלדוחות  יםביאור
 

 , נטולעובדים הטבות בשל והתחייבויות נכסים- 7 ביאור
 

 .העסקה סיום לאחר והטבות קצר לטווח הטבות כוללות לעובדים הטבות
 
 העסקה סיום לאחר הטבות .א

 או פיטורין בעת לעובד פיצויים לשלם החברה את מחייבים בישראל פיטורין פיצויי וחוק העבודה דיני
 התחייבויות. להלן כמתואר 14 סעיף לפי, מוגדרת דההפק בתוכנית שוטפות הפקדות לבצע או פרישה
 .העסקה סיום לאחר כהטבות מטופלות כך בשל החברה
 משכורת על ומבוסס בתוקף העסקה הסכם פי על מתבצע לעובדים הטבות בשל החברה התחייבות חישוב
 .הפיצויים לקבלת הזכות את יוצרת, ההנהלה לדעת, אשר העובד

 
 הטבה כתוכנית המסווגות הפקדות ידי על, כלל בדרך, ממומנות, העסקה םסיו לאחר לעובדים ההטבות
 : להלן כמפורט מוגדרת הפקדה כתוכנית או מוגדרת

 
 מוגדרת הפקדה תוכניות

 הפקדותיה פיו-על, 1963-ג''התשכ, פיטורין פיצויי לחוק 14 סעיף תנאי חלים, הפיצויים מתשלומי חלק לגבי
 נוספת התחייבות מכל אותה פוטרות, ביטוח בחברות בפוליסות או/ו פנסיה בקרנות החברה של השוטפות
 תוכניות מהוות תגמולים בגין הפקדות וכן אלו הפקדות. לעיל כאמור הסכומים הופקדו בגינם, לעובדים
 . מוגדרת הפקדה

 
 מוגדרת הטבה תוכנית   
 מופקד, לעיל כאמור, מוגדרת הפקדה בתוכניות הפקדות ידי על מכוסה שאינו הפיצויים תשלומי של החלק  

 בביטוחי, הפנסיה בקרנות שנצברו הסכומים. פנסיה ובקרנות מנהלים ביטוחי, גמל בקופות שוטף באופן
  .החברה של בשליטה ואינם מאחר במאזן כלולים אינם כאמור גמל ובקופת מנהלים

 
 

 נטו לעובדים הטבות בשל ההתחייבויות הרכב .ב
 

 
 בדצמבר 31ליום  
 2018 7201 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 101 41  נטו, מוגדרות הטבה תכניות בגין התחייבויות
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 )המשך( , נטולעובדים הטבות בשל והתחייבויות נכסים-7 ביאור
 

 מוגדרת הטבה תוכנית בגין ההתחייבות של הנוכחי בערך התנועה .ג
 

 בדצמבר 31ליום  
 2018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 79 101 ת שנה יתרה לתחיל

 
 22 (60) עלות שירות שוטף 

 101 41 בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 

 זכאים ויתרות זכות –8 ביאור
 בדצמבר 31ליום   
  2018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
    

 503 490  הוצאות לשלם

 16 11  האוניברסיטה העברית בע"מ 

 433 488  התחייבות לחופשה 

 62 69  מוסדות מס 

 3 -  ספקים ואחרים 

 קופת גמל לתגמולים של העובדים באוניברסיטת ירושלים
 צד קשור –  ומטה  50מסלול לבני  –בע"מ 

 
163 398 

  1,221 1,415 
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 מקופת גמל ניהולהכנסות מדמי  –9 ביאור
 

 
  שנהל  שנהל שנה ל  
 הסתיימה ביוםש שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום  
 2016ר דצמבב 31 2017ר דצמבב 31 2018ר דצמבב 31  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
 4,813 5,334 5,627  ומטה  50מסלול לבני  –קופת תגמולים 

 3 5 4    60 עד 50לבני  מסלול –קופת תגמולים 

 416 430 431  ומעלה  60מסלול לבני –קופת תגמולים 

 - - 71  קופת פיצויים*

 - - 129  קרן השתלמות* 

 הכנסות מדמי ניהול נטו  סך הכל
 
 6,262 5,769 5,232 

 
 
 

 שיעור דמי ניהול באחוזים 
 

 
 שנהל  שנהל שנה ל  
 שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום  
 2016ר דצמבב 31 2017ר דצמבב 31 2018ר דצמבב 31  

 באחוזים  באחוזים  באחוזים   
 0.41 0.41 0.40  ומטה  50מסלול לבני  –קופת תגמולים 

 0.41 0.41 0.40    60עד  50מסלול לבני  –קופת תגמולים 

 0.41 0.41 0.38  ומעלה  60מסלול לבני –קופת תגמולים 

 - - **0.42  קופת פיצויים*

 - - **0.42  קרן השתלמות*

 
 

( של העובדים 2003ן ההשתלמות על ידי חברה לניהול קופות גמל )נוהלו קופת הפיצויים וקר 30.9.2018* עד ליום 
הכנסות דמי ניהול שנרשמו מתייחסות לתקופה של שלושה חודשים  באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ.

