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  תיאור עסקי התאגיד
  תוכן עניינים

    
  

    

פעילותה כולל  םהתפתחותה ותחו, העוסק בתיאור החברה ,תיאור עסקי התאגיד פרק
, הינו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד תידצופה פני עמידע . צופה פני עתיד מידע גם

ערכות של החברה או יח וכולל ה"הקיימת בחברה במועד הדו אינפורמציה המבוסס על
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן . ח"הדו כוונות שלה נכון למועד
  .ממידע זה המשתמעות התוצאות המוערכות או

הינו תיאור , ח זה ביחס לקופת הגמל"תיאור המובא בדומובהר כי ה, להסרת ספק
כי אין בו כדי ליצור כל התחייבות כלפי עמיתי הקרן או , ח זה בלבד"תמציתי לצורכי דו
וכי התנאים המחייבים את הקרן הם רק אלו המפורטים בתקנון , צד שלישי כלשהו

 .לאו בהתקשרויות רלוונטיות שבוצעו על ידי קופת הגמ/קופת הגמל ו
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  1תיאור עסקי התאגיד

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד -חלק ראשון 

 ::::פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיופעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיופעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיופעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו ....1111

: להלן( "מ"בעמינהל והשירותים החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי ה" .1.1

כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (הינה חברה המנהלת קופת גמל ענפית ") החברה"

ידי הממונה -שיון שניתן לה עליר חמכו") חוק קופות הגמל: "להלן( 2005-ה"תשס, )קופות גמל(

החברה "). הממונה: "להלן(סכון במשרד האוצר יהביטוח והח, על האגף לפיקוח על שוק ההון

מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי "קרן ההשתלמות לשכירים  –מנהלת את קופת הגמל 

 ").הקופה"או /ו "הקרן: "להלן(על שלושת מסלוליה " המינהל והשירותים

פי דיני מדינת ישראל - על כחברה פרטית מוגבלת במניות 22.11.1977ביום החברה התאגדה  .1.2

השלימה הקרן הליך של שינוי מבני במסגרתו  31.8.2007ביום  .ידיתופעלה כקופת גמל תאג

כך שלאחר , )החברה(לבין הישות המנהלת אותם ) הקופה(בוצעה הפרדה בין נכסי העמיתים 

משפטית ורישומית , ידי החברה וקיימת הפרדה חשבונאית- הקופה מנוהלת בנאמנות על, השינוי

 . ביניהן

מו נכסי קופת הגמל על שם החברה המנהלת בנאמנות לטובת במסגרת הליך הארגון מחדש נרש  

החברה המנהלת נטלה על עצמה את כל ההתחייבויות של הקופה , בנוסף. עמיתי קופת הגמל

  .כלפי עמיתי הקרן וצדדים שלישיים) אורגניזציה- החברה טרם הרה(התאגידית 

, בנוסף). לא השתנה אולם מספר החברה שלה(במסגרת השינוי המבני שינתה החברה את שמה   

תוקן תקנון החברה כך שיתאים להיות תקנון חברה מנהלת בהתאם , במסגרת השינוי המבני

שני . וכן נערך תקנון חדש לקופה, )1999-ט"תשנ, וחוק החברות(להוראות חוק קופות הגמל 

ברשם , כנדרש, ותקנון החברה המנהלת אושר, י משרד האוצר"התקנונים החדשים אושרו ע

על ביטול  11.6.08הורה בית המשפט המחוזי בירושלים ביום , לאחר הליך משפטי. ותהחבר

  .תזכיר החברה ההיסטורי

אישור לתיקון מאת הממונה  התקבל 5.5.2010ביום . החברה החליטה לתקן את הוראות תקנונה  

ן לפי תקנון החברה המעודכ. רשם החברותאת התיקון גם אישר  8.7.2010תקנון החברה וביום 

דים כספים בגין המספר הגדול ביותר של העמיתים יהיו זכאים למניה יהמעסיקים המפק 15

 אחת ואף נקבע בתקנון החברה מנגנון למינוי דירקטורים מטעם בעלי מניות אלו' רגילה ב

בהתאם לקבוע ' החברה פועלת להתאמת הרישומים של בעלי מניות ב. במסגרת אסיפת סוג

  .בתקנון החברה

                                                 

1
פרטי התשקיף וטיוטת (ונערך בהתאם לתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך  ,2011ח זה מתייחס לפעילות החברה בשנת "דו 

ביטוח וחסכון , אגף שוק ההון - ובהתאם לחוזר משרד האוצר , )בשינויים המחוייבים( 1969- ט"תשכ, )מבנה וצורה –תשקיף 
 ).2005-2-20' חוזר גמל מס" (כללים לעריכת דוחות שנתיים של חברה מנהלת של קופות גמל"בנושא  21.12.2005מיום 



 

 

4

כהגדרתה בחוק קופות הגמל בה מנוהלים כספי קרן ההשתלמות " קופת גמל ענפית"ינה הקופה ה  

ף או אשר עשויים להיות חברים בהסתדרות "של עובדים אשר הינם חברים בהסתדרות המעו

 .ף"המעו

בעלת מניית יסוד של (ף "בעלי המניות בחברה הם הסתדרות המעו, ח"נכון למועד כתיבת הדו .1.3

מהדירקטוריון ובנוסף בעלת מניית הכרעה של  50%ת הזכות למנות החברה המעניקה לה א

המקנות , של החברה' בעלי מניות רגילות ב(ונציגי מעסיקים של עובדים העמיתים בקרן ) החברה

 "). בעלי המניות: "להלן ביחד) (מהדירקטורים בחברה 50%את הזכות למנות 

. על ידי הממונה 2011בנובמבר  13יום בהתיקון אושר . תקנון הקופה תוקן במהלך תקופת הדוח .1.4

הגדרת כן שונתה . "ח"מינהל אג" -ל" מינהל ללא מניות"סלול במסגרת התיקון שונה שם המ

אשר במסגרתו , ח"אגמסלול מתמחה ל, אשר עד אותו מועד הוגדר כמסלול ללא מניות ,המסלול

כי לא  נון הקופהנקבע בתק, במסגרת השינוי, בנוסף. ח"מנכסיו באג 75%יושקעו לפחות 

 .תתאפשר במסלול זה השקעה במניות ונגזרים על מניות

  : להלן נוסח תקנון המסלול המעודכן

, )מים"לרבות מק(ח ממשלתיות "מנכסי המסלול באג 75%בו יושקעו לפחות  - ח"מינהל אג"

ללא כל השקעה , קרנות נאמנות המתמחות בהשקעות אלו, ח להמרה"אג, ח קונצרניות"אג

ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי אשר הינן מוגדרות , ונגזרים על מניות במניות

  ". ח ובכפוף לאמור על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות"כאג

כמתחייב , 8.11.2007ידי הממונה ביום -ף היתר לשליטה בחברה שניתן לה על"להסתדרות המעו .1.5

 . בחברהמהוראות חוק קופות הגמל לאור שיעור אחזקותיה 

כהגדרתם בתקנות מס (הגופים הבאים הינם צדדים קשורים לחברה , למיטב ידיעת החברה .1.6

")): תקנות קופות הגמל: ("להלן( 1964-ד"תשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(הכנסה 

  .אורט ישראלועמידר , ו"ויצ, "מדינת ישראל-משרד הביטחון", ף"הסתדרות המעו

   :אושרו לקופההמסלולים שלהלן פירוט  .1.7

מספר אישור . מסלול כללימינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים   . א 

  . 299המסלול הוא 

מספר . מסלול טיטניום מניותמינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים .  ב 

  ). 2008המסלול החל לפעול בחודש נובמבר ( 1262אישור המסלול הוא 

מספר . ח"אגמינהל  מסלולמינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים   . ג 

בדבר  1.4ראה סעיף ( )2008המסלול החל לפעול בחודש דצמבר ( 1385אישור המסלול הוא 

  ).השינוי במסלול

בנק : "להלן(מ "בבנק הפועלים בע 2011חשבונות עמיתי הקופה ונכסיה הוחזקו ותופעלו בשנת  .1.8

 .הסדיר את מתן השירותים 21.5.08והסכם שנחתם עם בנק הפועלים ביום , )"הפועלים

בהתאם ") פסגות: "להלן(" מ"פסגות ניירות ערך בע"ידי חברת -השקעות הקופה מנוהלות על .1.9

כחלק ממדיניות ההשקעה וניהול , ביצעה החברה, בנוסף. 13.4.2008להסכם שנחתם עמה ביום 

  . וכיוצא באלו, פי השקעה שונים המנהלים קרנות הוןהתקשרויות שונות עם גו, השקעותיה
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וזאת  ח"שמיליוני  741נו הי החברההיקף הנכסים המנוהלים על ידי , 1.1.2012ליום  נכון .1.10

היה היקף  2010וזאת לאחר שבשנת , בהתייחסות לכלל המסלולים אשר מנוהלים על ידי החברה

 31.12.2011ליום ם עבור עמיתי הקרן סך היקף הנכסים המנוהלי. ח"ש נימיליו 795- כהנכסים 

 נכוןעומת היקף הנכסים אשר נוהלו עבור עמיתי הקרן קטן בהשפעת התשואה השלילית במשק ל

 18,451 - הסתכם ב 31.12.2011 ליוםנכון חשבונות העמיתים בקרן  מספר .31.12.2010ליום 

 .31.12.2010 ליום נכון עמיתים חשבונות 18,816לעומת , עמיתיםחשבונות 

 סך ההפקדות לדומה ב, ח"מיליוני ש 105-הסתכם בכ 2011במהלך שנת  לקרןך ההפקדות ס .1.11

לעומת היקף , ח"ש מיליוני 125-הסתכם בכ 2011בשנת קרן מהסך המשיכות . 2010במהלך שנת 

  .2010ח בשנת "מיליוני ש 115 - משיכות של כ

בשיעור ) לפני ניכוי דמי ניהול( ותשואה נומינלית ברוט, במסלול הכללי, קרןהרשמה  2011בשנת   

רשמה הקרן תשואה נומינלית ברוטו ח "אגמינהל במסלול טיטניום מניות ובמסלול . -4.01%של 

  .בהתאמה 2.39%-ו -20.75 %בשיעור של ) לפני ניכוי דמי ניהול(

רכישה או העברה של , במיזוג, לא בוצעה בחברה כל פעולה מהותית הקשורה 2011במהלך שנת  .1.12

 . ם בהיקף מהותינכסי

  .כינוס נכסים או הסדר נושים, לא נערכו בחברה הליכי פירוק 2011בשנת  .1.13

ניהלה החברה את פעילותה , 16.6.1996מכוח הסכם שנחתם ביום , 2008עד לסוף חודש אפריל  .1.14

קרן  -החברה המנהלת של רום  -באמצעות מינהלת המשותפת לה ולשתי חברות מנהלות נוספות 

" מ"רעות קרן השתלמות בע"ו") קרן רום: "להלן(מ "י הרשויות המקומיות בעההשתלמות לעובד

המינהלת המשותפת נוהלה על ידי מנהליהן הכלליים של החברות ועל ידי "). קרן רעות: "להלן(

שנשאה במישרין , עובדי המינהלת המשותפת היו עובדי קרן רום. מזכיר וצוות עובדים

אחרות הקשורות לעובדים תוך שהחברה מתחייבת לשפותה בזכויותיהם הסוציאליות ובהוצאות 

 .על חלקה היחסי בשכרם

והחברה החלה לנהל את , בהתאם להחלטת החברה פוצלה המינהלת, 2008בתום חודש אפריל  .1.15

אותם שכרה ואליהם עברה ומהם היא , במנותק ובאופן עצמאי מתוך משרדיה החדשים הענייני

, ותרו רוב עובדי המינהלת המשותפת עובדיה של קרן רוםבמסגרת הפיצול נ. פועלת בימים אלו

אשר חתמו שלוש החברות המנהלות הסכם  9.2.2009ביום . ובוצעו שינויים פרסונאליים נוספים

כאשר אחת , את ההתחשבנות ביניהן בכל הקשור לזכויות העובדים אשר הועסקו במינהלתסיים 

וכל , על עצמה את כל ההתחייבויות כלפיהמהעובדות הפכה להיות עובדת החברה והחברה לקחה 

  .יתר העובדים הפכו להיות עובדי קרן רום אשר לקחה על עצמה את כל ההתחייבויות כלפיהם

בתל  -8בן זכאי ' משרדים חדשים ברח) בהסכמי שכירות נפרדים(החברה שכרה יחד עם קרן רום  .1.16

להארכת תקופת סכם על החתמה החברה  30.12.10ביום . האביב מהם היא מנהלת את ענייני

החברה וקרן רום . 31.1.13עד ליום לפיו הוארכה תקופת השכירות  רוםקרן השכירות יחד עם 

הסכם עם רום אשר  16.8.2009החברה חתמה ביום . שותפות במשרדים ובחלק משירותי המשרד

 .הסדיר את חלוקת ההוצאות בגין החזקת המשרדים המשותפים בין שתי החברות
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 ::::ילותילותילותילותתחומי פעתחומי פעתחומי פעתחומי פע ....2222

, על שלושת מסלוליה, קרן השתלמות –ניהול קופת הגמל הענפית  –החברה עוסקת בתחום פעילות אחד 

  .כהגדרתה בחוק קופות גמל

        : : : : מסלולי הקופה הםמסלולי הקופה הםמסלולי הקופה הםמסלולי הקופה הם

ההשקעות בכל נכס  על פי שיקול דעתה של ועדת יםושקעמכספי החוסכים במסלול זה  - 'מינהל כללי'

ח "אג, ח של ממשלת ישראל"הסדר החוקי ולרבות באגעל פי ה ,ל"בארץ ובחו, המותר להשקעה

מקרקעין , הלוואות, ח להמרה"אג, בנגזרות של מניות, במניות, פיקדונות בבנקים, קונצרניות

  .ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי

 ,באופציות, ל"מנכסי המסלול במניות בארץ ובחו 50%בו יושקעו לפחות  –' מינהל טיטניום מניות'

  .ל ובקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות אלה"על מניות ומדד מניות בארץ ובחו בנגזרים

 75%לפחות יושקעו  במסלול זה, אשר תוקן לאחרונה כאמור לעיל, על פי תקנון הקופה – 'ח"אגמינהל '

קרנות נאמנות , ח להמרה"אג, ח קונצרניות"אג, )מים"לרבות מק(ח ממשלתיות "מנכסי המסלול באג

ובהשקעות אחרות המותרות על , ללא כל השקעה במניות ונגזרים על מניות, חות בהשקעות אלוהמתמ

. ח ובכפוף לאמור על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות"פי ההסדר החוקי אשר הינן מוגדרות כאג

  .2011נכון לדצמבר , 12.69%בשיעור של כ  60 -ו 20תל בונד  -המסלול מחזיק בתעודות סל

        ::::ן התאגיד ועסקאות במניותיון התאגיד ועסקאות במניותיון התאגיד ועסקאות במניותיון התאגיד ועסקאות במניותיוהשקעות בהוהשקעות בהוהשקעות בהוהשקעות בהו ....3333
בהון החברה כל עסקה מהותית לא בוצעה בשנתיים האחרונות לא בוצעו כל השקעות בהון החברה וכן 

יצוין כי החברה ביצעה שינוי תקנוני ובמסגרתו הגדירה מחדש . או במניותיה על ידי בעל עניין בחברה

  .דירקטורים מטעם בעלי מניות אלו מנגנון למינויואף נקבע  את מיהו הזכאי להחזיק במניותיה

 ::::חלוקת דיבידנדחלוקת דיבידנדחלוקת דיבידנדחלוקת דיבידנד ....4444

גובה דמי ניהול בהתאם , "קופת גמל ענפית"המנהלת , בהיותה חברה הפועלת ללא מטרת רווח, החברה

מבלי שנוצרו לחברה , להוצאותיה בפועל אשר מוצאות לשם ניהול החברה ומתן השירותים לעמיתיה

החברה , על פי הוראות תקנון החברה ובהתחשב במטרותיהיודגש כי . הכנסות מעבר להוצאותיה כאמור

הן זכות לקבלת דיבידנד יקיואין מניותיה מקנות למחז, וכל פעילותה ונכסיה פועלת שלא למטרות רווח

החברה אינה מחזיקה הון עצמי והיא אינה , בהתאם לכל אלה. או השתתפות אחרת כלשהי ברווחיה

  .מחלקת דיבידנדים לבעלי המניות
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  מידע אחר -חלק שני 

     ----לגבי תחומי הפעילות של החברהלגבי תחומי הפעילות של החברהלגבי תחומי הפעילות של החברהלגבי תחומי הפעילות של החברה    מידע כספימידע כספימידע כספימידע כספי ....5555

 2009 2010 2011  נתונים מתוך הרווח הכולל 
  ₪אלפי   ₪ אלפי   ₪ אלפי  
    

 3,631 3,797 3,741   מקופת הגמל הכנסות דמי ניהול
    

 1,103 1,158 1,034 תפעוליותהוצאות 
 2,528  2,639  2,707 הוצאות הנהלה וכלליות

  ההוצאותכ "סה
  

3,741 
  

3,797 3,631 

 רווח כולל 
  
- 

  
- - 

  
  
  

 2010 2011  נתונים מתוך מאזן הפעילות
  ₪ אלפי   ₪ אלפי  

    
 794,949 741,551  סך נכסים מנוהלים

    
 104,996 105,169 רןהקסך הפקדות והעברות אל 

 114,739 124,984  רןמהקסך משיכות והעברות 
כות והעברות משי, סך הפקדות

 (9,743) (19,815)  )צבירה נטו(

  

 2010 2011 תשואות ממוצעות נומינליות ברוטו
  % % 

    
 9.69 (4.01%-)  מינהל כללי

 15.48 (20.75-)  מינהל טיטניום מניות
 4.45 % 2.39  ח"אגמינהל 

  

        ::::הסבר לנתוני הטבלההסבר לנתוני הטבלההסבר לנתוני הטבלההסבר לנתוני הטבלה

לות החברה וכל נכסיה לא יהיו למטרות פעי, על פי תקנון החברה ועל פי מטרותיה –" דמי ניהול"

אי לכך החברה חייבה את הקופה בדמי ניהול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי . רווח

  .שנקבע על פי הוראות הדין

  

השיעור השנתי האפקטיבי של דמי הניהול ביחס ליתרה החודשית הממוצעת של הנכסים  •

  ).0.50% – 2010(בשנת הדוח  0.49%ה במסלול הכללי הי
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השיעור השנתי האפקטיבי של דמי הניהול ביחס ליתרה החודשית הממוצעת של הנכסים  •

  )0.49% – 2010בשנת (בשנת הדוח  0.49%במסלול טיטניום מניות הינה 

השיעור השנתי האפקטיבי של דמי הניהול ביחס ליתרה החודשית הממוצעת של הנכסים  •

  ).0.49% – 2010בשנת (הדוח בשנת  0.48 % היה ח"מינהל אגבמסלול 

  –" תשואות ממוצעות נומינליות ברוטו"

לפני ניכוי דמי (שלילית נומינלית ברוטו  שנתיתתשואה  המסלול הכללי םרש 2011בשנת  •

  . 2010בשנת  9.69%לעומת תשואה חיובית בגובה של  -4.01 %בשיעור של ) ניהול

לפני ( שליליתנומינלית ברוטו  שנתיתתשואה המסלול טיטניום מניות  םרש 2011בשנת  •

 .2010בשנת  15.48%לעומת תשואה חיובית בגובה  -20.75 %בשיעור של ) ניכוי דמי ניהול

לפני ניכוי (חיובית ברוטו  שנתיתתשואה ממוצעת ח "אגמינהל המסלול  םרש 2011בשנת  •

  .4.45%אז תשואת המסלול עמדה על  2010לעומת שנת  2.39%בשיעור של ) דמי ניהול

וכן  2010מתשואות נמוכות שנרשמו בשוק ההון בהשוואה לשנת  בין היתר, שואות נובעתהירידה בת

משבר גוש  ,בין היתר, מגורמים מאקרו כלכליים שהבילו לירידות שערים בבורסה בארץ ובעולם

מדיניות ההשקעות בחברה היא מדיניות השקעה שמרנית יצויין כי . היורו והמחאה החברתית בארץ

מדיניות זו בשנות הגאות האחרונות גרמה לחברה להניב תשואות חיוביות נמוכות מחלק . יתיחס

ואילו בשנת הדוח  כ סיכונים גדולים יותר"כ יותר במניות ונטלו בד"מהקופות שהשקיעו בד

  . דומותתשואות החברה באופן יחסי לקופות דומות היו 

מדיניות המתחשבת בתנאי הסביבה אך להערכת הנהלת החברה לאורך זמן והצפי לשנים הבאות 

יש לציין . ללא סיכונים מופרזים תניב תשואות נאות לאורך זמן ובסטיות תקן קטנות יותר יחסית

כי מדיניות זו נגזרת גם מהערכת הנהלת החברה לגבי העדפות עמיתי החברה המעדיפים ברובם 

עמיתים בהתאם לרמות מטרת החברה להשיא את רווחי ה. שלא להיות ברמות סיכון גבוהות

להערכת הנהלת החברה פעילות זו יוצרת ערך מוסף . הסיכון שנקבעו ומתן שרות אישי ומקצועי

  . לעמית ותהווה בלימה מסוימת לתופעת המשיכות והעברות המתגברות

בשנת הדוח . 31.12.2011לדוחות הכספיים של החברה ליום  8 - 7ביאור ראו לעניין זה  –" הוצאות"

בעיקרו מקיטון בדמי נבע  בהוצאותהקיטון כאשר . העברש הלשנ נמוכות יחסיתיות התפעול היו עלו

הושקעו משאבים  2010ת לאחר שבשנ. ₪אלף  129סך של קיטון בניהול ההשקעות שהסתכם ל

שכירת , ארגון מחדש שנערך בפעילות הנהלת החברהשהגדילו את ההוצאות התפעוליות כגון 

נראה עתה כי ההוצאות האמורות , וכדומה הגברת היקף הביקורת והבקרה, שירותי ייעוץ חיצוניים

  .הביאו להתנהלות יעילה יותר של הקרן

מכיוון שהחברה פועלת ללא מטרת רווח ומכיוון שהכנסותיה מדמי ניהול  - "הפסדים/רווחים"

  .לא נוצרו לקופה רווחים, אותם גובה החברה הן לצורך כיסויי הוצאותיה בפועל בלבד

נכון ליום  קופהסך היקף הנכסים המנוהלים עבור עמיתי ה -  "קף הנכסים המנוהליםהי"

לעומת סך היקף הנכסים אשר נוהלו  6.8% -בכקטן והוא ₪  ימיליונ 741 - עמד על כ, 31.12.2011

בהיקף הנכסים נובע הקיטון ). ח"שמיליוני  795-כ ( 31.12.2010ליום  נכוןעבור עמיתי המסלול 

  .על נכסי העמיתים המוחזקיםיות שלילמתשואות 
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     ::::החברההחברההחברההחברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  ....6666

אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית שיש להם או צפויה , להלן תיאור תמציתי של מגמות

  . להיות להם השפעה על הקרן

  

 : : : : התפתחויות כלליות במשק הישראליהתפתחויות כלליות במשק הישראליהתפתחויות כלליות במשק הישראליהתפתחויות כלליות במשק הישראלי

בנסיבות . ועיקר כספי עמיתיה מושקע בנכסים בישראל, יהחברה פועלת במסגרת המשק הישראל 6.1

הביטחוני והפוליטי של המשק הישראלי משליך על אופן פעילותה של החברה , אלו מצבו הכלכלי

מושפעת באופן פעילותה של החברה , בתוך כך. ככל שהוא משפיע על המערכת הכלכלית בישראל

שוק ההון מתאפיין . ההון בשוקי העולםשוק ההון בישראל וממצב שוק התרחשויות בממהותי 

אשר משפיעים על , בארץ ובעולם פוליטייםוומושפע מגורמים כלכליים מדיניים , בתנודתיות

 .ועל שוק ההון עצמו, פעילות הציבור בשוק ההון

בדומה (אחוזים  4.8-הסתכמה בבישראל  2011-ס הצמיחה ב"הלממוקדם של על פי אומדן   6.2

מנועי הצמיחה העיקריים  .אחוזים 5.1-גדל בהתוצר העסקי ו) 2010לשיעור הצמיחה בשנת 

כאשר ייצוא הסחורות והשירותים  2010הייצוא והצריכה הפרטית האטו השנה לעומת , במשק

בעוד שההוצאה לצריכה  2010-אחוזים ב 10.7אחוזים בלבד לעומת  3.0- צמח ב) ללא יהלומים(

-השנה בעלו ההשקעות בנכסים קבועים . 2010-ב אחוזים 5.3אחוזים לעומת  4.0-פרטית עלתה ב

בשוק העבודה נמשך השיפור שהשתקף  .)2010-ב אחוזים 13.6של  עלייהלאחר (אחוזים  15.8

שיעור המובטלים מסך כוח העבודה , כך. בירידה של שיעור האבטלה ובעלייה במספר המועסקים

לעומת שיעור אבטלה ממוצע של ) 2011הרבעונים הראשונים של  3ממוצע (אחוזים  5.8-ל הגיע

  .2010אחוזים במהלך  6.6

א הינה אחת מהשווקים "הבורסה בת. בירידות שערים, התאפיין המסחר בישראל 2011בשנת  6.3

צנח בסיכום שנתי . 2007-הבודדים ששערי המדדים המרכזיים בה נמצאים כבר מעבר לשיא ב

 41-טור השקעה ואחזקות שירד בסק. הירידות נרשמו בכל הסקטורים, 18.2%-בכ 25א "מדד ת

החברות בסקטור מתאפיינות במינוף גבוה , ראשית: על רקע מספר סיבות, התבלט לרעה, אחוזים

הסנטימנט השלילי כלפי , שנית. ולכן רגישותו לתנודות במדדים המובילים בבורסה גבוהה יחסית

פגע אף הוא , בעליהן של החברות בסקטור על רקע אירועי המחאה החברתית שפרצה בקיץ

גם להמלצות וועדת הריכוזיות במשק הייתה השפעה , לבסוף. בביקושים למניות של חברות אלו

, משום שהן כללו פיצול אחזקות פיננסיות וריאליות, ביו היתר, שלילית על מחירי מניות המגזר

מתן כוח לבעלות מניות מיעוט על חשבון בעלי השליטה בחברות האחזקה וצמצום מרחב 

ואילו מדד , 20.1%ירד ב 100א "מדד ת .שרויות של רכישות ממונפות על ידי חברות אלההאפ

 .מתחילת השנה 23.7%-בכירד היתר הכללי 
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 :2011השינויים  במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בשנת להלן  6.4

 

 

  

  

  

 

 

בשוק העבודה נמשך השיפור שהשתקף בירידה של שיעור האבטלה ובעלייה  - שוק העבודה 6.5

 3ממוצע (אחוזים  5.8-ל ודה הגיעשיעור המובטלים מסך כוח העב, כך. במספר המועסקים

  .2010אחוזים במהלך  6.6לעומת שיעור אבטלה ממוצע של ) 2011הרבעונים הראשונים של 

התחזק השער הממוצע של השקל ביחס  2011בשנת  - שער החליפין של השקל אל מול הדולר 6.6

ביחס  נחלש השקל 2011בשנת . 2010בשנת  5.1%זאת בהמשך להתחזקות של . 4.3%- לדולר ב

לעומת שנת  4.1%-נמוך ב, ח"ש 3.5781 2011שערו הממוצע של הדולר היה בשנת  .0.5%-לאירו ב

 .2010-בהשוואה ל 0.5%-גבוה ב, ח"ש 4.9781שערו הממוצע של האירו היה . 2010

על רקע עלייה בלחצים , 2011במהלך המחצית הראשונה של  - התפתחויות בשערי הריבית 6.7

אחוזים בממוצע  3.3גם בציפיות האינפלציוניות לשנה שעמדו על  האינפלציוניים שהשתקפה

הריבית , כשבסיכומה של התקופה, המשיך בנק ישראל בהעלאות ריבית מדודות, לתקופה

לחצי המחירים , ה של השנהיבמחצית השני. אחוזים 3.25אחוזים לשיעור של  1.25- הועלתה ב

בות הסימנים להאטה גלובלית בהובלתה של בין היתר על רקע התר, בארץ ובעולם החלו להיחלש

גם למחאה החברתית המקומית שפרצה בקיץ האחרון הייתה השפעה ממתנת על , בנוסף. אירופה

על רקע השינוי בלחצי האינפלציה והתגברות הסיכונים ). בפרט על סעיפי המזון במדד(המחירים 

והריבית הופחתה , ווןשינתה המדיניות המוניטרית כי, לצמיחת המשק בשל המשבר בעולם

גם , במקביל). אחוזים 2.75שיעור הריבית בסוף השנה עמד על (בשיעור מצטבר של חצי אחוז 

 .אחוזים 2.1בציפיות האינפלציוניות נרשמה במהלך המחצית השנייה ירידה לשיעור ממוצע של 

 .ן לשנההאחרובחודש ללא שינוי  ותרנ, מדד המחירים לצרכן - השינוי במדד המחירים לצרכן  6.8

אחוזים ומהתייקרות סעיף  5.1 - נבעה מעליית סעיף הדיור ב, 2011עיקר עליית המחירים בשנת 

