
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

( של 2003חברה לניהול קופות גמל )

העובדים באוניברסיטה העברית 

  בירושלים בע"מ 

===================== 
 דוח עיסקי תאגיד 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 2017בדצמבר  31

 



 

 

 תוכן עניינים
 ...................................................................................................................................................................................  

 4 .......................................................................................... עסקיה התפתחות ותיאור החברה  פעילות –' א חלק .1

 7 ............................................................................................. פעילות תחומי לפי החברה  עסקי תיאור –' ב חלק .2

 13 ..........................................................................................................החברה  כלל ברמת נוסף מידע –' ג חלק .3

 24 ..................................................................................................................... תאגידי ממשל היבטי –' ד חלק .4

 ...................................................................................................................................................................................  

 
 

  
 
 



 

3 

 

 
 
 
 
 
 

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 

אשר התממשותם אינה ודאית ואינם בשליטת עתידיים,  םמטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או ענייני
 החברה מצפה", " החברה צופה",  החברה זה יזוהה בדרך כלל באמירות כמו " 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
שלמותו של המידע הכלול בהם, ונכונותו לא נבחנה על  מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או

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

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

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

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. 

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

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

זה בלבד והתנאים המלאים והמחייבים הם התנאים המפורטים  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 החברה פעילות  –' א חלק .1

 
  ותיאור התפתחות עסקיה החברהפעילות  .1.1

 
במטרה לנהל קופות גמל לעובדי האוניברסיטה העברית  2003הינה חברה ישראלית שנוסדה בשנת  החברה

בירושלים, אשר עד להקמת החברה פעלו במתכונת של קופות גמל תאגידיות, וביניהן, גם קופת התגמולים לעובדי 

 . 1983להלן:"קופת התגמולים"(אשר התאגדה בשנת )אוניברסיטה העברית בע"מ ה

)להלן:  (51-096058-6אוניברסיטה העברית בע"מ )ח.פ. החברה המנהלת הינה צד קשור לחברת הגמל לעובדי ה

 "חברת הגמל"(.

נדרשה הקופה על ידי אגף שוק ההון לפעול במתכונת של תאגיד. לפיכך, הוקמה החברה לניהול קופות  2003בשנת 

קופת ( אשר קיבלה לידיה את ניהול 51-348548-2( של העובדים באוניברסיטה העברית בע"מ )ח.פ. 2003גמל )

 (.1182 .ה. )מ  2006( וקרן ההשתלמות שהוקמה בסוף שנת 969 .ה. הפיצויים שהוקמה אז )מ

"הסתדרות בעלת המניות הרשומה של החברה הינה 'הסתדרות הפקידים עובדי המנהל והשירותים' )להלן: 

ישויות משפטיות. הסתדרות המעוף העניקה ייפויי כוח מהווים ( וזאת נוכח העובדה שארגוני הסגל אינם המעו"ף"

מוקנות סמכויות החברה לנציגי ארגוני הסגל, להשתתף במקומה בהצבעות. לצד זאת, יצויין, כי בהתאם לתקנון 

ם לנציגי האוניברסיטה אשר הודיעה כי אין לה עניין ההצבעה באסיפה הכללית לנציגי ארגוני הסגל עצמם, כמו ג

 בהשתתפות באסיפות.  

 
 

 
  החברה התאגדות  .1.2

           
ו/או  החברה" –)להלן   בע"מ ( של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים2003החברה לניהול קופות גמל )

כחברה פרטית במטרה לנהל בנאמנות את קופת גמל אישית  2003בדצמבר  31ביום  ( נתאגדה"החברה המנהלת"

 2006החל ממחצית שנת  (.הפיצויים"קופת " –לפיצויים של העובדים באוניברסיטת העברית בירושלים  )להלן 

 ."קרן ההשתלמות"( –)להלן  (1182 .ה. )מ החברה קיבלה לניהולה גם את קרן ההשתלמות

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

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

  ת.וענפי וקרן השתלמות אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת גמל

מנהלת בנאמנות את נכסי העמיתים בקופות הגמל בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  החברה

והוראות ההסדר התחיקתי. בקופות גמל המנוהלות על ידי החברה, קיימת הפרדה  2005-)קופות גמל(, תשס"ה

ובהתאם נכסי הקופות  מלאה בין הנכסים וההתחייבויות של החברה לבין נכסי העמיתים הצבורים בקופות הגמל

 אינם נכללים בדוחותיה הכספיים של החברה.
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  :המנהלת החברה תרשים מבנה האחזקות של  .1.3
 

 
 

  שינויים מבניים  .1.4
 

שבוצע בה, הוחלט כחלק בלתי ניפרד מהחלטות חברת הגמל כפי שהתקבלו אגב ביצוע והשלמת הליך הארגון המבני 

כי קרן אף על ריכוז ניהול כל קופות הגמל שבניהול חברת הגמל והחברה תחת חברת הגמל בלבד. ובהתאם, הוחלט 

 "העברת הניהול"(.  –)להלן  כ חברת הגמלההשתלמות וקופת הפיצויים המנוהלות על ידי החברה תועברנה לניהול 

ע מחדש את הליך העברת הניהול והחברה נערכת לאישור ההליך נכון למועד אישור הדוחות הכספיים הוחלט להתני

אסיפה כללית ודירקטוריון החברה. הליך העברת הניהול כפוף אף לאמישורה של  -באורגנים המוסמכיםן לכך  

 הממונה על רשות שוק ההון. 

)שבניהול חברת  רשומים נכסי מקרקעין המהווים חלק מנכסי עמיתי קופת התגמוליםהיו יצוין, כי תחת החברה 

להסכמים שנערכו לדרישת אגף שוק ההון,  ונעשה כך בהתאם  טכני בלבדתחת החברה היה  , אך הרישוםהגמל(

לחברת נכסי המקרקעין ינוהלו, עד להשלמת העברת רישומם במסגרתם נקבע כי ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, 

העברת רישום נכסי הושלמה  2017פברואר בחודש  החברה בלבד. )בנאמנות עבור העמיתים( על ידי הגמל 

 הגמל.המקרקעין על שם חברת 

 
 
 

 חומי פעילותת .1.5
 

הוקמה החברה    .ניהול קופות גמל לעובדי וגמלאי האוניברסיטה העברית בירושלים -לחברה תחום פעילות אחד 

 קיבלה החברה לניהולה גם את קרן ההשתלמות.. 2006יולי  הפיצויים.בחודשקופת  במטרה לנהל בנאמנות את 

, 969 .ה. )מ אישור מס הכנסה כדין הקרנות ו/או הקופות(  מחזיקות ב –הפיצויים וקרן ההשתלמות )להלן קופת 

כפופות למכלול החוקים והתקנות המסדירים את פעולתן של קופות הגמל  . קופות הגמל, בהתאמה(1182 מ.ה. -ו

ל אחת מהקופות המנוהלות מסווגת כ'קופת גמל ענפית', וההצטרפות אליה מוגבלת לעובדי וגימלאי בישראל. כ

(, גמל קופות חוק להוראות לב ובשים) תוענפי קופות גמל של מנהלת כחברההאוניברסיטה העברית, ויורשיהם. 

 .בפועל הוצאות בסיס על המחויבים ניהול מדמי נובעות החברה הכנסות כל. רווח למטרת שלא הינה החברה פעילות

מטרת החברה ועיסוקה הבלעדי הוא להחזיק ולנהל את הקופות ברמה מקצועית נאותה תוך מתן רמת שירות 

 גבוהה לעמיתיהן. 

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 ת כספים מהקופות המנוהלו

השקעה המותרים לקופה ובהתקיים הבכפוף לשיעורי  ,הלוואות לעמיתים מעמידה קרן ההשתלמותהתחיקתי. 
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אם הנקבע מפעם לפעם בהת נושאות ריבית בשיעורלעמיתים ו הלוואותה .בהסדר התחיקתיתנאי הזכאות כאמור 

, או נפרעות בהחזרים חודשיים קבועים של קרן וריבית. ההלוואות +AAלתשואה על אג"ח קונצרניות בדירוג 

 בתשלום אחד בסוף התקופה.

בתשתית הארגונית, התפעולית   נעזרת לצרכי תפעול שוטף על סמך הסכם עקרוני בין החברה וחברת הגמל, החברה 

 חברת הגמלשהוציאה  התפעול חלק היחסי בהוצאותבהחברה נושאת ובתמורה חברת הגמל והחשבונאית של 

 . בפועל

 

 החברה השקעות בהון  .1.6

אי לכך לא . גמל המוגדרות כקופות גמל ענפיות כחברה פרטית ללא כוונת רווח ומנהלת קופותמאוגדת  החברה 

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

  לעמיתים בהעדר הון עצמי.

 חלוקת דיבידנדים .1.7

כחברה מנהלת של קופות גמל ענפיות הגובה דמי ניהול בהתאם להוצאותיה בפועל, לחברה אין הכנסות מעבר 

 לחלק דיבידנד.  כאמור. לפיכך, לחברה אין הון עצמי  להוצאותיה
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 לפי תחומי פעילות החברה תיאור עסקי  –חלק ב'  .2

 
 מוצרים ושירותים .2.1

 
 תחום פעילות המוצרים המנוהלים .2.1.1

 
נכון לתקופת הדוח,  .לעובדי וגמלאי האוניברסיטה העברית בירשולים קופת גמל ניהולינו ה החברה תחום פעילות 

 בניהולה של החברה שתי קופות גמל: 

לפיצויים. הכספים ניתנים למשיכה בעת הינה קופת גמל אישית  הקופה – קופת גמל אישית לפיצויים .1

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

( האוסרת הפרשות מעביד לתגמולים 1999( לתקנות מס הכנסה )אשר תוקנה בחודש ינואר 2)ג() 19תקנה 

, 1.25% חלק מעביד בשיעור של  ור ההפרשות הינושיע מהשכר המובא בחשבון לצורך פנסיה תקציבית.

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

 לשורותיה עמיתים חדשים.

ים להפקיד קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון לטווח בינוני. עמיתי קרן ההשתלמות רשא – קרן השתלמות .2

מופקדים על חשבון  2.5%-מופקדים על חשבון המעביד ו 7.5%, כאשר וטומשכר הבר 10%בקרן עד 

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

שנות  6שרת לאחר משיכת כספים מקרן ההשתלמות מתאפהאוניברסיטה העברית בירושלים. ככלל, 

שנות  3לאחר  ניתן למשכם לצרכי השתלמותים מיועדים להשתלמות הכספחיסכון. עם זאת, במקרה ש

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

מעמידה הלוואות לעמיתים, בכפוף לשיעורי השקעה המותרים  ההשתלמותרן קלכלי חיסכון לזמן ארוך. 

 הלוואותה  .כפי שנקבעו במדיניות החברקה ובהוראות ההסדר התחיקתי. ובהתקיים תנאי הזכאות קרן ל

הנקבע מפעם לפעם בהתאם לתשואה  בשיעור משתנה או קבועה נושאות ריביתו  צמודות לעמיתים אינן

נפרעות בהחזרים . ההלוואות ו/או על פי החלטת ועדת ההשקעות +AAעל אג"ח קונצרניות בדירוג 

 ., או בתשלום אחד בסוף התקופהדשיים קבועים של קרן וריביתחו

 
 

 להלן סוגי האישורים שיש לקופות המנוהלות ע"י החברה: 
 

 סוג עמיתים סוג אישור מס הכנסה שם הקופה

העובדים קופת גמל אישית לפיצויים של 
 באוניברסיטה העברית בירושלים 

  

 
 קופה אישית לפיצויים 

 
 שכירים 

 העובדיםשל קרן השתלמות 
  באוניברסיטה העברית בירושלים  

 

 שכירים   קרן השתלמות 
 

 

 של קופות הגמל שבניהול החברהמגמות ושינויים בביקוש ובהיצע  .2.1.2

בתקופת הדוח לא נעשו שינויים מהותיים באופן ניהול עסקי החברה אשר השפיעו על הביקוש וההיצע של 

 מוצריה.
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 הצפויים בחלקה של החברה בשווקים העיקרייםשינויים מהותיים  .2.1.3
 

ת מושפעת בין היתר משוק ההון ומהתפתחות המשק והתעסוקה. שינויים בפרמטרים והמנוהלות פעילות הקופ

אלו יכולים להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיות )כגון תשואות( והתפתחויות בקופה )כגון משיכות 

 העברות והפקדות כספים(. 

 

בשנים האחרונות עם פרסום חוק קופות הגמל וכן  התפתחה רבותשמסועפת רגולציה ל כפופהפעילות החברה  

 על ידי הממונה על שוק ההון.  וחוזרים פרסום תקנות

 

שנת הדוח, בדומה לשנים הקודמות, התאפיינה במידה רבה של תחרות בתחום קופות הגמל בין בתי ההשקעות 

, וקלות הניוד בין הקופות, מהווה איום על החברה  ויכול להשפיע באופן מהותי על וחברות הביטוח.   מצב זה

 היקף הצבירה בקופות. 

 

יש לציין כי אוכלוסיית המפקידים הינה רשימה סגורה ומקורות הגיוס ללא העברות מקופות אחרות מוגבלת 

 ביותר.