 .2018באוקטובר  1מיום 
 

  .** מוצג במונחים שנתיים
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 , נטוהוצאות הנהלה וכלליות –10 ביאור

שנהלהשנלשנה ל
שהסתיימה ביוםשהסתיימה ביוםשהסתיימה ביום

2016ר דצמבב 201731ר דצמבב 201831ר דצמבב 31
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

2,6912,7442,389 נלוותשכר ו

878778754 דמי תפעול 

499426367 שכר דירקטורים

283284324יעוץ השקעות )מנהלי תיקים(

316303213 משפטיות

1325471 פרסום ושיווק

790700770 מקצועיות

366330352 שכר דירה ואחזקת משרד

ימי עיון ספרות והכשרה 

565951 מקצועית 

406383242 שירותי מחשוב

121152173 ביטוחים

196189161פחת

6,7366,4025,867

(639)(637))480)צד קשור –ר הוצאות ניהול בניכוי החז

6,2565,7655,228הנהלה וכלליותהוצאות  סך הכל

מיסים על ההכנסה - 11 ביאור

.1985-אומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה מס הכנסה )תי פקודתהחברה נישומה בהתאם ל

ולאור  ,נהל בנאמנות את קופת הגמללא למטרות רווח אלא אך ורק לש הפועלתלאור אופייה של החברה, 
 חבות מס., לא צפויה לחברה זאת שלחברה לא צפויים להיות רווחים או הפסדים

*

*
בגין 9 חודשי פעילות *

nati
Pencil
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 החברה שבניהול הגמל קופות אודות נתונים -12 ביאור
 

 ותשלומים תקבולים, מנוהלים נכסים היקף .א

 

 31 ליום 
 2018 בדצמבר

 לשנה שהסתיימה ביום 
 2018בדצמבר  31

 בדצמבר 31 יוםל 
2017 

   
 

שהסתיימה שנה ל
 ביום

 2017בדצמבר  31
סך נכסים  

 מנוהלים
 תשלומים  תקבולים     סך נכסים  תשלומים תקבולים 

 אלפי ש"ח     אלפי ש"ח  

קופת 
 1,519,966 תגמולים

 
69,659 (34,823) 

 
1,477,246 

   
 89,982  33,676 

קופת 
 *פיצויים

 
  

67,673 
 

3,530 (1,701) 
 

- 
   

 -  - 

קרן 
 124,018 השתלמות*

 
4,378 (3,351) 

 
- 

   
 -  - 

  
 

  
 

 
   

    

 כספים העברות .ב

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    
 

 **2016  **2017  **2018    בדצמבר 31 ביום 
   
   
       

       אחרים מגופים לחברה העברות
 192  1  -  העברות מחברות ביטוח

 112  25  -  ות פנסיה חדשותקרנ
 17,305  6,802  24,557  גמל מקופות העברות

 17,609  6,828  24,557  לחברה העברות כל סך 
       

       אחרים לגופים מהחברה העברות
 (771)  (1,692)  (1,290)  ביטוח לחברות העברות

 (234)  (286)  (993)  העברות לקרנות פנסיה חדשות
 (25,512)  (7,828)  (37,146)  גמל לקופות העברות

 (26,517)  (9,806)  (39,429)  מהחברה העברות כל סך
       

 (2,978)  (14,872)  העברות, נטו
 

(8,908) 

 
 
 

( של העובדים 2003נוהלו קופת הפיצויים וקרן ההשתלמות על ידי חברה לניהול קופות גמל ) 30.9.2018עד ליום *
הנתונים של התקבולים והתשלומים עבור קופת הפיצויים וקרן  העברית בירושלים בע"מ.באוניברסיטה 

 . 2018ההשתלמות הינם עבור כל שנת 
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כוללים בנוסף לנתוני קופת התגמולים גם העברות נכנסות והעברות יוצאות בקופת  2018**הנתונים לשנת 
כוללים רק את הנתונים  2016ו  2017לשנים  . מספרי ההשוואה2018הפיצויים וקרן ההשתלמות עבור כל שנת 

  .של קופת תגמולים
 
 

 צדדים קשורים בעלי עניין ו - 13 ביאור

 בהתאמה. 8 ביאורו 4 ביאורראה  –ליתרות חובה וזכות  בין החברה לקופת התגמולים  א.