אחוזים בלבד בשנה  1.3 -מדד המחירים בניכוי סעיף הדיור עלה ב. אחוזים 3.9 -אחזקת דירה ב

  . זו

למרות ההתמודדות של הכלכלה העולמית עם משברים שונים כשהבולט ביניהם השנה היה  6.9

-הסתכמה בבישראל  2011- ס הצמיחה ב"הלממוקדם של על פי אומדן , בר החובות באירופהמש

הייצוא , מנועי הצמיחה העיקריים במשק .אחוזים 5.1-גדל בהתוצר העסקי אחוזים ו 4.8

  2010שנת   2011שנת   

  12.6%  -22.1%  מדד המניות הכללי

  32.9%  -23.7%  יתר מניות

  14.9%  -20.1%  100א "תמדד 

  15.8%  -18.2%  25א "מדד ת

  17%     -8.6%  ח להמרה"מדד אג

  8%  2.5%  ח כללי"אג מדד

  2.7%  2.2%  מדד מחירים לצרכן
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) ללא יהלומים(כאשר ייצוא הסחורות והשירותים  2010והצריכה הפרטית האטו השנה לעומת 

  .אחוזים 3.0- צמח ב

הכנסות המדינה גדלו בשיעור ריאלי של , 2011שנת ב -  הגרעון בתקציב המדינה ומימונו ניתוח 6.10

 28.6הסתכם בסך  2011הגירעון הכולל ללא מתן אשראי נטו בשנת . 2010אחוזים ביחס לשנת  4.1

 לעומת התכנון המקורי בתקציב המדינה של גירעון, ג"מהתמאחוזים  3.3שהם  ,מיליארד שקלים

, ח"ש מיליארד 30.2-הסתכם ב 2010הגירעון בשנת , לשם השוואה. ג"מהתמם אחוזי 3.0 של

  .תוצראחוזי  5.5%בהשוואה לתכנון של  זאת, אחוזי תוצר 3.7%המהווים 

ההכנסות ממיסים ישירים גדלו  .4.3% בשיעור ריאלי של 2011ההכנסות ממיסים גדלו בשנת 

 . 3%ו בשיעור של גדל בעוד שההכנסות ממיסים עקיפים, 6.8%בשיעור של 

     - - - - מאזן התשלומים הלאומימאזן התשלומים הלאומימאזן התשלומים הלאומימאזן התשלומים הלאומי

  - ב 2011לספטמבר לנתוני בנק ישראל נכון העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הסתכם  6.11

מדובר בירידה דרסטית , למרות שטרם פורסמו הנתונים לשנה המלאה. מיליארד דולר 0.65

 ירידהה. 2009מיליארד בשנת  7.6של עודף ו ,מיליארד דולר 6.9 בגובה 2010מהעודף שנמדד בסוף 

את צמצום היקף בעיקר  תקודמת מבטאהשנה הלעומת  2011בעודף בחשבון השוטף בשנת 

 .וצפויה להביא להמשך התחזקות שער הדולר, הייצוא בישראל

 - - - - התפתחויות בשוקי הכספים וההון התפתחויות בשוקי הכספים וההון התפתחויות בשוקי הכספים וההון התפתחויות בשוקי הכספים וההון 

 הצמודיםהשקליים ו -ח הממשלתיים "ההתפתחויות המתוארות לעיל תמכו בעליות באפיקי האג 6.12

 :ח הקונצרני כמתואר להלן"ובעליות חדות בשוקי המניות והאג -

ח הממשלתיות צמודות המדד "מדד האגעלה בתקופה הנסקרת  - ח ממשלתיות צמודות מדד"אג 6.13

בטווחים , אחוזים 2.3נרשמה עליה של ) שנים 0-2(הקצרים בטווחים . אחוזים 4.3 בשיעור של

 4.8נרשמה עלייה של ) שנים 5-10(אחוזים ובטווחים הארוכים  3.1עליה של  )שנים 2-5(הבינוניים 

 .אחוזים

ח הממשלתיות הלא צמודות "בתקופה הנסקרת עלה מדד אג - ח ממשלתיות לא צמודות"אג 6.14

יה יהעל .אחוזים 2.0-ב עלוהגילונים אחוזים ו 5.9- השחרים עלו ב. אחוזים 5.2בשיעור של 

 .אחוזים 7.6ח הארוך נרשמה עלייה חדה של כשבטוו, הטווחים לאורך כל הייתהבשחרים 

 100א "כשמדד ת, אחוזים 18.2ירד בתקופה הנסקרת בשיעור של  25א "מדד ת -שוק המניות  6.15

 41-סקטור השקעה ואחזקות שירד ב. הירידות נרשמו בכל הסקטורים. אחוזים 20.1-ירד ב

תאפיינות במינוף גבוה החברות בסקטור מ, ראשית: על רקע מספר סיבות, התבלט לרעה, אחוזים

הסנטימנט השלילי כלפי , שנית. ולכן רגישותו לתנודות במדדים המובילים בבורסה גבוהה יחסית

פגע אף הוא , בעליהן של החברות בסקטור על רקע אירועי המחאה החברתית שפרצה בקיץ

שפעה גם להמלצות וועדת הריכוזיות במשק הייתה ה, לבסוף. בביקושים למניות של חברות אלו

, משום שהן כללו פיצול אחזקות פיננסיות וריאליות, היתר ןבי, שלילית על מחירי מניות המגזר

מתן כוח לבעלות מניות מיעוט על חשבון בעלי השליטה בחברות האחזקה וצמצום מרחב 

במניות  2011המחזור היומי הממוצע בשנת . האפשרויות של רכישות ממונפות על ידי חברות אלה
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מהמחזור היומי הממוצע בשנת  15.3%-רמה הנמוכה ב, ח"שמיליארד  1.73-סתכם בוהמירים ה

 53.2ירידה של , ח"ש מיליארד 6.0-ב 2011גיוסי ההון במניות והמירים הסתכמו בשנת . 2010

   .2010אחוזים ביחס לנתוני שנת 

. התקופה הנסקרת התאפיינה בעלייה בתשואות ובמגמה מעורבת במחירים - ח קונצרני"אג 6.16

מול אגרות החוב  40בונד -והתל 20בונד -של מדד התל) SPREAD(מרווח התשואות 

אחוזים  2.64אחוזים במהלך השנה ועמד בסופה על  1.06- אחוזים וב 1.2-הממשלתיות התרחב ב

-מדד אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן ירד ב. בהתאמה, אחוזים 2.88- ו

 20בונד -מדד התל. אחוזים באותה תקופה 5.0-בונד השקלי עלה ב-התל אחוזים לעומתו מדד 1.8

שירד בשיעור של  40בונד -לעומת מדד התל, אחוזים בתקופה הנסקרת 0.7עלה בשיעור מתון של 

  . אחוזים 1.6

אחוזים  5.3ירידה של , ח"שמיליארד  40.6ח "במהלך השנה גייס הסקטור העסקי באמצעות אג

יסתן לתוקף של המלצות וועדת חודק המחייבות את הגופים המוסדיים כנ. 2010ביחס לשנת 

במספר הגבלות באשר לרכישות בהנפקות באפיק הקונצרני הביאה לירידה משמעותית במשקל 

הסקטורים שבלטו השנה בגיוסי ). אחוזים מסך ההנפקות 40-כ(ההנפקות של סדרות חדשות 

  .ח הסחירות"אחוזים מגיוסי האג 60- החוב היו הבנקים וחברות התקשורת שגייסו כ

  

        : : : : התפתחות בכלכלה עולמיתהתפתחות בכלכלה עולמיתהתפתחות בכלכלה עולמיתהתפתחות בכלכלה עולמית

עם משברים שונים כשהבולט ביניהם השנה הכלכלה העולמית ממשיכה להתמודד  2011שנת ב 6.17

מדיניות הצנע שנגזרה מהמשבר הביאה להאטה ניכרת בצמיחה . היה משבר החובות באירופה

ב ומדינות "הפחתות הדירוג של ארה, ףבנוס. 2011-שם ובחלק מהמדינות אף נרשם מיתון כבר ב

עם ירידת . שונות באירופה לימדו על משבר האמון במנהיגות בחלק ניכר מהמדינות המפותחות

מחירי הסחורות נרשמה גם ירידה בלחצי האינפלציה בעולם במהלך המחצית השנייה של השנה 

אוסטרליה , פהוזו הובילה לכך שברוב המשקים המתעוררים ובמשקים מפותחים כמו אירו

  .וישראל המדיניות המוניטרית שינתה כיוון מעליה בריבית לירידה בה

האירועים הבולטים בעולם שהשפיעו גם על שוק המניות המקומי היו משבר החובות באירופה  6.18

גם למחאה החברתית בישראל וחוסר היציבות בעולם הערבי , בנוסף. ב"והורדת הדירוג בארה

 .כיוון של מדדי המניות בישראלהייתה השפעה שלילית על ה

הידרדרות המשבר בגוש האירו ואבדן האמון של השווקים באו לידי ביטוי בעליית תשואות על  6.19

באפריל הבינה ממשלת פורטוגל כי לא תוכל עוד למחזר . אגרות החוב של המדינות הבעייתיות

) 8.8%ואה של שנים נסחר בתש 10- ח ל"אג(את חובה בתשואות הגבוהות ששררו אז בשווקים 

בהמשך . ותמכה עד אז ביוון ובאירלנד 2010- והגישה בקשה לקבלת סיוע מקרן הסיוע שהוקמה ב

הובילה את , שמהוות כשליש מגוש האירו, לית של ספרד ואיטליהאחולשתן הפיסק, השנה

מה שפגע באופן ישיר בפוטנציאל הצמיחה , ממשלותיהן להוציא לפועל תוכניות צנע נרחבות

של המערכת , חלה עלייה בחששות המשקיעים מקריסה כלכלית של מדינות אלו, נוסףב. שלהן

התוצאה הייתה . ח שלהן ושל המערכת הפיננסית הגלובלית"הפיננסית האירופית שחשופה לאג
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ח קונצרניות מהמגזר הפיננסי באירופה ביחס "קפיצה משמעותית במרווחי התשואות של אג

 .של הבנקים  CDS-ח הממשלתיות ועלייה ב"לאג

העלייה במחיר החוב שנדרשו המדינות הפריפריאליות לשלם בשווקים הבליטה גם את חוסר  6.20

. לגבי אופי פתרון הסוגיה) בפרט גרמניה מול צרפת(ההסכמה בין המדינות המובילות את הגוש 

שנים באיטליה  10-ח ממשלתי ל"ל הובילה את התשואה על אג"הנגזרת של משבר המנהיגות הנ

ח "התיקון שנרשם לאחר מכן בתשואת האג. 7.45%בר האחרון לעלות לשיעור שיא של בנובמ

, ח כקונה"יוחס בעיקר להתערבות של הבנק המרכזי האירופי בשוק האג, האיטלקית כלפי מטה

בעוד ירידת התשואות נבעה להערכת , אך בפועל היקף הרכישות של הבנק המרכזי היה מתון

ור שחל בהערכות של המשקיעים את ההסתברות למציאת משיפ, מחלקת המקרו של פסגות

להחלטות , מדיבורים בלבד, אם בשל שינוי בקרב המנהיגות האירופית, פתרון למשבר

ובעיקר על רקע מהלכים שביצע הבנק המרכזי האירופאי לשיפור הנזילות של , אופרטיביות

 .המערכת הבנקאית באזור

סביב סוגיית ) רפובליקאים מול דמוקרטים(פנימית יטיקה ההוויכוחים בתחום הפולב "גם בארה 6.21

את  החוב וחוסר היכולת של הבית הלבן להוביל קיצוצים עתידיים הובילו בתחילת אוגוסט

המושלם של   AAA-את דירוג ה, בפעם הראשונה בהיסטוריה, להוריד S&Pסוכנות הדירוג 

ב "ח של ממשלת ארה"למרות הורדת הדירוג תשואות האג, עם זאת +.AAב לרמה של "ארה

  .אחוזים 2-נשארו בשיעור נמוך של כ
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  לפי תחומי פעילות תיאור עסקי התאגיד -חלק שלישי 

 ::::הפעילותהפעילותהפעילותהפעילותמידע כללי על תחום מידע כללי על תחום מידע כללי על תחום מידע כללי על תחום      ....7777

שיעור דמי הניהול המרבי שהחברה רשאית לגבות מעמיתי  – מידע בדבר שיעור דמי הניהול .7.1

באופן שגביית , החברה פועלת כאמור ללא מטרת רווח .מסך נכסי העמיתים 2%הקופה עומד על 

שנגבו ) באחוזים(שיעור דמי הניהול . דמי הניהול מעמיתי הקופה נעשית על פי הוצאותיה בפועל

 ,)מנהל כללי( 0.49%-עומד על כ, מסך נכסי העמיתים, על ידי החברה מעמיתיה בתקופת הדוח

  .ח"שאלפי  3,741בסך של כ נגבו דמי ניהול "ובסה, )ח"מינהל אג( 0.48%, )טיטניום מניות( 0.49%

 - - - -     מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בומבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בומבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בומבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .7.2

בסיס העיקרי ה, רבים סכון הפנסיוני לשכיריםיחחלק מהקופות הגמל מהוות , ככלל .7.2.1

המשלבות , ם ואפיק חסכון פיננסי לכלל החוסכים במשקילהסדר פנסיוני לעצמאי

הינן גופים פיננסיים מרכזיים בשוק הגמל קופות  .הטבות מס במגוון אפשרויות חסכון

הטבות המס  .לאור משקלן בתיק הנכסים הכספיים של הציבור, בין היתר, ההון בישראל

בזכאות המפקיד לניכוי בגין ההפקדות : הגלומות בפעילות קופת גמל באות לביטוי

שנקבע עד לסכום מרבי , )או לזיכוי מס בגין ההפקדות/ו(מההכנסה החייבת במס 

ומכך שהכנסות קופות הגמל פטורות ממס בהתאם להוראות סעיף ; בפקודת מס הכנסה

 .לפקודת מס הכנסה) 2(9

קופות , בישראל פועלות קופות גמל מסוגים שונים כגון קופות גמל לתגמולים לשכירים

קרנות השתלמות לעצמאיים , קרנות השתלמות לשכירים, גמל לתגמולים לעצמאיים

קופה מרכזית לפיצויים , דמי מחלה והבראה, חופשה –מטרות אחרות וקופות גמל ל

  . ועוד

הינן קופות גמל שההצטרפות אליהן מוגבלת לפי ) כדוגמת הקרן(קופות גמל ענפיות 

שהחברה המנהלת שלהן היא גוף שפעילותו נעשית שלא , תקנונן לציבור מסוים בלבד

ברה המנהלת שלהן מתמנים בידי למטרת רווח ושמחצית לפחות מחברי הדירקטוריון בח

  .העמיתים או בידי גוף יציג של העמיתים

שנועדו במקור לשמש למימון , ")רגילות"-ו" ענפיות("קרנות השתלמות הינן קופות גמל 

אולם כיום משמשות לרוב כמכשיר חסכון לטווח , השתלמויות לשכירים ולעצמאים

פטור ממס לאחר  ןשנות, וח ארוךסכון היחיד שלא לטוימכשיר הח –) שנים 6(בינוני 

  . הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל

מינהל 'בשלושה מסלולי השקעה  קרן השתלמות לשכיריםמפעילה החברה , ח"למועד הדו .7.2.2

' ח"אג מינהל'ו 2008ל מסוף חודש נובמבר עושהחל לפ' מינהל טיטניום מניות', 'כללי

 .2008שהחל לפעול מאמצע חודש דצמבר 

ניהולה והמוסדות הפועלים מכוחה מוסדרים מכוחם של חוקים לרבות , רהפעילות החב .7.2.3

חוק הפיקוח על ; 1999ט "חוק החברות התשנ, התקנות שהותקנו מכוחו, חוק קופות גמל

והתקנות ") חוק הפיקוח על הביטוח: "להלן ( 1981א "התשמ) ביטוח(שירותים פיננסים 
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ותקנות מס הכנסה  1961א "תשכה) נוסח חדש(פקודת מס הכנסה ; שהותקנו מכוחו

תקנות /תקנות קופות גמל: "להלן( 1964 –ד "התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(

 .והוראות וחוזרי אגף שוק ההון במשרד האוצר המתפרסמות מעת לעת") מס הכנסה

החברה מקיימת ישיבות דירקטוריון לקבלת עדכונים ודיווחים בדבר אופן ניהול הקרן  .7.2.4

עיקר ההחלטות בניהול . ולקבלת החלטות בדבר ניהול הקופה ותפעולה, כסיהומצב נ

) הכוללת דירקטור חיצוני(מתקבלות על ידי ועדת השקעות , השקעות נכסי עמיתי הקופה

נקבעת מדיניות ההשקעות  –החברהבהן נוכח גם מנהל ההשקעות של  –אשר בישיבותיה 

ועדת ההשקעות ). קבע הדירקטוריוןבכפוף למדיניות ההשקעות הכוללת ש( החברהשל 

ידי דירקטוריון -לפיקוח על יישום מדיניות ההשקעות שהותוותה על, בין היתר, אחראית

 . החברה

ועד לחקיקת חוק , עד לפרסום המלצות הצוות הבין משרדי לעניין הרפורמה בשוק ההון .7.2.5

ידים שוק ניהול קופות הגמל נשלט באופן כמעט בלעדי על ידי תאג, קופות הגמל

להביא להגברת , בין היתר, אשר נועדו, לאחר פרסום ההוראות כאמור. בנקאיים

חלו שינויים מרחיקי , התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגוד העניינים בשוק ההון בישראל

 . לכת בשוק זה

ידי הבנקים לחברות - נמכרו החברות המנהלות ומנהלי הקרנות שנשלטו על, למועד הדוח .7.2.6

השתנתה מפת , בהתאם לכך. ל ולגורמים פרטיים נוספים"שקעה מחולקרנות ה, ביטוח

להחזיק בשליטה ) כמעט לגמרי(השליטה בשוק קופות הגמל בישראל וכעת הבנקים חדלו 

והחלו לפעול להיערכות למתן שירותי תפעול לקופות בלבד , בקופות הגמל אשר נמכרו

תה נחלתן יהדומיננטיות שהי, כעת כתוצאה מכך. למתן שירותי יעוץ פנסיוני, ובמקביל

 . הועברה לחברות הביטוח והגופים הפרטיים, של החברות הבנקאיות לניהול קופות הגמל

הוגברה באופן משמעותי הרגולציה ופורסמו הוראות וכללים חדשים רבים אשר , במקביל .7.2.7

להתאים עצמן אליהם , ביניהן על הקופה המנוהלת על ידי החברה, על קופות הגמל

  .ובר שינויים רביםולשוק הע

החברה נשוא דוח זה לא הייתה מעולם בשליטה של גופים בנקאיים ומאז ומעולם רכשה  .7.2.8

  .כך שלא בוצעו בה חילופי בעלים, שירותי תפעול מבנקים

השינויים הרבים שחלו בשוק , ועל אף שהחברה לא הייתה בשליטת בנק, למרות זאת .7.2.9

ניהול החברה  .יעו על דרך פעולתהלנוכח הוראות הדין החדשות השפ, קופות הגמל

השינויים  ובנוסף) ב"מינוי דירקטורים חיצוניים וכיוצ, מעבר לחברה מנהלת(השתנה 

הגדלת ניוד עמיתים ) בהדרגה(אפשרו , הגבירו את התחרות החופשית בשוק, הרבים

שינויים אלה . דבר אשר יצר עזיבה מוגדלת של עמיתים מהקופה, מקופה אחת לאחרת

יש בהם כדי אשר היה וויים רבים שנוצרו בהתאם להוראות הדין החדשות וכן שינ

 .להשפיע על החברה

נחתם בין החברה לבין בנק הפועלים הסכם המסדיר מחדש את תפעול  21.5.08ביום  .7.2.10

, לנוכח רצונו של הבנק לפעול כיועץ פנסיוני, חשבונות עמיתי החברה על ידי הבנק ואשר

וגרם לכך , השירותים אשר ניתנו על ידי הבנק בעבר צמצם באופן משמעותי את היקף
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שהחברה נדרשה לפעול לשם הרחבת השירותים אשר ניתנים על ידי עובדיה באופן ישיר 

  .לעמיתי החברה

אשר העניקה שירותי ניהול השקעות ' גמולות'לאחר שבנק הפועלים מכר את חברת  .7.2.11

מכן להתקשר עם חברת מ ולאחר "החברה החליטה לנהל מו' פסגות'לחברת , לחברה

 .לניהול השקעותיה' מ"פסגות ניירות ערך בע'

. קרן רוםהחברה עברה למשרדיה החדשים אותם שכרה יחד עם החברה המנהלת של  .7.2.12

הקרנות פועלות כיום יחדיו מתוך המשרדים החדשים והם חולקות ביניהן את הוצאות 

 .התפעול של המשרדים

-2010( באופן יחסי לשנים שקדמוהתייצב  דמי הניהול ששולמו על ידי עמיתי החברה .7.2.13

תידרש להמשיך ולהתאים עצמה לשינויים ולבצע פעולות יחד עם זאת החברה  .)2009

לשם עמידה בכל , באופן טבעי, יש לשער כי. רבות כדי לשמר עצמה בשוק מתהווה זה

ה יתייצבו דמי הניהול אותן תגבה החברה על שיעור גבוה יותר מזה שהי, אותן הוראות

את המגמה הזו של ההתייצבות ניתן לחוש כבר השנה לנוכח הדמיון . נהוג בשנים עברו

תאלץ , בנוסף. לאלה של השנה הנסקרת 2010 - 2009ים בין דמי הניהול שנגבו בשנ

החברה להמשיך ולמצוא דרכים להתמודד עם נטישת עמיתים ופעולות הסוכנים 

  .הפנסיונים בשוק הפתוח

 . שנה שעברהל דומה לזהי הניהול מהנכסים שיעור דמ 2011בשנת  .7.2.14

 :מגבלות חקיקה החלות על תחום הפעילותמגבלות חקיקה החלות על תחום הפעילותמגבלות חקיקה החלות על תחום הפעילותמגבלות חקיקה החלות על תחום הפעילות .7.3

  . לדוח זה להלן 22ראו סעיף  זהלהרחבה ולפירוט בעניין 

המהווה , )3' הידוע בכינויו כתיקון מס(אושר ונכנס לתוקף תיקון לחוק קופות הגמל  2008בינואר 

התיקון בחלקו הגדול אינו רלבנטי . סיה בכללרפורמה משמעותית בענף קופות הגמל ובשוק הפנ

  .לקרנות השתלמות כדוגמת הקרן

אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים , 2008בפברואר 

, ")תקנות הניוד הפנסיוני: "להלן( 2008-ח"התשס, )העברת כספים בין קופות) (קופות גמל(

סכון הפנסיוני מקרנות הפנסיה יניתן יהיה לנייד את כספי הח 2008הקובעות כי החל מאוקטובר 

ניתן יהיה לנייד את הכספים הללו בין כל המוצרים  2009וכי החל מינואר , ולהיפך, לקופות הגמל

כך הורחבה זכות הבחירה של העובד בבחירת . כלומר גם מקרן ההשתלמות ואליה, הפנסיוניים

כך שאין צורך עוד באישור , קופות הגמל השונות וכן הורחבו הוראות המעבר בין, הקופה

תקנות אלה מאפשרות לראשונה . המעסיק במקרה של העברת כספים מקופה אחת לאחרת

 .העברת כספי קרן השתלמות לטובת חסכון ארוך טווח

 ::::וברווחיותו וברווחיותו וברווחיותו וברווחיותו     שינויים בהיקף הפעילות בתחוםשינויים בהיקף הפעילות בתחוםשינויים בהיקף הפעילות בתחוםשינויים בהיקף הפעילות בתחום .7.4

 294-יע לשווי כולל של כוהג 4%-בכ 2011שוק קופות הגמל וקרנות ההשתלמות קטן בשנת 

  .מרביתה של הירידה בהיקף הנכסים מיוחסת לתשואות השליליות. ₪מיליארד 
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מיליארד  112, ח בקופות לתגמולים ואישיות לפיצויים"מיליארד ש 160קופות גמל אלה כוללות 

ח "מיליון ש 791 -ח בקופות מרכזיות לפיצויים וכ "מיליארד ש 21 -כ, ח בקרנות השתלמות"ש

  .ל קופות למטרות אחרותש

, 2008ח בסוף שנת  "מיליארד ש 220 -מ, 30%גדל שווי הענף במעל  2011- 2009בשלוש השנים 

  .2011ח בסוף שנת "מיליארד ש 294עד לכדי 

לעומת  -2.98% -ל 2011התשואה הממוצעת הנומינלית ברוטו של כלל קופות הגמל הגיעה בשנת 

  .2009בשנת  28.60% -ו 2010בשנת  9.90%

, 22% של הייתה התשואה הנומינלית ברוטו המצטברת בשיעור 2011-  2007בחמש השנים 

  .4.1%המבטאת תשואה שנתית ממוצעת של 

  

 ::::התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלוהתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלוהתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלוהתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו .7.5

העובדה ולאור , בהתחשב במשך חיי החיסכון הפנסיוני בתחום קופות גמל לתגמולים ופיצויים

עד לתקרה (שקרנות ההשתלמות הן מכשיר החיסכון היחיד שלא לטווח ארוך שנותר פטור ממס 

הרי שאטרקטיביות החיסכון בקרנות , לאחר הרפורמה במיסוי שוק ההון בישראל) הקבועה בחוק

וזאת כל עוד הפטור ממס ימשיך  ,ההשתלמות למעוניינים בחסכון לטווח בינוני נותרת קבועה

  .לחול

        ::::רמי הצלחה קריטיים ושינויים החלים בהםרמי הצלחה קריטיים ושינויים החלים בהםרמי הצלחה קריטיים ושינויים החלים בהםרמי הצלחה קריטיים ושינויים החלים בהםגוגוגוגו .7.6

  : הצלחה הקריטיים בתחום כולליםהגורמי , למיטב הערכת החברה

 .י החברה ביחס למדדי ההשוואה ולקרנות מתחרות"תשואות הקופות המנוהלות ע .7.6.1

 . ניהול מקצועי עם יכולת תגובה מהירה לתנודות בשוק ההון המקומי והעולמי .7.6.2

 .  לת נציגות של העמיתים במוסדות החברהתוך הכל, שימור קהל עמיתים .7.6.3

 . ללא מטרות רווח ודמי ניהול נמוכים, ניהול יעיל .7.6.4

המעידה על רמת סיכון נמוכה יחסית , שמירה על סטיית תקן נמוכה של השקעות הקרן .7.6.5

 ).מסלול טיטניום מניותפרט ל(של הקרן 

החברה פועלת כאמור . שמירה על דמי הניהול הנמוכים באופן יחסי אותם גובה החברה .7.6.6

כחברה ללא מטרת רווח ושיעור דמי ניהול שהיא גובה מעמיתיה נעשית על פי הוצאותיה 

 . בפועל

  .התעסוקה ושוק ההון, שינויים במצב המשק .7.6.7

, רמת שירות גבוהה וזמינה לעמיתים, כוח אדם מקצועי ומיומן, איכות המשאב האנושי .7.6.8

  .אמינות והגינות, תוך הקפדה על שקיפות

  .םולאטורישינויים רג .7.6.9

 .הפעלת בקרה יעילה .7.6.10
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 ::::ושינויים החלים בהםושינויים החלים בהםושינויים החלים בהםושינויים החלים בהםשל תחום הפעילות של תחום הפעילות של תחום הפעילות של תחום הפעילות עיקריים עיקריים עיקריים עיקריים ההההיציאה יציאה יציאה יציאה ההההכניסה וכניסה וכניסה וכניסה וההההמחסומי מחסומי מחסומי מחסומי  .7.7

מהווים את מחסום הכניסה , ואישורים הנדרשים לעיסוק בתחוםרישיונות , היתריםקיומם של 

י קיימות דרישות להון עצמ, בהתאם להוראות חוק קופות הגמל, בנוסף .העיקרי לפעילות בתחום

לא קיימים , מנגד. וכיסוי ביטוחי מתאים לפעילות 2,עם סייג לגבי קרנות מסוימות, מינימאלי

, וניתן להעביר את ההחזקות בקופות גמל לגורמים אחרים, מחסומי יציאה משמעותיים בתחום

, ואישורים הנדרשים לקבלת היתר שליטה בקופת גמלרישיונות , כפוף לקיומם של היתרים

  . הקבוע בחוק קופות הגמל בהתאם למנגנון

  

 ::::תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהםתחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהםתחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהםתחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .7.8

החלופות העומדות בפני , ככלל. קופות גמל בכללן מהוות מכשירי השקעה לטווח ארוך 7.8.1

ביטוחי מנהלים , בעיקר, הינן, עמיתי קופות גמל תחת חסכון באמצעות קופות גמל

שש שנים (ת אפיק השקעה לטווח הבינוני המהוו, לקרנות ההשתלמות. וקרנות פנסיה

של , לאור השילוב הגלום בקרן השתלמות, אין מסלול השקעה תחליפי מובהק, )ומעלה

  .הטבת מס במועד ההפקדה והפטור ממס בגין הרווחים

, )העברת כספים בין קופות גמל) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  7.8.2

מעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים לרבות המסדירות את ה 2008 –ח "התשס

קרן ההשתלמות מהוות  צעד משלים למהלך כולל שהוביל אגף שוק ההון אשר מטרתו 

להביא לשכלול שוק החיסכון לפנסיה ולהגדיל את הכוח הצרכני של החוסכים לגיל 

להעביר את חסכונותיהם , בתנאים מסוימים, התקנות מאפשרות לעמיתים. פרישה

  .קרן השתלמות לאפיקים פנסיונים אחריםב

, )שש שנים ומעלה(המהוות אפיק השקעה לטווח הבינוני , לקרנות ההשתלמות, עם זאת 7.8.3

של הטבת , לאור השילוב הגלום בקרן השתלמות, אין מסלול השקעה תחליפי מובהק

 . מס במועד ההפקדה והפטור ממס בגין הרווחים

 

 ::::ים החלים בוים החלים בוים החלים בוים החלים בוושינויושינויושינויושינויהפעילות הפעילות הפעילות הפעילות מבנה התחרות בתחום מבנה התחרות בתחום מבנה התחרות בתחום מבנה התחרות בתחום  .7.9

בין , מצוי תחום הפעילות כולו בתהליכים מהותיים המשפיעים, כתוצאה מרפורמת בכר 7.9.1

החקיקה פתחה את הדרך לניוד עמיתים בין הקופות כמעט . על התחרות בתחום, היתר

במקביל קבעה החקיקה כי ניודם של אותם עמיתים יעשה אך ורק בהתאם . ללא מגבלה

, ויש לצפות כי כך גם בשנים הבאות, 2011בשנת . מוסמכים י יועץ או משווק"לכללים וע

שיווק קופות הגמל בכלל וקרנות השתלמות בפרט תפס תאוצה והתחרות על העמיתים 

  .הינה קשה

                                                 
2
והכל כאמור , " הוצאות בפועל"על חברה מנהלת של קופות גמל ענפיות הגובה דמי ניהול על בסיס , בעקרון, ההדרישה להון עצמי לא חל    

   .בחוק קופות הגמל
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נשלט שוק ניהול קרנות הנאמנות וקופות , עד למועד כניסתה לתוקף של רפורמת בכר 7.9.2

נכרתו , מרפורמת בכרכתוצאה . ידי תאגידים בנקאיים-הגמל באופן מסורתי על

ורוב קרנות , הסכמים למכירת רוב קופות הגמל של הגופים הבנקאיים בכלל

הבנקים החלו . ל"לגופים פרטיים ולגורמים מחו, לחברות ביטוח, ההשתלמות בפרט

שינויים אלו עשויים להגביר את , למיטב הערכת החברה. לעסוק גם הם בייעוץ פנסיוני

ניתן לדעת כיצד תשפיע כניסת הבנקים לתחום  ולפיכך  עדיין לא. התחרותיות בתחום

 .הערכה זו עשויה שלא להתממש

        ::::שירותיםשירותיםשירותיםשירותיםמוצרים ומוצרים ומוצרים ומוצרים ו ....8888

העמית . קרן השתלמות הינה קופת גמל אשר ייעודה הינו חסכון כספים לטווח בינוני -  כללי .8.1

רשאי למשוך את הכספים בפטור מלא ממס למטרת השתלמות לאחר שלוש שנים ממועד תחילת 

 . לאחר שש שנים, ולכל מטרה אחרת, ןהחיסכו

שהוקמה ביום , הקופה הינה קרן השתלמות לחיסכון כספים למימון השתלמויות עובדים .8.2

22.11.1977 . 