 

 מוצרים חדשים  .2.1.4

 . החברה לא הפעילה מוצרים חדשים בשנת הדוח      
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   מידע ונתונים .2.1.5

 קופת פיצויים  
 31.12.217 31.12.2016 31.12.2015 

    :מספר עמיתים
 1,584 1,399 1,244 פעילים

 1,307 1,220 1,026 לא פעילים
 2,891 2,619 2,270 סה"כ

    :מספר חשבונות עמיתים
 1,611 1,409 1,246 פעילים

 1,493 1,323 1,030 לא פעילים
 2,276 2,732 3,104 

    (:₪נכסים מנוהלים, נטו )באלפי 
 53,055 51,759 52,711 פעילים

 19,109 19,357 18,769 לא פעילים
 72,164 71,116 71,480 סה"כ

    :(₪נתונים תוצאתיים )באלפי 
דמי גמולים משונתים עבור 

 מצטרפים חדשים
- - - 

 - - - תקבולים מהפקדות חד פעמיות 
 4,405 4,084 3,731 תקבולים מדמי גמולים
 44 32 - העברות צבירה לקופה
 (3,896) (4,769) (5,398) העברות צבירה מקופה

    :תשלומים
 (18,034) (2,405) (2,416) פדיונות

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 הוצאות לתקופה:

4,447 2,010 422 

    
דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 

₪): 
   

 307 286 299 פעילים ולא פעילים
    

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 
 :)באחוזים(

   

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

שיעור הוצאות ישירות ממוצע 
 :)באחוזים(

   

עמלות קניה ומכירה של ניירות 
 ערך

0.02% 0.04% 0.06% 

 0.01% 0.01% 0.01% דמי שמירה מניירות ערך תעמלו
 0.12% 0.16% 0.21% עמלות ניהול חיצוני

   - 
    

    :חשבונות מנותקי קשר
 20 92 63 מספר חשבונות

 244 197 218 (₪נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 

₪) 
1 1 1 

שיעור ממוצע דמי ניהול שנגבו 
 מנכסים

0.42% 0.39% 0.42% 

    
ביתרה של  –חשבונות לא פעילים 

 :ש"ח 8,000עד 
   

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

דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 
₪) 

4 15 - 

שיעור ממוצע דמי ניהול שנגבו 
 מנכסים

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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 קרן השתלמות 
 

 31.12.2017 31.12.2016  31.12.2015 
    :מספר עמיתים

 282 269 278 פעילים

 426 414 442 לא פעילים
 708 683 720 סה"כ

    
    :עמיתיםמספר חשבונות 

 285 270 302 פעילים
 458 451 456 לא פעילים

             758 721 743 
    (:₪נכסים מנוהלים, נטו )באלפי 

 45,223 42,180 40,511 פעילים
 66,047 72,794 86,280 לא פעילים

 111,270 114,974 126,791 סה"כ
    :(₪נתונים תוצאתיים )באלפי 
עבור  דמי גמולים משונתים

 מצטרפים חדשים
849 185 607 

 - - - תקבולים מהפקדות חד פעמיות
 4,387 4,330 3,754 תקבולים מדמי גמולים
 6,014 4,200 10,037 העברות צבירה לקופה
 (3,214) (4,654) (3,938) העברות צבירה מקופה

    :תשלומים
 (3,469) (4,088) (5,264) פדיונות

על עודף הכנסות )הפסדים( 
 הוצאות לתקופה:

7,228 3,916 1,647 

    
דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 

₪): 
   

 474 455 512 פעילים ולא פעילים
    

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 
 :)באחוזים(

   

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

שיעור הוצאות ישירות ממוצע 
 :)באחוזים(

   

עמלות קניה ומכירה של ניירות 
 ערך

0.03% 0.04% 0.07% 

 0.01% 0.01% 0.01% דמי שמירה מניירות ערך 
 0.13% 0.15% 0.20% עמלות ניהול חיצוני

    
    

    :חשבונות מנותקי קשר
 116 8 13 מספר חשבונות

 382 22 82 (₪נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי

₪) 
-* -* 2 

שיעור ממוצע דמי ניהול שנגבו 
 מנכסים

0.42% 0.40% 0.42% 

    
שיעור דמי ניהול שרשאית 
החברה  לגבות לפי הוראות הדין 

 :)באחוזים(

   

 2% 2% 2% פעילים
 2% 2% 2% :לא פעילים

 2% 2% 2% מנותקי קשר    
    
    

 
 אלפי ש"ח. 1*סכןפ הנמוך מ             
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 דמי ניהול שרשאית החברה לגבות בהתאם להוראות הדין  .2.1.6
 

שנתית הגובה דמי ניהול בגובה הוצאותיה בפועל, בכפוף לתקרה  תוענפית גמל וקופ חברה לניהול הינה החברה

 –)להלן  2012 –תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול(, התשע"ב שנקבעה ב 2%של 

 רשאית לגבות מעמיתי הקופותהחברה לא חל שינוי בשיעור דמי הניהול שבתקופת הדוח  ."תקנות דמי ניהול"(

  .על פי הוראות הדין

 
 
 
 

 

 ושינוייםתפתחויות ה .2.1.7
 

בין בתי הגמל תחרות בתחום קופות  , התאפיינה ברמה גבוהה שללשנים הקודמות דומהב, שנת הדוח .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 מצב זה, וקלות הניוד בין הקופות, מהווה איום על החברה ויכול להשפיע באופן מהותי על ה

 בקופות. 

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

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

במסלולי  המתנהלותגם במסגרת ההשקעות  מיושמת זומדיניות  .אשר הינם עובדים שכירים  הקופה

מטרת החברה  להשיא את רווחי העמיתים החוסכים בקופה בהתאם לרמות  .ההשקעה על פי גילאים

מתן שרות אישי ומקצועי. להערכת  , תוך גביית דמי ניהול נמוכים יחסית לשוק ותוךהסיכון שנקבעו

 .לעמית כרני ערך מוסףלאורך זמן הנהלת החברה  פעילות זו יוצרת 

התעסוקה ופרישות מהעבודה  יהמצב הכלכלי במשק משליך על משיכות העמיתים,  שכן  שינויים בהיקפ .ג

 לפנסיה, גורמים להגברת משיכות הכספים. 

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

 על אירועים כאלו בשנת הדוח.  החברה וע להנהלת לתאריך פרסום הדוחות הכספיים לא יד

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

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

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

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

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 

  4,418שר קיימת אפשרות להוון חלק מסכום הצבירה בהתקיים תנאי של פנסיית מינימום של קצבה כא

ש"ח מנגד הושוו הטבות המס והתקרות להפקדה שונו, דבר אשר יכול לגרום להגברת הפעילות של 

 קרן השתלמות  קופה אישית לפיצויים  

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

  

 פעילים
 מהיתרהלשנה  2% עד

 הצבורה 
 מהיתרהלשנה  2% עד

 הצבורה 

 לא פעילים: 
 מהיתרהלשנה  2% עד

 הצבורה
 מהיתרהלשנה  2% עד

 הצבורה

 מנותקי קשר

לשנה מהיתרה  2% עד
 הצבורה 

לשנה מהיתרה  2% עד
 הצבורה 

 אחר
 

 אין אין
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החסכון בקופות גמל עד לגיל הפרישה על מנת להשיא רווחים על חשבון אי תשלום ביטוחים למיניהם 

 ם בקופות המשלמות,  בהגבלת משיכת כספים מקופות גמל והגבלת משיכת הכספים לגיל פרישה.הכלולי

של עמית מתירים ליורשים דווקא הקלו ובפקודת מס הכנסה  190שינויים בעקבות תיקון , יתר על כן .ו

ולא  25%ולשלם מס רווחי הון בלבד בשיעור  הלהשאיר את כספי הנפטר על שמם בקופבקופת גמל 

ניתן להפקיד סכומים אשר אינם זכאים להטבות מס בעת  . כמו כן,את הכספים בדרך של קצבה למשוך

על  15%יהיה ניתן למשכם ללא מס בצורת משיכות לאורך זמן ובמס של  60ההפקדה אך אחרי גיל 

 הרווחים במשיכה חד פעמית. תיקון זה יכול להוות כלי להגדלת ההפרשות לקופה.

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

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 

קופות הגמל להשקעה צפויה להגדיל בצורה משמעותית את היקף ההפקדות השנתיות  קצבה(. פתיחת

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. 

ות שוק ההון פוגעת בכושר התחרות וביכולת הגידול בהיקף ההפקדות של הקופה ביחס מדיניות רש

 לקופות גמל אחרות הפועלות בענף.

 
 

  תחרות .2.1.8
 

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

. התחרות בנקאיות רכשו קופות גמלאו  קופות גמל הקימווחברות ביטוח ש , דהיינו: בתי השקעותהגופים הפרטיים

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

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

. החברה  מציגה את הנוטלת על עצמ הוהסיכונים שהקופשבניהולה את מדיניות ההשקעה  המבהירה לעמיתי הקופ

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

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

  , ואף נמצאים בשנים האחרונות במגמת ירידה. הנמוכים יחסית

, התשואות התחרותיות הם השרות הזמין והטוב לעמיתיםלמעמדה התחרותי של הקופה  התורמיםהגורמים 

 ושיעור דמי הניהול הנמוך, יחסית. 

 
 

 עמיתים .2.1.9
 

החברה מנהלת קופות מפעליות עבור עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים. העמיתים הינם עובדי וגמלאי  

 .  ומוטביהם או יורשיהםהאוניברסיטה, 

לקופות אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות, אשר אבדנם ישפיע מהותית על פעילות הקופות. 

יהן או שהנכסים המנוהלים עבורו או יותר מסך הכנסות 10%ממנו מהוות  לקופות אין עמית בודד אשר ההכנסות

 .ומעלה מסך הנכסים המנוהלים על ידי החברה 1%מהווים 

 

בקרן  4.35%-ו בקופת פיצויים 3.39%-שיעור הפדיונות של העמיתים מהצבירה הממוצעת מסתכם בכ -

  (.בקרן ההשתלמות 3.61% -בפיצויים ו 3.35%)שנה קודמת  ההשתלמות

 60.04 -)שנה קודמת בקרן השתלמות  53.75בקופת הפיצויים ו  60.37הינו: ותגילם הממוצע של העמיתים בקופ -

 .(שנים בקרן ההשתלמות 52.09 -שנים בקופת פיצויים ו

שנים  10.24  -)שנה קודמת שנים. 9.89-בקופת הפיצויים ו 11.51הינו: הוותק הממוצע של העמיתים בקופות -

 .(בקרן ההשתלמות 6.94 –ו  בקופת פיצויים
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 החברה מידע נוסף ברמת כלל  –חלק ג'  .1

 
 החברה מגבלות ופיקוח החלים על פעילות  .1.1

 
 כללי .1.1.1

 
           

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 בתקנותבחוק קופות הגמל הוטמעו 

 ה וסמכויות הטלת עיצומים כספיים וקנסות. כגון סמכויות הפיקוח של הממונ

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 החברות המנהלות של עניין 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,  תן של קופות הגמלועל פעיל נוסף חליםב תחום החיסכון לטווח הארוך.

 ות וחוק איסור הלבנת הון. הגנת הפרטי

 
 פרוט עיקרי החוקים הרלוונטיים   .1.1.2

 

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

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

 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 

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

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 

ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נעשו באמצעות חוזרי גמל/פנסיה/ביטוח אשר פרסם הממונה על שוק 

 מעת לעת וכן באמצעות צווים והוראות 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 -התשס"החוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

באמצעות הפניה  חברות מנהלות של קופות גמלחוק הפיקוח חל על מבטח וכן חלק מהוראותיו הוחלו על 

 מחוק קופות הגמל. 

 

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

 שהותקנו מכוחו. 

ובשיווק פנסיוני. החוק מקיים הבחנה בין שני  ת העיסוק בייעוץ פנסיוניהוא בהסדר זהעיקרו של חוק 

עיסוקים אלה, מעניק מעמד מרכזי לעמית בקופת הגמל כלקוח של אותו יועץ או משווק, מגדיר את היחסים 

המשפטיים שבין יועץ/משווק לבין הלקוח, את התכנים שבכל סוג עיסוק, את תנאי הכשירות לעיסוק ולקבלת 
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ון, את תחומי העיסוק וכן את האחריות הנלווית לכל עיסוק לרבות הסנקציות הנלוות בגין הפרתה הרישי

  .ולרבות סמכות הממונה להוציא הוראות לניהול תקין ושמירה על עסקי מבוטחים

 

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

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

לרשום את פרטי הזיהוי של עמיתי  חברה מנהלת של קופת גמלהחוק והצווים האמורים מטילים חובה על 

לבדוק את מסמכי הזיהוי ולאמתם. בנוסף לכך הם מטילים חובה לדווח לרשות על  מנה ודורשים מ החברה

 פעולות מסוימות, 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 –מנהלות  למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"ז סוכני ביטוח וחברות 

לפין מתבקשים הגופים השונים לפעול למניעת הלבנת הון. הוראות צו האמור צפויות להיכנס לתוקף ביום 

 . עם כינסתו של הצו החדש לצוקף תבוטלנה הוראות הצו הקיים נכון למועד אישור הדוח18.05.18

 

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

 מכוחם.

 

  1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

.  הפרטים הכלולים בהם. הגנת פרטיותם שלול הנוגעות, בין היתר, למאגרי מידע בחוק זה קבועות הוראות 

 יא מקיימת את הוראות החוק בעניין ניהול מאגר מידע. רשמה מאגרי מידע כנדרש בחוק וה החברה 

 

 

  2014 –חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד 

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

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

ירשום הגוף המשלם הערה בדבר זכויותיו של בן הזוג לשעבר לפי פסק  בין בן זוגו לשעבר,לכספים בין עמית 

היתרה יפתח  חשבון חדש בקופה על שמו של בן הזוג לשעבר, ויעביר אליו, במועד ההעברה, סכום מתוך ו הדין

הצבורה של העמית. הסכום שיועבר לחשבון של בן הזוג לשעבר יכלול את התשואה שהשיגה החברה  בשל 

התקופה שבין מועד הפירוד ובין מועד ההעברה. העברה של מרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה או של 

כה באופן שווה מרכיב הפיצויים, תחויב במס בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה. סכום המס שחויב ינו

מהסכום שיועבר לחשבונו של בן הזוג לשעבר ומהסכום שנותר בחשבונו של העמית לאחר ההעברה לבן הזוג 

  מישמת את הוראות החוק .החברה  לשעבר. 