  .9 ביאורראה  – התגמולים, קופת הפיצויים וקרן ההשתלמות מקופת מי הניהול ד .ב

( של העובדים 2003חברה לניהול קופת גמל )החברה התקשרה עם , 2015ביולי  1מיום  החל .ג

בעקבות  .למתן שירותי ניהול ותפעול לקופות הגמלבאוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ 

לחברה, הופסק  2018באוקטובר  1העברת הניהול של קרן ההשתלמות וקופת הפיצויים ביום 

( של העובדים באוניברסיטה העברית 2003הול קופת גמל )הסכם ההתקשרות עם חברה לני

וזאת עד להפסקת אלפי ש"ח  480שהתקבלו הסתכמו לסך של  2018לשנת דמי הניהול  בירושלים.

הניהול כוללים . דמי ש"ח(אלפי  639 -2016אלפי ש"ח , 637 – 2017) 30.9.2018ההסכם ביום 

 . ת משרדיותוהוצאו השתתפות בהוצאות שכר, מיכון, מקצועיות

 .אלפי ש"ח( 367 -2016, ש"ח אלפי  426 – 2017)ש"ח  אלפי 499לסך של  הסתכםשכר דירקטורים .        ד

 מ"בע מיטב ד"ש ניהול תיקים  עם הסכם נחתם  2015באפריל  28 ביום - השקעות מנהל עם הסכם.       ה

 ליתן מיטב דש ייבההתח זה הסכם במסגרת.  ההשקעות תיק לניהול"( דש–מיטב : "להלן)

 היקף שווי מתוך לשנה 0.035%  של בשיעור ניהול דמי תמורת לחברה השקעות ניהול שירותי

  ביום חתימת ההסכם. החברה ידי על המנוהליםמסלולים ה של הנכסים

 59 -אלפי ש"ח )שנה קודמת  56לסך של הסתכמו הוצאות השתלמות וימי עיון לנושאי משרה  .       ו

 .אלפי ש"ח( 51 – 2016 שנתוש"ח אלפי 

קופת התגמולים של העובדים באוניברסיטת נחתם הסכם שכירות בין  2008בינואר  24ביום .     ז

לתקופה של שנה ומוארך נחתם לבין האוניברסיטה העברית בירושלים. ההסכם  ירושלים בע"מ 

 שנים. 10נחתם הסכם חדש לתקופה של  2015במאי  1ביום מחדש בסיומו. 

אלפי  107 -ש"ח )שנה קודמת אלפי  108 הסתכמו בסך שלבתקופת הדוח מי השכירות ששולמו ד 

הוצאות שונות לאוניברסיטה הנובעות מישיבתה של  חברהפרט לדמי השכירות משלמת הש"ח(. 

אלפי  15לסך של וצאות אלו הסתכמו חשמל. סה"כ הו וניברסיטה כגון טלפוןהקופה במתחם הא

 (.₪אלפי  15  -ש"ח )שנה קודמת 
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 התפתחויות אחרות –14 ביאור

"הממונה"(  –שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן  רשות הממונה על התקבל אישור  9.10.2016ביום 

זאת בהמשך להגדרה בתקנון הקופה של  .מעגל העמיתים לבני זוג של עובדי האוניברסיטה להרחבת

לרבות עובד האוניברסיטה לשעבר, המקבל משכורת או גימלה מן עובד האוניברסיטה  -"עובד או גמלאי

 הסכמת הממונה הותנתה בתנאים הבאים: האוניברסיטה או מגוף סמך שלה".

  ויתור החברה על ההקלות בחוק לחברות מנהלות של קופות גמל ענפיות, למעט הפטור מהעמדת

 הון עצמי.

 החדשים שהם בני זוג של עובד או גמלאי טוריון כאשר מספר המצטרפים רקימינוי דח"צ נוסף בד

 .500-יגיע ל

  האישור יוגבל לשנתיים בלבד שבמהלכן תבחן הממונה את התנהלות החברה לרבות שמירה על

 רמה מקצועית גבוהה של חברי הדירקטוריון ושמירה על איכות ניהול ההשקעות.

ניין קבלת התנאים על ידי אישר דירקטוריון החברה מתן מענה חיובי לממונה בע 1.11.2016ביום 

 החברה. 

תקנון מתוקן  16.11.2016בהמשך  לאישור הדירקטוריון, החברה הגישה לאישור הממונה ביום 

  21.3.2017. ביום המתייחס להרחבת האוכלוסייה כמפורט לעיל ואשר שולבו בו תיקונים נוספים

 לתקנון. הממונה התקבל אישור

 