אשר רשאים למשוך את הכספים לכל שימוש , הכספים הצבורים בקופה עומדים לזכות העובדים .8.3

החברה ). אם לתקנון הקופהבהת(שנים או קודם לכן לצרכי השתלמות  6בפטור מלא ממס לאחר 

השקעת כספי החיסכון וכל פעולה , מעניקה לעובדים שירותים בדרך של ניהול חשבונותיהם

 . אחרת הנדרשת לצורך ניהול קרן השתלמות לפי הוראות הדין

פי שיקול דעתה של ועדת -כספי החוסכים במסלול זה מושקעים על - מסלול מינהל כללי .8.4

לרבות , פי ההסדר החוקי-על, ל"בארץ ובחו, מותר להשקעהההשקעות של הקרן בכל נכס ה

, בנגזרות של מניות, במניות, פיקדונות בבנקים, ח קונצרניות"אג, ח של ממשלת ישראל"באג

 . פי ההסדר החוק-מקרקעין ובהשקעות אחרות המותרות על, הלוואות, ח להמרה"אג

 נימיליו 710-היה כה במסלול זה החברהמנוהלים על ידי היקף הנכסים  31.12.2011ליום נכון  .8.5

 .31.12.2010ביום  אשר נוהלו על ידי החברה ח"שמיליוני  771-בסך כהיקף נכסים לעומת , ח"ש

סך ההפקדות , ח"מיליוני ש 92-בכהסתכם  2011במהלך שנת  ופה במסלול זהסך ההפקדות לק

וללות גם העברת כוהמשיכות הפקדות ( .ח"מיליוני ש 98-הסתכם בכ 2010במהלך שנת  ופהלק

  ).חשבונות הקופהמ/הזכויות אל

על  שלילית מתשואה ושנבע בעיקר, מינהל כללימסלול בנכסי קיטון חל , 2011במהלך שנת  .8.6

 .נכסים

מנכסי  50%לפחות  במסלול זה מושקעיםבהתאם לתקנון הקופה  - מסלול מינהל טיטניום מניות .8.7

ל ובקרנות "ל מניות ומדד מניות בארץ ובחובנגזרים ע, באופציות, ל"מניות בארץ ובחובהמסלול 

 .נאמנות המתמחות בהשקעות אלה

כך  "טיטניום"אישר אגף שוק ההון במשרד האוצר שינוי תקנון מסלול  16.9.2009 ביום .8.8

מסלול אשר אמור להיות בעל , שהתאפשר לחברה גמישות נוספת בהקצאת הנכסים במסלול זה

שינוי . וצאה משינוי זה גדל רכיב המניות בנכסי המסלולכת. י ייעודו"אחוז מניות גבוה יותר עפ
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וכך גם (באופן טבעי להגדלת הסיכון בהשקעה במסלול  הביאמהותי מסוג זה בהרכב ההשקעות 

אישר אגף שוק ההון במשרד האוצר שינוי נוסף בתקנון  8.11.09 בנוסף ביום ).הגדלת הסיכוי

לעמיתי  על מנת להבהיר טיטניום וזאת  וללשמו של מסל" מניות"המסלול לפיו נוספה המילה 

טיטניום הקופה כאמור נקבע כי במסלול תקנון לאחר תיקון  .שאכן מדובר במסלול מנייתי הקרן

 וכן הוספה האפשרות להשקיע ל"מנכסי המסלול במניות בארץ ובחו 50% מניות יושקעו לפחות

  .אשר לא הופיעה בנוסח התקנון הקודם באופציות

אלפי  1,604-היה כהחברה על ידי  היקף הנכסים במסלול זה אשר נוהלו 31.12.2011ליום נכון  .8.9

 . 2010ח בשנת "אלפי ש 1,709ח לעומת "ש

אלפי  363-ומשיכות העמיתים הסתכמו בכ ח"ש אלפי 648סך של  2011במסלול הופקדו בשנת  .8.10

כות ומשי ח"שאלפי  889- שהסתכם בכ 2010במהלך שנת  מסלולסך ההפקדות ללעומת  ח"ש

הפקדות והמשיכות כוללות גם העברת ( ח"אלפי ש 412מתוך המסלול שהסתכמו בסך של 

 ).מחשבונות הקופה/הזכויות אל

ח ממשלתיות "מנכסי המסלול באג 75%מושקעים לפחות במסלול זה  - ח"אג למסלול מינה .8.11

, קרנות נאמנות המתמחות בהשקעות אלו, ח להמרה"אג, ח קונצרניות"אג, )מים"לרבות מק(

ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי , ללא כל השקעה במניות ונגזרים על מניות

 .ח ובכפוף לאמור על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות"אשר הינן מוגדרות כאג

שם  יאושר שינו 2011בנובמבר  13ביום . 2008מסלול זה הופעל החל לקראת סוף חודש דצמבר  .8.12

גם הגדרת המסלול אשר עד אותו  ."ח"מינהל אג"למסלול " מניות מינהל ללא"המסלול ממסלול 

אשר במסגרתו יושקעו , ח"אגמועד הוגדרה כמסלול ללא מניות שונתה והפכה למסלול מתמחה 

החברה המנוהלים על ידי היקף הנכסים  31.12.2011ליום נכון  .ח"מנכסיו באג 75%לפחות 

 .   2010בשנת  ח"שמיליוני  22.6לעומת  ח"ש נימיליו 29.6 -היה כבמסלול זה 

אלפי  5,985-ומשיכות העמיתים הסתכמו בכ ח"שאלפי  12,572-כ 2011במסלול זה הופקדו בשנת  .8.13

וסך  ח"אלפי ש 6,182-שהסתכם בכ 2010במהלך שנת מסלול זה סך ההפקדות ללעומת  ח"ש

ות גם הפקדות והמשיכות כולל(ח "אלפי ש 5,651- שהסתכמו בכ 2010משיכות במהלך שנת 

     .)מחשבונות הקופה/העברת הזכויות אל

 ::::מבנה ניהול ההשקעותמבנה ניהול ההשקעותמבנה ניהול ההשקעותמבנה ניהול ההשקעות

השקעות נכסי הקופה . באמצעות פסגות, נכסי הקופה נוהלו בשנת הדוח -  ניהול כספי הקופה 8.14

מדיניות ההשקעות שהותוותה על ידי הדירקטוריון והחלטות , בוצעו בהתאם להוראות הדין

  . ועדת ההשקעות של החברה

החברה מקיימת ישיבות דירקטוריון לעדכון וקבלת דיווחים על  - השקעותניהול  אופן 8.15

. לקבלת החלטות בנושא התוויית מדיניות ההשקעות של כספי הקופה, התפתחותה ומצב נכסיה

נקבעת מדיניות ניהול ותפעול , שהוקמה בהתאם להוראות הדין, בוועדת ההשקעות של החברה

שבראשה יושב , ועדת ההשקעות. גבוהה יותר הומבנה תיק הנכסים של הקופה ברזולוצי

מתכנסת בכפוף להוראות הדין כאשר בישיבותיה נוכח גם נציג מנהל תיק , דירקטור חיצוני

במסגרת (החברה מדיניות ההשקעות של הוועדה קובעת את ). פסגות(ההשקעות של החברה 
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ת זו ניתנות הוראות ובהתאם למדיניו, )הדירקטוריוןי "ע תקבענמדיניות ההשקעות הכוללת ש

, בהתאם להנחיות ועדת ההשקעות של החברה. לנציג מנהל ההשקעות ליישום וביצוע ההנחיות

מנהלת פסגות את נכסי הקופה שבניהול החברה על ידי איתור אפיקי , ובכפוף להוראות כל דין

דיניות על פיקוח יישום מ, בין היתר, ועדת ההשקעות אחראית. וניתוח מצב שוק ההון, השקעות

 .ההשקעות שהותוותה על ידי דירקטוריון החברה

 

         ::::תמהיל נכסי הקרןתמהיל נכסי הקרןתמהיל נכסי הקרןתמהיל נכסי הקרן

  :כדלקמן, הקרןכספי באופי השקעת  שינויים מספר בוצעו 2011במהלך שנת 

מיליוני  45 -במסגרת הפעילות באפיק המנייתי נרכשו מניות בארץ בהיקף של כ, במהלך השנה 8.16

ל "כמו כן נרכשו  מניות ותעודות סל בחו. ח"ש 'מ 40 -ונמכרו מניות בארץ בהיקף של כ ח"ש

  .ח"ש 'מ 2-ל בהיקף של כ"ונמכרו מניות ותעודות סל בחו ח"ש' מ 30 - בהיקף של כ

 ח"ש' מ 53-במסגרת הפעילות באפיק הקונצרני נרכשו איגרות חוב קונצרניות בהיקף של כ

  .ח"ש 'מ 7 -ח קונצרניות בהיקף של כ"ונמכרו אג

 'מ 2-ק הממשלתי נמכרו אגרות חוב ממשלתיות צמודות בהיקף של כבמסגרת הפעילות באפי

ח ממשלתיות "ונמכרו אג ח"ש' מ 83 -ח ממשלתיות שקליות בהיקף של כ"כמו כן נרכשו אג. ח"ש

  .  ח"ש 'מ 7- מים בהיקף של כ"נמכרו מק, בנוסף. ח"ש' מ 60 -שקליות בהיקף של כ

ח "אג, ח ממשלתיות שאינן צמודות"הושקעו כספי העמיתים באג, ח"אגנהל יבמסלול מ 8.17

  .פיקדונות בנקאיים והיתרה בנזילות, מים"מק, ח קונצרניות"אג, ממשלתיות צמודות למדד

, 90%- החשיפה הממוצעת למניות בשנת הדוח עמדה על כ, נהל טיטניוםיבאשר למסלול מ 8.18

לשמר  מהלך זה נעשה בתיאום עם הפקדות ומשיכות העמיתים ומטרתו. בהתאם לתקנון הקופה

 .ח קונצרניות צמודות על חשבון חלק מהנזילות"כן הוחזקו אג. שיעור חשיפה זה לאפיק המניות

מבנה תיק , 31.12.2011יום הדוחות הכספים של החברה לעל פי , 2011נכון לסוף דצמבר  8.19

 :ההשקעות של המסלולים המנוהלים על ידי החברה הינו כדלקמן
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מינהל 
 כללי

מינהל 
 טיטניום

 מניות

מינהל 
 ח"אג

 13.24% 8.04% 2.78% מזומנים ושווי מזומנים
ח ממשלתיות "אג

 74.02%  29.70%  סחירות

   25.33% ח קונצרניות סחירות"אג
אופציות ותעודות , מניות

 12.66% 91.90% 28.66% סל
ח קונצרניות לא "אג

   8.89%  סחירות

   3.27% פיקדונות

   0.00% הלוואות

 0.08% 0.06% 1.37% אחרים

 100.00% 100.00% 100.00% 

  

  

        ) ) ) ) באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזים((((    1111201201201201נכון לחודש דצמבר נכון לחודש דצמבר נכון לחודש דצמבר נכון לחודש דצמבר ', ', ', ', מינהל כללימינהל כללימינהל כללימינהל כללי''''להלן הרכב נכסי הקרן במסלול להלן הרכב נכסי הקרן במסלול להלן הרכב נכסי הקרן במסלול להלן הרכב נכסי הקרן במסלול 

  :מסלול מינהל כללי -  מבנה תיק השקעות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.89%

3.27% 1.37%
2.78%

29.70%

25.33%

28.66%

מזומנים ושווי מזומנים

אג"ח ממשלתיות סחירות

אג"ח קונצרניות סחירות

מניות, אופציות ותעודות סל

אג"ח קונצרניות לא סחירות

פיקדונות

נכסים אחרים
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  :מסלול מינהל טיטניום מניות –מבנה תיק השקעות 

91.10%

0.06%

8.04%

מזומנים ושווי מזומנים

נכסים אחרים

מניות אופציות ותעודות
סל

  

  :ח "מסלול מינהל אג - תמבנה תיק השקעו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מושקע אך ורק בתעודות סל העוקבות אחר מדדי " אופציות ותעודות סל, מניות"אפיק  ח "מינהל אגבמסלול * 

  .אגרות חוב ללא השקעה במניות או באופציות

  

  

  

74.02%

12.66% 13.24%

0.08%

מזומנים ושווי מזומנים

אג"ח ממשלה סחיר

אג"ח קונצרני סחיר

נכסים אחרים
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 ::::רווחיות המוצריםרווחיות המוצריםרווחיות המוצריםרווחיות המוצרים ....9999

דמי , בהתאם לכך. עלהחברה פועלת ללא כוונת רווח וגובה דמי ניהול בהתאם להוצאותיה בפו, כאמור

 2011אותם היא גובה מעמיתי הקופה הסתכמו בשנת ") הוצאותיה בפועל"אשר למעשה הינם (הניהול 

   .2010בשנת  ח"שאלפי  3,797 -לעומת  כ, ח"שאלפי  3,741-ב

 ::::מוצרים חדשיםמוצרים חדשיםמוצרים חדשיםמוצרים חדשים ....10101010

) ח"אגמינהל מסלול ( 2008ובחודש דצמבר ) מסלול טיטניום מניות( 2008בחודש נובמבר , כאמור לעיל

בהתאם להוראות . הפעילה החברה את שני מסלולי ההשקעה החדשים שאושרו לה על ידי הממונה

פועלים שני המסלולים כקיצונים למסלול , הנחיות הדירקטוריון וועדת ההשקעות, תקנון הקופה

טיטניום 'ואילו מסלול , יותר מהמסלול הכללי" סולידי"הינו מסלול ' ח"מינהל אג'מסלול . הכללי

  . פועל ברמת סיכון גבוהה יותר' מניות

        ::::עמיתיםעמיתיםעמיתיםעמיתים ....11111111

מוגבל מכוח תקנון הקופה אך ורק לעובדים המיוצגים או ") הלקוחות("צירוף עמיתים לקופה  .11.1

 .מעוףף מיסודה של הסתדרות ה"י הסתדרות המעו"שעשויים להיות מיוצגים ע

והינם לרוב , החברהקשריה של הקרן עם עמיתיה מתבססים על ניסיון ניהולי איכותי ואמין של  .11.2

התקשרות הקרן עם , בהתאם להוראות הדין, יחד עם זאת. בעלי מאפייני התקשרות לטווח ארוך

על ידי משיכת , עמיתיה אינה תחומה בזמן והיא ניתנת לסיום על ידי העמית בכל עת וללא תנאי

 .  הכספים או העברתם לקרן אחרת

, היא כי אין להפלות בין עמיתים בקרןמדיניות הקרן , בהתאם להוראות חוק קופות הגמל .11.3

שיעורי דמי הניהול הנגבים בפועל על ידי החברה הינם זהים , בהתאם לכך. במישרין או בעקיפין

בהיקף שכרו של העמית או , ללא תלות בגודל המעסיק, בין כל העמיתים) באופן יחסי(ושווים 

נובעים מהפרשי עיתוי לחיוב  ההפרשים לכאורה בדמי הניהול בין המסלולים. בנתונים אחרים

 .ההוצאות ולא מהפרש בחיוב המסלולים השונים בהוצאות

לעומת , "עמית שכיר"חשבונות עמיתים במעמד  18,451מנוהלים בקרן  31.12.2011נכון ליום  .11.4

מתוך  .חשבונות 18,816-שהסתכם ב 31.12.2010מספר חשבונות העמיתים בקרן נכון ליום 

 67', מינהל כללי'חשבונות במסלול  17,943מנוהלים  31.12.10 החשבונות המנוהלים ביום

אופי היחסים . 'ח"מינהל אג'חשבונות במסלול  441 -ו' מינהל טיטניום מניות'חשבונות במסלול 

בתקנון הקרן , בחוק קופות הגמל בתקנות קופות גמל, בין היתר, בין החברה לעמיתים מוסדר

 . והנחיות הממונה

  .עמיתים 1,160ופרשו ממנה , עמיתים 795לקרן  הצטרפו 2011בשנת  .11.5

באופן , ניתנת לעמית הזכות לבחור לאיזו קרן להצטרף, בהתאם להוראות חוק קופות הגמל .11.6

, בנוסף. שבכל מקרה אין למעביד זכות להתערב בבחירתו ולקבוע לאיזו קרן יצטרף העמית

הקובע הפקדה בקופת גמל הוראות חוק קופות הגמל קובעות כי במקרה שקיים הסכם קיבוצי 
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אך אם העובד לא , על המעביד לציין בפני העובד כי הוא רשאי לבחור בכל קרן שיבקש, מסוימת

רשאי המעביד להפקיד את תשלומי העובד בקרן , )הגם שעמדה לו האפשרות(בחר בקרן אחרת 

  .עמה שנקבעה בהסכם קיבוצי

קופות גמל (על שירותים פיננסיים  ותקנות הפיקוחחיקוק חוק קופות גמל , יותר מכל אלה  

הביא לתנופה מהותית בפעולות השיווק של  2008-ח"התשס) העברת כספים בין קופות גמל(

כן הגדיל החוק והפרסום שליווה אותו את המודעות . הקופות המתחרות על כספי עמיתי הקופה

 .ליכולת הבחירה אצל העמית ולזכותו היסודית להחליף קופת גמל

שהעבירה את יכולת ההכרעה בנוגע לזהות קופת , לאור רפורמת בכר, כת החברהלמיטב הער .11.7

 .פחתה התלות של קופת הגמל בבחירתם של מעסיקים גדולים -הגמל מהמעסיק אל העובדים 

ואין עמית שהכנסות החברה ממנו בתקופת , לקרן אין תלות בעמית כלשהו בתחום הפעילות .11.8

 .31.12.11ת החברה לפי דוחותיה הכספיים ליום או יותר מסך הכנסו 10%-ח היוו כ"הדו

נכון , עמיתים שכירים בקרן והנתונים בדבר מספרי העמיתים בקרןהתפלגות  תפורטלהלן  .11.9

   ):מתוך סקירת ההנהלה(ח "לתקופת הדו

  

 ::::התפלגות עמיתיםהתפלגות עמיתיםהתפלגות עמיתיםהתפלגות עמיתים

  :התפלגות עמיתים שכירים בקופה 

מספר   וותק בקרן
 חשבונות

 הפקדות  יציאה להשתלמות 
 

  ותמשיכ
סך 

 נכסים

 ח"אלפי ש  תשלומים  מספר  

 131,357  64,496  49,972    -               -            7,209  שנים 3עד 
 3מעל 
 609,600  60,488  55,197    -               -            11,242  שנים

כ"סה   18,451            -               -    105,169  124,984  740,957 

  
  
  
  

   :םהעמיתי חשבונות  שינויים במספר

סוג 
 העמיתים

    
מספר 
  עמיתים

לתחילת 
  השנה

הצטרפו 
  השנה

פרשו 
  השנה

לסוף 
   השנה

    שכירים
    

18,816   
         

795  1,160  
   

18,451 

    כ"סה
    

18,816   
         

795  1,160  
   

18,451 

שבונות ביתרה של מתוכם ח
ח ללא תנועה "ש  500עד 

 בשנה האחרונה 
 2,949  

 

 

 

 1,656 
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            - - - - שיווק והפצהשיווק והפצהשיווק והפצהשיווק והפצה ....12121212

פרסום בכנסים , ובכלל זה פרסום עלונים ומודעות, הקרן מבצעת בעצמה את הפעילות השיווקית .12.1

  .ניהול אתר אינטרנט וכיוצא באלו, וארגון כנסים מקצועיים

, משווק פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני, השיווק קבע כי רק בעלי רישיון יועץ פנסיוניחוק הייעוץ ו .12.2

יהיו רשאים להציע ולהמליץ לעמיתים בדבר סוג מוצר פנסיוני או להעבירו מקופת גמל אחת 

אשר העוסק בו נדרש (במסגרת החוק נקבעה אבחנה בין עיסוק בייעוץ פנסיוני , בנוסף. לאחרת

אשר העוסק בו נדרש לרישיון משווק או סוכן (לבין העיסוק בשיווק פנסיוני ) נסיונילרישיון יועץ פ

ליועץ הפנסיוני אין זיקה לגוף המוסדי ואילו למשווק , בהתאם להוראות החוק).  ביטוח פנסיוני

 ). לרבות היותו עובד הגוף המוסדי(לפחות לגוף מוסדי אחד , הפנסיוני יש זיקה

ווק ועובדים נוספים בעלי רישיון משווק פנסיוני וחלק גדול בחברה מועסקים מנהלת שי .12.3

 . מעבודתם עוסקת בשימור עמיתים ומניעת זליגתם לקרנות אחרות

ובאמצעות ) כ בצמוד לדוחות הרבעונים והשנתיים"בד(כן פועלת החברה בדרכים של דיוור ישיר  .12.4

 .ם וימי עיון שיווקייםהחברה מקיימת מדי פעם כנסי. אמצעי זה מוסרת לעמיתים מידע שיווקי

צפוי התחום , החברה סבורה כי עם כניסתם של הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני בהיקף רחב .12.5

תוך העברת משקל ההשפעה המהותי בתחום הסוכנים מסוכני השיווק , לעבור שינוי של ממש

לא ברור אם יאשר הממונה לקופות ענפיות הפועלות על , בשלב זה. לידי היועצים בבנקים השונים

במידה ואישור כזה . סמך הוצאות בפועל לחתום על הסכמי הפצה עם מחלקות הייעוץ בבנקים

האם בכוונתה , במסגרת מדיניותה, תידרש החברה להחלטה עקרונית ואסטרטגית, יינתן

ת ענפיות לחתום על הסכמי יובהר כי אם יאסור הממונה על קופו. להתקשר בהסכמים כאלה

דבר זה עלול להשפיע באופן מהותי על יכולתה של החברה להתמודד במסגרת שוק קרנות , הפצה

ולפיכך , המשלמות עמלת הפצה(ההשתלמות ולשמר את עמיתיה לבל יעברו לקופות מתחרות 

שלום התקשרות בהסכמי הפצה תצריך ת, מאידך). מופיעות במערכי הייעוץ של הבנקים השונים

תביא להגדלת דמי הניהול המושתים  –ובהכרח , בגין כל עמית אשר יזכה לייעוץ בסניפי הבנקים

 .גם אלו שלא יזכו לייעוץ, על כלל העמיתים

ואין כל , אשר נשען על הערכות החברה, מידע  הכלול בפסקה זו הינו בגדר מידע צופה פני עתיד

  .וודאות בהתממשותו

        : : : : תחרותתחרותתחרותתחרות ....13131313

קיימת תחרות הולכת וגוברת לנוכח משמעויותיה של , ם בו פועלת החברהבתחו, כאמור לעיל 13.1

 2011בשנת  .רפורמת בכר והתקנות והחוזרים אשר פורסמו לאחר חקיקת חוק קופות הגמל

ניתן להבחין בפעולה עקבית ורצופה של ו 2010 התגברה מגמת ניוד עמיתי הקרן יחסית לשנת

 .לים להעברת עמיתים מהקרן לקרנות אחרותמשווקים פנסיונים אשר פוע/ סוכני ביטוח

, חברות ביטוח - הנחלקים לשלוש קבוצות עיקריות , בתחום קופות הגמל פועלים גורמים רבים 13.2

. מפעליים וקופות גמל המנוהלות על ידי גופים פרטיים ובתי השקעות-גופים סקטוריאליים

גם לנוכח , הקיימות מכירת הקופות שבניהול הבנקים הגבירה את התחרות בענף והקבוצות
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כאשר הקרנות , פועלים במשנה מרץ לשיווקם) למעט הקופות המפעליות(, שינויי החקיקה

לרבות מהטעם שעמיתי קופות אלה , המפעליות הן כר נוח לפעולות מסוג זה מטעמים רבים

  . כ במקומות עבודה גדולים אשר בהם קל יותר לסוכנים לפעול"עובדים בד

    

באמצעות הפריסה הרחבה של סניפיהם , י בתוך שנים ספורות יהוו הבנקיםישנה הערכה בשוק כ 13.3

ישנו יתרון לקופות ענפיות בעת , מצד אחד. גורם דומיננטי בתחום הייעוץ הפנסיוני, ויועציהם

, לנוכח הסולידיות היחסית של השקעותיהן ובעיקר דמי הניהול הנמוכים, מתן ייעוץ אובייקטיבי

אזי היא , ם לא תתקשר החברה בהסכמי הפצה עם הבנקים היועציםכי א, כאמור, אולם יתכן

ממסכי ' היעדרותה'ולו רק בשל , עלולה לעמוד בפני מעבר משמעותי של עמיתים לקרנות אחרות

 .היועצים

 –ועמה , במהלך השנה האחרונה הלכה וגברה חדירת הסוכנים לתחום, להתרשמות החברה 13.4

  .תהשפעתם על מעבר עמיתים מקרן אחת לאחר

בהתייחס באופן יחסי לנתוני (על אף שבאופן כללי תשואות הקופה עומדות בתחרות באופן ראוי  13.5

העמיתים  ,התשואות השליליות שנרשמו השנה בשוק ההוןהחברה מעריכה כי בעקבות , )2011

לרבות סולידיות והקטנת סיכונים ודמי , לבד מתשואה, לו לשים דגש גם על שיקולים נוספיםכי

תעלה חשיבותם של , כך שמבחינת מערכת השיקולים של העמית הפוטנציאלי. וכיםניהול נמ

כגורם בעל השפעה מכריעה ) רמות סיכון ושיעור דמי ניהול, לרבות תשואה(ביצועי קופות הגמל 

כי לחלק גדול מהציבור קשה לעבד מידע מורכב , יש לזכור, מנגד. בתחרות בין הגופים השונים

. דע בעניין זה עלול להוות כלי לניצול על ידי משווקים וסוכנים אגרסיבייםוהעדר י, בנושאים אלה

, לא ניתן לחזות את השינויים הצפויים כתוצאה מתהליכי הרגולציה המוגברת, יחד עם זאת

למיטב הערכת . בתחום זה" יצרנים"ההליכים העוברים על שוק קופות הגמל ומהשינוי באופי ה

היא לנתב את חסכונות , ביטוח וחסכון, אגף שוק ההון - וצר מטרת מדיניות משרד הא, החברה