 

 פירוט עיקרי חקיקת המשנה הרלוונטית .1.1.3
 

  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

החברה מיישמת את הוראות התקנות וחוזר האוצר לעניין זה  .נותק עימם שהקשר עמיתים של לכספים

 והגדירה תהליכי עבודה מסודרים לשם כך. 

 

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

 שבניהול ,הנוסטרו כספי לרבות, השקעות נכסי הקופות והקרנותבכל הקשור ל הסדרה עורכות התקנות2012

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

 

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

בנושאים הבאים: תנאי  לרבות הוראות ,בדבר התנהלות הדירקטוריון וועדותיוהוראות  התקנות כוללות

ועדת ההשקעות והביקורת, הרכב הדירקטוריון וועדת הביקורת, חברי הכשירות למינוי חברי הדירקטוריון ו

נושאים בהם והגבלות על מינוי דירקטורים, הוראות לתפקידו של יו"ר הדירקטוריון, המניין החוקי בישיבות 

בתקנות נקבע כי הן יחולו גם על חברות מנהלות  מחויב דירקטוריון החברה לדון במסגרת פעילותו השוטפת.

  ל ענפיות, בשינויים מסוימים.של קופות גמ

 החברה מקיימת את כללי הממשל התאגידי הקבועים בתקנות.

 

 ( 16.7.2014) 2014-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, תשע"ד

 תשלומיםה וקליטת הפקדת מערך את להסדיר מבקשות )"תקנות התשלומים לקופת גמל"( אלה תקנות

 קבלת בעת מהמעסיק לקבל הקופה ועל לקופה למסור המעסיק שעל והנתונים המידע לרבות, גמל לקופות

 העברת הפסקת בעת והקופה המעסיק חובות את ומסדירות קובעות אף התקנות .עובד בגין תשלומים

 תשלומי ריבית בגין איחור בהפקדות. ן סנקציה בדמותוכ לקופה תשלומים

   .המסלקה והמתפעל ,מול המעביד 2016ליישום הוראות התקנות החל מתחילת שנת  החברה נערכה

 

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

ביחס  . במסגרת התיקון נדחה מועד התחילה של התקנות וחבתקופת הדתקנות התשלומים לקופת גמל תוקנו 

ביחס למעסיקים  ואף ,1.2.2017ליום  - עובדים 100 -ותר מעובדים אך לא י 50לפחות  המעסיקיםלמעסיקים 

 כי תיזקףאשר קובעת  לתקנות 11תקנה  תוקנה. כמו כן, 1.2.2018ליום  - עובדים 50-פחות מ המעסיקים

ור תהיה בשיעור הריבית בשל ריבית כאמ הובהר כיבמסגרת התיקון  .על כספים שלא הופקדו במועד ריבית

 . הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב

 הקופות שבניהול החברה.הנושא מטופל על ידי על ידי מתפעל 

 
 

   8200-ח (, התשס"העברת כספים בין קופותתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )

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

אופן הגשת  את גמל מסוגים שונים,כספים בין קופות העברת ל םכללי התקנות מגדירות. הגמל שבניהולן

ברה, במקרה של הע העברה, הסכומים המועברים, איחורים בהעברה, אחריות ביטוחיתההבקשה, מועדי 

 איחוד ופיצול חשבונות ועוד. 

 .פי הוראות התקנות החברה פועלת על          

 

  2011-(, התשע"א)משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(

מקרן השתלמות ומאפשרות לעמית לבקש  חלקית התקנות קובעות ברירת מחדל לעניין סדר משיכת כספים

למשוך את הכספים מהקרן בסדר אחר מברירת המחדל. בהתאם לברירת המחדל, תחילה יימשך החלק החייב 

 ולאחריו החלקים הפטורים ממס.  במסים
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 –תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )משיכת כספים מקופות גמל( )סכומים נמוכים(, תשע"ו 

  (2.1.2016)מיום  1620

 8,000פעילים בקופת גמל אשר היתרה במסגרתם אינה עולה על  לא חשבונות בעלי לחוסכים מאפשרות התקנות

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

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

 מיישמת את הוראות התקנות.החברה 

 

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

31.10.2017) 

בעקבות התיקון שונתה פרוצדורת ההליך התחרותי של רכישה ומכירה של ניירות ערך, כך שבמקום הליך אשר 

משתתפים,  8משתתפים לפחות, כעת נדרש לכלול בהליך התחרותי לפחות  4חייב את המשקיע המוסדי לכלול 

השקעה בניירות הערך. שאישרה ועדת ההשקעות. כמו כן, נקבע כי ההליך התחרותי ייערך בנפרד לכל אפיק 

בנוסף, נקבעו התנאים לפיהם משקיע מוסדי יהיה רשאי לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות צד קשור. עוד 

הוסיף התיקון הוראה לעניין החזקה של ניירות ערך, לפיה החזקה של ניירות ערך תיעשה לפי הליך תחרותי 

 שאישרה ועדת ההשקעות. משתתפים לפחות 4שנים לפחות, בין  5-שיתקיים אחת ל

 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, להתאים 

היל הנכסים שבהם מושקעים כספי העמיתים, להגביר את עצמאותה של ועדת ההשקעות את הרכב חבריה לתמ

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

 את טובת העמיתים בלבד וכי תהליכי קבלת ההחלטות נקיים משיקולים זרים.

 

  בתקופת הדוח  פורסמוש החברה  לפעילות המהותיים ההון שוק אגף חוזרי .1.1.4
 

 נושאים הקשורים לפעילות בחוק קופות הגמל והתקנות שלפיו הסמיכו את הממונה לקבוע הוראות וכללים 

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

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

 . ועוד רשימת דיווחים לממונה ולרשויות השונות  ,עמיתים

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

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

 פנימי, ניהול השקעות, דיווחים והצטרפות עמיתים. 

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

 הוראות חדשות  על ידי ממונה .

 

חוזר זה מחליף את חוזר :  "הצטרפות לקופת גמל: "2016-9-29חוזר גופים מוסדיים פורסם  1.1.2017ביום 

וקובע הוראות בדבר הליך הצטרפות עמית לקופת גמל, להוראות אלו חשיבות  2015-9-12גופים מוסדיים  

רבה נוכח מורכבותו של המוצר הפנסיוני ובמטרה להקל על העמית בהבנת הזכויות שמוקנות לו. בין היתר 

לעניין הוראות מינוי מוטבים בקופת גמל, הוראות לעניין הודעה לעמית לאחר צירופו  החוזר מציג שינויים

ימי עסקים( ממועד  21ימי עסקים )ולא  10לדוג' על החברה המנהלת לשלוח לעמית בתוך  -לקופת גמל
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הצטרפות העמית הודעה על צירופו. ההודעה כוללת פרטים חדשים שלא הופיעו בחוזר הקודם, והוראות 

 . 1.6.2017יין עדכון פרטים שבטופס ההצטרפות. הוראות חוזה זה יכנסו לתוקף ביום לענ

  בהתאם להוראות החוזר.טפסי ההצטרפות החברה עידכנה את 

 

מטרת חוזה זה לשמור –( 1.3.2017העברת קבצי מידע באמצעות כספות )  2017-9-3חוזר גופים מוסדיים 

רשות ערוץ תקשורת מקוון ומוגן, באמצעותו יועברו קבצי מידע על חיסיון המידע המועבר, על כן מקימה ה

מגופים מוסדיים לממונה ומהממונה לגופים. חוזר זה קובע את האופן שבו יועברו קבצי המידע כאמור. 

בהתאם לחוזר זה על הקופה להקים כספת מול משרד האוצר, נוסף על מערכת אותות שדרכה  מעבירים 

  .דיווחים תקופתיים לאוצר

 .התקינה כספות בהתאם חברה ה

 

 - (2.4.2017) בדבר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית 2016-9-23עדכון חוזר גופים מוסדיים 

משמע העברת רשומה אחודה לפי הוראות  -" ממשק ממוכןבמסגרת עדכון זה הוספה הגדרה של המושג "

חוזר מבנה אחיד. בדברי ההסבר לעדכון מובהר כי חובת בעל רישיון להעביר בקשות לגוף מוסדי באמצעות 

המסלקה הפנסיונית תחול רק לגבי פעולות לגביהן פורסמו ממשקים בחוזר האחיד. כמו כן, נדחה מועד ביצוע 

 . 1.11.2017פעולה זו לתאריך 

 הקופות שבניהול החברה.שא מטופל על ידי על ידי מתפעל הנו

 

 -(3.5.2017בדבר משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה ) 2017-9-8חוזר גופים מוסדיים 

ומעדכן את הסכום המקסימלי ליתרה בחשבון עליו יחול  2014-2-3חוזר זה מחליף את חוזר גופים מוסדיים  

ש"ח )ולא  8,000ספים מחשבון עמית שנפטר, ללא המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה להמנגנון של משיכת כ

כפי שנקבע בחוזר הקודם(. בנוסף, החוזר מעדכן חלק מהתנאים למשיכת כספי העמית הנפטר לזכות  ₪ 5,000

 מוטביו.

  .עידכנה את המכתבים לעמיתים ופועלת בהתאם לחוזר חברה ה

 

 ונתונים בשוק החיסכון הפנסיונימבנה אחיד להעברת מידע 

: " מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החסכון 2017-9-11פורסם חוזר גופים מוסדיים  03.09.2017ביום 

מרכיב הכרחי בקביעת מבנה אחיד הוא קידוד כלל מוצרי החיסכון הפנסיוני. מטרת חוזר זה היא הפנסיוני". 

על ידי החברה המשתמשת בממשק האחיד שמפרסמת רשות שוק  להחיל כללים לגבי שימוש בקידוד האחיד

, שעניינו "מבנה אחיד 2017במרץ  1, מיום 2017-9-4ההון, ביטוח וחיסכון במסגרת חוזר גופים מוסדיים מס' 

  להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני".

 הקופות שבניהול החברה.הנושא מטופל על ידי מתפעל 

 

 תיקון הוראות החוזר המאוחד לענין דיווחים לממונה

במסגרתו עדכנה רשות שוק ההון את מתכונת  2017-9-12פורסם חוזר גופים מוסדיים  03.09.2017ביום 

 הקופה . הדיווחים השוטפים התקופתיים בהם מחוייבת 

 מבצעת את הוראות החוזר. חברהה

 
 דמי ניהול במכשירי החסכון  הפנסיוני

:" דמי ניהול במכשירי החסכון הפנסיוני", 2017-9-15פורסם חוזר גופים מוסדיים:  12.09.2017ביום 

במסגרתו עודכנו כללים לפיהם מחוייבת החברה לפעול בעת קביעת דמי ניהול לעמית והכל מתוך רצון 
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מקרים להבהיר לעמית באופן ברור מהו שיעור דמי הניהול שייגבו ממנו החל ממועד ההצטרפות וכן, גם ב

 בהם בכוונת החברה להעלות את שיעור דמי הניהול. 

 ההוראות רלבנטיות לחברה מנהלת ששיעור דמי הניהול קבוע ואינו פועל על פי הוצאות בפועל. 

 
 דוח שנתי דוח רבעוני לעמיתים

בגוף :"דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים 2017-9-14פורסם חוזר גופים מוסדיים  10.09.2017ביום 

 תיקון ". החוזר האמור הוסיף ועדכן את הוראות החוזר שבתוקף שבני שינויים עיקריים: –מוסדי 

החובה לכלול במסגרת הדוח השנתי המפורט קישור המאפשר לעמית צפייה במסמכים שנחתמו על ידו  .1

 ר .בעב

המקוון או הרחבת האפשרות של העמית לקבל את הדוחות באמצעות הדואר האלקטרוני או חשבונו  .2

 בדואר, בהתאם לבקשתו ולהחלטתו של העמית.

 .  2018נערכת ליישום הוראות החוזר החל מדוחות לעמית לשנת  חברה ה

 

 

 אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל

הוראות :" אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל". 2017-9-19פורסם חוזר גופים מוסדיים  08.11.2017ביום 

החוזר מסדירות את אופן העברת הכספים ואת אופן העברת הדיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל על ידי 

מעסיק לחברה מנהלת. הוראות החוזר קובעות, בין היתר, דרכים לביצוע הפקדת תשלומים לחשבון קופת 

לת בעת העברת דיווח גמל; מועדים להעברת כספים כאמור ואת הפרטים שנדרש מעסיק למסור לחברה מנה

כאמור; הוראות לעניין חובתה של חברה מנהלת להעביר למעסיק היזון חוזר לעניין אופן קליטת הכספים 

בקופת הגמל שבניהולה; כי דיווח המעסיק וההיזון החוזר של החברה המנהלת ייעשו באמצעות קובץ במבנה 

טת הכספים ולאפשר למעסיק ולגוף המוסדי אחיד שהוגדר על ידי הממונה וזאת במטרה לשכלל את הליך קלי

להבטיח קיומה של התאמה לבצע בקרה אחר ההליך.   החוזר מתקן את ההליך במספר הוראות אשר מטרתן  

מלאה בין אופן ניכוי הכספים משכר העובד לבין אופן קליטת הכספים בקופת הגמל של העובד; הגברת 

המעסיק; ושיפור איכות השירות של החברות המנהלות השקיפות של הגופים המוסדיים מול העמית ומול 

למעסיקים תוך הגדרת לוחות זמנים לטיפול בליקויים שנמצאו בדיווח על הפקדת תשלומים והנגשת חשבון 

 . מקוון למעסיק עם מלוא המידע הנדרש לשם עמידה בהוראות הדין

 . 2018נערכת ליישום הוראות החוזר החל מספטמבר  חברה ה

 

 ממשק ניוד –ה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החסכון הפנסיוני וזר מבנח

:" חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק 2017-9-23פורסם חוזר גופים מוסדיים  03.12.2017ביום 

"מבנה אחיד  2017-9-10ממשק ניוד. החוזר פורסם בהמשך לחוזר חוזר גופים מוסדיים   –החסכון הפנסיוני 

(, הקובע מבנה של "רשומה החוזר המקורי"" :( )להלן2.7.17דע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" )להעברת מי

אחודה", אשר תשמש את הגופים המוסדיים, בעלי הרישיון, מעסיקים וצרכני מידע נוספים בתחום החיסכון 

ל הנספחים הפנסיוני, במסגרת הפעולות העסקיות השונות המתבצעות ביניהם.  החוזר החדש מוסיף ע

(. הממשק קובע מבנה אחיד להעברת מידע בין "הממשק"ממשק הניוד )להלן:  נספח ג'הקיימים בחוזר את 

גופים מוסדיים הנלווה לתהליך העברת כספים בין קופות גמל. העברת המידע בין גופים מוסדיים אגב ניוד 

ים המפורטים בחוזר זה. כספים תעשה באמצעות ממשק הניוד במסלקה פנסיונית בלבד ובהתאם לכלל

מטרתו של חוזר החדש היא לייעל את תהליכי העברת המידע בין הגופים המוסדיים ולאפשר דיווח תקין של 

זכויות העמיתים במערכות המידע של הגופים המוסדיים, וזאת באמצעות דיווח ממוכן של מידע המועבר בין 

 הגופים המוסדיים אודות כספי עמיתים שנוידו. 