תוך יצירת , המיועדים לשימוש לאחר הפרישה, העובדים בתחום הגמל לאפיקים הפנסיוניים

, המתאימים את המוצרים למאפייניו הייחודיים של החוסך', יליאני'המודל הצ'מנגנונים דוגמת 

 .ובעיקר לגילו

הפכה את , מאפיינים מסוימים בין מוצרי חסכון ארוך טווח רפורמת המוצרים גרמה להאחדת 13.6

והיא עשויה להגביר את התחרות הן , כולם למוצרי קצבה לגיל פרישה ואיחדה את הטבות המס

ביחס למוצרים שעד לרפורמה היו בעלי מאפיינים שונים והן ביחס לגופים המוסדיים המשווקים 

קיטון מסוים בהפקדות השוטפות לענף קופות  עם זאת יתכן. מוצרי ביטוח פנסיוני לסוגיהם

תוך הפניית כספים למקורות פנסיוניים אחרים שביכולתם לתת מענה כולל לכל הצרכים , הגמל

לעומת קופות הגמל , זאת. הפנסיוניים של הלקוח כולל ביטוח למקרי נכות ומוות ומתן קצבה

 .כדוגמת קרן השתלמות המעניקות פתרון לחיסכון בלבד

הנסמך על הערכות , כי רוב המידע הכלול בסעיף זה לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתידיובהר 

  .החברה ואשר אין כל ודאות בהתממשותו
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סך נכסי קופות הגמל וקרנות ', גמלנט'על פי נתוני משרד האוצר כפי שמפורסמים באתר  13.7

מרביתה של . ח"שמיליארד  294-והגיע לשווי כולל של כ 4% - בכ 2011בשנת  קטןההשתלמות 

  .הירידה בהיקף הנכסים מיוחסת לתשואות השליליות

 112-כ, ח בקופות לתגמולים ואישיות לפיצויים"מיליארד ש 160-כקופות גמל אלה כוללות  13.8

מליון  791 -ח בקופות מרכזיות לפיצויים וכ "מיליארד ש 21 -כ, ח בקרנות השתלמות"מיליארד ש

 .ח של קופות למטרות אחרות"ש

ח בסוף שנת  "מיליארד ש 220 - מ, 30% -גדל שווי הענף במעל מ 2011 – 2009השנים בשלוש  13.9

  .2011ח בסוף שנת "מיליארד ש 294עד לכדי , 2008

לעומת  -2.98% -ל 2011התשואה הממוצעת הנומינלית ברוטו של כלל קופות הגמל הגיעה בשנת  13.10

  .2009בשנת   28.60% -ו 2010בשנת  9.90%

המבטאת , 22%הייתה התשואה הנומינלית ברוטו המצטברת בשיעור  2011 – 2007בחמש השנים  13.11

  .4.1%תשואה שנתית ממוצעת של 

מ היא "החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע 13.12

נתח , למועד הדוח. אשר פועלים בו מספר רב של מתחרים, וותיקות בתחום קופות הגמלהמ

, הקרנות המתחרות בקופה. מנכסי קרנות ההשתלמות בישראל 0.66%-הווה כהשוק של הקופה מ

  ).למעט קרנות ההשתלמות הענפיות(כל קרנות ההשתלמות לשכירים הפועלות בשוק , הן כאמור

 ::::עונתיותעונתיותעונתיותעונתיות ....14141414

בהן חלק מהותי מן ההפקדות מתבצע סמוך לסוף השנה , בניגוד לקרנות ההשתלמות לעצמאים

שתלמות לשכירים אין מגמות עונתיות עליהן ניתן להצביע באופן מובהק בתחום קרנות הה, הקלנדרית

  .מאחר וההפקדות מבוצעות חודש בחודשו, בצד ההפקדות

 : : : : רכוש קבוע ומיתקניםרכוש קבוע ומיתקניםרכוש קבוע ומיתקניםרכוש קבוע ומיתקנים ....15151515

, החברה שוכרת יחד עם קרן רום משרדים לצורך פעילות המזכירות והניהול האדמיניסטרטיבי שלה

, י החברות משתמשות במשותף בציוד משרדישת. כשכל חברה חתומה על הסכם שכירות עצמאי

והוצאות , כאשר שווי הרכוש מחושב עבור כל חברה בנפרד, מחשוב וריהוט משרדי, מערכות תקשורת

בנוסף מחזיקה החברה ציוד משרדי ומערכות המשמשות את החברה לבדה . השימוש משולמות בנפרד

  .והינם רכוש החברה

 נכסים לא מוחשייםנכסים לא מוחשייםנכסים לא מוחשייםנכסים לא מוחשיים ....16161616

. מידע הכולל את פרטי העמיתים וכן את פרטי המעסיקים של העמיתיםהחברה מנהלת מאגר  16.1

- א"התשמ, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, המאגר רשום בפקס מאגרי מידע במשרד המשפטים

1981.  

 . שם הקרן הינו נכס לא מוחשי בעל מוניטין בתחום קופות הגמל, להערכת מנהלי החברה 16.2
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 הון אנושיהון אנושיהון אנושיהון אנושי ....17171717

 מבנה ארגונימבנה ארגונימבנה ארגונימבנה ארגוני

מנוהלת החברה , בנוסף). חיצוני(ומנהל כספים , ל"מנכ, דירקטוריוןבאמצעות ת החברה מנוהל  .17.1

  .כמפורט להלן, תפעול ומזכירות, צוות מנהלה, מנהלת שיווק, מזכיר חברהבאמצעות 

התבצעה פעילות החברה בעיקר מתוך המנהלת המשותפת לה ולשתי  2008עד לתום חודש אפריל   17.2

מזכיר , המנהלת המשותפת כללה צוות עובדים). וקרן רעות קרן רום(חברות מנהלות נוספת 

  .מנהלת ועוד

ח חיצוני הוחלט בחברה "בהמשך לדוח הביקורת שבוצע על ידי משרד האוצר באמצעות משרד רו  17.3

ופיצולה ) אשר שירתה שלוש קרנות השתלמות כאמור(על הפסקת פעילות המנהלת המשותפת 

פוצלה פעילות החברה מפעילות במנהלת  2008ריל בסוף חודש אפ. למזכירויות נפרדות

, החברה העבירה את משרדיה למבנה אחר. והחברה עברה לפעול ממשרדים חדשים, המשותפת

והיא פועלת כיום מתוך משרדים אלו כאשר המבנה מוחזק על ) יחד עם קרן רום(ביצעה בו שיפוץ 

 . ידה בשיתוף יחד עם קרן רום

חברה הסכם על חלוקת הוצאות משותפות עם החברה המנהלת של חתמה ה 2009בחודש אוגוסט   

צד קשור וזאת לאחר שהחברה  –מ "רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע

. המנהלת ורום חתמו בחודש פברואר על הסכמי שכירות למשרדים משותפים לשתי החברות

ם מחולק בין שתי החברות חולקות ביניהן את שטח המשרדים כך שחלק משטח המשרדי

הוצאות המשרדים אשר לא ניתן לייחס . החברות והיתרה משמשת את שני הצדדים במשותף

מחולקים ומשולמים בהתאם לחלקן היחסי ) תקשורת וכדומה, ארנונה, חשמל(לאחת החברות 

  .של כל אחת מהחברות כאשר החברה נושאת בשליש מההוצאה ורום ביתרה

לכל תקופת השכירות והוא יוארך אוטומטית במידה והצדדים יאריכו  תוקפו של הסכם זה הוא       

    .את תוקפו של הסכם השכירות עד תום תקופת השכירות החדשה

ומזכירות , עובדים אשר פועלים בתחומי תפעול 3לאחר פיצול המנהלת המשותפת גייסה החברה   

ים בתחומי התפעול עובד 2נכון למועד הדוח מועסקים בחברה ). 2009חלקם גויסו בשנת (

  .והמזכירות

 .העובדיהחברה נושאת במשכורותיהם ובזכויותיהם הסוציאליות של     17.4

   - מצבת העובדיםמצבת העובדיםמצבת העובדיםמצבת העובדים     17.5

 )ל"סמנכ(מזכיר חברה , ל החברה"מנכהחברה כוללת את מצבת העובדים של , ח"למועד הדו

ינם נמנים על עובדי א ,ח זה"כמפורט לעיל בדו, עובדי המזכירות המשותפת. ומנהלת שיווק

  .החברה
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 מספר עובדים ליום             

31.12.2010 31.12.2011  

 ל"מנכ 1 1

 -   פברואר מחודש( ל"סמנכ 1 1

 )מזכירהתפקיד הוגדר כ

 מנהלת שיווק 1 1

 תפעול ומזכירות 2 3

  :ונושאי משרה בחברה הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה של עובדים   17.6

הוחלו הוראות " המינהלת המשותפת"החברה אשר שימשה בעבר עובדת  תעובדעל  17.6.1

עם . המסדיר את תנאי העסקתה, ההסכם הקיבוצי לעובדי מוסדות ההסתדרות

שלא החילו את ההסכם הקיבוצי , העובדים האחרים נחתמו חוזי העסקה אישיים

גין החליטה הנהלת החברה על הענקת גמול דיפרנציאלי לעובדים ב, בנוסף. האמור

המבוסס על מדידה כמותית של מידת הצלחתם ברמה  ,פעולות שיווק ושימור

ביטול בקשות מעבר (חודשית בצירוף עמיתים חדשים ובשימור עמיתים קיימים 

 .וזאת מעבר להסדר האמור, )לקרנות אחרות

הסתיימו יחסי עובד  30.11.2011בהתאם להסכם שאושר על ידי החברה ביום  17.6.2

המשמש כדירקטור בחברה מטעם הסתדרות המעוף לבין , ל"מעביד בין המנכ

ל דירקטור ללא שכר ומבלי "משיך בתפקידו כמנכהל "המנכ, עם זאת. החברה

כפי שאושר מבנה ההתקשרות . שמתקיימים יחסי עובד מעביד בינו לבין החברה

וכן החזר , המורכב מגמול שנתי וגמול לפי ישיבה, הינו תשלום גמול דירקטורים

על ידי האורגנים  שאושרכפי , לחברה ל"המנכ להסכם ביןבהתאם  ,בנוסף. הוצאות

למענק חד פעמי בסך של זכאי ל "המנכ, 30.11.2011בנוסחו הסופי מיום  של החברה

 40,000- ולאחר חתימתו ימים  7שולמו לו מתוכם ח "ש 40,000כאשר  ,ח"ש 80,000

בתום תקופת בכפוף לעמידתו בהוראות ההסכם  וח הנותרים ישולמו ל"ש

נוסחו הראשון של ההסכם אושר על ידי יצוין כי  .החברה ההתקשרות בינו לבין

ולאחר מכן נערכו בו מספר שינויים עד לאישורו הסופי  26.5.2011החברה עוד ביום 

, נוסחי ההסכם אושרו על ידי ועדת הביקורת .כאמור לעיל 30.11.2011ביום 

 .דירקטוריון והאסיפה הכללית של החברהה

, ל החברה"סמנכסיים את עבודתו בחברה ) 2012פברואר (ח "לאחר תקופת הדו 17.6.3

והוא מועסק בהסכם  מזכיר חברה המשמש גם כקצין ציות ורגולציהובמקומו מונה 

 .העסקה אישי

 . פי הסכם העסקה אישי שנחתם עימה-מנהלת השיווק מועסקת על 17.6.4
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בהתאם , גמול שנתיחברי ועדת ההשקעות זכאים לגמול השתתפות בישיבות וכן ל 17.6.5

בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של , לעקרונות שאומצו ואושרו בועדת הביקורת

 .החברה

ר ועדת ההשקעות והשני "לחברה שני דירקטורים חיצוניים האחד משמש גם כיו 17.6.6

 .הדירקטורים החיצונים מקבלים שכר בהתאם להוראות הדין. ר ועדת הביקורת"כיו

המשמש , ר הדירקטוריון"יו למעטפקידם ללא שכר חברי הדירקטוריון מכהנים בת 17.6.7

הוחלט  25.3.2008 מיום בהחלטת דירקטוריון החברהאשר  ,גם כחבר ועדת השקעות

עבור כל ישיבת , כי יקבל גמול בשיעור זהה לזה הניתן לדירקטור חיצוני מן השורה

   .דירקטוריון או ועדת דירקטוריון בהן ישתתף בתוקף תפקידו

  

 :הדרכה ופיתוח ההון האנושי, בהכשרההשקעות  17.7

ובכלל זה קיום קורסים והשתלמויות חיצוניות , החברה נוהגת לקיים הכשרות מעת לעת  

הכשרות אלו מיועדות בעיקר לנושאי משרה בקרן ולגורמים הקשורים עם פעילות . ופנימיות

ואשר  ת הגמלהדירקטורים בכנס השנתי של ענף קופומרבית השתתפו  2011במהלך שנת . הקרן

   .סוגיות מקצועיות רלבנטיותעסק ב

 : : : : נותני שירותיםנותני שירותיםנותני שירותיםנותני שירותיםספקים וספקים וספקים וספקים ו .18181818

לבד מהגורמים . בניהול הקופה מסתייעת החברה המנהלת בספקים ונותני שירותים חיצוניים 18.1

כן מסתייעת החברה . )ש"ויועמ מבקר, מנהל כספים, מנהל חשבונות, ח"רו(החיצוניים הקבועים 

 :ם לחברה ולעמיתיה שירותים ולהלן יפורטו העיקריים שבהםבספקים שונים אשר מעניקי

המספק שירותי , בנק הפועלים משמש כמנהל תפעולי של חשבונות עמיתי הקופה –בנק הפועלים  18.2

החברה התקשרה עם בנק הפועלים ביום . ב"אדמיניסטרציה וניהול חשבונות העמיתים וכיוצ

ה שירותים לרבות שירותי ניהול לחשבונות בהסכם חדש לפיו התחייב הבנק לספק לחבר 21.5.08

 .עמיתי החברה ושירותים נוספים בקשר עם פעילות החברה

החברה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה , כפוף להוראות ההסכם, למיטב הערכת החברה  

  .הבלעדי להחליף את הבנק נותן שירותי התפעול לחברה

ע עבור החברה את שירותי ניהול הסכם לפי היא תבצ, פסגותהחברה חתמה עם  -פסגות  18.3

במסגרת פעילות . 2008ההסכם עם חברת פסגות נחתם בין הצדדים בחודש אפריל . ההשקעות

כחלק ממדיניות ההשקעה שלה המותווית , מבצעת החברה, ההשקעות השוטפת של נכסי הקופה

עם גופי התקשרויות , באמצעות חברת פסגות, על ידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות שלה

נחתמה  10.10.2010ביום  .קרנות נאמנות וכיוצא באלו, השקעה שונים המנהלים קרנות הון

יופחתו דמי הניהול המשולמים על ידי החברה בגין  1.7.2010תוספת להסכם לפיה החל מיום 

  . 0.035%לשיעור של  0.07%ניהול ההשקעות משיעור של 
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בצעת החברה כחלק ממדיניות ההשקעה מ, במסגרת פעילות ההשקעות השוטפת של החברה 18.4

התקשרויות עם גופי השקעה , המותווית על ידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות שלה, שלה

 . קרנות נאמנות וכיוצא באלו, שונים המנהלים קרנות הון

חויבו קופות הגמל לערוך אחת לשלוש שנים , בהתאם לתקנות קופות הגמל והנחיות הממונה 18.5

לבחירת ספק ) חברי בורסה" ברוקרים("לפחות ארבעה ספקים  קחו חלקיו יבהליך תחרותי 

 2009במאי  20אימצה ביום  החברה"). 'ברוקראז("שירותי רכישה ומכירה של נכסים פיננסיים 

 עלמהם חתמה החברה  5ברוקרים אשר עם  14שבמסגרתו נבחרו , את תוצאות ההליך התחרותי

ומכירה של נכסים פיננסיים ונכון למועד עריכת דוח זה הסכמי התקשרות למתן שירותי רכישה 

 .ממשיכה החברה את ההתקשרות עימם, למועד ההליך הבאועד 

ראו  -ע המשולמים לבנק הפועלים "לפירוט עמלות קניה ומכירה ועמלות דמי משמורת של ני  

 .31.12.2011ליום הקופה לדוחות הכספיים של  18ביאור 

         השקעותהשקעותהשקעותהשקעות    .19191919

  . שותפויות ומיזמים, בחברות מוחזקות חברהמהותיות של ה הות השקעפעילוי אין 

     מימוןמימוןמימוןמימון.  20202020

באמצעות דמי הניהול המשולמים מחשבונות עמיתי החברה החברה מממנת את פעילותה  20.1

 .בהתאם להוצאות החברה בפועל

 .החברה אינה עושה שימוש במקורות מימוניים כלשהם 20.2

   מיסוימיסוימיסוימיסוי        .21212121

כחברה מנהלת של קופת גמל , החברה. רך דיווח לרשויות המסהחברה נחשבת כמוסד כספי לצו

  .ולפיכך אינה חייבת במס, אינה פועלת למטרת רווח, ענפית

ולפיכך הכנסותיה פטורות  2012לדצמבר  31בתוקף עד  אושרה כקופת גמל לצרכי מס הכנסה הקופה

  .לפקודת מס הכנסה) 2( 9ממס בהתאם לסעיף 

  .31.12.2011הכספיים ליום  לדוחות 17ביאור גם ראו , לעניין זה

     ביטוחביטוחביטוחביטוח

ביטוח אחריות מקצועית על פי הסכומים המפורטים בתקנות השקעות  2011החברה ערכה בשנת  21.1

הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים (משותפות בנאמנות 

  .1995-ו"תשנ, )ועובדים בהם

וליתר , לדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה החברה ערכה ביטוח נושאי משרה, כמו כן 21.2

 .נושאי המשרה בה
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 ::::מגבלות ופיקוח על פעילות החברהמגבלות ופיקוח על פעילות החברהמגבלות ופיקוח על פעילות החברהמגבלות ופיקוח על פעילות החברה    .22222222

להלן יפורטו הוראות הדין החלות על פעילות החברה והשינויים שהיו בהם בעת האחרונה אשר יש בהם 

  :כדי להשליך על פעילות החברה

        כללי כללי כללי כללי     ––––רפורמת בכר רפורמת בכר רפורמת בכר רפורמת בכר 

הכנסת חקיקה הנוגעת להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי  אישרה 2005ביולי  25ביום 

השליטה , חקיקת זו מסדירה את ניתוק קשרי הבעלות"). רפורמת בכר("העניינים בשוק ההון בישראל 

על רקע הריכוזיות בשוק ההון במערכת הבנקאית , שבין המערכת הבנקאית לבין קופות הגמל, והניהול

נים בין פעילותם של הבנקים כיועצי השקעות לבין פעילותם כבעלים ומנהלים של וניגודי העניי, בישראל

  .קופות הגמל

בהתאם לחקיקה שתוקנה בעקבות רפורמת בכר הפכה קופת גמל התאגידית לגוף הפועל מכוח  22.1

המאושרת על ידי משרד האוצר בהתאם להוראות , תקנון והמוחזק בנאמנות על ידי חברה מנהלת

, חוק קופות הגמל מטיל מגבלות על יכולת החזקת השליטה בקופת גמל, בנוסף. חוק קופות גמל

תוך קביעת חריג ביחס למי שהחזיק ערב תחילת חוק קופות (ומתנה אותה באישור משרד האוצר 

כתוצאה מרפורמת בכר הותקנו תקנות , בנוסף). מאמצעי שליטה בחברה 5%- הגמל ביותר מ

הקובעות הוראות  2006-ו "התשס, )עמלות הפצה) (ת גמלקופו(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

לגבי גובה עמלות ההפצה שמנהלי קרנות הנאמנות ומנהלי קופות הגמל יהיו רשאים לשלם עבור 

למועד הדוח לא חתמה החברה על הסכמי הפצה כלשהם עם גופים משווקים או . הפצת מוצריהם

  . עם גופי ייעוץ פנסיוני

  ת רפורמת בכרשינוי חקיקה בעקבו      

נערכו תיקונים רחבי היקף בתקנות  2004במהלך שנת  - שינויים בהוראות מיסוי קופות גמל 22.2

במסגרת תיקונים אלו נקבעו התנאים . 2005שחלקם נכנס לתוקף במהלך שנת , קופות הגמל

חוק הפיקוח על פורסם ברשומות  28.1.08ביום . הדרושים לביצוע העברות בין קופות גמל

תיקון "). 3' תיקון מס: "להלן ( 2008- ח"התשס, )3' תיקון מס) (קופות גמל(פיננסיים שירותים 

וכולל שורה של תיקוני חקיקה בחוקים העיקריים החלים על  23.1.08זה התקבל בכנסת ביום 

חוק הפיקוח על הביטוח וחוק הפיקוח , תקנות מס הכנסה, קופות גמל לרבות בחוק קופות גמל

חוק : "להלן( 2005 –ה "התשס) שיווק ומערכת סליקה פנסיונים, ייעוץ(ים על שירותים פיננסי

עיקר התיקונים עוסקים בקופות גמל לקצבה ובהסדרת המבנה המשפטי של  ").הייעוץ והשיווק

בוצעה האחדת כללי המיסוי ובוצעו התאמות לנדרש בהוראות ההסכם , כמו כן. קופות אלה

  . הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני במשק

ניוד עמיתים בין קופות גמל חייב להיעשות לפי כללים אשר מוסדרים גם הם בחקיקה , מעבר לכך 22.3

- ה"התשס( )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ובעיקר ב

) קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  פורסם ברשומות 24.3.08ביום). 2005

המסדירות את המעבר בין מוצרי החיסכון  2008 –ח "התשס) ת כספים בין קופות גמלהעבר(

מטרת . צווים וחוזרי האוצר, הפנסיוני השונים לרבות קרן השתלמות והנושא מוסדר גם בתקנות

ולפרט את , והתקנות להסדיר את  הליכי העברת הכספים בין קופות גמלעניין זה בהעוסק החוזר 
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את מועדי העברת הכיסוי הביטוחי ואת הנתונים אשר נדרש , ברת הכספיםלוחות הזמנים להע

 .  להעביר בין החברות המנהלות

ניתן משנה תוקף בחוק קופות הגמל , במסגרת רפורמת בכר -  בחירת קופת הגמל על ידי העובד  

לזכות העובד לקבוע את זהות הגוף שינהל עבורו את קופת הגמל אשר קיבל ביטוי גם בתקנות 

 2008 –ח "התשס) העברת כספים בין קופות גמל) (קופות גמל(פיקוח על שירותים פיננסיים ה

יכול העובד , בהתאם לכך. העברת כספים בין קופות גמל 2008-9-11ובחוזר גופים מוסדיים 

חיזוק לכך ניתן . לדרוש ממעסיקו להפקיד כספים אלו בקרן ההשתלמות שנבחרה על ידו

   .3' במסגרת תיקון מס

 :להלן בהרחבה עיקרי החקיקה החלה על פעולות החברה והקופה

חוק זה חוקק כחלק מחקיקת בכר והוא העלה לדרגת חוק חלק מההוראות  –חוק קופות גמל  22.4

החוק מסדיר את מסגרת היחסים בין העמית . השונות שהיו קבועות בעבר בתקנות קופות גמל

החוק קובע הוראות לעניין התנאים . לותהאופן ניהולה ודרכי פעי, את הקמתה, והחברה המנהלת

וכן הוראות לעניין קבלת היתרי שליטה , לקבלת רישיונות של קופות הגמל וחברות מנהלות

חוק קופות הגמל מחיל חלק מהוראות הפיקוח הדנות בהחזקת . והיתרי החזקה בחברה מנהלת

  . אמצעי שליטה בחברה מנהלת

שעניינן מינוי אורגנים ובעלי , ך חוק הפיקוח על הביטוחחוק קופות גמל מחיל הוראות שונות מתו  

כשירותה ודרכי , וכן מסדיר את פעילותה של ועדת השקעות, תפקידים אחרים בחברה מנהלת

  . תפקודה

ביטוח וחסכון במשרד האוצר , חוק קופות גמל כולל הוראות לעניין סמכות הממונה על שוק ההון  

וכן , כות המפקח לקבוע הוראות לניהול תקין אצל המבטחליתן הוראות ניהול תקין בדומה לסמ

קנסות אזרחיים ועבירות פליליות בדומה לחוק הפיקוח , והוראות דומות לעניין עיצומים כספיים

  . על הביטוח

פנסיוני הרצוי לו אפילו אם נקבע /החוק קובע את זכאותו של העובד לבחור בהסדר הביטוחי  

נאסר על מעביד להתנות את הפקדת הכספים , וק קופות הגמלבמסגרת ח. אחרת בהסכם או בדין

. בקופת הגמל שבחר העובד בכך שיבחר בקופה מסוימת או בקופה מתוך רשימה שקבע המעביד

במקביל נקבע שהוראות שנקבעו בהסכם או בדין יהוו ברירת מחדל אם העובד לא מימש את 

  .בחירתו על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן

, תנאי משיכת כספים, כגון, ות הגמל כולל גם הוראות המופיעות בתקנות קופות גמלחוק קופ  

נותר עדיין . ב והעלה אותם לדרגה של חוק"וכיו, עיקול, איסור על שעבוד זכויות בקופות גמל

  .לקבוע הוראות בעניינים אלה בתקנות שיותקנו על פי חוק זה

המסדירים את דרך פעולת חברה המנהלת קופת מכוחו של חוק קופות גמל הותקנו תקנות שונות   

ז "התשס, )דירקטוריון וועדותיו) (ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים גמל לרבות 

ועדות הדירקטוריון , אשר קבעו אמות מידה וכללים לעבודת הדירקטוריון של החברה 2007

  .       ועוד) בכללן ועדת הביקורת(
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אישורן , ופות גמל מסדירות את כל הנושאים הקשורים בהקמתןתקנות ק – תקנות קופות גמל 22.5

, ההון העצמי והביטוח של החברה המנהלת, לרבות דרישות הרישוי, ואופן ניהולן של קופות גמל

השקעת , תשלומים לעמיתים, השימוש בכספי קופות הגמל, התשלומים שיש לבצע לקופות הגמל

לרבות קביעת הוראות (עת כספים בקופות גמל כספים של קופות גמל ומגבלות הקיימות להשק

, )לעניין מינוי ועדות השקעה והחובות המוטלות על חברה מנהלת ביחס לניהול קופות הגמל

הוראות לעניין מתן , גובה דמי ניהול, חישוב רווחיהן וחלוקתם, הוראות לעניין שערוך נכסיהן

  .'הגשת דינים וחשבונות וכו, דיווחים לעמיתים

חוק הייעוץ והשיווק הוא חלק מחקיקת בכר  –ותקנות שהותקנו מכוחו  וץ והשיווקחוק הייע 22.6

לרבות קביעת הוראות לעניין , והוא מסדיר את העיסוק בייעוץ ושיווק של המוצרים הפנסיוניים

, איסורים והגבלות החלים לעניין העיסוק בייעוץ ושיווק פנסיוני, חובות, חובת הרישוי ותנאיו

לרבות סמכות הממונה להוציא הנחיות לניהול תקין , הפיקוח על בעל רישיוןהוראות לעניין 

וכן הוראות המקנות לממונה סמכות להטיל עיצומים וקנסות , שמירה על עסקי מבוטחים

  . אזרחיים לרבות סנקציות פליליות

ר כאש –היועץ והמשווק  –בחוק הייעוץ והשיווק הוגדרו שני עיסוקים הדורשים הכשרה ורישוי   

אשר בעיקרה הינה קבל טובת הנאה , "זיקה"ההבחנה בין יועץ למשווק מבוססת על קיומה של 

גופים הפועלים . או השתייכותו של אדם לגוף מוסדי, בקשר עם ביצוע עסקה מהגוף המוסדי

תאגיד בנקאי , יחד עם זאת. בשוק ההון נדרשים לבחור בין עיסוק בשיווק לבין עיסוק בייעוץ

בין , למעט חריגים הכוללים, טים בו או הנשלטים על ידו יוכלו לעסוק בייעוץ בלבדוהגופים השול

העיסוק בשיווק פנסיוני . מוצרים מובנים של התאגיד הבנקאי אותם הוא יורשה לשווק, היתר

   .ייוחד לגוף מוסדי או לסוכן ביטוח פנסיוני שיקבלו רישיון משווק

, המשווק של המוצר הפנסיוני חויבו בחובות אמוןהן היועץ והן  – חובות היועצים המשווקים 22.7

לרבות התאמת סוג המוצר ללקוח מתוך כלל סוגי , זהירות וחובת התאמת השירות ללקוח

בבחירת . 'הרכב נכסיו וכו, לאחר בחינת צרכיו הפנסיוניים של הלקוח, המוצרים הפנסיוניים

לייעץ בין מגוון המוצרים יחויב , לרבות הבנקים, היועץ: המוצר הפנסיוני קיימת אבחנה

ואילו המשווק רשאי לייעץ אך ורק ביחס למוצרים אשר יש לו זיקה , הרלוונטיים המוצעים בשוק

על המשווק הוטלה חובה להביא לידיעת לקוחותיו את העובדה כי הוא משווק ואת . אליהם

צר על ידי תהליך הייעוץ ללקוח והבחירה של המו. הזיקה שיש לו למוצרים המשווקים על ידו

  .הלקוח ילווה בתיעוד מתאים

עובדי גוף מוסדי העוסקים בשיווק מוצרים פנסיוניים חייבים  –שיווק על ידי הגופים המוסדיים  22.8

לרבות תקופת התמחות , בכפוף לפטורים שונים שהוענקו במסגרת התקנות" (משווק"ברישוי 

  ). קבהם יצטרכו לעמוד לצורך קבלת רישיון של משוו, ותנאים אחרים

, כן נקבעו במסגרת חוק הייעוץ והשיווק מגבלות שונות להתקשרות של יועץ פנסיוני עם מעסיק  

לרבות איסור על תאגיד בנקאי להתקשר עם מעסיק או ארגון מעסיקים לצורך מתן ייעוץ 

  .לעובדים

יים תקנות הפיקוח על שירותים פיננס 2006מכוח חוק קופות גמל הותקנו בחודש פברואר , כמו כן  

  . המגדירות את העמלה שתגיע ליועצים, 2006 -ו"תשס, )עמלות הפצה) (קופות גמל(
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, הכשרה, מכוח הוראות חוק הייעוץ והשיווק הותקנו תקנות המסדירות את נושאי הרישוי, בנוסף  

לרבות תקנות לעניין , יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח

  .יועצים ולמשווקים שעסקו בתחום פנסיוני לפני כניסת החוק לתוקףפטור ל

חוק זה מעניק במקרים מסוימים הגנה לעובד במקרה  – 1958- ח"התשי, חוק הגנת השכר 22.9

במסגרת חוק קופות גמל . לרבות הקניית זכויות, שהמעביד אינו מעביר את ההפרשות לקופת גמל

עבירה פלילית והוגדל הקנס על מעביד שלא העביר באופן שנקבעה , תוקן חוק הגנת השכר האמור

והוטלה חובה על נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות ככל שניתן , כספים שניכה משכרו של העובד

 . הפרת חובה זו תגרור תשלום קנס לפי חוק העונשין. ל"למנוע את העבירה הנ

סדרו נושאים נוספים לרבות בתיקון נקבעו והו, נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת השכר 1.2.09ביום 

במסגרת . ומסירת תלוש מפורט, רישום שעות העבודה, חובת המעסיק לניהול פנקס פרטי השכר

לרבות בגין חלקו בקרן (התיקון הוספה הוראה לפיה את הסכומים שנוכו משכרו של העובד 

. ם השכריום מהיום התשיעי שבו אמור היה להיות משול 30יש להעביר ליעדם תוך ) ההשתלמות

, ונושא המשרה האחראי בו, אי העברת הסכומים שנוכו במועד מהווה עבירה פלילית והמעסיק

 - כ (לחוק העונשין ) 4)(א(61צפוי לשנתיים מאסר או לקנס הגבוה פי חמש מהקנס הקבוע בסעיף 

העונש מוגדל למאסר של , אם אי העברת הכספים שנוכו בוצעה בנסיבות מחמירות). ₪ 202,000

נקבע שסעיף זה בדבר הסנקציה הפלילית נכנס . מהקנס הקבוע 6חודשי מאסר או פי  30עד 

  . 6.7.08לתוקף כבר ביום 

בחוק זה קבועות הוראות לעניין הגנת פרטיותם של  – 1981- א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות 22.10

ות חובותיו של מנהל מאגר מידע והורא, רישום: הוראות בנושא מאגרי מידע, אנשים ובהקשר זה

  . לעניין השימוש בו

החוק . פורסם חוק תובענות ייצוגיות 2006בחודש מרץ  – 2006 - ו"תשס, חוק תובענות ייצוגיות 22.11

ובכלל זה המטרה לקבוע כללים אחידים לעניין הגשה  כולל סעיף המגדיר את מטרותיו של החוק

קדם את אכיפת הדין וניהול של תובענות ייצוגיות לשם שיפור ההגנה על זכויות ובמסגרת זו אף ל

החוק ביטל את כל הסדרי החקיקה הספציפיים לעניין תובענות ייצוגיות . והרתעה מפני הפרתו

  .ותחתם נקבעה שורה של כללים לגבי כלל התובענות הייצוגיות

                1111201201201201חוזרים וחקיקה אשר פורסמו בשנת חוזרים וחקיקה אשר פורסמו בשנת חוזרים וחקיקה אשר פורסמו בשנת חוזרים וחקיקה אשר פורסמו בשנת 

        ::::חוזריםחוזריםחוזריםחוזרים 

, בגיבוש תשתית אחידה להסדרה, המשיך אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר 2011בשנת 

  .לפיקוח ולאכיפה על כלל הגופים המוסדיים המנהלים קופות גמל

ח ואשר להם השפעה על "להלן סקירה בדבר חוזרי הממונה והתקנות העיקריות שהותקנו בתקופת הדו

וחלקן ייכנס לתוקף  2011כאשר חלק מההוראות נכנסו לתוקף בשנת , תחום הפעילות של החברה

 .2013-ו 2012במהלך 



 

 

37

): 22.12.2011מיום ( בדבר סך נכסי החיסכון לטווח ארוך 2011-9-11 חוזר גופים מוסדיים 22.12

לטווח ארוך ולעדכן את סכומיהם לצורך חישוב  חיסכוןלפרט את נכסי ההינה חוזר המטרת 

 .לטווח ארוך חיסכוןנתח השוק המקסימאלי שרשאי אדם להחזיק בתחום ה

מיום ( נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים בדבר טיוב 2011-9-10 חוזר גופים מוסדיים 22.13

ככל , חוזר להגדיר את הפעולות הנדרשות מגוף מוסדי כדי להבטיחהמטרת ): 21.12.2011

החוזר . זמין וניתן לאחזור, שלם, במערכות המידע יהיה מהימן, שרישום זכויות עמיתים, הניתן

וניהול פרויקט הטיוב ולוחות זמנים לביצוע קובע מסגרת עבודה כללית לפרויקט הטיוב 

בהתאם יהיה פרויקט הטיוב ביצוע , יחד עם זאת .מיום פרסומוחוזר התחילת . הפרויקט

 -  מודל מיפויבניית  .2012 בדצמבר 31עד ליום  - עריכת סקר פערים :כדלקמןללוחות הזמנים 

סידור המידע הקיים  .2013 ברבספטמ 30עד ליום  -  הכנת תכנית עבודה .2013 במרץ 31עד ליום 

טרם ימי עסקים  14תוך  -לממונה  הגשת דיווחים .2014 בספטמבר 30עד ליום  - ושמירתו

 .2016 ביוני 30עד ליום  - טיובסיום פרויקט ה. ביצוע התיקון

מידע ללקוח שמבקש למשוך את כספו ממוצר  בדבר מתן 2011-9-9 חוזר גופים מוסדיים 22.14

נתון כללי שציין גוף מוסדי בפני חוסך החוזר מבהיר כי ): 14.11.2011ם מיו( הבהרה - פנסיוני 

 נתון כללי .אינו נכלל בגדר עיסוק בשיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ, בעת משיכת כספים

בהם מתן מידע טכני , נתון או עובדה אשר אינם תלויים במאפייני החוסךמוגדר בהבהרה כ

ידוע הלקוח , השלכות המס של משיכת כספים שלא כדין התנאי הזכאות למשיכ :בלבד לגבי

משיכת כספים או משיכה . "שמירת וותק"לגבי האפשרות להעמיד הלוואה לטובתו בקופה ו

העברת כספים בין מסלולי השקעה או מסלולי ביטוח באותו מוצר כוללת  אינהלעניין ההברה 

 .יוני אחד לאחרפנסיוני והעברת כספים מסוג מוצר פנסיוני או ממוצר פנס

מטרת ): 8.8.2011מיום ( ללקוחות גופים מוסדיים בדבר שירות 2011-9-7חוזר גופים מוסדיים  22.15

לשם כך קובע החוזר  .חוזר להבטיח רמה נאותה ושיפור מתמשך בשירות אותו מקבל הלקוחה

כי הנהלת הקופה תקבע אמנת שירות בהתאם למדיניותו אשר לכל הפחות תכלול עקרונות 

מסירת מידע מלא , תקשורת יעילה וזמינה עם הלקוחות, יחס הוגן ומכובד ללקוחות :כגון

 .וענייני בהתאם לפניית הלקוחות ואפשרות השגה של הלקוח על רמת השירות הניתנת לו

איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול  בדבר 2011-9-6חוזר גופים מוסדיים  22.16

איסוף מידע סטטיסטי החוזר מורה על ): 28.3.2011מיום ( םבבקשות למשיכה והעברת כספי

יאפשר פרסום מדדים ביחס לאופן הטיפול של גוף מוסדי בבקשות למשיכת כספים ולהעברת ש

  .מדדים אלו יהוו כלי נוסף לעמיתים פוטנציאליים בבחירת הגוף המוסדי עימו יתקשרו. כספים

עניין השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא הוראות ל בדבר 2011-9-4חוזר גופים מוסדיים  22.17

החוזר מבהיר מספר נקודות בלתי ברורות אשר עלו ): 23.3.2011מיום ( הבהרה –ממשלתיות 

 גופים השקעת לעניין הוראות"שעניינו  2010ביולי  14מיום  2010-9-3חוזר גופים מוסדיים מ

 ).ועדת חודק( "ממשלתיות לא חוב באיגרות מוסדיים

מיום ( מודל לקביעת שווי הוגן של נכס חוב בלתי סחיר בדבר 2011-9-3 פים מוסדייםגו חוזר 22.18

- ט"התשס, )חישוב שווי נכסים( )קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ): 16.3.2011

קובעות כי גוף מוסדי יחשב את שוויו של נכס שאינו נייר ערך סחיר לפי שווי הוגן בהתאם  2009
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להורות לגוף מוסדי להתקשר עם חברה  רשאי הממונה נקבע כי, כמו כן. ונהלהוראות הממ

, שנבחרה בהליך תחרותי לעניין זה, המתמחה בקביעת שיעורי ריבית להיוון תזרימי מזומנים

זכתה מ "מרווח הוגן בעהחוזר מעדכן כי חברת  .לצורך חישוב שווי הוגן של נכסים מסוימים

ן הקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי במכרז שפרסם משרד האוצר בעניי

גופים המוסדיים להיערך לקראת מועד תחילת הפעילות ומורה ל, ריבית עבור גופים מוסדיים

כ מסמיך החוזר את חברת "כמו. ולהתקשר עמה בתנאים שנקבעו במכרז, של חברת מרווח הוגן

. לקביעת שווי הוגן של נכס בלתי סחירמ לפרסם הוראות ביצוע לשימוש במודל "מרווח מגן בע

יצויין כי במסגרת החלטת . מ"חוזר ביום תחילת פעילותה של חברת מרווח הוגן בעהתחילת 

 .בוטלה זכיית חברת מרווח הוגן במכרז 6.9.11מיום  8696/11מ "בית המשפט העליון בתיק עע

ם לא סחירים של גוף הוראות בדבר חישוב שווי נכסי בדבר 2011-9-2חוזר גופים מוסדיים  22.19

עקרונות לאופן חישוב שווי נכסים המוחזקים  מטרת החוזר לקבוע): 16.3.2011מיום ( מוסדי

להתאים את הוראות חישוב שווי נכסים לא סחירים מטרת החוזר . על ידי גופים מוסדיים

, ןככל שנית, לוודא כי נכסים אלו מוצגים בערכם הכלכליו המנוהלים על ידי גופים מוסדיים

החוזר מבטל מספר חוזרים קודמים . וכדי למנוע עיוותים בהקצאת המקורות בשוק ההון

 .שעסקו בעניין

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון  בדבר 2011-9-1חוזר גופים מוסדיים  22.20

במסגרת תהליכי הסדרת המידע עקב רפורמת הניוד בין מוצרי ): 28.2.2011מיום (הפנסיוני 

רשומה "הפנסיוני וכניסת הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני קובע החוזר מבנה של החיסכון 

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

תוך הבטחת שני , במסגרת הפעולות העסקיות השונות המתבצעות ביניהם, החיסכון הפנסיוני

הסדרת המבנה והתוכן של פרטי ן מדויק ומושלם וכן קבלת מידע והעברתו באופ: עקרונות

כמו . החיסכון הפנסיוני תחוםהשונים בוצרכניו  המידע והנתונים המועברים בין יצרני המידע

או גוף מוסדי מחויב להעביר את /את הנסיבות שבהתקיימותן יהא בעל רישיון וקובע החוזר , כן

  .ביחס לכל ממשק וממשק, המידע הנדרש

לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים  הכרעהבדבר  2011-4-1עות עקרוניות הכרחוזר  22.21

 ):15.3.2011מיום ( או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה

החוזר מבהיר את הכללים לפיצוי עמית או חברה מקבלת על איחור בהעברת הכספים ממסלול 

החברה המנהלת מחויבת החוזר קובע כי . ה לקופת גמל מקבלתלמסלול או מקופת גמל מעביר

דהיינו , לבדוק את כל בקשות המשיכה או העברת הכספים שהוגשו לה בתקופת המשבר

ביחס לכל בקשה נדרשת לקבוע החברה . 2008בדצמבר  31 -ועד ה 2008ביוני  1בתקופה שמיום 

העמית זכאי לפיצוי הוא יקבל ר וימצא כי היה איחובמקרים שבהם . האם היא בוצעה באיחור

 .2011מהחברה את הפיצוי בצירוף הודעה המפרטת את אופן חישוב הפיצוי עד לסוף שנת 

לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור  הכרעההוראות לעניין יישום   22.22

נקבע כי ): 30.8.11מיום ( עדכון – בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה

ל ייעודית לצורך "תפתח חברה מנהלת כתובת דוא, על מנת להקל על יישום הוראות ההשבה

 .ניהול חילופי המידע בין החברות המנהלות השונות הנדרש לביצוע ההשבה לעמיתים
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לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור  הכרעההוראות לעניין יישום  22.23

מיום ( 2' הבהרות ועדכון מס – ין קופות גמל או בין מסלולי השקעהבהעברה של כספים ב

נקבע כי בהתאם בין היתר . האוצרמשרד ההוראות כוללות תשובות לשאלות שנשאל ): 22.9.11

על , על חברות מנהלות לפעול להעברת מלוא המידע, להכרעה 4.ד.9-ו 3.ד.8להוראת סעיפים 

במסגרת , כמו כן. ורך קביעת זכאות העמית לפיצוימנת לייעל את ההליך התפעולי הנדרש לצ

 –' להכרעה תפרטנה חברות מנהלות בנספחים ב 1.ה.8בהתאם להוראת סעיף , הדיווח לממונה

, לחוזר ההכרעה את מספר אישור מס ההכנסה של הקופה המעבירה ושל הקופה המקבלת' ו

 1לחוזר ההכרעה נדחה ליום  4.ג.8ף המועד לביצוע הוראת סעיכמו כן נקבע כי . לפי העניין

 .ועוד, 2011 באוקטובר 6ליום  נדחה 3.ד.8והמועד לביצוע הוראת סעיף , 2011בנובמבר 

פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה ה תהכרעהוראות לעניין יישום  22.24

ההוראות  ):28.11.11מיום ( דחיית מועדים -  של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה

-2011דוחות את המועדים הקבועים בחלק מן ההוראות לעניין יישום חוזר הכרעות עקרוניות 

4-1. 

המסמך מפרט ): 2011-23349. שה) (28.8.2011מיום ( הוראות לעניין נוהל שינוי שם לגוף מוסדי 22.25

ברות ביצוע שינוי השם בפועל אצל רשם הח - את הליך שינוי שם של גוף מוסדי על שני שלביו

והגשת בקשה לאישור סופי של ) ובמקרה של אגודה שיתופית אצל רשם האגודות השיתופיות(

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לשינוי השם והנפקת רישיון מעודכן ואת המסמכים 

 .הדרושים לכך ואת החובה בדבר ידוע העמיתים אודות שינוי השם

מיום (שינויים והבהרות  -של קופת גמל דוח חודשי  בדבר 2011-2-2חוזר קופות גמל  22.26

מיום ) דוח חודשי של קופות הגמל( 2009-2-4החוזר מעדכן את הוראות חוזר גמל  :)21.12.2011

 . 2009בנובמבר  17

 ):10.8.2011מיום (הסדרת הצטרפות עמית לקופת גמל  בדבר 2011-2-1חוזר קופות גמל  22.27

קופת גמל בדגש על שמירת פרטיו האישיים החוזר מסדיר את הליך הצטרפותו של עמית חדש ל

המספר הרב של חשבונות לשם איתורו או איתור מוטביו במקרה של פטירה וזאת לנוכח 

ובשל , בקופות גמל שחסרים בהם פרטים מזהים אודות בעליהם או המוטבים הרשומים בקופה

נוסף קובע ב .חוסר האחידות הקיים בנתונים הנדרשים על ידי קופות הגמל מעמית מצטרף

. לעניין הוראת המוטביםי מקור כמסמך ייחשב החוזר כי כל מסמך החתום בחתימה גרפית

  .החוזר מבטל את החוזרים הקודמים בעניין

מיום ( התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון בדבר 2011-10-6חוזר סוכנים ויועצים  22.28

 2004/14בעו בחוזר ביטוח חוזר היא לבצע התאמה בין נהלי העבודה שנקהמטרת  :)29.12.2011

לטיפול בדמי הביטוח המשולמים למבטח באמצעות סוכן " התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח"

התקשרות : החוזר קובע הוראות לגבי. שיון וגוף מוסדיילכל הסכם התקשרות בין בעל ר, ביטוח

ות להעברת עקרונ, עקרונות לניהול חשבון נאמנות של בעל רישיון, גוף מוסדי עם בעל רישיון

סוגי חשבונות נאמנות , עקרונות להעברת הפקדות בביטוח כללי, הפקדות בביטוח פנסיוני

חוזר חל על כל ההתקשרויות ה .והוראות לעניין יועצים פנסיוניים שהינם תאגידים בנקאים

 .2012בינואר  1 שיהיו בתוקף החל מיום
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מיום ( שניעדכון  -יםהסכמים למתן שירות בדבר 2011-10-5חוזר סוכנים ויועצים  22.29

ר זאת מאח 2013בדצמבר  31מעבר חדשות שיחולו עד ליום  החוזר מפרט הוראות): 29.12.2011

חוזר ה .פקעה )2006-10-2( ב לחוזר הסכמים למתן שירותים6שהוראת המעבר שנקבעה בסעיף 

זו מסגרת ב. הסדרת מיקור חוץהצורך בבחינת ל, בין היתר ,ניים תשמשקובע כי תקופת הבי

כן . לרבות שירותי תפעול, מוסדיים אל מיקור חוץגופים מ המועברותמגוון הפעילויות  נויבח

לספק לעמיתי קופת הגמל שירותים , במהלך תקופת הביניים יורשה תאגיד בנקאינקבע כי 

סוכן  ןיועץ פנסיוני או רישיו ןשאמורים להינתן על ידי החברה המנהלת או על ידי בעל רישיו

 .כחלק משירותי התפעול הניתנים על ידו לחברה מנהלת, פנסיוני

מטרת  ):10.8.2011מיום ( חתימה גרפית ממוחשבת בדבר 2011-10-4חוזר סוכנים ויועצים  22.30

לקצר את , לשפר ולייעל את אופן העברת המסמכים מבעל רישיון אל גוף מוסדי הינה חוזרה

חוזר זה . י לפגוע בזכויות הלקוחל מבלווהכ, זמני העברת המסמכים ולשפר את השירות ללקוח

שיפור מהימנות המידע והסרת , הוא חלק מהסדרה כללית אשר מטרתה ייעול תהליכי עבודה

 .משוכלל ומפותח, וזאת על מנת לעודד קיומו של שוק תחרותי, חסמים טכנולוגיים

): 14.3.2011מיום (עדכון  -הסכמים למתן שירותים בדבר 2011-10-3חוזר סוכנים ויועצים  22.31

ר שהוראת זאת מאח 2011בדצמבר  31מעבר חדשות שיחולו עד ליום  החוזר מפרט הוראות

וכדי לא לפגוע בשירותים , ב לחוזר הסכמים למתן שירותים פקעה6המעבר שנקבעה בסעיף 

  .אשר ניתנו לעמיתי קופות הגמל טרם כניסתו לתוקף של חוק הייעוץ

מיום (עדכון  -ות לחוזר הסכמים למתן שירותיםהבהר בדבר 2011-10-3חוזר סוכנים ויועצים  22.32

 :במספר נושאים 14.3.2011מטרת החוזר לעדכן את חוזר סוכנים ויועצים מיום ): 13.4.2011

אינן חלות על משיכת , )ד)(1)(ג(6ובפרט ההגבלה הקבועה בסעיף , הוראות החוזר המעודכן .א

 . כספים על ידי מוטב כהגדרתו בחוק

אין בהוראת הסעיף כדי למנוע הפקדת כספים על  - )ה)(1)(ג(6ף בקשת הפקדה כאמור בסעי .ב

וזאת כל עוד ניתן לבצע את , פעמית-לרבות הפקדה חד, ידי עמית לחשבונו בחברה המנהלת

והיא אינה כרוכה במילוי , ש"ההפקדה בסניף כל אחד מהבנקים בו העמית מנהל חשבון עו

 .טופס של החברה המנהלת

זיהוי יתאפשר לצורך מתן השירותים המנויים בחוזר  -ר חתימתולעניין זיהוי עמית ואישו .ג

 .עדכון פרטי העמית אצל חברה מנהלת, ובכלל זה, המעודכן בלבד

לרבות קרן השתלמות , החוזר המעודכן חל על כל קופת גמל כהגדרתה בחוק קופות גמל .ד

 .וקופת גמל שאינה קשורה בהסכם הפצה עם התאגיד הבנקאי

 

מיום ( איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני בדבר 2011-10-2ים חוזר סוכנים ויועצ 22.33

מטרת החוזר הינה לקבוע הנחיות בנוגע לאיסור מתן טובות הנאה ליועץ פנסיוני ): 14.3.2011

   .וזאת כדי להבטיח מתן ייעוץ אובייקטיבי וחף מניגודי עניינים
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  חקיקהחקיקהחקיקהחקיקה

צאות ישירות בשל ביצוע הו) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  22.34

תקנות הפיקוח על התיקון מאריך את סעיף הוראת השעה ב: 2011- ב"התשע) תיקון)(עסקאות

עד , 2008-ח"התשס  )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (קופות גמל(שירותים פיננסיים 

 .29.2.2012ליום 

 17ברשומות ביום פורסם : 2011- א"התשע, )תיקוני חקיקה(האכיפה בשוק ההון חוק הגברת  22.35

 1981 - א"התשמ, )ביטוח(מתקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים החוק . 2011באוגוסט 

החוק מעניק סמכויות . 2005 -ה"התשס, )קופות גמל(פיננסיים  הפיקוח על שירותים חוקאת ו

הטלת עיצומים , לרבות ניהול חקירות, אכיפה מנהליות רבות לממונה על שוק ההון באוצר

תוך איסור על שיפוי או , נושאי משרה ועובדים בתחום שוק ההון -ספיים על מפרי הנחיות כ

לשם , הגדלת סכומי העיצומים הכספיים: הםבחוק קופות גמל עיקרי השינויים שבוצעו . חביטו

 הוספת סיווג ודירוג של חומרת ההפרות, הפיכת העיצום הכספי למכשיר הרתעה אפקטיבי

תחילתן של הוראות חוק הפיקוח על  .מים הכספיים לחומרת ההפרהסכומי העיצו והתאמת

אוגוסט  17(חוק ההביטוח וחוק קופות גמל לעניין עיצומים כספיים שנה מיום פרסומו של 

 .ברשומות פרסומן עם לתוקףנכנסו  החוק הוראות יתר). 2012

 :)רן השתלמותמשיכת כספים חלקית מק( )קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  22.36

, )כללים לאישור קופת גמל( לתקנות מס הכנסה) 2)(ב(יג41מחליפות את תקנה התקנות 

לעמית המבקש , וקובעות ברירת מחדל לסדר משיכת כספים מקרן השתלמות, 1984-ד"התשכ

, סדר החדש הקבוע בתקנותהלפי ה .למשוך חלק מן הכספים שנצברו לזכותו בקרן השתלמות

פים החייבים במס רווח הון ורק לאחריהם יימשכו כספים הפטורים ממס תחילה יימשכו הכס

תיוותר בידי העמית זכות לבקש מן החברה המנהלת של קרן , יחד עם זאת. רווח הון

התקנות נכנסו לתוקף ביום  .ההשתלמות למשוך את הכספים בסדר שונה מזה הקבוע בתקנות

28.5.11. 

 .15.3.2011פורסם ברשומות ביום התיקון : 2011- א"התשע, )16' תיקון מס(חוק החברות  22.37

מתקן התיקון . תיקון בא ליישם את רוב המלצות ועדת גושן לבחינת קוד הממשל התאגידיה

את עצמאותו ואחריותו של ומטרתו להגביר  1999-ט"התשנ, סעיפים רבים בחוק החברות

כן להגדיר וועדת הביקורת ואת כוחו של המיעוט באישור פעולות בניגוד עניינים ו דירקטוריוןה

יום מתאריך פרסום  60רוב סעיפי התיקון נכנסו לתוקף תוך . את גבולות השליטה בחברות

 6מהותם יכנסו לתוקף רק בתום אולם התיקונים המורכבים יותר ב, 14.5.2011 -ב, החוק קרי

 .15.9.11-ב, קרי, חודשים מיום פרסום החוק

, )3' תיקון מס) (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  22.38

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התיקון לפורסם  2011במרס  10ביום  :2011 - א "התשע

שונה במסגרת התיקון . שעניינו המסלקה הפנסיונית) יווק פנסיוניעיסוק בייעוץ פנסיוני ובש(

שיווק ומערכת , ייעוץ"יבוא " עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני"במקום , בשם החוק

, השימושים המותרים במערכת סליקה פנסיונית, בין היתר, נקבעוכמו כן . סליקה פנסיוניים

מכלל הגופים המוסדיים לכל יועץ או , על פי בקשתם ,העברת מידע על לקוחות) א: (אשר הינם
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לגבי , על פי בקשתם, העברת מידע ללקוחות) ב(; סוכן פנסיוני לצורך יעוץ או שיווק פנסיוני

ביצוע אחת מן הפעולות ) ג(; מוצרים פנסיונים או תוכניות ביטוח מכלל הגופים המוסדיים

מסוכן פנסיוני לגוף מוסדי לשם ביצוע  לפי בקשתו מיועץ או, העברת מידע על לקוח: הבאות

העברת , העברת בקשה של הלקוח לגוף מוסדי לביצוע פעולות עבור לקוח, עסקה עבור הלקוח

, כפי שקבע השר, העברת מידע נוסף, דוח יתרות מגוף מוסדי למעביד בתנאים הקבועים בחוק

פים מוסדיים והעברת העברת כספים בין גו, אגב עיסוק הנתון לפיקוח הממונה, לבקשת לקוח

ידי -הפקדת כספים אצל גוף מוסדי והעברת מידע אגב ההפקדה על, מידע אגב העברות הכספים

אגב עיסוק הנתון , לבקשת לקוח, כפי שקבע השר, העברת כספים נוספת, סוכן או מעביד, יועץ

, וסףבנ. העברת משוב לבקרה בין המשתמשים על פעולות שבוצעו כאמור, לפיקוחו של הממונה

, נקבעו בתיקון כללים לעניין החזקת אמצעי שליטה בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית

אלא , מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה כאמור 5% -יותר מ כי לא יחזיק אדם, ובהם

לא יינתן היתר להחזקה של ) למעט מעביד(בהיתר שנתן הממונה ואם אותו אדם הוא משתמש 

אלא , כי לא ישלוט אדם בחברה כאמור, כן נקבע. סוים של אמצעי שליטהמסוג מ 15% -יותר מ

וכי מרבית ההוראות הקבועות לעניין שליטה והחזקת אמצעי שליטה , לפי היתר שנתן המפקח

נקבעה בחוק , כמו כן. בשינויים המחויבים על החזקה כאמור בחרה מסוג זה, במבטח יחולו

יועץ פנסיוני סוכן פנסיוני או חברה כאמור , ף מוסדיהוראה לפיה יהיה רשאי המפקח לחייב גו

נקבעו , בנוסף .לקבל ולמסור מידע או כספים באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

הוראות ; תנאים לקבלת רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית: הוראות בנושאים הבאים

קידים אחרים בחברה להפעלת הוראות לעניין אורגנים ובעלי תפ; בדבר בקשה לקבלת רישיון

; אפשרות לקבוע הון עצמי מזערי הנדרש מחברה כאמור; מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

לקיומם של אמצעי אבטחת מידע ולגיבוש , אחריות חברה כאמור לרבות לקביעת מערכת כללים

יוני מעביד סוכן פנס, יועץ פינסיוני, חובות מתן שירות לכל גוף מוסדי; הסדרי גיבוי והמשכיות

אפשרות ליתן ; חובות אמון וזהירות בהפעלת מערכת כאמור; או חברה אחרת וכן לכל לקוח

הוראות לעניין אבטחת מידע שמירתו ; חובות סודיות; הוראות לעניין די השימוש במערכת

איסור ; כאמור  הוראות לעניין הטלת עיצומים ואמצעי אכיפה נוספים על חברה; ונגישותו

ללא היתר מן המפקח " מסלקה פנסיונית"או " מערכת סליקה פנסיונית"ים שימוש במיל

ותיקון עקיף המאפשר הגשתה של תובענה ייצוגית נגד חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית 