 הקופות שבניהול החברה.הנושא מטופל על ידי מתפעל 
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 טיפול בפניות איכות מידע

:" טיפול בפניות איכות מידע". מטרתו של החוזר 2017-9-21פורסם חוזר גופים מוסדיים  03.12.2017ביום 

להסדיר את הטיפול במקרים בהם המידע המועבר באמצעות המסלקה אינו שלם ובכלל זה קביעת הלו"ז 

 ל, שלמות ודיוק המידע וכו'. לטיפו

 הקופות שבניהול החברה.הנושא מטופל על ידי מתפעל 

 

 תיקון –דוח שנתי דוח רבעוני 

:" דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים  2017-9-22פורסם חוזר גופים מוסדיים  03.12.2017ביום 

תיקון" במסגרתו תוקנו הוראות החוזרים הקודמים בנושא והורחבו ביחס לחלופות העומדות  –בגוף מוסדי 

יע לעמית על הדרך שבה בפני העמית לקבל את הדוחות השנתיים. כמו כן, שולבה חובת החברה המנהלת להוד

בכוונתה לשלוח אליו את הדוח השנתי המפורט, בהתאם למידע הקיים אצלה, ובכפוף להודעה אחרת 

 שתתקבל מהעמית. 

 . 2018נערכת ליישום הוראות החוזר החל מספטמבר  חברה ה

 

 הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים המוסדיים

: "הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים 2017-9-24גופים מוסדיים חוזר פורסם תיקון ל 3.12.2017ביום 

תיקון החוזר קובע, כי משקיע מוסדי יצהיר במסגרת המדיניות שאותה הוא מפרסם, האם  המוסדיים".

בקביעת מדיניות ההשקעה הוא מתייחס להיבטים של השקעות אחראיות. לעניין זה "השקעות אחראיות" 

רווחה חברתית בנוסף לשיקולי הרווח הכלכלי, ובמסגרת זאת כללי ממשל תאגידי הן השקעות המתחשבות ב

 התומכים בשמירה על איכות הסביבה, צדק חברתי ושמירה על זכויות אדם.  

 .2018מפרסום מדיניות ההשקעה לשנת החברה יישמה את הוראות החוזר החל 

 

 
 חסמי כניסה ויציאה .1.2

 
 מחסומי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות הינם כדלהלן: 

 
עמידת החברה המנהלת והקופות שבניהולה בדרישות הרגולציה המקדימות  -עמידה בדרישות הרגולציה  .א

 חברה מנהלת, היתרי אחזקה והיתרי שליטה, אישור קופת גמל(. הקופות מוגדרות כקופות מפעליות ן)רישיו

מהון עצמי כגון פטור  , התקנות והוראות הממונה,חוקה בחלק מהוראות מיוחדת תהתייחסו ואשר קיבל

 .רק קופות גמל ענפיות ועוד מנהלתהחברה ל מינימלי

ידע מקצועי נרחב והכרת הפעילות בתחום ניהול קופות הגמל שבניהול החברה מחייבת –מומחיות ידע וניסיון  .ב

ה. כמו כן נדרשים צבירת ניסיון, פיתוח מומחיות וידע הרלוונטיים ההוראות הרגולטוריות החלות על החבר

ניהול סיכונים, ניהול מערכות מידע, ניהול זכויות עמיתים, ניהול השקעות, והיכרות עם צרכי השוק  בנושאי 

  .הקופותוהמתחרים. לצבירת ניסיון בפעילות זו חשיבות רבה לשימור וגידול 

ות את עלויות התפעול הקבועות הנדרשות להפעלת המערכות על מנת לכס –)מסה קריטית(  יגודל מינימאל .ג

 ת בו.ועומד החברה , הקופות אשר לדעת  תוההשקעות, דרוש היקף צבירת כספים מינימאלי

 
   חסמי יציאה העיקריים הינם כדלהלן :

  
    קבועים אף הם בדינים הרלבנטיים. מהקופותחסמי היציאה העיקריים 

לאישור הממונה על אגף שוק ההון  כפוף בפיקוח ובניהול קופות גמל מבוצע ל החברפירוק של  -פירוק החברה  .א

הפסקת הפעילות כרוכה בהסדר להמשך הטיפול  –ת הגמל מאופיין כ"זנב ארוך" וקופ ענף  החברות.ורשם 

 (.Run-Offעמיתים )ה במימוש כל זכויות



 

20 

 

 חדש שליטה היתר מתן לרבות, ממונהל הקבלת אישור מראש ש מיזוג, פיצול והפסקת ניהול מחייבים גם הם .ב

 .הפעילות את רוכש אשר לגורם

 

 
   גורמי הצלחה קריטיים .1.3

 
בשל התחרות הגוברת בשנים האחרונות ניוד העמיתים מושפע בעיקר מתשואות גבוהות ודמי ניהול עמיתים. 

השקיעו בהשקעות בעלות סיכון גבוה יותר על מנת להשיג תשואות גבוהות.  ועדות השקעות של חברות מנהלות 

יש לבחון את תשואות קופות הגמל לאורך שנים ובהתייחס לרמת הסיכון הכוללת. אגף  החברה לדעת הנהלת 

שוק ההון אף הוא אימץ גישה זו  והוציא חוזר הדן בפרסום תשואות אשר מתייחס לתשואות של שנה לפחות 

שנים וזאת על מנת שלעמית יהיה בסיס השוואה הכולל פרק זמן מינימלי ולא ברמה  5 -ו 3של  האפשר במידתו

 החודשית. 

תגרום להקטנת מוטיבציה להעלאת סיכונים מיותרים לטווח  החברה פעילות זו של אגף שוק ההון לדעת הנהלת 

 הקצר לצורך הצגת נתונים משופרים ברמה החודשית.  

 

 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

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

 יצירתיות. 

 שינויים במצב המשק, התעסוקה ושוק ההון.  .ד

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

 שקיפות, אמינות והגינות.

 רמת המחשוב והטכנולוגיה.  .ו

 תחרות בתחום. מידת ה .ז

  .יכולת השיווק .ח

 הגברת מודעות הציבור לחיסכון לטווח ארוך.  .ט

 היקף הטבות המס לעמית.   .י

 שינויים רגולטורים.  .יא

 הפעלת בקרה יעילה.  .יב
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  השקעות .1.4
 

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

 חברה. הניהול השקעות צורך האדם הנדרשים ל מחיות וכוחאת הידע, המו תהמרכז

מתווה את המדיניות הכללית של השקעות הקופות לרבות השקעה בנכסי אשראי. ועדת  החברהדירקטוריון 

אופן ביצוע ההשקעות,  לרבות מתווה את המדיניות המפורטת,ובמסגרת המדיניות הכללית  פועלת ההשקעות

הרכב אפיקי ההשקעה, דרוגים, רמת חשיפה, פיזור, סדרי הגודל, עיתויי ההשקעה, נהלי עבודה ופיקוח אחר מנהל 

על מנהל ההשקעות ובוחן את הביצועים בהתאם למדיניות, ועדת  ההשקעות מבצע את הבקרהההשקעות. בקר 

 החברה שנקבע לצורך כך. כמו כן, נעזרת  תיק סמן השקעות בוחנת את איכות הביצועים בין השאר בעזרתה

החברה אינה משקיעה בחברות מוחזקות, שותפויות )למעט קרנות  בשרותי ניהול סיכוני השקעות במיקור חוץ.

הון סיכון(, מיזמים ובפעילות אחרת. השקעות החברה  הן בעיקר השקעות פיננסיות בשוק ההון בארץ ובחו"ל 

קעות המבוססת על איזון סיכונים ופיזור רחב של מכשירי ההשקעה בארץ ובחו"ל כאשר בלבד על פי מדיניות הש

ההשקעות מבוצעות על ידי מנהל השקעות שהוא מנהל תיקים ותיק ומנוסה בענף. בנוסף החברה מפעילה בקרות 

שנקבעה  .מבני התיקים מותאמים למדיניות ההשקעהחריגות וגילוי מםההשקעות, רישוביצוע שוטפות על תהליך 

על ידי ועדת השקעות. מדיניות זו כוללת בין השאר התייחסות לצרכי הנזילות של החברה בהתאם להיקף נזילות 

ההנהלה אינה צופה במהלך  כספי העמיתים והערכות הנהלת החברה  לגבי צפי משיכות והעברות כספים. 

 העסקים הרגיל קשיי נזילות בעת מימושי זכויות על ידי העמיתים.

ות קובעת עבור כל קופה את מדיניות החשיפה למט"ח, כאשר כל חשיפה מעבר לכך מגודרת ת ההשקעועד

 באמצעות מכירת חוזים עתידיים על המטבע הזר. 

 
 

 חייםביטוח  .1.5
 

 בביטוח חיים. החברהאינה מבטחת את עמיתים  החברה 
 

 הון אנושי .1.6
 

דירקטוריון הקופה מונה עשרה חברים, מתוכם שני דירקטורים חיצונים. במהלך שנת  .באמצעות מנוהלתהחברה 

הבחירות הבאות  שנתיות ובמסגרתן בחרו עמיתי הקופה את נציגיהם לדירקטוריון.-נערכו הבחירות התלת 2014

ניים. חיצוה הדירקטוריםועדת השקעות מונה חמישה חברים מתוכם שני  .2017צפויות להתקיים במחצית שנת 

יו"ר הועדה הוא אחד מהדירקטורים החיצוניים. בנוסף, פועלות ועדות ביקורת )אשר גם בראשה עומד דירקטור 

 לפירוט נוסף אודות חברי הדירקטוריון והוועדות ראה פרק ד' לדוח עסקי התאגיד.חיצוני(,  מינהל, נדל"ן ושיווק. 

עבור החברה את  מתפעלת לרבות עובדי קופת התגמולים  אשר  ,לחברה אין יחסי עובד מעביד עם עובדים כלשהם

 קרן הפיצויים וקרן ההשתלמות. 

 1.8מתפעלת את הקופה על ידי גוף מתפעל וניהול ההשקעות מבוצע על ידי בית השקעות פרטי . ראה סעיף החברה 

 לפרק זה .

  

 שיווק והפצה .1.7
 

 וצריה באמצעיה העצמאיים הכוללים:משווקת את מ רכישת שירותי תפעול מחברת הגמל , החברה, באמצעות 

השנתי והרבעוני  וחהדהפצת מידעונים, פניה ישירה לעובדי האוניברסיטה, קיום כנסי הסברה, אתר האינטרנט, 

 לעמית ועוד.
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 עיקריים ספקים ונותני שירותים .1.8
 

ר לצורך תפעולה בתשתית לפיו החברה תיעז עיל בין החברה לבין חברת הגמל,פרט להסכם העקרוני שתואר ל

 שפעילותה תלויה בהם עיקריים ספקים מספר לחברה, והחשבונאית של חברת הגמל התפעוליתהארגונית, 

 :כדלקמן

 מנהל התפעול 

אישר דירקטוריון הקופה את הסכם ההתקשרות עם בנק הפועלים בע"מ למתן שירותי  , 2014במאי  26ביום 

ם, יספק בנק הפועלים בע"מ, בין היתר, שירותי תפעול לחשבונות העמיתים וכן שירותי תפעול. במסגרת ההסכ

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

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

.  החברה ערכה הליך תחרותי לבחירת גורם מתפעל חלופי ובסיומו של ההליך 2018וזאת החל מסוף חודש יוני 

עול קופות הגמל שבניהולה ושבניהול התחרותי בחרה בחברת לאומי שירותי שוק ההון בע"מ כגורם מתפעל לתפ

 01.07.18כאשר מיום  30.06.18חברת הגמל. ההליך ההסבה מבנק הפועלים ללאומי שש"ה צפוי להסתיים ביום 

 יסופקו מכלול שירותי התפעול על ידי לאומי שש"ה. 

 

 מנהל ההשקעות 

ול מערך ים הנוגעים לתפעשירותהערכה החברה הליך תחרותי לבחירת גוף שיספק מכלול  2015במהלך שנת 

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

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

  .2015והיא החלה בביצוע תפקידים אלו במהלך חודש מאי 

 
 

 רכוש קבוע .1.9
 

פת ומוחזקים על ידה בנאמנות עבור עמיתי קופת התגמולים.  קו  מהנכסי מקרקעין, הרשומים על שלחברה 

הסתיימה בהצלחה העברת רישום הנכסים  2017באמצע חודש פברואר התגמולים ערכה הסכם עם החברה . 