  . מרכזית

 הסכמים מהותיים הסכמים מהותיים הסכמים מהותיים הסכמים מהותיים  23

החדש עם בנק  התפעולהסכם  עלהחברה חתמה  21.5.08יום ב: התקשרות עם בנק הפועלים 23.1

עם , על ידי הבנק לתקופה של שנה נוספת התפעולדיר את המשך מתן שירותי המס, הפועלים

  .הקופהמנכסי  0.1%קרי , ובתמורה שלא תעלה על הקבוע בחקיקה, אופציה לחידוש מדי שנה

התחייב בנק הפועלים לתת לחברה שירותי תפעול אשר כוללים את , בהתאם להוראות ההסכם  

ב פעולות שונות והכול כמפורט "דיווחים ונתונים וכיוצעריכת , ניהול חשבונות עמיתי החברה

   .בהסכם

אישר דירקטוריון , 2008במהלך הרבעון השני של  -חברת עם פסגות  הסכם ניהול תיקי השקעות   23.2

להסדרת ניהול פעילות ההשקעות של  "פסגות"רות חדש עם בית ההשקעות החברה הסכם התקש
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נקבעו באופן מפורט התנאים במסגרתם תתנהל  ,13.4.08 מיום, בהסכם. 'פסגות'ידי -הקופה על

בהסכם . והתמורה שתשולם בעבור פעילות זו', פסגות'פעילות ההשקעות המבוצעת על ידי 

להענקת שירותי ניהול השקעות בהיקף שלא יפחת מן ההיקף שניתן בעבר על ' פסגות'התחייבה 

ביום . אף התחייבה למתן שירותים נוספיםו, ביצוע ובקרה, לרבות נהלי דיווח, ידי בנק הפועלים

יופחתו דמי הניהול המשולמים על  1.7.2010נחתמה תוספת להסכם לפיה החל מיום  10.10.2010

   . 0.035%לשיעור של  0.07%ידי החברה בגין ניהול ההשקעות משיעור של 

עות וקרן רום התקשרה החברה עם קרן ר 16.6.1996ביום   -  הסכם לניהול המינהלת המשותפת  23.3

תחת צוות , בהסכם המסדיר את הפעלתה של מינהלת משותפת, ")או החברות/ו הקרנות: "להלן(

, חלוקת ההוצאות בין הקרנות. לים של הקרנות"ניהול משותף הכולל בפועל את שלושת המנכ

 -רעות : היתה כדלקמן)  28.4.08עד למועד פירוק המזכירות המשותפת ביום ( 2008נכון לשנת 

  .51% -רום ,14% -מינהל , 34%

, פוצלה המינהלת, "מינהלת המשותפת"בהתאם להחלטה על הפרדת ה, 2008בתום חודש אפריל   

במסגרת הפיצול . תל אביב, 8בן זכאי ' והחברה העבירה את פעילותה למשרדים חדשים ברח

. ליים נוספיםובוצעו שינויים פרסונא, נותרו רוב עובדי המינהלת המשותפת עובדיה של קרן רום

נחתם הסכם בין הקרנות המהווה הסדר תשלומים סופי בכל הקשור  2/09במהלך חודש 

בעיקר ההתחשבנויות הנוגעות לעובדים אשר פעלו במסגרת , להתחשבנויות בין החברות

בהתאם להסכם שנחתם לקחה על עצמה קרן רום את החבות בגין סיום . המזכירות המשותפת

העובדים אשר היו עובדי המנהלת המשותפת והפכו להיות עובדי רום יחסי עובד מעביד עבור 

באותה מתכונת שילמו . וכנגד העבירו קרן מינהל וקרן רעות תשלומים בגין עובדים אלו, בלבד

  ). בקיזוז לעניין רום(רום ורעות לחברה תשלום בגין העובדת אשר הפכה להיות עובדת מינהל 

ילוק סופי של כל חובות והתחייבות החברות בנוגע לעובדי ההסכם מהווה כאמור מיצוי מלא וס  

   .המינהלת המשותפת

חתמה החברה הסכם על חלוקת הוצאות משותפות  16.8.2009ביום  - הסכם להחזקת המשרדים  

תוקפו של הסכם זה הוא . עם רום קרן ההשתלמות בגין הוצאות החזקת המשרדים המשותפים

טומטית במידה והצדדים יאריכו את תוקפו של הסכם לכל תקופת השכירות והוא יוארך או

הוארכה תקופת ההסכם עד ליום  30.12.2010ביום  .השכירות עד תום תקופת השכירות החדשה

31.1.2013.  

אשר , זו הינו בגדר מידע צופה פני עתיד רקמידע הכלול בפיובהר כי חלק מה –מידע צופה פני עתיד 

  .דאות בהתממשותוואין כל וו, על הערכות החברה נשען

     הליכים משפטייםהליכים משפטייםהליכים משפטייםהליכים משפטיים. . . . 24242424

תביעות משפטיות נגד מעסיקים המפגרים בתשלומי  2011החברה הגישה באופן שוטף במהלך שנת 

הקרן פועלת . עובדיהם לקרן ומנהלת הליכים בתביעות אלו בניסיון לגבות את חובות המעבידים

  . כמיטב יכולתה לגביית חובות מעסיקים אלו

  .31.12.11בדוח הכספי ליום  21ר ראה ביאו לפירוט בעניין זה
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     צפי להתפתחות בשנה הקרובהצפי להתפתחות בשנה הקרובהצפי להתפתחות בשנה הקרובהצפי להתפתחות בשנה הקרובהוווואסטרטגיה עסקית אסטרטגיה עסקית אסטרטגיה עסקית אסטרטגיה עסקית , , , , יעדיםיעדיםיעדיםיעדים. . . . 25252525

הינם בעיקר שימור עמיתים וגיוס עמיתים נוספים לבין  יעדיה של החברה לשנה הקרובה 25.1

, החברה שואפת לשמר את סך הנכסים המנוהלים על ידה .שורותיה מבין אלה הרשאים להצטרף

והקפדה על רמת סיכון התואמת את , ה על המשך רמת תשואות סבירה ביחס לשוקתוך שמיר

 .פרופיל עמיתי הקופה

להמשיך לשדרג את , בכוונת החברה להמשיך את מגמת שיפור שירותיה לעמיתים, בנוסף 25.2

 .והטמעת מערכות המאפשרות שירות מיטבי לעמיתים, טיוב נתוני העמיתים, מערכות המחשב

והן , הן באמצעות דיוור ישיר, שיך ולהרחיב את המידע הניתן לעמיתיםבכוונת החברה להמ 25.3

וזאת על מנת להביא להעמקת ההבנה של , ימי עיון וסמינרים, באמצעות הרצאות פרונטליות

 . ולהביאם לבחירה מושכלת של אפיקי ההשקעה המתאימים להם, העמיתים בתחום

והרחבת , תוך גיבוש מערך נהלים מקיף, החברה מבקשת להמשיך במגמת שיפור הניהול והבקרה 25.4

 . מערך הביקורת

וזאת בכדי , החברה שואפת לשמור על רמה נמוכה יחסית של דמי ניהול הנגבים מן העמיתים 25.5

  .לשמר את היתרון התחרותי שלה על פני הגופים הפרטיים

ת החברה מתכוונת לשמור על הרמה המקצועית של עובדיה ולהכשירם ככל שיידרש וכן לשדרג א 25.6

  .מערך המיכון והשירות של החברה ולחזק את הקשר עם עמיתיה

ואין כל , אשר נשען על הערכות החברה, מידע הכלול בפסקה זו הינו בגדר מידע צופה פני עתיד
  .וודאות בהתממשותו

        או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגיליםאו עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגיליםאו עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגיליםאו עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים    עעעעאירואירואירואירו. . . . 26262626
. בנושא ממשל תאגידי וזכויות עמיתים ונהבוצעה ביקורת חוזרת על ידי מבקר מטעם הממח "בשנת הדו

החברה הגיבה לטיוטת . 29.5.2011ח להתייחסות החברה עד ליום "נשלחה טיוטת הדו 27.4.2011ביום 

החברה הכינה תכנית עבודה ליישום המלצות  .התקבל הדוח הסופי מהממונה 29.11.2011וביום  ח"הדו

   .הביקורת והיא פועלת ליישומה

            סיכוןסיכוןסיכוןסיכון    דיון בגורמידיון בגורמידיון בגורמידיון בגורמי ....27272727

 קרו כלכלייםקרו כלכלייםקרו כלכלייםקרו כלכלייםאאאאגורמי סיכון מגורמי סיכון מגורמי סיכון מגורמי סיכון מ

האטה כלכלית , 2008כפי שחוותה החברה במשבר האשראי בשנת  - מיתון והאטה כלכלית 27.1

בהגברת , עליה בשיעורי אבטלה וירידה בהכנסה הפנויה עלולים להביא לפגיעה בתשואות, במשק

  .ולירידה בסך נכסיה, בירידה במספר לקוחות החברה, המשיכות
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        כון ענפייםכון ענפייםכון ענפייםכון ענפייםגורמי סיגורמי סיגורמי סיגורמי סי

המאופיין בתנודתיות הנעוצה בגורמים , החברה פועלת בתחום שוק ההון -תלות בשוק ההון  27.2

שערי , שינוי תנאי השוק של שערי ריבית, במסגרת זאת. רבים אשר לחברה אין שליטה עליהם

 .עלול להביא לירידה בשווי הנכסים המנוהלים, שיעורי אינפלציה, חליפין

, שונים רגולאטוריםפיקוח ואישורים מטעם גורמים ל כפופה החברהעילות פ - רגולציהשינויים ב 27.3

היות מושפעת ומוגבלת משיקולי מדיניות המוכתבים על ידי גורמים אלו לעשויה היא ולפיכך 

הסכנה העיקרית מבחינה זו הוא שינוי רגולאטורי אשר יפגע בפטור . ומשינויי חקיקה בתחום

חשש כי יבוצעו שינויים רגולאטורים אשר יפגעו קיים  .ממס שניתן להפקדות לקרן השתלמות

 .בפטור ממס שניתן להפקדות לקרן השתלמות

במסגרת רפורמת בכר ניתנה לעובד הזכות לדרוש  - בחירת זהות קופת הגמל על ידי העובד 27.4

להוראות חקיקה אלו עשויה להיות בטווח . ממעסיקו להפקיד כספים בגוף מנהל שייבחר על ידו

 . פעה על מספר העמיתים בקרן ועל סך נכסיההארוך הש

 בשימור עמיתיםמהווים גורם חשוב הטוב ושמה הקרן  מוניטין - החברהבאמינות  פגיעה 27.5

פגיעה . הפקדות של עמיתים חדשיםבוכן , )במיוחד לאור רפורמת בכר(קיימים של הקרן 

 . יתים בההיקף נכסיה ומספר העמ, עלולה להשפיע על פעילות הקרן, במוניטין הקרן

        לחברהלחברהלחברהלחברה    גורמי סיכון ייחודייםגורמי סיכון ייחודייםגורמי סיכון ייחודייםגורמי סיכון ייחודיים

  :להלן שיעור הכספים הנזילים במסלולי הקופה –נזילות חשבונות העמיתים  27.6

  מסלול  שיעור כספים נזילים

  מינהל כללי  72.60%

  מינהל טיטניום מניות  50.62%

  ח "נהל אגימ  84.19%

  

טפים של משיכות השקעת הקרן בנכסים המוגדרים כנזילים משמשת בעיקרה לתשלומים שו

  ). הנגזרת מאפיון הקרן( 2%-לפיכך נקבעה רמת נזילות מינימלית של כ. עמיתים

  .בתקופות מסוימות רמת הנזילות תהיה גבוהה מהמינימום הנדרש, יחד עם זאת

 סחיר מהווהנזיל וההרכב השקעות הקרן בחלק ה, על מנת לשמור על רמות נזילות גבוהות

  ).מהנכסים 85.89%סחיר על רמה של נזיל והעמד החלק ה 2010בסוף (מנכסי הקרן  87.07%

סיכוני אשראי ואיכות תיק האשראי נמדדים בעיקרם על פי יכולת הפירעון של   -סיכוני אשראי 27.7

. שינויים ענפיים ושינויים בתנאים מאקרו כלכליים, המנפיקים השונים המרכיבים את התיק

ני תוך שמירה על תקנות ההשקעה הקרן הקטינה את השקעתה באפיק הקונצר, השנה

הרכב התיק נבנה תוך פיזור סיכונים בין מנפיקים שונים ושמירה על יחס . המתייחסות לאפיק

קבוצה (עיקר תיק האשראי מדורג בדירוג השקעה , באופן כללי. נאות בין קבוצות הדירוג השונות

BBB ומעלה .( 



 

 

46

, )סיכונים ענפייםו קרואסיכוני מ(פי טיבם  על ,שתוארו לעיל ,בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון

 -על פי השפעתם על עסקי החברה בכללותה , בהתאם להערכות הנהלת החברה, אשר דורגו

   :כדלקמן, בינונית וקטנה, השפעה גדולה

  

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות החברה בכללותה

  השפעה גדולה  השפעה בינונית  השפעה קטנה

  רוקאסיכוני מ

  האטה כלכלית    √  

  סיכונים ענפיים

  תלות בשוק ההון     √  

  שינויי רגולציה    √  

בחירת זהות קופת     √  

  י העובד "הגמל ע

באמינות  פגיעה    √  

  הקרן

נזילות חשבונות     √  

  העמיתים

  

  



  

  

  

  

  

   מינהל של המנהלת החברה

 המינהל עובדי לפקידים ההשתלמות קרן

  מ"בע והשירותים

  

הדירקטוריון דוח  
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 המנהלתהמנהלתהמנהלתהמנהלת    החברההחברההחברההחברה    שלשלשלשל    כללייםכללייםכללייםכלליים    מאפייניםמאפייניםמאפייניםמאפיינים. . . . אאאא

 

 כלליכלליכלליכללי .1

עובדי המינהל והשירותים קרן ההשתלמות לפקידים  -החברה המנהלת של מינהל "

מינהל קרן ההשתלמות "הינה החברה המנהלת של ") החברה: "להלן" (מ"בע

  ").הקופה: "להלן" (לפקידים עובדי המינהל והשירותים

ומעסיקים שונים ") ף"הסתדרות המעו: "להלן(ף "החברה בבעלות הסתדרות המעו

   .בהתאם להוראות תקנון החברה

שלושה מסלולי השקעה המנוהלים על ידי החברה בקופה המנוהלת מופעלים 

  :המנהלת בהתאם לתקנון הקופה כמפורט להלן

 וועדת של דעתה שיקול פי על החוסכים כספי מושקעים בו -מסלול מינהל כללי •

 החוקי ההסדר פי על, ל"ובחו בארץ, להשקעה המותר נכס בכל ההשקעות

, קונצרניות ח"אג, ישראל ממשלת של ח"באג ולרבות הקופה בתקנון כהגדרתו

 מקרקעין, הלוואות, להמרה ח"אג, מניות של בנגזרות, במניות, בבנקים פיקדונות

 .החוקי ההסדר פי על המותרות אחרות ובהשקעות

 במניות המסלול מנכסי 50% לפחות מושקעים בו -מסלול מינהל טיטניום מניות •

 ובקרנות ל"ובחו בארץ מניות במדדי ,מניות על בנגזרים, באופציות, ל"ובחו בארץ

 .אלה בהשקעות המתמחות נאמנות

 ממשלתיות ח"באג המסלול מנכסי 75% לפחות יושקעו בו -ח"מסלול מינהל אג •

 המתמחות נאמנות קרנות, להמרה ח"אג, קונצרניות ח"אג, )מים"מק לרבות(

 אחרות ובהשקעות, מניות על ונגזרים במניות השקעה כל ללא, אלו בהשקעות

 פי על לאמור ובכפוף ח"כאג מוגדרות הינן אשר החוקי ההסדר פי על המותרות

 . ההשקעות ועדת של דעתה שיקול

 פירוט בעלי המניות של החברה המנהלתפירוט בעלי המניות של החברה המנהלתפירוט בעלי המניות של החברה המנהלתפירוט בעלי המניות של החברה המנהלת .2

 אחוז בזכויות הצבעה מספר מניות בעל המניות

  ף"הסתדרות המעו
 

  מניות הכרעה 1
 מניות יסוד 1

50% 

 0% 'רגילות אמניות רשומות  39,998 עמיתי הקרן

 50% ' מניות רשומות רגילות ב 10,000 מעסיקים שונים

  100% 

  



50 

  

  :שקל חדש לפי החלוקה הבאה 5.00נ של "הון המניות של החברה עומד על ע

בעל המניה זכאי  .א"כ חדש שקל 0.0001 נ"ע מניות 39,998: 'א רגילות מניות

להשתתף , אסיפות כלליותאך אינו זכאי לקבל הודעה על , להיות עמית בקרן

  .מניות אלו לא הוקצו בפועל. בהן ולהצביע

בפועל מתוכן הוקצו . שקל חדש 0.0001נ "עמניות  10,000: 'ב רגילות מניות

לפי תקנון החברה המתוקן כפי שאושר על ידי הממונה על אגף . מניות 7,830

 -ו יוקצו למניות אל 5.5.2010ביום ) "הממונה: "להלן(שוק ההון במשרד האוצר 

. המעסיקים המפקידים כספים בקופה עבור מספר העמיתים הרב ביותר 15

י המעבידים והן מעניקות לבעליהן את הזכות להשתתף "מניות אלה מוחזקות ע

בעלי . כל מניה מקנה קול אחד באסיפה הכללית. ולהצביע באסיפה הכללית

שר יבחרו מתוך מניות אלו יהיו זכאים למנות עד שישה דירקטורים בחברה א

מבין דירקטורים אלה ייבחר יושב ראש . 'נציגי קבוצת בעלי מניות רגילות ב

  .הדירקטוריון בהצבעה ברוב קולות של כלל חברי הדירקטוריון

ף "י הסתדרות המעו"מוחזקת ע, שקל חדש 0.0001נ "מניה אחת ע: יסוד מניות

מכוח ההצבעה  50%- בעל המניה מסוג זה זכאי ל). נציגת העובדים בחברה(

בעל המניה רשאי למנות דירקטורים בחברה במספר שווה . באסיפה הכללית

  .'י בעלי מניות רגילות ב"לאלה שמונו ע

שקל חדש מוחזקת בידי הסתדרות  0.0001נ "מניה אחת ע: הכרעה מניות

מניה זו מקנה לבעליה את הזכות להכריע בכל אותם מקרים שדעות . ף"המעו

באסיפה הכללית ובין בדירקטוריון החברה או בכל אחת החברים שקולות בין 

ף או בידי מי "ר הסתדרות המעו"מניה זו מופקדת בידיו של יו. מוועדותיו

 .שהוסמך על ידו לשם כך

י מוסדות החברה ובהמשך לאישור שינוי "בהמשך לאישור תיקון תקנון החברה ע

שם החברות אישר ר, 5.5.2010התקנון שנתקבל מאת הממונה כאמור ביום 

לפי תקנון החברה המעודכן כאמור . את תיקון תקנון החברה) 8.7.2010ביום (

המעסיקים המפקידים כספים בגין המספר הגדול ביותר של העמיתים יהיו  15 

אחת ואף נקבע בתקנון החברה מנגנון למינוי דירקטורים ' זכאים למניה רגילה ב

רה להתאמת הרישומים של בעלי בימים אלו פועלת החב. מטעם בעלי מניות אלו

במהלך שנת ההליך אמור להסתיים . בהתאם לקבוע בתקנון החברה' מניות ב

2012. 
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ידי הממונה ביום - ף היתר לשליטה בחברה שניתן לה על"להסתדרות המעו

כמתחייב מהוראות חוק קופות הגמל לאור שיעור אחזקותיה , 8.11.2007

 . בחברה

הבאים הינם צדדים קשורים לחברה כהגדרתם הגופים , למיטב ידיעת החברה

: להלן( 1964-ד"תשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(בתקנות מס הכנסה 

שרד הביטחון מ ,אורט ישראל, ו"ויצ ,ף"הסתדרות המעו"): תקנות קופות הגמל"

  .ועמידר

  

 האישורים שיש לקופות המנוהלות על ידי החברה המנהלתהאישורים שיש לקופות המנוהלות על ידי החברה המנהלתהאישורים שיש לקופות המנוהלות על ידי החברה המנהלתהאישורים שיש לקופות המנוהלות על ידי החברה המנהלת .3

האישור חל על כספים המשולמים . השתלמות מפעלית לשכיריםהקופה אושרה כקרן 

כללים (לתקנות מס הכנסה  19לקופה בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בתקנה 

לחוק  22או בתקנות מכוח סעיף  1964 -ד"התשכ) לאישור ולניהול קופות גמל

  :מספר אישור המסלולים הוא. שיבואו במקום התקנות האמורות, האמור

  299 - סלול כללימינהל מ •

  1262 - מינהל מסלול טיטניום מניות •

  1385 -מינהל מסלול ללא מניות •

  ).מתחדש מעת לעת( 2012בדצמבר  31תוקף אישור קופת הגמל הינו עד ליום 

  

 מספר חשבונות העמיתים המנוהלים על ידי החברה המנהלתמספר חשבונות העמיתים המנוהלים על ידי החברה המנהלתמספר חשבונות העמיתים המנוהלים על ידי החברה המנהלתמספר חשבונות העמיתים המנוהלים על ידי החברה המנהלת .4

  2011 שנת לסוף נכון העמיתים חשבונות מספר

  מסלול

' מס
חשבונות 

  שכירים

' מס
חשבונות 
  עצמאיים

כ "סה
 חשבונות

 17,943  -  17,943  מינהל כללי

 67  -  67  מינהל טיטניום מניות

 441  -  441  מינהל ללא מניות

 18,451  -  18,451  כ חשבונות מנוהלים"סה
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 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלתהיקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלתהיקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלתהיקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת .5

 מסלול

 

היקף 
נכסים 

12/2011  

היקף  
נכסים 

12/2010 

 

 שיעור השינוי

 אחוזים  ₪אלפי  

 -7.83%  770,610  710,255  מינהל כללי

 -6.14%  1,709  1,604  מינהל טיטניום מניות

 31.21%  22,630  29,692  מינהל ללא מניות

 -6.72%   794,949    741,551   כ נכסים מנוהלים"סה

  

 השנההשנההשנההשנהשינויים שנעשו בתקנון החברה המנהלת שינויים שנעשו בתקנון החברה המנהלת שינויים שנעשו בתקנון החברה המנהלת שינויים שנעשו בתקנון החברה המנהלת  .6

בנובמבר  13התיקון אושר ביום . תקנון הקופה תוקן פעם אחת במהלך תקופת הדוח

למסלול " מינהל ללא מניות"השינוי היה שינוי שם מסלול . על ידי הממונה 2011

ושינוי בהגדרת המסלול אשר עד אותו מועד הוגדר כמסלול ללא מניות " ח"מינהל אג"

. ח"מנכסיו באג 75%רתו יושקעו לפחות אשר במסג, ח"והפיכתו למסלול מתמחה אג

צוין בתקנון כי לא תתאפשר במסלול זה השקעה במניות    במסגרת השינוי, בנוסף

 .ונגזרים על מניות

 : להלן נוסח תקנון המסלול המעודכן

לרבות (ח ממשלתיות "מנכסי המסלול באג 75%בו יושקעו לפחות " - ח"מינהל אג

, קרנות נאמנות המתמחות בהשקעות אלו, מרהח לה"אג, ח קונצרניות"אג, )מים"מק

ובהשקעות אחרות המותרות על פי , ללא כל השקעה במניות ונגזרים על מניות

ח ובכפוף לאמור על פי שיקול דעתה של "ההסדר החוקי אשר הינן מוגדרות כאג

 ". ועדת ההשקעות
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 המנהלתהמנהלתהמנהלתהמנהלת    החברההחברההחברההחברה    עסקיעסקיעסקיעסקי    מצבמצבמצבמצב. . . . בבבב

 

 מצב עסקי החברהמצב עסקי החברהמצב עסקי החברהמצב עסקי החברה .1

. בלבד חייבים סעיפי כוללים נכסיה. הקופה ניהול מלבד אחרת פעילות אין לחברה

  .לקופה השירותים לנותני הן התחייבויותיה

  :החברה של הכספי המצב על הדוח להלן

 בדצמבר 31  

  2011  2010 

 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

     

     נכסים שוטפים

 508  809  מזומנים בקופה ובבנקים
עובדי המינהל קרן השתלמות לפקידים 

 171  75  צד קשור - והשירותים

  884  679 

     נכסים בלתי שוטפים

 41  75  הוצאות מראש

 140  89  רכוש קבוע

 860  1,048  סך כל הנכסים

     

     התחייבויות

     

 565  760  התחייבויות שוטפות

 181  164  הכנסות מראש

 114  124  מעבידהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד 

 860  1,048  סך כל ההתחייבויות

     

 -  -  הון עצמי

     

 860  1,048  סך כל ההתחייבויות והון עצמי
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 תוצאות הפעילותתוצאות הפעילותתוצאות הפעילותתוצאות הפעילות .2

 להוראות לב ובשים( ענפית גמל קופת של מנהלת וכחברה החברה לתקנון בהתאם

 החברה הכנסות כל. רווח למטרת שלא הינה החברה פעילות, )גמל קופות חוק

  .בפועל הוצאות בסיס על המחויבים ניהול מדמי נובעות

  :החברה של הכולל הרווח על הדוח להלן

 לשנה  לשנה  

  

שהסתיימה 
  ביום

שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 31  בדצמבר 31  

  2011  2010 

 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

     

     

     הכנסות

 3,797  3,741  דמי ניהול מקופת הגמל

     

     

     הוצאות

 1,158  1,034  דמי ניהול

 2,639  2,707  הנהלה וכלליות

     

 3,797  3,741  סך כל ההוצאות

     

 -  -  רווח כולל 

  

 אירועים מהותייםאירועים מהותייםאירועים מהותייםאירועים מהותיים .3

  2011 בשנת בקופה ההשקעות פעילות -  מנהל

י הדירקטוריון וועדת "הקופה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע

  . ההשקעות

 - במסגרת הפעילות באפיק המנייתי נרכשו מניות בארץ בהיקף של כ, במהלך השנה

נרכשו מניות  ,כמו כן. ₪ מיליוני 40 - ונמכרו מניות בארץ בהיקף של כ₪ מיליוני  45

ל "ונמכרו מניות ותעודות סל בחו₪  ליונימי 30 -ל בהיקף של כ"ותעודות סל בחו

  .₪ מיליוני 2-בהיקף של כ

 53 -במסגרת הפעילות באפיק הקונצרני נרכשו איגרות חוב קונצרניות בהיקף של כ

  .₪ מיליוני 7 -ח קונצרניות בהיקף של כ"ונמכרו אג₪  מיליוני
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ף במסגרת הפעילות באפיק הממשלתי נמכרו אגרות חוב ממשלתיות צמודות בהיק

 מיליוני 83 -ח ממשלתיות שקליות בהיקף של כ"כמו כן נרכשו אג. ₪ מיליוני 2 -של כ

נמכרו , בנוסף. ₪ מיליוני 60 -ח ממשלתיות שקליות בהיקף של כ"ונמכרו אג₪ 

  .₪ מיליוני 7-מים בהיקף של כ"מק

  2011 בשנת בקופה ההשקעות פעילות - טיטניום מנהל

. בהתאם לתקנון הקופה, 90%-מדה על כהחשיפה הממוצעת למניות ע, בשנה זו

מהלך זה נעשה בתיאום עם הפקדות ומשיכות העמיתים ומטרתו לשמר שיעור 

ח קונצרניות צמודות על חשבון חלק "כן הוחזקו אג. חשיפה זה לאפיק המניות

  .מהנזילות

 2011 בשנת בקופה ההשקעות פעילות - מניות ללא מנהל

ח "אג, ח ממשלתיות שאינן צמודות"באגהושקעו כספי העמיתים , בשנה זו

פיקדונות בנקאיים והיתרה , מים"מק, ח קונצרניות"אג, ממשלתיות צמודות למדד

 .בנזילות

        

        אירועים לאחר תאריך המאזןאירועים לאחר תאריך המאזןאירועים לאחר תאריך המאזןאירועים לאחר תאריך המאזן .4

לגוף " מ"אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"נבחרה חברת  2012במהלך חודש ינואר 

אשר ' ארז ושות, נפתלי-בן במקום משרד, שייצג את הקופה באסיפות בעלי מניות 

  .ייצג את הקופה בעבר

 

 החברההחברההחברההחברה    שלשלשלשל    ההשקעהההשקעהההשקעהההשקעה    למדיניותלמדיניותלמדיניותלמדיניות    והקשרןוהקשרןוהקשרןוהקשרן    במשקבמשקבמשקבמשק    כלכליותכלכליותכלכליותכלכליות    התפתחויותהתפתחויותהתפתחויותהתפתחויות. . . . גגגג

        
 התפתחויות כלכליותהתפתחויות כלכליותהתפתחויות כלכליותהתפתחויות כלכליות .1

 :ההתפתחויות הכלכליות במשק והשפעתן על פעילות החברה

המשך ההתמודדות של  מלמדת על 2011-תמונת המאקרו ב - תמונת המאקרו

משברים שונים כשהבולט ביניהם השנה היה משבר החובות הכלכלה העולמית עם 

מדיניות הצנע שנגזרה מהמשבר הביאה להאטה ניכרת בצמיחה שם . באירופה

ב "הפחתות הדירוג של ארה, בנוסף. 2011-ובחלק מהמדינות אף נרשם מיתון כבר ב

ומדינות שונות באירופה לימדו על משבר האמון במנהיגות בחלק ניכר מהמדינות 

עם ירידת מחירי הסחורות נרשמה גם ירידה בלחצי האינפלציה בעולם . פותחותהמ

 במהלך המחצית השנייה של השנה וזו הובילה לכך שברוב המשקים המתעוררים
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רית שינתה אאוסטרליה וישראל המדיניות המוניט, ובמשקים מפותחים כמו אירופה

  .כיוון מעליה בריבית לירידה בה

 4.8% - בישראל הסתכמה ב 2011- ס הצמיחה ב"למעל פי אומדן מוקדם של ה

מנועי . 5.1% -והתוצר העסקי גדל ב) 2010בדומה לשיעור הצמיחה בשנת (

 2010הייצוא והצריכה הפרטית האטו השנה לעומת , הצמיחה העיקריים במשק

 10.7%לעומת (בלבד  3% - צמח ב) ללא יהלומים(כאשר ייצוא הסחורות והשירותים 

). 2010-ב 5.3%לעומת ( 4% -הוצאה לצריכה פרטית עלתה בבעוד שה) 2010- ב

- ב 13.6%לאחר עלייה של ( 15.8% -ההשקעות בנכסים קבועים עלו השנה ב

בשוק העבודה נמשך השיפור שהשתקף בירידה של שיעור האבטלה ). 2010

 5.8% -שיעור המובטלים מסך כוח העבודה הגיע ל, כך. ובעלייה במספר המועסקים

 6.6%לעומת שיעור אבטלה ממוצע של ) 2011רבעונים הראשונים של ה 3ממוצע (

  .2010במהלך 

  :היו כדלקמן 2011השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בשנת 

 

  

  

  

  

  

  

עיקר . 2.2% -הסתכם ב 2011-שיעור האינפלציה ב -השינוי במדד המחירים לצרכן 

ומהתייקרות סעיף אחזקת דירה  5.1% - עליית המחירים נבעה מעליית סעיף הדיור ב

  .בלבד 1.3% -מדד המחירים בניכוי סעיף הדיור עלה ב. 3.9% - ב

  

 2011פוחת השקל בשנת , ח"בשוק המט -שער החליפין של השקל אל מול הדולר

. מול סל המטבעות 4.8%- כנגד היורו וב 4.2%-ב, לעומת הדולר 7.7%בשיעור של 

מגמת . לדולר₪  3.821שערו של השקל מול הדולר עמד בסוף השנה על רמה של 

ההיחלשות של השקל מול המטבעות העיקריים בתקופה הנסקרת אפיינה הרבה 

למעשה מדובר במעבר מחשיפה לנכסי . מטבעות השייכים למשקים המתעוררים

ומעבר לאפיקים ) ם מתעורריםהמלווה בדרך כלל במכירת מטבעות של משקי(סיכון 

על רקע , זאת. כמו הדולר והין היפני" מטבעות מקלט"הנחשבים לסולידיים כגון 

ובראשם  2011- מספר אירועים שתרמו לאווירת האי וודאות בכלכלה העולמית ב

  .החמרתו של משבר החוב באירופה

רבעון רביעי  
2011 

סיכום שנת 
2011 

 -22.1% 3.7% מדד המניות הכללי          
 -23.7% 5.6%     יתר מניות

 -20.1% 0.9%                  100א "מדד ת
 -18.2% 0.7%     25א "מדד ת

 -8.6% -0.1% ח להמרה           "מדד אג
 2.5% 1.1%    ח כללי"אג מדד

 2.2% 0.0% מדד מחירים לצרכן         
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יה על רקע עלי, 2011במהלך המחצית הראשונה של  - התפתחות שערי הריבית 

בלחצים האינפלציוניים שהשתקפה גם בציפיות האינפלציוניות לשנה שעמדו על 

המשיך בנק , )3% –מעל לגבול העליון של יעד האינפלציה (בממוצע לתקופה  3.3%

 - הריבית הועלתה ב, כשבסיכומה של התקופה, ישראל בהעלאות ריבית מדודות

צי המחירים בארץ לח, במחצית השנייה של השנה. 3.25%לשיעור של  1.25%

בין היתר על רקע התרבות הסימנים להאטה גלובלית , ובעולם החלו להיחלש

גם למחאה החברתית המקומית שפרצה בקיץ האחרון , בנוסף. בהובלתה של אירופה

על רקע השינוי ). בפרט על סעיף המזון במדד(הייתה השפעה ממתנת על המחירים 

שינתה , מיחת המשק בשל המשבר בעולםבלחצי האינפלציה והתגברות הסיכונים לצ

שיעור (והריבית הופחתה בשיעור מצטבר של חצי אחוז , רית כיווןאהמדיניות המוניט

גם בציפיות האינפלציוניות נרשמה , במקביל). 2.75%הריבית בסוף השנה עמד על 

 .2.1%במהלך המחצית השנייה ירידה לשיעור ממוצע של 

הכנסות המדינה גדלו בשיעור ריאלי של , התקופהבמהלך  –הגירעון הממשלתי 

הסתכם  2011הגירעון הכולל ללא מתן אשראי נטו בשנת . 2010ביחס לשנת  4.1%

לעומת התכנון המקורי בתקציב , ג"מהתמ 3.3%שהם , מיליארד שקלים 28.6בסך 

  .ג"מהתמ 3%המדינה של גירעון של 

שלומים הסתכם בשלושת העודף בחשבון השוטף של מאזן הת - מאזן התשלומים

) במונחים שנתיים(מיליארד דולר  0.86-הרבעונים הראשונים בתקופה הנסקרת ב

מיליארד בשנת  7.0ועודף של  2010מיליארד דולר בשנת  6.5בהמשך לעודף של 

לעומת השנתיים  2011הירידה החדה בעודף בחשבון השוטף בשנת . 2009

בחשבון הסחורות יחד שקוזזה על ידי  הקודמות מבטאת בעיקר מעבר מעודף לגירעון

ירידה קלה בגירעון של חשבון ההכנסות ועלייה קלה בעודף של חשבון ההעברות 

עליית הגירעון בחשבון הסחורות נגרמה בעיקר עקב עלייה במידה ניכרת . השוטפות

הגידול ביבוא השתקף בכל הרכיבים העיקריים ובכלל זה יבוא . של יבוא הסחורות

  . דלק ומוצרי השקעה, מוצרי גלם, המוצרי צריכ

  

 התפתחויות מהותיות בתקופת הדוחהתפתחויות מהותיות בתקופת הדוחהתפתחויות מהותיות בתקופת הדוחהתפתחויות מהותיות בתקופת הדוח .2

ח "האג, ח הממשלתיים"ההתפתחויות המתוארות לעיל תמכו בשינויים במדדי האג

  :הקונצרני והמניות כמתואר להלן

ח הממשלתיות "בתקופה הנסקרת עלה מדד האג – ח ממשלתיות צמודות מדד"אג

נרשמה עליה של ) שנים 0-2(בטווחים הקצרים . 4.3%צמודות המדד בשיעור של 
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 5-10(ובטווחים הארוכים  3.1%עליה של ) שנים 2-5(בטווחים הבינוניים , 2.3%

  .4.8%נרשמה עלייה של ) שנים

ח הממשלתיות "בתקופה הנסקרת עלה מדד אג – ח ממשלתיות לא צמודות"אג

. 2%-ים עלו בוהגילונ 5.9% -השחרים עלו ב. 5.2%הלא צמודות בשיעור של 

כשבטווח הארוך נרשמה עלייה חדה של , יה בשחרים הייתה לאורך כל הטווחיםיהעל

7.6%.  

כשמדד , 18.2%ירד בתקופה הנסקרת בשיעור של  25א "דד תמ – שוק המניות

סקטור השקעה ואחזקות . הירידות נרשמו בכל הסקטורים. 20.1% - ירד ב 100א "ת

החברות בסקטור , ראשית: מספר סיבות על רקע, התבלט לרעה, 41% - שירד ב

במינוף גבוה ולכן רגישותו לתנודות במדדים המובילים בבורסה גבוהה מתאפיינות 

של ") טייקונים"המכונים לעיתים (הסנטימנט השלילי כלפי בעליהן , שנית. יחסית

פגע אף הוא , החברות בסקטור על רקע אירועי המחאה החברתית שפרצה בקיץ

גם להמלצות וועדת הריכוזיות במשק , לבסוף. ות של חברות אלובביקושים למני

משום שהן כללו פיצול , ביו היתר, הייתה השפעה שלילית על מחירי מניות המגזר

על חשבון בעלי השליטה  מתן כוח לבעלות מניות מיעוט, אחזקות פיננסיות וריאליות

. חברות אלה י"עבחברות האחזקה וצמצום מרחב האפשרויות של רכישות ממונפות 

, ₪מיליארד  1.73- במניות והמירים הסתכם ב 2011המחזור היומי הממוצע בשנת 

גיוסי ההון במניות . 2010מהמחזור היומי הממוצע בשנת  15.3%- רמה הנמוכה ב

ביחס לנתוני  53.2%ירידה של , ₪מיליארד  6.0-ב 2011והמירים הסתכמו בשנת 

  .2010שנת 

  אירועים בולטים בעולם

האירועים הבולטים בעולם שהשפיעו גם על שוק המניות המקומי היו משבר החובות 

גם למחאה החברתית בישראל וחוסר , בנוסף. ב"באירופה והורדת הדירוג בארה

  .היציבות בעולם הערבי הייתה השפעה שלילית על הכיוון של מדדי המניות בישראל

ים באו לידי ביטוי בעליית הידרדרות המשבר בגוש האירו ואבדן האמון של השווק

באפריל הבינה ממשלת פורטוגל . תשואות על אגרות החוב של המדינות הבעייתיות

-ח ל"אג(כי לא תוכל עוד למחזר את חובה בתשואות הגבוהות ששררו אז בשווקים 

והגישה בקשה לקבלת סיוע מקרן הסיוע ) 8.8%שנים נסחר בתשואה של  10

חולשתן , בהמשך השנה. וון ובאירלנדותמכה עד אז בי 2010-שהוקמה ב

הובילה את , שמהוות כשליש מגוש האירו, לית של ספרד ואיטליהאהפיסק

מה שפגע באופן ישיר בפוטנציאל , ממשלותיהן להוציא לפועל תוכניות צנע נרחבות

חלה עלייה בחששות המשקיעים מקריסה כלכלית של מדינות , בנוסף. הצמיחה שלהן
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ח שלהן ושל המערכת "נסית האירופית שחשופה לאגשל המערכת הפינ, אלו

התוצאה הייתה קפיצה משמעותית במרווחי התשואות של . הפיננסית הגלובלית

- ח הממשלתיות ועלייה ב"ח קונצרניות מהמגזר הפיננסי באירופה ביחס לאג"אג

CDS  של הבנקים.  

טה גם העלייה במחיר החוב שנדרשו המדינות הפריפריאליות לשלם בשווקים הבלי

לגבי ) בפרט גרמניה מול צרפת(את חוסר ההסכמה בין המדינות המובילות את הגוש 

ל הובילה את התשואה על "הנגזרת של משבר המנהיגות הנ. אופי פתרון הסוגיה

שנים באיטליה בנובמבר האחרון לעלות לשיעור שיא של  10-ח ממשלתי ל"אג

יוחס , טלקית כלפי מטהח האי"התיקון שנרשם לאחר מכן בתשואת האג. 7.45%

אך בפועל היקף , ח כקונה"בעיקר להתערבות של הבנק המרכזי האירופי בשוק האג

בעוד ירידת התשואות נבעה להערכת , הרכישות של הבנק המרכזי היה מתון

משיפור שחל בהערכות של המשקיעים את ההסתברות , מחלקת המקרו של פסגות

, מדיבורים בלבד, ב המנהיגות האירופיתאם בשל שינוי בקר, למציאת פתרון למשבר

ובעיקר על רקע מהלכים שביצע הבנק המרכזי האירופאי , להחלטות אופרטיביות

  לשיפור הנזילות של המערכת הבנקאית באזור

) רפובליקאים מול דמוקרטים(ב הוויכוחים בתחום הפוליטיקה הפנימית "גם בארה

להוביל קיצוצים עתידיים הובילו סביב סוגיית החוב וחוסר היכולת של הבית הלבן 

את , בפעם הראשונה בהיסטוריה, להוריד S&Pבתחילת אוגוסט את סוכנות הדירוג 

למרות הורדת הדירוג , עם זאת+. AAב לרמה של "המושלם של ארה AAA-דירוג ה

  .אחוזים 2-ב נשארו בשיעור נמוך של כ"ח של ממשלת ארה"תשואות האג

ת התאפיינה בעלייה בתשואות ובמגמה מעורבת התקופה הנסקר – ח קונצרני"אג

מול  40בונד - והתל 20בונד - של מדד התל) SPREAD(מרווח התשואות . במחירים

במהלך השנה ועמד  1.06% -וב, 1.2% -אגרות החוב הממשלתיות התרחב ב

מדד אגרות החוב הקונצרניות הצמודות . בהתאמה, 2.88% -ו 2.64%בסופה על 

 5% -בונד השקלי עלה ב-לעומתו מדד התל 1.8% - ירד בלמדד המחירים לצרכן 

, בתקופה הנסקרת 0.7%עלה בשיעור מתון של  20בונד -מדד התל. באותה תקופה

  .1.6%שירד בשיעור של  40ד בונ- לעומת מדד התל

ירידה של , ₪מיליארד  40.6ח "במהלך השנה גייס הסקטור העסקי באמצעות אג

וקף של המלצות וועדת חודק המחייבות את כניסתן לת. 2010ביחס לשנת  5.3%

הגופים המוסדיים במספר הגבלות באשר לרכישות בהנפקות באפיק הקונצרני 

מסך  40% -כ(הביאה לירידה משמעותית במשקל ההנפקות של סדרות חדשות 
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הסקטורים שבלטו השנה בגיוסי החוב היו הבנקים וחברות התקשורת ). ההנפקות

  .ח הסחירות"גמגיוסי הא 60% -שגייסו כ

  

 הגמלהגמלהגמלהגמל    קופותקופותקופותקופות    בענףבענףבענףבענף    והתפתחויותוהתפתחויותוהתפתחויותוהתפתחויות    מגמותמגמותמגמותמגמות. . . . דדדד

 

        כלליכלליכלליכללי .1

והגיע לשווי כולל של  4%-בכ 2011שוק קופות הגמל וקרנות ההשתלמות קטן בשנת 

מרביתה של הירידה בהיקף הנכסים מיוחסת לתשואות . ₪מיליארד  294-כ

  .השליליות

, ואישיות לפיצוייםח בקופות לתגמולים "מיליארד ש 160קופות גמל אלה כוללות 

ח בקופות מרכזיות "מיליארד ש 21 -כ, ח בקרנות השתלמות"מיליארד ש 112

  .ח של קופות למטרות אחרות"מיליון ש 791 -לפיצויים וכ 

ח "מיליארד ש 220 -מ, 30% -גדל שווי הענף בלמעלה מ 2011–2009השנים  בין

  .2011ח בסוף שנת "מיליארד ש 294עד לכדי , 2008בסוף שנת  

 -ל 2011התשואה הממוצעת הנומינלית ברוטו של כלל קופות הגמל הגיעה בשנת 

  .2009בשנת  28.58% -ו 2010בשנת  9.90%לעומת  -2.98%

הייתה התשואה הנומינלית ברוטו המצטברת בשיעור  2011–2007השנים  בין

  .4.1%המבטאת תשואה שנתית ממוצעת של , 22%

        שינויים בחקיקהשינויים בחקיקהשינויים בחקיקהשינויים בחקיקה

 חוקיםחוקיםחוקיםחוקים  .א

 פורסם :2011- א"התשע, )תיקוני חקיקה(האכיפה בשוק ההון חוק הגברת  .1

החוק מתקן את חוק הפיקוח על שירותים . 2011באוגוסט  17ברשומות ביום 

הפיקוח על שירותים פיננסיים  ואת חוק 1981 - א"התשמ, )ביטוח(פיננסיים 

החוק מעניק סמכויות אכיפה מנהליות רבות . 2005 - ה"התשס, )קופות גמל(

הטלת עיצומים כספיים , לרבות ניהול חקירות, על שוק ההון באוצרלממונה 

תוך איסור על , נושאי משרה ועובדים בתחום שוק ההון - על מפרי הנחיות 

הגדלת סכומי : עיקרי השינויים שבוצעו בחוק קופות גמל הם. שיפוי או ביטוח

, לשם הפיכת העיצום הכספי למכשיר הרתעה אפקטיבי, העיצומים הכספיים

הוספת סיווג ודירוג של חומרת ההפרות והתאמת סכומי העיצומים הכספיים 

תחילתן של הוראות חוק הפיקוח על הביטוח וחוק קופות . לחומרת ההפרה
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). 2012אוגוסט  17(גמל לעניין עיצומים כספיים שנה מיום פרסומו של החוק 

 .פרסומן ברשומות עם נכנסו לתוקף הוראות החוק יתר

התיקון פורסם ברשומות  :2011- א"התשע, )16' יקון מסת(חוק החברות  .2

התיקון בא ליישם את רוב המלצות ועדת גושן לבחינת קוד . 15.3.2011ביום 

-ט"התשנ, התיקון מתקן סעיפים רבים בחוק החברות. הממשל התאגידי

וועדת  דירקטוריוןומטרתו להגביר את עצמאותו ואחריותו של ה 1999

הביקורת ואת כוחו של המיעוט באישור פעולות בניגוד עניינים וכן להגדיר את 

יום  60רוב סעיפי התיקון נכנסו לתוקף תוך . גבולות השליטה בחברות

נים המורכבים יותר אולם התיקו, 14.5.2011 - ב, מתאריך פרסום החוק קרי

-ב, קרי, חודשים מיום פרסום החוק 6במהותם יכנסו לתוקף רק בתום 

15.9.11. 

 

  – חוזרי גופים מוסדיים  .ב

מבנה אחיד להעברת , 2011-9-1חוזר אגף שוק ההון לגופים מוסדיים  .1

החוזר יצא  ):28.2.2011: מיום(מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

כניסתם של הבנקים , הניוד בין מוצרי החיסכון הפנסיוני בעקבות רפורמת

והצורך להסדיר את תהליכי העברת המידע , לתחום הייעוץ הפנסיוני

בחוזר נקבע מבנה . השונים בשוק החיסכון הפנסיוני והכספים בין הגורמים

אשר תשמש את הגופים המוסדיים בעלי הרישיון וכן " רשומה אחודה"של 

במסגרת הפעולות , הפועלים בתחום החיסכון הפנסיוני צרכני מידע נוספים

קובע החוזר את הנסיבות , בנוסף. העסקיות השונות המתבצעות ביניהם

או גוף מוסדי מחויב להעביר את המידע /שבהתקיימותן יהא בעל רישיון ו

תחילתו . ביחס לכל ממשק וממשק המשמש את הגופים המוסדיים, הנדרש

 –ביחס לממשק אחזקות וממשק טרום ייעוץ  למעט(של חוזר זה מיידית 

 ) 1.10.11החל מיום 

הוראות בדבר חישוב , 2011-9-2חוזר אגף שוק ההון לגופים מוסדיים  .2

מטרת החוזר  ):16.3.2011: מיום(שווי נכסים לא סחירים של גוף מוסדי 

גופים מוסדיים  י"עלקבוע עקרונות לאופן חישוב שווי נכסים המוחזקים 

על מנת להבטיח שצבירת רווחים או , )Fair Value(והצגתם בשוויים ההוגן 

. הפסדים לחשבונות החוסכים תשקף את ערכם הכלכלי של נכסים אלו

, קביעה זו משתלבת עם מגמת כללי החשבונאות הבינלאומיים הרווחת כיום

סטורי לצורכי לפיה יש להעדיף את שוויו ההוגן של נכס על פני שוויו ההי
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שיטת השווי ההוגן גם מאפשרת חלוקה מדויקת וצודקת יותר . מדידה וגילוי

. של רווחי גוף מוסדי בין עמיתים וקבלת החלטות על בסיס שיקולים כלכליים

 ).חריגים מצומצמים' למעט מס(תחילתו של החוזר מיידית , ככלל

עת שווי הוגן מודל לקבי, 2011-9-3חוזר אגף שוק ההון לגופים מוסדיים  .3

 2011-9-2בהמשך לחוזר  ):16.3.2011: מיום(של נכס חוב בלתי סחיר 

חוסר זה מהווה הסמכה של , בדבר חישוב שווי נכסים סחירים של גוף מוסדי

חברה המקימה  -  "מרווח הוגן"ף שוק ההון אל חברת המפקח על אג

ומתפעלת מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור הגופים 

 .ומורה לה לפרסם הוראות ביצוע תוך שימוש במודל האמור –המוסדיים 

הוראות לעניין השקעת , 2011-9-4חוזר אגף שוק ההון לגופים מוסדיים  .4

 ):23.3.2011מיום (הבהרה  -גופיים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות

קובע החוזר דנן ) 14.7.2010מיום ( 2010-9-3בהמשך לחוזר גופים מוסדיים 

אופן הרחבת סדרה (הבהרות ביחס לאופן יישום חלק מהוראות החוזר הקודם 

; מי הוא תאגיד מדווח ותאגיד שאינו מדווח לעניין החוזר; של איגרת חוב

 ). והגדרת מסמכי הנפקה

בירור ויישוב תביעות , 2011-9-5חוזר אגף שוק ההון לגופים מוסדיים  .5

טרת החוזר לקבוע מערכת מ :)28.3.2011מיום (וטיפול בפניות הציבור 

כללים ברורה לטיפול בתביעות כנגד גופים מוסדים ויישובן בענייני מימוש 

 .על פי הוראות הדין ותקנון הגוף המוסדי, זכויות העמיתים

איסוף מידע סטטיסטי , 2011-9-6חוזר אגף שוק ההון לגופים מוסדיים  .6

מיום (כספים לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת 

מטרת החוזר לקבוע הוראות בדבר איסוף מידע סטטיסטי לגבי  :)28.3.2011

כך שמידע זה יאפשר פרסום של מדדים ביחס לאופן בו , יישוב תביעות

ויהווה כלי נוסף למבוטחים ולעמיתים , הגופים המוסדיים מיישבים תביעות

 .הפוטנציאליים בבחירת הגוף המוסדי עימו יתקשרו

מתן מידע ללקוח שמבקש למשוך את  2011-9-9פים מוסדיים חוזר גו .7

סוגים  3החוזר מגדיר  :)14.11.2011מיום (הבהרה  –כספו ממוצר פנסיוני 

אף אם , אותם רשאי עובד של גוף מוסדי למסור לעמית, של נתונים כלליים

תנאי הזכאות למשיכה של ) 1: (אינו בעל רישיון לייעוץ או שיווק פנסיוני

ידוע הלקוח לגבי ) 3(השלכות המס של משיכת כספים שלא כדין ) 2(העמית 

 .ככל שרלבנטית, "שמירת הוותק"האפשרות להעמיד הלוואה לטובתו בקופה ו
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טיוב נתוני זכויות העמיתים בגופים  2011-9-10חוזר גופים מוסדיים  .8

מטרת החוזר להגדיר את הפעולות הנדרשות  :)21.12.2011מיום (מוסדיים 

שרישום זכויות עמיתים במערכות , ככל הניתן, וסדי כדי להבטיחמגוף מ

בחוזר הוגדר לוח זמנים מפורט . זמין וניתן לאחזור, שלם, המידע יהיה מהימן

בניית ; 31.12.12עד ליום  –סקר פערים ": פרויקט הטיוב"לכל אחד משלבי 

; 30.9.13עד ליום  –הכנת תכנית עבודה ; 31.3.13עד ליום  –מודל מיפוי 

עד ליום  –סיום הפרויקט ; 30.9.14עד ליום  –סידור המידע ושמירתו 

30.6.16. 

מיום (סך נכסי החיסכון לטווח ארוך  2011-9-11חוזר גופים מוסדיים  .9

חוזר זה מציג ומפרט את סך כל נכסי החיסכון לטווח ארוך  :)22.12.2011

מאלי וכן מעדכן את סכומיהם לצורך חישוב נתח השוק המקסי, בישראל

  .שרשאי אדם להחזיק בתחום החיסכון לטווח ארוך

 -חוזרי קופות גמל   .ג

תיקון מיום (הסדרת הצטרפות עמית לקופת גמל , 2011-2-1חוזר גמל  .1

בקובעו כי , 2005-2-5חוזר זה מחליף ומעדכן את חוזר גמל  :)10.8.2011

יוכל להיעשות גם , או כל ביצוע שינוי בהן, הוראת מוטבים לקופת הגמל

חתימה הנשמרת " (חתימה גרפית ממוחשבת"החתום ב אמצעות מסמךב

המקיימת את הדרישות המפורטות בחוזר , )באופן ממוחשב כקובץ גרפי

התיקון נעשה לשם שיפור וייעול אופן העברת . 2011-10-4סוכנים ויועצים 

קיצור זמני העברת המסמכים ושיפור , המסמכים מבעל רישיון אל גוף מוסדי

 . קוחהשירות לל

שינויים והבהרות  –ח חודשי של קופות גמל "דו, 2011-2-2חוזר גמל  .2

 אחיד וחדש דיווח מטרת החוזר היא לגבש מתווה :)21.12.2011מיום (

דיווח זה יכלול . הפנסיה וקרנות הביטוח חברות של השקעה מסלולי עבור

התפלגות ) 1: (מידע בנוגע לנכסים המנוהלים במסלולים השונים כגון

, תנועות של כספים כגון הפקדות) 2(; הנכסים בין אפיקי ההשקעה השונים

  . רווח השקעתי ודמי ניהול, נתוני תשואה) 3(; משיכות העברות

את הוראות חוזר והוא מעדכן  2012החל מדיווח חודש מרץ , תחולת החוזר

  .17.11.09שפורסם ביום  2009-2-4גמל 
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 חוזרי הכרעות עקרוניות   .ד

הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור , 2011-4-1חוזר הכרעות עקרוניות  .1

במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל 

זר זה יצא בעקבות פניות וח ):15.3.2011מיום (או בין מסלולי השקעה 

על כך שלא התקבלו פיצוים כנדרש בשל , שהתקבלו ביחידה לפניות הציבור

איחור במשיכה של כספים מקופת גמל או בשל איחור בהעברה של כספים 

החוזר מבהיר . בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה שונים באותה הקופה

, ות לגבי אותם מקריםמהו הדין החל במקרים אלה וכן קובע הוראות מתאימ

 .פי סוגיהםל

החברה גיבשה תוכנית עבודה ליישום ההכרעה בהתאם ללוחות הזמנים 

החברה בחנה את נכונות דרישות הפיצוי . שנקבעו ונמצאת בשלבי סיום

 .ח"אלפי ש 33שהועברו אליה וביצעה בדוחותיה הכספיים הפרשה בסך של 

הכרעה לעניין פיצוי בשל  2011-4-1עדכונים לחוזר הכרעות עקרוניות  .2

איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות 

ומיום  30.8.2011עדכונים מיום (גמל או בין מסלולי השקעה 

פרסום ) 1(הנחיות בדבר /עדכונים אלו כוללים הבהרות :)22.9.2011

חלוקת הפיצוי בין הקופה ) 2(ל ייעודית "תשואות יומיות ופתיחת כתובת דוא

דיווח מספר אישור מס הכנסה של קופת ) 3(המקבלת  המעבירה לקופה

 .פיצוי בגין העברת כספים בין מסלולים) 4(הגמל 

 תקנות שפורסמו  .ה

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור (תקנות החברות 

תקנות (" 2010-א"תיקון תשע -  1994- ד"התשנ) בחברות הממשלתיות

התיקון כולל שינויים במצב הקיים בכל הקשור לגמול לו זכאי  :")הגמול

נכללה אפשרות לאשר תשלום החזר הוצאות נוספות או , בין היתר. הדירקטור

גמול נוסף , בין היתר(בהתקיים נסיבות מסוימות , תשלום גמול מיוחד לדירקטור

גמול ; השתלמויות וימי עיון תשלום בגין; בגין חריגה ממספר ישיבות דירקטוריון

). החזרי נסיעות; לדירקטורים חיצוניים בחברה ממשלתית שהיא גוף מוסדי

 .12.1.2011כניסת התיקון לתוקף ביום 

 טיוטות תקנות גופים מוסדיים  .ו

כללי השקעה החלים על )(קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים .1

כן טיוטת חוזר גופים מוסדיים ו[ 2011 –א "תשע, )חברות מנהלות ומבטחים
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מיום (בנושא כללי השקעה החלים על חברות מנהלות ומבטחים 