בירושלים בע"מ לידי חברת הגמל לעובדי ( של העובדים באוניברסיטה 2003מהחברה לניהול קופות גמל )

 בע"מ.  האוניברסיטה העברית

 עונתיות .1.10
 

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

 .והעמיתים רשאיים להצטרף ולהפקיד כספים באופן חד פעמי בכל עת השנה

 
 

 
 נכסים לא מוחשיים .1.11

 
 מאגרי מידע 

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

עדכוני הפרטים במהלך עת אודות עמיתי הקופות כולל מידע שנמסר על ידי העמיתים בעת הצטרפותם לקופה וב

התקופה. שמירה של פרטים אלו במאגר ממוחשב מחויבת על פי הוראות הדין. מאגרי המידע משמשים את 

 הקופות בתפעול השוטף של עסקי החברה. 

 ., פטנט או זיכיוןהחברה לא רשמה סימן מסחר

 

תה בהוראות החוזר אשר פועל גם מול הגוף המתפעל לאבטחת עמיד מנהל סיכוני סייברמינתה  החברה 

 .המחייבות
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 גורמי סיכון .1.12
 

 ענף קופות הגמל נתון לסיכונים מסוגים שונים כדלהלן :         

  

                   

 

 

 ראה סקירה בנושא בדוח סקירת ההנהלה.   – החברה לפירוט הסיכונים והשפעתם על 

 

 

 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .1.13
 

 

ם לפיו חברת הגמל תספק לחברה את מכלול השירותי  2008בחודש אפריל החברה התקשרה עם חברת הגמל בהסכם 

 הדרושים לניהול ותפעול הקופות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.

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

החברה מינתה מנהלת סיכונים העוקבת אחר 
סיכוני השקעות  ומדווחת לוועדת ההשקעות 

 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  ם.וההיערכות לטיפול בהשלכותיה
בשירותי יועץ משפטי  וכן מינתה ממונה ציות 

 ואכיפה. 
החברה נעזרת בשירותי יועץ משפטי  וכן מינתה 

 ממונה ציות 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 –חלק ד'  .2

  החברה הדירקטורים של  .2.1
 
 

 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 – ח דורון שורר"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
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 החברה הדירקטורים של 
 

   
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 מיולי 
, ועדת ( 2017

 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 

סגן מנהל המכון הגיאולגי , המשרד 
  לתשתיות לאומיות.

אריה 
בורנשטיין 

)עד יולי 
2017) 

ב' 15גלבוע  1940 923631
מבשרת 

 ציון 

דירקטוריון,  ישראלית
ועדת ביקורת, 

 ועדת מינהל 

מדע המדינה  BA 6/2011 לא לא 
 –והיסטוריה

האוניברסיטה העברית 
 בירושלים

יועץ משאבי אנוש לספריה הלאומית , נציג 
ציבור בבית הדין האזורי לעבודה ירושלים 
,חבר ועדה לשיווק חברות ממשלתיות 
  ושכר מנכ"לים ברשות חברות ממשלתיות.

 20הגפן  1955 053415758 יואב להמן 
מבשרת 

 ציון 

דירקטוריון,  ישראלית
יו"ר ועדת 

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 –רצה מן החוץ מ

 (. 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 
חברת חשמל , בנק  קופ"ג –בדירקטורים 

, PLURISITEM INCמסד , 
PIMIAGRO INC 
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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 

פרופסור 
יורם 

 לנדסקרונר 

 63יסמין  1944 10883197
מבשרת 

 ציון 

דירקטוריון,  ישראלית 
 ועדת השקעות

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

 PHDבירושלים , 
 אוניברסיטת פנסילבניה 

האוניברסיטה העברית  –פרופסור במימון 
בירושלים , מרצה במרכז ללימודים 

 אקדמאיים 

פרופסור 
 משה חביב

)עד יוני 
2017 ) 

ירושלים  1955 053597183
 , חדרה  76

ישראלית 
 ,אוסטרלית 

דירקטוריון 
  ועדת ביקורת 

במתמטיקה ופיסיקה  BA 6/2014 לא לא 
אוניברסיטת ת"א ,  –

MA  , מדעי הניהולPHD 
 –מדעי הניהול 

 אוניברסיטת ייל 

אוניברסיטת  –פרופסור לסטטיסטיקה 
 ת"א 

 בנצי פרצלן 
)עד יולי 

2017) 

משעול  1948 007816408
היערה 

,ירושלי10
 ם 

דירקטוריון,  ישראלית 
 מינהל ועדת 

ל עסקים, המוסמך במינ 6/2014 לא  לא 
התמחות בניהול 
אסטרטגי , האוניברסיטה 

 העברית 

מחלקת תקציבים וכלכלה , מנהל 
 האוניברסיטה העברית.

פרופסור 
שלמה 

 רוטשנקר
)עד יולי 

2017) 

אליעזר  1945 01051736
,  6הגדול 

 ירושלים 

דירקטוריון,  ישראלית 
  מינהלועדת 

רפואה ,  BA 6/2014 לא  לא 
האוניברסיטה העברית , 

MSC  רפואה פוסט
 הארוורד –דוקטורט 

פרופסור בבית הספר פרופסור לרפואה , 
 לרפואה באוניברסיטה העברית.

פרופסור 
מיכאל טל 
)עד יולי 

2017) 

 8רב אשי  1947 001022177
 ירושלים

דירקטוריון,  ישראלית
 נדל"ןועדת 

אוניברסיטת  -מוסמך 6/2011 לא  לא
קליפורניה, לוס אנג'לס 

האוניברסיטה  -תואר ד"ר
העברית בירושלים 
פרופסור באוניברסיטה 

 העברית

פרופסור, בית הספר לרפואת שיניים 
 הדסה ירושלים –האוניברסיטה העברית 

ד"ר קרן בר 
)החל חוה 
 (2017מיולי 

 14ריחן  1973 025326323
 הרצליה

דירקטוריון,  ישראלית
 ביקורתועדת 

 –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 
)החל פרס 
 (2017מיולי 

 5השלום  1968 023872898
מבשרת 

 ציון

דירקטוריון,  ישראלית
 שיווקועדת 

 –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 

)החל מיולי 
2017) 

אברהם  1933 008090227
 1גרנות 
 ירושלים

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

 –פרופסור )אמריטוס( לכימיה 
 האוניברסיטה העברית
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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 

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 

השקעות, יו"ר  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 
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 )המשך( היבטי ממשל תאגידי –חלק ד' . 4

 
 
 

 (4.1)שלא נכללו בסעיף  נושאי משרה .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 רפופורט  
     MBAהמדינה, 

 )מימון(

סמנכ"ל הכספים בקופת תגמולים לעובדי 
 האוניברסיטה העברית בירושלים  

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

 רו"ח 

חשבת בקופת תגמולים לעובדי 
 האוניברסיטה 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. 4הסיכונים ב 
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 המנהלת חברה במדיניות תגמול  .2.2

 
 : ואושרה בדירקטוריון לאחר המלצת ועדת תגמול  ההתגמול שנקבעעיקרי מדיניות להלן 

 
בדוח  3.2החברה אימצה את מדיניות התגמול שאושרה בדירקטוריון חברת הגמל. לפרטים נוספים ראה בעיף 

 עסקי התאגיד של חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ.

 

 
 *המבקר הפנימי .2.3

 

 

 
 אישיים פרטים

 
  רו"ח גיא ספיר מטעם משרד קסלמן וקסלמן שם

 2009אוגוסט  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 חיצוני שירותים נותן/החברה עובד

 אין לה ומחוצה בחברה ממלא שהוא אחרים תפקידים

 

 העסקה היקף

 

, הנימוקים לקביעת היקף זה ומידת בשנה עבודה מספר שעות

 גמישותו

כולל חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה  שעות   500-כ

בהתאם לסקר סיכונים שנערך העברית בירושלים ,  

 אחת לארבע שנים.

 לא בחברה אחרים גורמים י"ע הפנימי למבקר סיוע

היקף עבודתו של מבקר הפנים בתקופת הדיווח לעומת  צמצום

 תקופת הדיווח האחרונה 

 לא

 
   תגמול

                                          

 בהתאם לשעות העבודה.  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

שעות העבודה מאושרות על ידי ועדת הביקורת 

 והדירקטוריון כחלק מאישור תוכנית שנתית. 
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 *רואה החשבון המבקר .2.4
 

 .ורדי לוטרבך ושות'שם המשרד המבקר:  .א
 

 .שי לטרבךשם השותף המטפל: רו"ח  .ב
 

 .2009ספטמבר : של השותף  תאריך תחילת כהונתו .ג
 

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

 2017 2016 
 סכום 

 )אלפי ש"ח(
 סכום

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

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

 - - אחרים שירותים בגין שכר
 

 שכן מתוקף ההסכם עם , בעלויות שירותי ביקורת פנימית ושירותי מבקר חיצוני במישרין *    החברה אינה נושאת

והחברה משלמת לחברת הגמל את  כחלק משירותי הניהול שבהסכם שירותים אלה ניתנים לחברה חברת הגמל

 .חלקה היחסי בהוצאות בגין שירותים אלה

 
 אפקטיביות הבקרה הפנימית .2.5

 
 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 החברה לגבי הגילוי של 

לסכם ולדווח על  ,הנן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד החברה תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של 

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

 .ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו

 בקרה פנימית על דיווח כספי .ב

 החברה לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  2017בדצמבר  31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 

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

 .על דיווח כספי החברה 

 

 החלטות החברה .2.6

 לחוק החברות. 225בתקופת הדוח החברה לא נדרשה לאישור פעולות לפי סעיף  .2.6.1

 )א( לחוק החברות על ידי נושאי משרה בחברה. 254בתקופת הדוח לא נעשו פעולות כאמור בסעיף  .2.6.2

( 1)270ופת הדוח לא נעשו עסקאות בין החברה לנושאי משרה בה הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף בתק .2.6.3
 לחוק החברות.

 הדוח: בתאריך שבתוקף, החברות בחוק כהגדרתו משרה לנושא, לשיפוי התחייבות או ביטוח, פטור .2.6.4

 אין פטור לנושא משרה פטור

נושאי משרה ואחריות  נושאי משרה בחברה מבוטחים בביטוח אחריות ביטוח
 .הוצאות משפטיות 20%, בתוספת  ₪מיליון  20.8של  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'  
 תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי. 



 של (2003) קופות גמל חברה לניהול
 בע"מ בירושליםבאוניברסיטה העברית העובדים 

====================== 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 דוח הדירקטוריון
 
 

 שנסתיימה  תקופהל

 31.12.2017ביום  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 של( 2003) קופות גמל חברה לניהול
 בע"מ באוניברסיטה העבריתהעובדים 

====================== 
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 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 הדוחות הכספיים

5 

   
   

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

אירועים חריגים או חד פעמיים בעסקי החברה או אירועים החורגים   - ה'פרק 
 לך העסקים הרגילממה

8 

   
   

 9 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים  - ו'פרק 
   
   

 10 עסקאות מהותיות - ז'פרק 
   
   

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

 12 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל  -פרק ט' 
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 מאפיינים כללים של החברה המנהלת - א'ק פר

( של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ )להלן 2003חברה לניהול קופות גמל ) .1

כחברה פרטית במטרה לנהל בנאמנות את  2003בדצמבר  31( נתאגדה ביום "החברה" –

ת קרן אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטת העברית בירושלים ואהגמל הקופת 

 (."הקופות" –ההשתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים )להלן 

החברה קבלה, מאגף שוק ההון במשרד האוצר, אישור לפעול כחברה מנהלת. אישור זה  .2

ביחד עם אישורי קופת גמל שקיבלו הקופות מהממונה על אגף שוק ההון מאפשר לחברה 

 להפעיל את הקופות.

)להלן  בין החברה וחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ על סמך הסכם עקרוני .3

( המנהלת את קופת התגמולים של העובדים באוניברסיטת ירושלים )להלן "הגמל"חברת  –

'קופת התגמולים'(,  החברה נעזרת לצורך תפעול הקופות בתשתית הארגונית, התפעולית  –

חלק היחסי בהוצאות התפעול ובתמורה משלמת  את ה גמלוהחשבונאית של חברת ה

. לעניין זה, החלק היחסי הינו הון העמיתים בקופות המנוהלות על  הגמלשהוציאה חברת 

המנוהלות על ידי  ידי החברה מחולק בסה"כ ההון של קופת התגמולים בתוספת הון הקופות

 .החברה
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 ינויים מהותייםוש ותוצאות הפעילות ,מצב עסקי החברה המנהלת - פרק ב' 

  והתחייבויותנכסים  .1

נכסי החברה כוללים יתרות מזומנים ויתרות חובה הדדיות מול הקופות המנוהלות בגן 

. התחייבויות החברה כוללות יתרות הדדיות מול  2017התחשבנות דמי ניהול לחודש דצמבר 

 ות .חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ לעניין התחשבנות בהעמסת הוצא

 הכנסות החברה .2

  וקרן ההשתלמות הכנסות החברה נובעות מגביית דמי ניהול מעמיתי קופת הפיצויים 

דמי ניהול מבוצע בחיוב הקופות  ת שהוציאה החברה בפועל בתקופת הדו"ח. ההוצאובגובה 

 על ידי החברה.המנוהל הון העמיתים  ך הכלשל הקופות מס יתרות העמיתיםעל פי יחס 

 . קרן ההשתלמות אלפי ש"ח  811לסך של סתכמו הכנסות דמי ניהול בחברה ה 2017בשנת 

אלפי ש"ח ואילו קופת הפיצויים חויבה בדמי   512ניהול בגובה  בדמי 2017בגין שנת  חויבה

 אלפי ש"ח. 299 ניהול בגובה 

קרן ח, כאשר ש"אלפי  741הסתכמו לסך של  בשנה הקודמתיהול בגין דמי נסך ההכנסות 

אלפי ש"ח, ואילו קופת הפיצויים חוייבה בדמי  455חויבה בדמי ניהול בגובה  ת ההשתלמו

 אלפי ש"ח. 286ניהול בגובה 

  הוצאות החברה  .2

, כאשר ההוצאות הנובעות אלפי ש"ח 811-הסתכמו ב 2017לשנת הוצאות החברה 

שנה ב אלפי ש"ח.  637הסתכמו לסך של  חברת הגמלמהשתתפות בהוצאות המשולמות ל

אלפי ש"ח כאשר סך החזר הוצאות  741כמו הוצאות החברה בסך של תודמת הסקה

 .אלפי ש"ח   639לתגמולים הסתכם לסך של 

הישירות שיוחסו לחברה הינם בגין דמי תפעול לבנק המתפעל עבור ניהול התפעול  הוצאות 

ל , דמי ניהול למנהל תיק ההשקעות ) החל מאפריזכויות העמיתים של הקופות המנוהלות

 הוצאה זו מיוחסת ישירות לחברה ( ותשלום אגרות ועמלות בנקאיות .  2017
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 נתוני הקופות המנוהלות  .3

 

 קרן השתלמות  קופת פיצויים 

   

הרכב נכסי 

  מנוהלים)באחוזים(: 

 

 5% 4% מזומנים 

 45% 47% נכסי חוב סחירים 

 4% 3% נכסי חוב שאינם סחירים   

 15% 13% מניות  

 31% 33% השקעות אחרות 

 100% 100% סה"כ 

   

 0.42% 0.42% שיעור דמי ניהול 

 6.58% 6.93% תשואה נומינלית ברוטו 
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מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה  – פרק ג'
 העסקית שחלו בתקופת הדוח והשפעתם על דוחות הכספיים 

 
 הלן השינויים העיקריים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בתקופה הנסקרת:ל

 

2017סיכום שנת    

SME  60 -6.9% 

 6.4% 125מדד ת"א 

 2.7% 35מדד ת"א 

 4.6% מדד אג"ח להמרה

 4.7% אג"ח כללי מדד

 0.4% מדד המחירים לצרכן

 (9.38%) דולר  –מטבע חוץ 

 25.08% דאו ג'ונס  

S&P 19.42% 

 

התאפיינה בשיפור בסביבה הכלכלית העולמית הבאה לידי ביטוי בשיפור בנתוני  2017שנת 

הצמיחה בכלכלות המובילות ובעלייה במדדי הסנטימנט. שוקי ההון ברחבי העולם הושפעו לטובה 

טראמפ ליישומה של רפורמה הנשיא במהלך השנה מהציפיות שיצרו הבטחות הבחירות של 

מירידה במתחים הגיאופוליטיים באירופה, מהיחלשות הדולר בעולם ומסביבת , ויסיהמ שיטת ב

 האינפלציה העולמית שנותרה נמוכה בהשוואה לעבר.

)נתוני  2017ברבעון השלישי של שנת  2.3%-ל 2016-ב 1.5%-שיעור הצמיחה השנתי מ עלהבארה"ב 

היתר בהאצה בסעיף הרבעון האחרון עדיין לא פורסמו נכון לכתיבת דו"ח זה( ונתמך בין 

ההשקעות ובהמשך העלייה בסעיף הצריכה הפרטית. הסעיפים הושפעו לטובה מהגידול בהשקעות 

ירד  2017שיצרה ההתייצבות במחירי הנפט ומהמשך השיפור בשוק העבודה האמריקאי. במהלך 

. קצב עליית השכר 4.1%לרמה של  2016בסוף שנת  4.7%שיעור האבטלה בארה"ב מרמה של 

. האינפלציה 2016בסוף שנת  2.9%לעומת  2.5%לקצב שנתי של  2017י האט במהלך שנת השנת

 ,2017השנתית בארה"ב כפי שנמדדת על ידי מדד המחירים לצרכן נותרה ללא שינוי בשנת 

אינפלציית הליבה )מנוטרלת סעיפי האנרגיה לעומת זאת, . 2.1%, ברמה של 2016בהשוואה לשנת 

 . 2016בסוף שנת  2.2%לעומת  1.8%התמתנות לרמה של  2017נת והמזון(  רשמה במהלך ש

מול סל  9.7%-נחלש הדולר באופן חד. היחלשות זו באה לידי ביטוי בירידה של כ 2017במהלך שנת 

העלה הבנק המרכזי  2017מול שערו של האירו. במהלך שנת  14.1%המטבעות ובירידה של 

עמדה הריבית המוניטרית  2017, כך שבסוף שנת האמריקאי את רמת הריבית במשק שלוש פעמים

עלאות הריבית, החלו בפד גם בתהליך צמצום ה. במקביל ל1.5%-ל 1.25%בארה"ב ברצועה שבין 

יו"ר הבנק המרכזי לכהונת  נשיאה שלהמועמד  הוכרזמאזן הבנק המרכזי. במהלך הרבעון הרביעי 

הקונגרס והבית הלבן את אישרו עי ג'רום פאוול. לקראת סיומו של הרבעון הרבי, האמריקאי

. מבין השינויים הבולטים שכללה הרפורמה ניתן למנות אית האמריקשיטת המיסוי הרפורמה ב

 .35%מרמה של  21%את הפחתת מס החברות לרמה של 
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 2.8%לרמה של  2017קצב הצמיחה השנתי בסיומו של הרבעון השלישי של שנת  עלהבגוש האירו 

אף היא, מרמה  עלתהשנים. האינפלציה בגוש האירו  6-יא של למעלה מ, ש2016-ב 1.9%לעומת 

-ה. עם זאת, היא עדיין נמוכה מיעד האינפלציה אותו הציב 2017-ב 1.4%-ל 2016-ב  1.1%של 

ECB לצד השיפור המהיר בנתונים המקרו כלכליים 2%-שהינו רמה 'קרובה אך נמוכה במעט מ .'

פור הסנטימנט כלפי היבשת היה הירידה במתחים ברחבי גוש האירו, מה שעוד תמך בשי

הגיאופוליטיים במהלך השנה. אלו הגיעו לשיאם ערב הבחירות בצרפת, אך ירדו בחדות עם היוודע 

שיפור נאה, דבר הבא  2017תוצאות הבחירות במדינה. שוק העבודה האירופי הציג במהלך שנת 

בחודש  8.7%לרמה של  2016שנת  בסוף 9.7%לידי ביטוי בירידת שיעור האבטלה מרמה של 

הפחית הבנק המרכזי האירופי את קצב רכישות האג"ח החודשי  2017. במהלך שנת 2017נובמבר 

מיליארד אירו. לקראת סוף הרבעון השלישי הכריזו  60מיליארד אירו לרמה של  80שלו מרמה של 

יליארד אירו מדי מ 30כי הם צפויים לבצע הפחתה נוספת בקצב הרכישות, לרמה של  ECB-ב

 . 2018חודש, החל מחודש ינואר 

. נכון BREXIT-נפתחו השיחות בין בריטניה לבין האיחוד האירופי בנושא ה 2017במהלך שנת 

 לכתיבת שורות אלה, אי הוודאות בנוגע לתוצאות המו"מ עדיין גבוהה.

גדול. התוצאה  ביפן, בבחירות הבזק שנערכו במדינה זכה ראש הממשלה המכהן שינזו אבה ברוב

המוחצת הגדילה את ציפיות השוק ליישומן של הרחבות פיסקליות נוספות במדינה שיטיבו עם 

ונכון לרבעון השלישי של  2017בסין, קצב הצמיחה האץ במהלך שנת  המשך השיפור בכלכלתה.

. צמיחת התוצר 2016ברבעון השלישי של  6.7%קצב של ל , בהשוואה 6.8%השנה עלה לרמה של 

מהשיפור בפעילות הסחר העולמית ומסדרת תמריצים  2017ין הושפעה לטובה בשנת בס

 פיסקאליים מצד הממשלה אשר עזרו לתמוך בפעילות הכלכלית.

זאת  0.7%-ב 2017ביציבות. מחירי הסחורות  עלו במהלך  2017שוק הסחורות התאפיין בשנת 

משיכו במגמת העלייה שנרשמה . מחירי הסחורות התעשייתיות  ה2016-ב 11.4%-לאחר שעלו ב

מחירי הסחורות החקלאיות  רשמו ירידה  ,לעומתם .4.3%-ב 2017( ועלו בשנת 21.6%) 2016בשנת 

 12.5%-בכ 2017-עלה ב WTI. מחיר חבית נפט מסוג 2016-ב 1.1%-לאחר שעלו ב 0.8%קלה של 

צוץ התפוקה עליו . העלייה במחירי הנפט הושפעה לטובה מהסכם קי2016-ב 45.2%-לאחר שעלה ב

סיכמו המדינות החברות בקרטל אופ"ק ואלו שאינן חברות בארגון )למעט ארה"ב( ומהשיפור 

 בקצב צמיחת הכלכלה העולמית שהביא להתגברות הביקוש לנפט.

ועלייה של  2016בשנת  4.0%לעלייה של  השוואהב ,3.0%-ב 2017-הצמיחה ב , הסתכמהבישראל

של שיעור ל 2017סעיף הצריכה הפרטית אמנם האט בשנת ב. קצב הצמיחה 2015בשנת  2.6%

. עם זאת, הוא הושפע בעיקרו מהתיקון השלילי החד לזינוק 2016בשנת  6.1% -, בהשוואה ל3.0%

. סעיף ההשקעות בנכסים קבועים הציג מגמה דומה. 2016ברכישות כלי רכב שנרשם במהלך שנת 

, אך 2016בשנת  11.9%רמה של בהשוואה ל 2017בשנת  2.7%קצב עליית הסעיף האטה לרמה של 

בעיקר מהירידה בהשקעות חברת 'אינטל' במפעלה בקרית גת במהלך השנה החולפת.  ההושפע וז

  2.3%-מגמה חיובית. הסעיף עלה ב 2017סעיף יצוא הסחורות והשירותים המשיך להציג בשנת 

ת של השקל מול סל ולמרות המשך מגמת ההתחזקו 2016בשנת  2.5%לעלייה של  בהשוואה

 .%4.2-ב 2017המטבעות, שהתחזק בשנת 
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 אינפלציה, תקציב וריבית

. שיעור השינוי 2016בשנת  -0.2%לעומת  0.4%עמד על  2017האינפלציה במהלך שנת שיעור 

היה שיעור השינוי החיובי הראשון מזה שלוש שנים.  2017שהציג מדד המחירים לצרכן בשנת 

הושפעה לשלילה רמת המחירים המקומית מהפחתות  2017בשנת בדומה לשנים הקודמות גם 

המחירים היזומות של הממשלה, מהתעצמות הגלובליזציה ועליית התחרות ומהמשך התחזקותו 

של השקל שתמכה בהוזלת מחירי הסחורה המיובאת. על רקע האינפלציה הנמוכה, ולאור חוזקו 

 ית על כנה. של השקל, בנק ישראל הותיר את רמת הריבית המוניטר

מיליארדי   321.1מיליארדי שקלים, לעומת  336.0-הסתכמו ב 2017סך הכנסות המדינה בשנת 

 2016בהשוואה לשנת  2017בשנת  8.4%-. סך גביית המסים עלתה נומינלית בכ2016שקלים בשנת 

מיליארד  24.8-הסתכם ב 2017)באותן הגדרות מדידה(. אמדן הגירעון בתקציב המדינה לשנת 

מהתמ"ג, לעומת התכנון המקורי בתקציב המדינה שעמד על גירעון של  2.0%-לים, שהם כשק

 13.3מהתמ"ג. הסטייה מיעד הגרעון מוסברת על ידי הכנסות גבוהות מהצפוי )בסך של  2.9%

מיליארד שקלים בצד  1.4מיליארד שקל(, בעיקר בשל מבצע מס דיבידנד, ותת ביצוע בסך 

 ההוצאות.

העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הסתכם ברבעון השלישי של השנה  -מאזן התשלומים 

. הירידה בעודף 2017מיליארד ברבעון השני של  2.7לעודף של  בהשוואהמיליארד דולר  2.2-ב

מיליארד  3.0-מיליארד דולר ל 2.0-בחשבון השוטף נבעה בשל עלייה בגירעון בחשבון הסחורות מ

מיליארד דולר  3.5-מיליארד דולר מ 3.7-ידי עלייה בחשבון השירותים ל דולר.  עלייה זו קוזזה על

 ברבעון השני.

 שוק ההון 

הייתה שנה מאוד חיובית בשוקי המניות בעולם ואחת המוצלחות מאז המשבר הפיננסי  2017שנת 

העולמי. בסיכום שנתי השווקים המתעוררים הניבו ביצועי יתר על פני ארה"ב ואירופה כאשר מדד 

MSCI  ה מדד, לעומת (םדולריבמונחים ) 37.5%-של השווקים המתעוררים עלה ב- S&P500 

מרכזיים שתמכו בשווקים המתעוררים היו חולשת הדולר ה. שני הגורמים 21.8%-עלה בש

והשיפור בפעילות הכלכלית בסין עד לסוף הרבעון השלישי של השנה. בארה"ב, מניות הטכנולוגיה 

על פני שאר המדדים  NASDAQ-די ביטוי במדד בביצועי היתר של מדד הבלטו השנה כפי שבא לי

המרכזיים בארה"ב. כמובן שהסביבה הכלכלית הצומחת בשילוב אינפלציה נמוכה והציפייה 

באירופה גם לרפורמת המיסים הרפובליקנית סייעו לאופטימיות הרבה שדחפה את שוק המניות. 

בגוש זה גוד לשווקים המתעוררים וארה"ב המסחר השנה החולפת בעליות שערים אך בניננעלה 

התפוגגות הסיכון הפוליטי תמכה  ,התנהל יחסית במגמה מעורבת. מראשית השנה ועד אמצעיתה

בשוקי המניות ביבשת, אך לאחר מכן ועד לסוף השנה התחזקות האירו החלה ללחוץ על רווחי 

 האירופי. למעשה, שוק המניות הפירמות כלפי מטה מה שהביא לשינוי הסנטימנט כלפי האפיק 

מכביד על  באירופה היה תנודתי במהלך רוב המחצית השניה כאשר מצד אחד האירו החזק

, בלט Nikkei-. ביפן, מדד המניות המרכזי במדינה, הים בהןמכוומאידך נתוני המאקרו ת המניות

הודות חדות אך לאחר מכן עבר להיסחר בעליות שערים  לשלילה עד לרבעון השלישי של השנה

 לתוצאות הבחירות במדינה. 
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 ארה"ב

-וה 28.1%-עלה ב DOW-JONES-, ה21.8%-ב -כאמור  -עלה S&P500בסיכום שנתי, מדד 

NASDAQ  בגזרת המניות הקטנות, מדד ה29.7%הניב ביצועי יתר עם עלייה של .-RUSSEL 

 38.8%ייה של . ברמת הסקטורים, בלט לחיוב סקטור הטכנולוגיה עם על14.6%-עלה ב 2000

בהתאמה.  1.0%-ו 1.3%-ומנגד בלטו לשלילה סקטור התקשורת והאנרגיה שירדו בסיכום שנתי ב

נ"ב  4-שנים נותרה יציבה יחסית כשירדה במהלך השנה החולפת ב 10-בשוק האג"ח, התשואה ל

. כל השנהסבל מחולשה לאורך   - כאמור –. בגזרת המטבעות, הדולר 2.40%בלבד לרמה של 

 ליש"ט,מול ה .אירו לדולר 1.2לרמה של  14.2%-נחלש המטבע האמריקאי ב ,אירוואה לבהשו

לרמה  3.8%-לדולר ומול הין היפני הוא נחלש ב ליש"ט 1.35לרמה של  9.5%נרשמה היחלשות של 

 ין לדולר. 112.7של 

 אירופה

עלה  600 סטוקס-במגמה חיובית. במונחי מטבע מקומי, מדד יורוהתאפיין המסחר במבט שנתי, 

, 12.0%-הבריטי עלה ב FTSE100-, ה12.5%-הצרפתי עלו ב CAC-הגרמני וה DAX-, ה11.2%-ב

. בשוק האג"ח 16.9%-האיטלקי עלה ב FTSEMIB-ומדד ה 11.3%-הספרדי עלה ב IBEX-ה

וזו בצרפת  0.43%נ"ב לרמה של  22-שנים בגרמניה עלתה ב 10-נרשמה מגמה מעורבת. התשואה ל

 4-שנים בבריטניה ירדה בסיכום שנתי ב 10-. מנגד, התשואה ל0.79%לרמה של  נ"ב 10-עלתה ב

 . 1.19%נ"ב לרמה של 

 אסיה והשווקים המתעוררים 

. 37.5%-( בבמונחים דולריםשל השווקים המתעוררים עלה בסיכום שנתי ) MSCIמדד כאמור, 

-זילאי עלה בהבר IBOVESPA-, ה21.3%-היפני עלה ב Nikkeiבמונחי מטבע מקומי, מדד 

. מנגד, מדד 41.3%-הסיני עלה ב HANG-SANGומדד  30.3%-ההודי עלה ב NIFTY-, ה26.9%

MICEX ( 0.1%-הרוסי ננעל בירידות שערים קלות בהסתכלות שנתית .) 

 ישראל

לעולם.  בהשוואה( תשואת חסר 125, ת"א 35המדדים המרכזיים )ת"א הניבו  ,90פרט למדד ת"א 

ירד  SME60ות"א  6.4%-עלה ב 125, ת"א 2.7%-עלה ב 35, ת"א 21.2%-עלה ב 90מדד ת"א 

 .6.9%-במהלך השנה החולפת ב

 

ועדת השקעות באמצעות מנהל התיקים משקיעה תשומת לב ועוקבת אחר ההתפתחויות בשוק 

לבחירה סלקטיבית של לקביעת יעדי החשיפה לאפיקי ההשקעה השונים ותוך מתן חשיבות רבה 

רות הסיכון שנקבעו. ההשקעה נעשית עפ"י ניתוחים מאקרו כלכליים וכן על נכסים במסגרת הגד

או בחו"ל. בישראל תאגידים שמניותיהם רשומים למסחר הבסיס ניתוחים מיקרו כלכליים של 

". עיקר 125אביב -עיקר ההשקעה במניות בארץ היא במניות הרשומות למסחר במדד "תל

ת סל הנסחרות בחו"ל וכן באמצעות תעודות סל ההשקעה במניות בחו"ל היא באמצעות תעודו

 הנסחרות בארץ ועוקבות אחרי מדדים בחו"ל.
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 אג"ח מדינה

במהלך השנה החולפת.  %3.0באפיק צמוד המדד נרשמה עלייה של  – אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

ו שנים( על 2-5, אגרות החוב הבינוניות )0.5%-שנים( עלו ב 0-2אגרות החוב לטווחים הקצרים )

 . 4.6%-שנים( עלו ב 5-10ואגרות החוב הארוכות ) 1.9%ב

במהלך שנת  %4.2באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה עלייה של  – אג"ח ממשלתיות לא צמודות

+ 5וחלקו הארוך ) 2.4%-שנים( עלה ב 2-5, חלקו הבינוני )0.5%-שנים( עלה ב 0-2. חלקו הקצר )2017

 . 7.6%-שנים( עלה ב

 אגח קונצרני

-. באפיקים הבטוחים יותר, תל בונד בנקים עלה ב2017דדי התל בונד רשמו עליות שערים בשנת מ

ותל בונד שקלי  %7.1-עלה ב 20, תל בונד %5.8-עלה ב 60, תל בונד %4.4-עלה ב 40, תל בונד %2.8

-ותל בונד תשואות עלה ב %5.1-. באפיקים המסוכנים יותר, מדד תל בונד יתר עלה ב%7.5-עלה ב

, המסחר בשנה החולפת התאפיין בסגירה של המרווחים. באפיקים הסיכון מרווחי מבחינת. 371.%

ומדד תל בונד  %1.17נ"ב לרמה של  38-שמרווחו הצטמצם ב 20הבטוחים יותר, בלטו מדד תל בונד 

. באפיקים המסוכנים יותר, מרווח מדד תל בונד %1.46נ"ב לרמה של  39-שקלי שמרווחו הצטמצם ב

בהתאמה. בגזרת גיוסי הון  %1.91-ו %1.14נ"ב לרמה של  34-ותל בונד תשואות הצטמצם ביתר 

סטוריה הקצרה יחסית של השוק הקונצרני בישראל. יהייתה לשנת שיא בה 2017, שנת זה באפיק

 %3.6מיליארד ש"ח במהלך השנה החולפת, עלייה של  63.57החברות גייסו באמצעות אג"ח 

 . 20162בהשוואה לשנת 

 
כאשר התשואה לפדיון המותאמת סיכון הנדרשת מאג"ח קונצרניות עדיפה על זו של אגרות חוב 

תוך   מגדילה את ההשקעות באגרות חוב קונצרניות סחירות ולא סחירות קופהממשלתיות, ה

 שמירה על עיקרון פיזור סיכונים.

יית ריבית צפי לעלהבעקבות התנודתיות שהייתה בשנה האחרונה באפיק האג"ח בעקבות 

החליטה לשמור  קופה בארה"ב אפיק האג"ח ספג תנודתיות רבה במהלך השנה. בעקבות זאת ה

 על התיק במח"מ בינוני ולנצל התנודתיות לפעילות בתיק. 

 נכסי החוב הסחירים כוללים בע

 .יקר השקעה באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן ולא צמודות

פרק ניין שינוי מדיניות ההשקעה של הקופות המנוהלות  ביחס לשינויים בשוק ההון ראה לע

 בסקירת ההנהלה.ניתוח השקעות 

 

 

 

 

                                                           
 מקור: ביזפורטל 1
 מקור: אתר הבורסה לניירות ערך 2
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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 31.12.2016 7131.12.20 

    

 0.51 71,116 71,480 קופת פיצויים 

 10.28 114,974 126,791 קרן השתלמות  

 6.55 186,090 198,271 סה"כ

 

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

 ממהלך העסקים הרגיל

הוא  30.6.2018החל מיום לים, לחברה כי במהלך תקופת הדוח הודיע מתפעל הקופה, בנק הפוע

לספק שירותי תפעול לקופות גמל.. החברה הקימה ועדת איתור לצורך בחינת האפשרויות מפסיק 

החברה קיבלה מספר הצעות למתן שירותי תפעול  הקיימות בשוק וביניהן בחירת מתפעל חדש.

ה החברה בחברת לאומי ההליך התחרותי בחר בסיוםוערכה הליך תחרותי בין כלל המציעים. 

הגורם המתפעל שירותי שוק ההון בע"מ להיות הגורם המתפעל את נכסי קופת הגמל שבניהולה. 

 .01.07.2018צפוי להתחיל לספק לחברה את שירותי התפעול החל מיום 

 

 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים  -פרק ו'

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

קופות גמל ענפיות 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. 

 

  עסקאות מהותיות -פרק ז'

 . במהלך השנה לא היו עסקאות מהותיות בחברה

 

 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים -'פרק ח

 ייעוד החברה הוא ניהול כספי העמיתים במטרה להגיע לרווח מרבי ברמת הסיכון שנבחרה. 

 מחולקים לעמיתים באופן שוטף. ותכל רווחי הקופ

 לדוח על עסקי התאגיד. 1.1כמתואר לעיל בסעיף משרתת ציבור עמיתים מוגדר, ות הקופ
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בדומה לכך, גם ההרכב   .ההרכב הפרסונלי של דירקטוריון החברה ודירקטוריון חברת הגמל זהים

הפרסונלי של ועדות ההשקעה של הקופות )הפיצויים וההשתלמות( חופף להרכב הפרסונלי של ועדת 

ות את מדיניות ההשקעות של הקופות, והן גם ההשקעות לקופת התגמולים. ועדות ההשקעה הן הקובע

מפקחות באופן שוטף על ביצוע המדיניות.   בדומה, ועדות נוספות בקופת התגמולים פועלות גם לגבי 

 הקופות: ועדת ביקורת וועדת מינהל.

חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה במישור התפעולי, הניהול הכללי של הקופות מופקד בידי מנכ"ל 

חברת 'מיטב דש ניהול תיקים בע"מ', כאשר ניהול חלק .  ביצוע ההשקעות מופקד בידי "מהעברית בע

תוך ו,  מהנכסים הלא סחירים מבוצע בידי חברת הגמל עצמה, תוך ביצוע בקרות על מנהל ההשקעות

שמירה על הפרדה חשבונאית בין חשבונות שלוש הקופות )תגמולים, פיצויים, השתלמות(.  במקביל, 

בזכויות העמיתים בקופות מופקד בידי הצוות המטפל בנושא זה בקופת התגמולים.   הנהלת הטיפול 

 החשבונות, החשבות ורואי החשבון אף הם משותפים לשלוש הקופות. 

לאור נסיבות אלו, במהלך שנת הדו"ח לא עסקה החברה באופן ישיר בניהול השקעות הקופות, ופעילותה 

ק היחסי של הוצאות התפעול של קופת התגמולים והעברתם לקופת הסתכמה בחיוב הקופות בגובה החל

 התגמולים. 

   ממונה אכיפה

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

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

טוריון החברה וכן אישר הדירקטוריון את תוכנית אכיפה פנימית ותוכנית העבודה של ממונה בדירק

 המבוססת על ממצאי סקר הציות.  2017האכיפה לשנת 

במסגרת תוכנית העבודה עובר הממונה על הוראות דין חדשות, מכין דברי הסבר ומשמעויות ביחס לחברה 

ות לפי לוחות הזמנים שקבעה רשות שוק ההון. בנוסף, ומוודא שהחברה מוכנה לביצוע ההוראות החדש

באילו עניינים יש מקום להציע,  מלא לדרישות הדין, ובוחן החברה נותנים מענה  בודק הממונה כי נהלי 

 נהלים ואמצעים אחרים )הוספת בקרה, רשימת תיוג, מתן הסבר לתהליך עבודה ועוד(.  לשפר ולעדכן

לו נושאים שבאחריות החברה מוסדרים ואילו אינם, ובאילו תחומים יש כמו כן, בוחן ממונה האכיפה אי

 מקום לשפר את התשתית הקיימת בחברה. 

קיום הבקרות הקיימות בארגון על תהליכים, מאתר   במשולב עם בדיקה זו, בוחן הממונה באופן שוטף את

 ות הרצויות לבין הקיימות. וכן מאתר פערים, ככל שהם קיימים, בין הבקר גורמי בקרה אפשריים בתאגיד  

המלצות לטיפול,  תוצאת תהליך זה היא רשימה של פערים ונושאים הטעונים טיפול ושיפור ורשימת 

 הכוללות לפעמים גם סדר עדיפות לטיפול. 

 

 

 

 

 



 של( 2003) קופות גמל חברה לניהול
 בע"מ באוניברסיטה העבריתהעובדים 
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 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל -'פרק ט

ברת ניהול קרן ההשתלמות לעובדי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, החברה נערכת להתנעת הליך הע

האוניברסיטה העברית וקופת הפיצויים לעובדי האוניברסיטה העברית, שבניהולה, לניהולה של חברת 

הגמל  )להלן: "הליך העברת הניהול"(. התנעת הליך העברת הניהול, כפופה לאישורו  באורגנים המוסמכים 

 בחברה ובחברת הגמל וכן, בקבלת אישור הממונה.

 

  החברה אינה מתכוונת לבצע תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובהעט המפורט להלן, למ

. 
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 דוחות כספיים 
 

 2017בדצמבר  31ליום 
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 על הרווח הכולל ותדוח

 
 

     
 בדצמבר  31סתיימה  ביום  הלשנה  ש             
  2017 2016 2015 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור 
     
     

     הכנסות

 781  741 811 6 מדמי ניהול מקופת גמל
     
     
 

 הוצאות

    

 734  639 637 7 דמי ניהול

 *47  *100 173 8 הוצאות הנהלה וכלליות

 **-   2 1  עמלות בנקאיות 

 781  741 811  סך כל ההוצאות
     

 -  -  -  רווח כולל

     

 
 

    

 
 מוין מחדש * 
 אלפי ש"ח. 1-סכום הנמוך מ**
 
 

 ם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הבאורים המצורפים מהווי
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 כללי - 1באור 

( "החברה" –)להלן  ירושלים בבאוניברסיטה העברית של העובדים ( 2003)חברה לניהול קופות גמל  א.

כחברה פרטית במטרה לנהל בנאמנות את קופת גמל אישית  2003בדצמבר  31נתאגדה ביום 

 2006במאי  23-( והחל מ"הקופה" –)להלן  שלים העברית בירו באוניברסיטהלפיצויים של העובדים 

 (."הקרן"–גם את קרן ההשתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים )להלן 

קופת  יביחד עם אישור ,שוק ההון אישור לפעול כחברה מנהלת.  אישור זה רשותהחברה קבלה, מ ב.

ואת  שר לחברה להפעיל את הקופהשוק ההון מאפ  תמהממונה על רשו ,והקרןהקופה  שקיבלו גמל

 הקרן.

חודש יולי בואילו הקרן החלה בפעילותה  2004 אוקטוברן בחודש החברה והקופה החלו בפעילות ג.

2006. 

 (:IFRSאימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים )   .ד

נאות מקובלים , נערכו הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לכללי חשבו2007בדצמבר  31עד ליום               

את תקני הדיווח  החברה האם וחברות שבשליטתה )לרבות החברה( ואימצ 2008בישראל. החל משנת 

"אימוץ תקני דיווח  29"( וזאת בהתאם לתקן חשבונאות מספר IFRSהכספי הבינלאומיים )להלן: "

המוסד  -(" שפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות )להלן IFRSכספי בינלאומיים )

הישראלי לתקינה(, אשר קבע שישויות שכפופות לחוק ניירות ערך ומחויבות לדווח על פי תקנותיו, 

בינואר  1החל מתקופות המתחילות ביום  IFRS -יערכו את דוחותיהן הכספיים בהתאם לתקני ה 

2008. 

  הגדרות .ה

   -בדוחות כספיים אלה 

 ידי הועדה-ם ופרשנויות שאומצו עלתקני -"(IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן: "

 ( ותקני IFRS( והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים )IASBלתקני חשבונאות בינלאומיים )

 ידי הועדה לפרשנויות -( לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו עלIASחשבונאות בינלאומיים )

 על ידי הועדה המתמדת לפרשנויות ( או פרשנויות שנקבעו IFRICשל דיווח כספי בינלאומי )

(SIC.בהתאמה ,) 

( של העובדים באוניברסיטה העברית 2003חברה לניהול קופות גמל ) - / החברה המנהלתהחברה

 בירושלים בע"מ.

 קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים. תוכנית- קופת פיצויים

 למות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים.קרן ההשתתוכנית  –קרן השתלמות 

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

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

 .שוק ההון, ביטוח וחיסכון רשות  – שוק ההוןרשות 

 .רשות שוק ההוןממונה על ה -הממונה 

, תקנות מס הכנסה ובתקנות הפיקוח על  24כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי  - צדדים קשורים

בדבר ,  2012-שירותים פיננסים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים ( התשע"ב 

 צדדים קשורים.

 .2010התש"ע,  פיים שנתיים(,כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כס -בעלי עניין 

 מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. – מדד



 (2003)חברה לניהול קופות גמל 
 מירושלים בע"בשל העובדים באוניברסיטה העברית  

 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 
 

    

6 

 מדיניות חשבונאית -2אור ב
 
 (IFRSהצהרה על ציות לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .א

הדוחות  (.IFRS( לעיל, הדוחות הכספיים נערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים )ד)1כאמור בביאור 
 . 2018במרס  18הכספיים אושרו לפרסום בדירקטוריון ביום 

  עקרונות עריכת דוחות כספיים .ב

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

  .העלותהדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עקרון 
, דורשת (IFRS)ים של החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים הכנת הדוחות הכספי

 מההנהלה לערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים. 
אומדנים אלו מצריכים לעיתים שיקול דעת בסביבה של אי וודאות והינם בעלי השפעה מהותית על 

 הצגת הנתונים בדוחות הכספיים. 

  בע הפעילות ומטבע ההצגהמט .ג

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

 
 חשבונות הקופה והקרן .ד

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

  .והקרןפעולות ונכסי הקופה 
 
 הכרה בהכנסות והוצאות .ה

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

ר משמעות למידע זה, בשל אופייה השונה של בדוחות הכספיים לא ניתן מידע על הדוחות הנ"ל, בהעד
 החברה שהינה  חברה הפועלת על פי הוצאותיה בפועל ולא למטרות רווח. 

 
 

 חייבים ויתרות חובה – 3באור 
 

 בדצמבר 31ליום  
 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 51 54 צד קשור –קרן השתלמות 

 32 30 צד קשור –קופת פיצויים 

 84 83 
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 הון מניות – 4באור 
 

 :2016-ו 2017בדצמבר  31 לימיםהרכב הון המניות  א.
 

 מונפק רשום 
 ש"ח ש"ח 
   

 3,000 3,000 ש"ח ע.נ. 1מניות רגילות בנות 
   

 
, לא נדרשת החברה להון עצמי 2005 –על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה  ב.

פת גמל ענפית ואינה נוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד מאחר ומנהלת קו
 בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי.

 
 זכאים ויתרות זכות – 5באור 

 
 בדצמבר 31ליום  
 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

    – חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ 

 107 92 צד קשור

 92 107 

 
 הכנסות מדמי ניהול – 6באור 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 307 286 299 פיצויים  תקופ
 474 455 512 קרן השתלמות 

 811 741 781 
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 דמי ניהול - 7באור 
 

י האוניברסיטה העברית בע"מ )"חברת הגמל"( מכוחו בהתאם להסכם של החברה עם חברת הגמל לעובד
לצורך ביצוע מטלותיה, בתשתית הארגונית, התפעולית  להיעזרמסייעת חברת הגמל לחברה ומאפשרת לה 

דמי ניהול לחברת הגמל בעבור חלקה היחסי  חברת הגמל. בתמורה, נושאת החברה בתשלוםוהחשבונאית של 
נכסי קופות הגמל של הינו יחס ההון  -" החלק היחסי"לעניין זה, . חברת הגמל בפועל בהוצאות שהוציאה 

בתוספת ההון של  שבניהול חברת הגמל תגמוליםקופת המחולק בסה"כ ההון של  המנוהלות על ידי החברה
 ." יחס הון"(  –) להלן  המנוהלות על ידי החברה קופות הגמל 

 ועד החישוב.מדי חודש, בסמוך למ ,לחברת הגמל דמי הניהול מועברים
 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות  – 8באור 
 
 
 לתקופה  לתקופה  שנה ל  
 שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום  
 2015ר דצמבב 31 2016ר דצמבב 31 2017ר דצמבב 31  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
     
     

 47 91 115  דמי תפעול 

יעוץ השקעות 

 )מנהלי תיקים(

 

49 - - 

 - 9 9  אגרות ואחרות 

הוצאות  סך הכל
 הנהלה וכלליות

 
 173 100 47 

 
 
 
 מיסים על ההכנסה - 9אור ב
 

 .1985 -החברה נישומה בהתאם לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה
 

ישית לאור אופייה של החברה, שהינה לא למטרות רווח אלא אך ורק לנהל בנאמנות את קופת הגמל הא
, לא צפויה לחברה ולאור זאת שלחברה לא צפויים להיות רווחים או הפסדים ,וקרן ההשתלמות לפיצויים

 חבות מס.
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 צדדים קשורים בעלי עניין ו - 10באור 

 בהתאמה. 5-ו 3והזכאים של צדדים קשורים ראה באור יתרת החייבים ל א.

 בין הצדדים. במהלך השנה לא היו יתרות חובה/זכות מהותיות 

  לדוחות הכספיים. 6ראה באור  -ומקרן ההשתלמותפיצויים הדמי הניהול מקופת  .ב

מתן שירותי ניהול ותפעול לקופות הגמל שבניהולה. להחברה המנהלת התקשרה עם קופת התגמולים  .   ג
מי הניהול ד . אלפי ש"ח  542 -ב  30.6.2015וזאת  עד ליום  2015בשנת  דמי הניהול ששולמו הסתכמו

הופסקה  30.6.2015בתאריך  .והוצאות משרדיות כוללים השתתפות בהוצאות שכר, מיכון, מקצועיות
  ההתקשרות עם קופת התגמולים .

למתן בע"מ חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית עם  התקשרה החברה  2015ביולי  1החל מיום  ד.     
אלפי ש"ח  637הסתכמו לסך של  2017לשנת שולמו ניהול ש. דמי השירותי ניהול ותפעול לקופות הגמל 

אלפי  192 – 2015ש"ח. למחצית השנייה של שנת אלפי  639 -בדמי הניהול הסתכמו   - 2016) שנת 
 דמי הניהול כוללים השתתפות בהוצאות שכר, מיכון, מקצועיות והוצאות משרדיות. ש"ח(

 
 
 

 החברה שבניהול הגמל קופות אודות נתונים -11 באור
 

 ותשלומים תקבולים, מנוהלים נכסים היקף .א

 
 

  2017 בדצמבר 31 ליום
 לשנה שהסתיימה ביום

 2017בדצמבר  31
 תשלומים  תקבולים  סך נכסים מנוהלים 
 אלפי ש"ח 

 2,416  3,731  71,480 קופת פיצויים 

 5,264  3,754      126,791 קרן השתלמות

 7,680  7,485  198,271 סך הכל
 

 

 כספים העברות .ב

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    אחרים מגופים לחברה העברות
 - 4 - מקרנות פנסיה חדשות

 6,058 4,228 710,03 גמל מקופות העברות
 6,058 4,232 10,037 לחברה העברות כל סך

    
    ם העברות מהחברה לגופים אחרי

 (75) (17) (206) העברות לחברות ביטוח 
 (59) (33) (76) העברות לקרנות פנסיה חדשות 

 (6,976) (9,373) (9,054) העברות לקופות גמל 
 (7,110) (9,423) (9,336) חברהמה העברות כל סך

    
 (1,052) (5,191) 017 העברות, נטו
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 התפתחויות אחרות – 12באור 

 

מבני שנערך בחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ )לשעבר: קופת  במסגרת שינוי .א
התגמולים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ( )להלן: "הקופה" או "קופת 

הפכה  1.7.2015שוק ההון, החל מיום  רשותוחוזרי  2005התגמולים"( בהתאם לחקיקת בכר משנת 
טית, שתנוהל בנאמנות עבור העמיתים על ידי חברת הגמל לעובדי הקופה לתכנית שאינה יישות משפ
עשרות נכסי מקרקעין שהיו רשומים  ו"(. עם נכסי הקופה נמנהגמלהאוניברסיטה העברית )"החברה 

על שמה בלשכות המקרקעין, בהתאם למיקום כל נכס ונכס )להלן: "נכסי המקרקעין"(.  על מנת 
( הקופה שום נכסי המקרקעין )המהווים חלק מנכסי עמיתישבאופן טכני ניתן יהיה לבצע את רי

צורך בישות משפטית שתהיה רשומה כבעלים של נכסי היה בלשכות רישום המקרקעין הרלבנטיות, 
 המקרקעין. 

שוק ההון כי אף שלא מדובר בנכסים המהווים קניין של רשות לפיכך, הוסכם עם רשות המיסים ו .ב
מנכסי העמיתים בקופת התגמולים, נכסי המקרקעין ירשמו על החברה  אלא בנכסים המהווים חלק 

 שתהיה רשומה כבעלים מבחינה טכנית בלבד. ,שם החברה
נכסים של החברה אלא חלק מנכסי העמיתים המנוהלים לא היו מעולם כאמור, נכסי המקרקעין 

אלא  הבדוחות הכספיים שללא נרשמו כנכסי החברה הם  ,ולפיכךחברת הגמל בנאמנות על ידי 
 בדוחות הכספיים של קופת התגמולים.

עם הקמתה של חברת הגמל, הוסדרה העברת הנכסים לחברת הגמל במסגרת הסכם בין החברה  .ג
"הממונה"( נערכו הסכמים בין  –)להלן   שוק ההון רשות  כמו כן, בהתאם לדרישת לחברת הגמל.

( גמלה תידי הקופה )וכיום חברהקופה לבין החברה המבהירים, כי ניהול נכסי המקרקעין יהיה על 
 בלבד. 

ת כי העברת נכסי המקרקעין לחברלכך ניתן אישור  2.4.2015במסגרת החלטת רשות המסים מיום  .ד
 .31.12.2017עד ליום  ינו כאמור לעיל לא יהווה אירוע מס )תוקף האישור ההגמל 

 . די חברת הגמלהסתיימה בהצלחה העברת רישום הנכסים מהחברה לי 2017באמצע חודש פברואר  .ה
 
 