במטרה לאפשר מידה סבירה ומאוזנת של גמישות בחלק  :)]13.4.2011

מהמגבלות החלות על נכסי הגופים המוסדיים ולצורך התאמה למצבי שוק 

ה לקבוע הוראות מציעים החוזר והטיוט, משתנים ולשינויים שיחולו בשוק ההון

) ב(; חריגה משיעורי השקעה) א: (מפורטות לעניין כללי השקעה בנושאים הבאים

השקעה בזכות ) ד(; השקעה בשותפות) ג(; גוף מוסדי י"עמינוי דירקטור 

עסקה עם ) ו(; מתן הלוואות) ה(; במקרקעין באמצעות תאגיד שאינו שותפות

 .השקעה בגורם קשור) ז(; גורם קשור ובאמצעותו

 –א "תשע, )דמי ניהול)(קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .2

טיוטת התקנות מציעה לבטל את ההגבלה החלה על דמי הניהול בקופות  :2011

וכך להשוות את מבנה דמי הניהול לזה , גמל לשיעור מהיתרה הצבורה בלבד

גביה הן מהפקדות שוטפות והן (הנהוג בביטוחי מנהלים ובקרנות פנסיה 

חי ולהחיל שיעור אחיד של דמי ניהול הן על קופות הגמל והן על ביטו, )מצבירה

מוצע לבטל את העלאת שיעור דמי הניהול לגבי שאירי , בנוסף. מנהלים

כך שבשנתיים הראשונות ניתן יהיה , וכן לעבור למבנה מדורג, פנסיונרים ונכים

 . מצבירה 1.5%לגבות דמי ניהול בשיעור של 

, )איתור עמיתים ומוטבים)(קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .3

וכן טיוטת חוזר גופים מוסדיים בנושא נוהל [טיוטה שנייה : 2011-א"תשע

מטרתם של  –] )12.1.2011מיום (טיוטה שנייה  –איתור עמיתים ומוטבים 

לאיתור , התקנות והחוזר היא ליצור מנגנון אפקטיבי וישים אצל גופים מוסדיים

וכן ליידוע , עמיתים שהקשר עימם נותק ולאיתור מוטבים לאחר מותו של עמית

 .העמיתים או המוטבים כי קיימים כספים להם הם זכאים

הון עצמי מזערי הנדרש )(קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .4

וכן טיוטת חוזר גופים [טיוטה שנייה  - 2011- א"תשע, )מחברה מנהלת

מיום (טיוטה שלישית  –מוסדיים בנושא דרישות הון מחברות מנהלות 

שעיקריו מתן הקלות בדרישות ההון , חוזר משלים לתקנות ההון: ])12.1.2011

במטרה ליצור כרית ביטחון מפני , לחברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה

שהתממשותם עלולה לחייב הזרמת הון למימון פעילות , סיכונים תפעוליים

 . שוטפת

, של מבטחים דיווח וניהול רישומים, חובות זיהוי(טיוטת צו איסור הלבנת הון  .5

א "התשע, )למניעת הלבנת הון ומימון טרור, סוכנים ויועצים, חברות מנהלות
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טיוטה זו מאחדת ומשלבת תחת מסגרת אחת את  :)3.7.2011מיום ( 2011 –

, חובות זיהוי(על פי צו איסור הלבנת הון " גופים מוסדיים"ההוראות הרלבנטיות ל

צו איסור  -ו 2001-ב"התשס, )חדיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטו

דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת , חובות זיהוי(הלבנת הון 

בראי שינויי חקיקה ותיקונים שבוצעו בצווים החלים , 2001-ב"התשס, )קופת גמל

 .על גופים פיננסיים אחרים

ערי הון עצמי מז)(קופות גמל(טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .6

מיום ( 2011- א"התשע, )הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה

קובעת מהן דרישות הון מחברות מנהלות של קופות גמל  ההטיוט :)1.8.2011

היוצרות כרית ביטחון מפני סיכונים ) הון עצמי התחלתי ומזערי(וקרנות פנסיה 

 . לות שוטפתשהתממשותם עלולה לחייב הזרמת הון למימון פעי, תפעוליים

כללים לניהול ) (קופות גמל(טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .7

 ההטיוט :)4.8.2011מיום ( 2011 -א"התשע, )קופת גמל מרכזית לקצבה

ובכלל זה הוראות לעניין , מציעה הוראות לעניין ניהול קופת גמל מרכזית לקצבה

 .הפקדות תשלומי עמית בקופה ותשלומים מהקופה

הוצאות ישירות )(קופות גמל(ת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים טיוט .8

מדובר  :)11.8.2011מיום ( 2011-א"התשע, )תיקון)(בשל ביצוע עסקאות

) 1: (במסגרתו מוצע להנהיג הוראות בכמה תחומים, בתיקון לתקנות קיימות

בדומה לכללים החלים ביחס לקרנות , קביעת כללים ביחס להשקעה בתעודות סל

בדבר התנאים אשר בהתקיימם ניתן יהיה להכיר בעמלת הניהול , נאמנות

) 2(; הנגבית מעבר לדמי הניהול, שמקבל מנפיק תעודת סל כהוצאה ישירה

הכרה בחלק מן ההוצאה הנובעת בגין תובענה ייצוגית או תביעה נגזרת שהגיש 

יים להיות מתוך כוונה לעודד את הגופים המוסד, מעבר לדמי הניהול, גוף המוסדי

ביטול האפשרות ) 3(; מעורבים יותר בפיקוח על החברות שבהן הם משקיעים

להכיר בהוצאה כהוצאה ישירה כאשר השקעה של גוף מוסדי היא בקרן חוץ של 

או כאשר בוצע הליך דירוג , או כאשר מנהל תיקים זר הוא צד קשור, צד קשור

יטת בעל השליטה שליטתה או בשלחברה ב, פנימי באמצעות החברה המנהלת

 . 1.1.2012 -החל מ –התחולה המוצעת של התקנות . בה

טיוטת תקנות איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן  .9

מיום ( 2011-א"התשע, )רשימת תאגידים וסדרי עבודת וועדת היישום(

וכן את סדרי " קשר עסקי מהותי עם איראן"מגדירה מהו  ההטיוט :)14.8.2011



67 

  

בנוגע להכללתו של תאגיד ברשימת התאגידים המקיימים קשר מהותי הדין 

 .כאמור

טיוטת תקנות וחוזר לעניין כללי השקעה החלים על חברות מנהלות ומבטחים  .10

מטרתן של התקנות הינה לקבוע כללי  :)14.8.2011מיום (טיוטה שנייה  -

ופו של מתוך הנחה כי הם משווקים בס, השקעה אחידים לכלל הגופים המוסדיים

כיום מופרדים כללי ההשקעה המחייבים את . יום מוצרים פנסיוניים תחליפים

, וכללי ההשקעה המחייבים את עסקי ביטוח, מחד, קופות הגמל וקרנות הפנסיה

על כן מוצע כעת איחוד הכללים אשר יאפשר תחרות הוגנת בין כלל . מאידך

לות כמותיות הקיימות בין היתר מציעות התקנות להסיר מגב. הגופים המוסדיים

כיום ולהגביר את מעורבות ועדות השקעה בגופים מוסדיים ככלל ומעורבות 

כדי להגביר את גמישות פעילות גופים , כמו כן. נציגים חיצוניים בהן בפרט

מוצע להעביר חלק מההוראות שהיו , בהתאמה למצבי שוק משתנים, מוסדיים

התקנות , בנוסף. הוראות ממונהקבועות בתקנות מס הכנסה ובתקנות הביטוח ל

מתייחסות למגבלות שיחולו על עסקאות בין גופים מוסדיים לבין תאגידים 

בשל השינוי שחל במבנה הבעלות של גופים מוסדיים ובשל , הקשורים אליהם

 . הפיכתם של הגופים לתאגידים פיננסים בעלי מגוון רחב של פעילויות

כיסויים ביטוחיים ) (קופות גמל(יים טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננס .11

מציעה הוראות  ההטיוט :)21.8.2011מיום ( 2011-א"התשע) בקופות גמל

התנאים לכיסוי ביטוחי , לעניין סוגי הביטוחים בהם יבוטחו עמיתים בקופת גמל

בקופת ביטוח ורכישת כיסוי ביטוחי באמצעות תיווך של חברה מנהלת של קופת 

כיסוי ביטוחי לאחר הפסקת הפקדות לקופת גמל וכן  התנאים לשמירה על, גמל

החברה המנהלת של קופת  י"עהתנאים לרכישת כיסוי ביטוח חיים קבוצתי 

 . הגמל

כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות (תקנות מס הכנסה  .12

 :)28.12.2011מיום ( הטיוט – 2011-א"התשע, )תיקון)(ייחשבו לחשבון אחד

כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים (מהווה תיקון לתקנות מס הכנסה  ההטיוט

, )תקנות האיחוד –להלן ( 1993-ג"התשנ, )בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד

להלן (בהן נקבע כי עמית אשר חשבונו בקרן השתלמות נסגר להפקדות חדשות 

, )ניההקרן הש –להלן (ונפתח לו חשבון חדש בקרן אחרת ) הקרן הראשונה –

ייחשבו שני החשבונות האמורים כחשבון אחד אם נמסרה על כך הודעה לשתי 

ולא נמשכו כספים בפטור , ההפקדות החדשות הן לקרן השנייה בלבד, קרנות

  . ממס מחשבונו בקרן הראשונה לפני סגירתה
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החדשה היא למנוע מקרים בהם עמיתים דוחים את  המטרתה של הטיוט

. ההחלטות לפעול בחשבונותיהם לפי תקנות האיחוד במועד משיכת הכספים

כי במועד ההצטרפות , לשם כך מוצע לדרוש מחברה מנהלת של קרן השתלמות

ימלא העמית הצהרה בדבר בקשתו , של עמיתים לאחת הקרנות שבניהולה

  . לתקנות האיחוד 1תקנה  לפעול בחשבונו על פי הוראות

 טיוטות חוזרים גופים מוסדיים  .ז

טיוטת חוזר גופים מוסדיים בנושא דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני  .1

טיוטת החוזר מציעה לקבוע תקופה מזערית למתן הטבות  :)27.3.2011מיום (

וכן לקבוע הוראות , כלכליות לעוסקים במלאכת ניהול החיסכון הפנסיוני

 .שקיפות בנוגע לדמי הניהול הנגבים בפועל מהעמיתלהגברת ה

טיוטת חוזר גופים מוסדיים בנושא טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים  .2

טיוטת החוזר מציעה להגדיר את  :)20.3.2011מיום ( טיוטה שנייה -  מוסדיים

הפעולות הנדרשות מגוף מוסדי כדי להבטיח שרישום זכויות עמיתים במערכות 

 .זמין וניתן לאחזור, שלם, הימןהמידע יהיה מ

טיוטת  :)28.3.2011מיום ( טיוטת חוזר גופים מוסדיים בנושא ממשק ניוד .3

ג ביחס "החוזר מציעה לקבוע כללים להעברת מידע בין גופים מנהלים של קופ

 ").ממשק הניוד("להעברות כספים בין קופות גמל 

של הגופים טיוטת חוזר גופים מוסדיים בנושא רשימת נכסי הנוסטרו  .4

טיוטת החוזר מציעה  :)6.2.2011מיום (המוסדיים ברמת הנכס הבודד 

מתכונת דיווח רבעונית שתחול על גופים מוסדיים באופן השקעת כספי 

 .עד לרמת נכס בודד, הנוסטרו שבניהולם

טיוטה  –טיוטת חוזר גופים מוסדיים בנושא דרישות הון מחברות מנהלות  .5

טיוטת חוזר משלימה היוצאת במקביל להעברת  :])12.1.2011מיום (שלישית 

הון עצמי מזערי ) (קופות גמל(טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 - להלן ( 2011-א"התשע, )הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה

בחוזר זה מוצעות דרישות הון . אל ועדת הכספים של הכנסת, )תקנות ההון

במטרה ליתן הקלות בדרישות ההון לחברות מנהלות  ,עצמי התחלתי ומזערי

 .מסוימות
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סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות בינלאומיות  .6

מיום (כמסייעים לתוכנית הגרעין של איראן והתוכניות הנלוות לה 

מציעה כי דירקטוריון גוף מוסדי יקיים דיון ויקבע מדיניות  ההטיוט :)7.7.2011

סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים המוכרזים ברשימות לטיפול ב

ולבחון , כמסייעים לתוכנית הגרעין של איראן ותוכניות הנלוות לה, הבינלאומיות

בהמשך להחלטת , זאת. את רמת החשיפה הקיימת של התאגיד לגורמים אלו

ממשלה לקידום צעדים במסגרת המאבק בתוכנית הגרעין של איראן והתוכניות 

 .וות לההנל

 :)4.8.2011מיום ( טיוטת חוזר הוראות לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה .7

כללים ) (קופות גמל(במסגרת טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

הוצעו הוראות לעניין , 2011-א"התשע, )לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה

דות תשלומי ובכלל זה הוראות לעניין הפק, ניהול קופת גמל מרכזית לקצבה

חוזר זה נועד להציע קביעה של כללים . עמית בקופה ותשלומים מהקופה

צבירה שיטתית של נכסים ) 1(בכפוף לעקרונות של , להפקדות עמית בקופה

ובאופן שיבטיח את תשלום הקצבאות , בנפרד משאר נכסי העמית, על פני זמן

ר מציעה כללים טיוטת החוז, בנוסף. התחשבות במצבו הפיננסי של העמית) 2(

השיטה לחישוב ההתחייבות האקטוארית , לעניין אופן הכנת המאזן האקטוארי

 .וההנחות האקטואריות להערכת התחייבויות הקופה

טיוטת  :)11.8.2011מיום (טיוטת חוזר הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות  .8

בכל הנוגע להשקעה , חוזר זה מכילה הוראות נלוות לתקנות הוצאות ישירות

להוצאה המשולמת בעד ניהולן של תובענות ייצוגיות ותביעות , בתעודות סל

ולמתן דיווחים לוועדת השקעות אודות תשלום הוצאות ישירות בשל , נגזרות

 .ביצוע עסקאות

טיוטה  -טיוטת חוזר כללי השקעה החלים על חברות מנהלות ומבטחים  .9

יטוי הוראות ממשיכות בטיוטת חוזר זו באים לידי ב :)14.8.2011מיום (שנייה 

תקנות הפיקוח על שירותים  -של הממונה על שוק ההון לתקנות המוצעות 

, )כללי השקעה החלים על חברות מנהלות ומבטחים) (קופות גמל(פיננסים 

במטרה לאפשר מידה סבירה ומאוזנת של גמישות , וזאת, 2011 -א"התשע

רך התאמה למצבי לצו, בחלק מהמגבלות החלות על נכסי הגופים המוסדיים

 .שוק משתנים ולשינויים שיחולו בשוק ההון
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טיוטת חוזר גופים מוסדיים בנושא הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש  .10

 :)24.8.2011מיום (בדיווחים הכספיים של קופות הגמל וקרנות הפנסיה 

טיוטת החוזר מציעה לעדכן את הדוחות הכספיים השנתיים של קופות הגמל 

ויהוו כלי בעת , כך שיהיו ברורים ושקופים יותר למשתמש ,וקרנות הפנסיה

 .בחירת קופת גמל או קרן פנסיה

מיום (טיוטת חוזר גופים מוסדיים בנושא קודקס הרגולציה העתידית  .11

טיוטת החוזר מעדכנת על תחילת הכנתו של ספר רגולציה סדור  :)24.8.2011

שיסייע בהתמצאות בהנחיות השונות ויקל על עבודת הגורמים , קודקס –ומקיף 

על מנת למנוע פיזור של הוראות הרגולציה ובכדי ליצור סדר , המפוקחים

 .ואחידות בהן

קופת טיוטת חוזר רכישת כיסויים ביטוחיים באמצעות חברה מנהלת של  .12

מטרתו של חוזר זה לאפשר את שכלול התחרות  :)21.8.2011מיום (גמל 

מתן  י"ע, בשוק החיסכון הפנסיוני ולהגדיל את התחליפיות בין המוצרים השונים

אפשרות לחברות מנהלות של קופות גמל להציע לעמיתיהן כיסוי ביטוחי 

, כות ימיםביטוח לארי, בשלב זה(בדומה לזה המוצע לעמיתים בחברות ביטוח 

החוזר קובע את התנאים שבהתקיימם ). ביטוח סיכוני מוות וביטוח סיכוני נכות

, כמו כן. יוכלו חברות מנהלות של קופות גמל לשווק לעמיתיהן כיסוי ביטוחי

 .מסדיר החוזר את העברת דמי הביטוח מקופת הגמל למבטח

ביטוח טיוטת חוזר גופים מוסדיים בנושא נוהל הודעה על הנהגת תכנית  .13

טיוטת החוזר קובעת כי חברה מנהלת  :)6.9.2011מיום ( ותקנון קופת גמל

ימי  30תגיש לממונה הודעה על כך , המבקשת לערוך שינוי בתקנון קופת גמל

עסקים לפני המועד שבו מתבקש תחילתו של השינוי או תקופה אחרת שיורה 

 .הממונה

שקעות גופים טיוטת חוזר גופים מוסדיים בנושא הוראות לעניין ה .14

טיוטת  :)15.11.2011מיום (טיוטה  –מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות 

שראוי כי , החוזר כוללת נספח של הוראות חוזיות מוצעות ודגשים לניסוחן

ושעל גופים , ישמשו אבני דרך בבחינת הסדרים משפטיים בתנאי אגרות חוב

 .סוימתמוסדיים לשקול לאמצן בעת בחינת השקעה באיגרת חוב מ

 –טיוטת חוזר גופים מוסדיים בנושא העברת כספים בין קופות גמל  .15

מציעה תיקונים בהיבטים שונים  ההטיוט :)28.12.2011מיום (שנייה  הטיוט

הסכום , טיפול בבקשת ההעברה: הקשורים להעברת כספים בין קופות גמל
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החברה  י"עאופני העברת נתונים , חישוב השכר הקובע, המרבי להעברה

 .מנהלת וכן מסירת הודעות למעסיקה

  טיוטות חוזרים קופות גמל  .ח

קרנות הפנסיה וקופות הגמל , טיוטת חוזר דוח חודשי של חברות הביטוח .1

דוח חודשי של קופות ( 2009-2-4הצעה לעדכון חוזר גמל  :)27.9.2011מיום (

 . סעיפי ביטוח מסוימים/לגבי ביטול והוספה של דרישות) הגמל

הגשת בקשות למיזוג קופות גמל או למיזוג מסלולי השקעה טיוטת נוהל  .2

מיום ( לאישור הממונה וטיוטת חוזר יידוע עמיתים אודות מיזוג קופות גמל

טיוטת הנוהל מפרטת את דרך הגשת הבקשה לקבלת אישור  :)19.9.2011

טיוטת החוזר מבקשת להסדיר את אופן יידוע עמיתי ; הממונה לתכנית המיזוג

גת בדבר המיזוג וכן ליידעם במסלול השקעה המתמזג בדבר הקופה המתמז

 .מיזוג בין מסלולי השקעה

  

 המנהלתהמנהלתהמנהלתהמנהלת    החברההחברההחברההחברה    שבניהולשבניהולשבניהולשבניהול    הקופההקופההקופההקופה    שלשלשלשל    הכספיהכספיהכספיהכספי    המצבהמצבהמצבהמצב. . . . הההה

 התפתחויות בהפקדות לקופה ובתשלומים לעמיתים ובצבירההתפתחויות בהפקדות לקופה ובתשלומים לעמיתים ובצבירההתפתחויות בהפקדות לקופה ובתשלומים לעמיתים ובצבירההתפתחויות בהפקדות לקופה ובתשלומים לעמיתים ובצבירה .1

  מסלול כללי

לעומת הפקדות בהיקף של , ₪מיליוני  92 - סך של כ 2011הופקדו בשנת  במסלול

  .6.12%קיטון בשיעור , 2010בשנת ₪ מיליוני  98-כ

לעומת משיכות בהיקף , ₪מיליוני  119 -בכ 2011משיכות העמיתים הסתכמו בשנת 

  .9.17%גידול בשיעור  2010בשנת ₪ מיליוני  109 -של כ

ההפקדות כוללות העברות כספים אל הקופה והמשיכות כוללות העברות כספים 

  .מהקופה 

 2011הייתה שלילית בשנת , דהיינו הפקדות בניכוי משיכות, הצבירה במסלול

בשנת ₪ מיליוני  11בהשוואה לצבירה שלילית בסך , ₪מיליוני  27 -והסתכמה בכ

2010.  

  מניות םומסלול טיטני

-לעומת הפקדות בהיקף של כ₪ אלפי  648-סך של כ 2011הופקדו בשנת  במסלול

  .27.11%קיטון בשיעור של , 2010בשנת ₪ אלפי  889
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לעומת משיכות ₪ אלפי  363לסך של  2011יתים הסתכמו בשנת משיכות העמ

  .11.89%קיטון בשיעור  2010בשנת ₪ אלפי  412 -בהיקף של כ

לסך של  2011הסתכמה בשנת , דהיינו הפקדות בניכוי משיכות, במסלולהצבירה 

  .2010בשנת ₪ אלפי  477בהשוואה לצבירה בסך , ₪אלפי  285

  מניותמסלול ללא 

לעומת הפקדות בהיקף של ₪ אלפי  12,572- של כסך  2011הופקדו בשנת  במסלול

  .103.36%בשיעור  גידול, 2010בשנת ₪ אלפי  6,182-כ

לעומת משיכות ₪ אלפי  5,985 -של כלסך  2011משיכות העמיתים הסתכמו בשנת 

  5.91%בשיעור  גידול 2011בשנת ₪ אלפי   5,651 -בהיקף של כ

לסך של  2011הסתכמה בשנת , דהיינו הפקדות בניכוי משיכות, במסלולהצבירה 

  .2010בשנת ₪ אלפי  531בהשוואה לצבירה בסך , ₪אלפי  6,587

 מדיניות ההשקעות של הקופהמדיניות ההשקעות של הקופהמדיניות ההשקעות של הקופהמדיניות ההשקעות של הקופה .2

י הדירקטוריון וועדת "הקופה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע

  . ההשקעות

כן הוגדלה הפעילות באפיק הוגדלה החשיפה המנייתית בקופה ו 2011בשנת 

 90%-במסלול טיטניום מניות נשמרה חשיפה גבוהה בשיעור של כ. הקונצרני

ח ממשלתיות "בעוד במסלול ללא מניות מרבית הכספים הושקעה באג, למניות

  . מים ופקדונות"מק, ח קונצרניות"באג, צמודות ולא צמודות

        תשואת הקופהתשואת הקופהתשואת הקופהתשואת הקופה .3

 מסלול

 2011  2010 

 נומינלית ברוטו 

- 4.01  מינהל כללי %  9.69% 

-20.75  מינהל טיטניום מניות %  15.48% 

 4.45%  2.39%  מינהל ללא מניות
  

  הגורמים העיקריים לתשואה שרשמה הקרן

להלן התקופה ( 2011השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בשנת 

  :היו כדלקמן) הנסקרת
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התשואה השלילית של הקרן נגרמה בעיקרה עקב ההפסד שנרשם באפיק מניות 

ח "אג(התשואות שהושגו באפיקים הסחירים האחרים . וניירות ערך אחרים סחירים

  .הקטינו את ההפסד שנרשם באפיק זה) ממשלתיות וקונצרטיות

ניירות ערך שאינם סחירים , ההכנסות שנרשמו מאפיקי המזומנים ושווי המזומנים

ע אחרים "ופיקדונות והלוואות הקטינו גם הם את ההפסד שנרשם באפיק המניות וני

  .סחירים

  

 הקשר בין יתרות חשבונות העמיתים לבין ההשקעותהקשר בין יתרות חשבונות העמיתים לבין ההשקעותהקשר בין יתרות חשבונות העמיתים לבין ההשקעותהקשר בין יתרות חשבונות העמיתים לבין ההשקעות .4

 2011שנת  לסוף נכון העמיתים מחסכונות מיידית למשיכה הניתנים הכספים שיעור

  .2010שנת  בתום 72.80% - ל בהשוואה 72.90%על  עמד

 בגין התקבולים וכן העמיתים של לקופה השוטפות ההפקדות ,החברה הנהלת לדעת

.  רגילים שוק במצבי חיובי כספים תזרים לקופה מבטיחים ,השונים הקופה נכסי

 להרכב נזילים הלא הנכסים של הממוצע החיים אורך את מתאימה החברה

  .השתלמות קרן שהיא, הקופה ולאופי הקופה אוכלוסיית

 

 

 

 -22.1% מדד המניות הכללי

 -23.7% יתר מניות
 -20.1% 100א "מדד ת
 -18.2% 25א "מדד ת

 -8.6% ח להמרה"מדד אג
 2.5% ח כללי"אג מדד

 2.2% מדד מחירים לצרכן
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 ניהוליםניהוליםניהוליםניהולים    ודרכיודרכיודרכיודרכי    שוקשוקשוקשוק    לסיכונילסיכונילסיכונילסיכוני    חשיפהחשיפהחשיפהחשיפה. . . . וווו

        
מחירי , אינפלציה, ריבית, שער חליפין(כשינוי בתנאי השוק " סיכון שוק"ניתן להגדיר 

  .כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של הנכס, להפסדאשר יובילו )  'מניות וכד

חושפת , )"פסגות": להלן(פעילות ניהול ההשקעות המתבצעת בפסגות ניירות ערך 

מתמודדת עם , החברה המנהלת. את הקופות המנוהלות על ידה לסיכוני שוק שונים

  :סיכונים אלה באמצעים הבאים

ף להחלטות מתבצעת בכפו, בקופות המנוהלות בחברה יצירת חשיפות �

באופן , ובהתייעצות מקצועית עם פסגות בקופההדירקטוריון וועדת השקעות 

 .2008-9-14לפרופיל הסיכון הייחודי של הקופה ובכפוף לחוזר אוצר שיתאים 

י "ע יםמתבצעעל כלל הקופות שבניהול החברה מעקב ובקרה אחר רמות הסיכון  �

בשימוש דוחות סיכון מנהל הסיכונים נושא המשרה של החברה המנהלת 

 )VAR,HS-STD(מערכות מידע ומודולים מתקדמים מקובלים מ המתקבלים

י מנהל הסיכונים לצרכי חוות דעת "ניתוח המידע נעשה ע. שיש בפסגות

נזילות איכות וריכוזיות , שוק(אובייקטיבית ביחס לפרופיל הסיכון הפיננסי 

 .2009-2-3וזאת בהתאם להנחיות חוזר אוצר ) אשראי

וועדת מובא לדיון במובאית בדוח סיכון רבעוני החוות הדעת של מנהל הסיכונים  �

 .דירקטוריון של החברה המנהלתהו ההשקעה

  

  



75 

  

 

 המנהלתהמנהלתהמנהלתהמנהלת    החברההחברההחברההחברה    הנהלתהנהלתהנהלתהנהלת    עלעלעלעל    פרטיםפרטיםפרטיםפרטים. . . . זזזז

 

 פרטים על חברי הדירקטוריון וועדותיופרטים על חברי הדירקטוריון וועדותיופרטים על חברי הדירקטוריון וועדותיופרטים על חברי הדירקטוריון וועדותיו .1

 מידע כללי .1.1

 שם

 שנת
 נתינות לידה

 תחילת תאריך
 נוסף עיקרי עיסוק כהונה

 של עובד
 חברה/התאגיד

 תאגיד, בת
 של או קשור
 עניין בעל

 בן
 משפחה

 בעל של
 עניין

 אגף ראש.ס 27/08/1995 ישראלית 1946 רובין אפרים
 ט"משהב, תקציבים

 לא כן

 הסתדרות ר"יו מ"מ 13/08/2001 ישראלית 1945 גלר מרדכי
 ראש, ף"המעו

 וגזבר ארציות חטיבות

 לא כן

 לא כן עמידר עובדי ועד ר"יו 23/06/2008 ישראלית 1955 סימון בן מוטי

 הסתדרות ר"ליו עוזר 05/10/2008 ישראלית 1977 מליק מנחם ד"עו
 המעוף

 לא כן

 צחור איתן ד"עו
 )צ"דח(

 לא לא גישור -דין עריכת 24/11/2005 ישראלית 1951

 כספים ל"סמנכ סגן 27/10/1999 ישראלית 1943 עזרא בן דניאל
 עמידר בחברת

 לא כן

 לא כן ו"ויצ עובדי ארגון 28/09/2005 ישראלית 1953 דולב רחל

 לא כן אורט עובדי ועד ר"יו 12/12/2005 ישראלית 1966 אלגריסי חיים

 משאבי אגף מנהלת 14/12/2010 ישראלית 1973 (*) חן גליה
 ו"ויצ אנוש

 לא כן

 המסחר חטיבת ראש 28/03/2011 ישראלית 1960 (*)פרי ראובן
 ף"המעו בהסתדרות

 לא כן

 משאבי אגף מנהלת 15/12/2011 ישראלית 1956 (*)שי חוה
 העולמית ויצו אנוש

 

 לא כן

 בן סטיוארט
 )*(שושן

 ישראלית 1951
 בריטית

 ברשת כספים ל"סמנכ 05/05/2010
 ישראל אורט החינוך

 לא כן

 כספים מינהל ראש 22/08/2011 ישראלית 1970 (*)מאיר טלי
 אורט החינוך ברשת
 ישראל

 לא כן

 כרמון דביר ד"עו
 )צ"דח(

 לייעוץ חברה בעל 19/10/2009 ישראלית 1974
 לגופים שירותים ומתן

 בנוסף. מוסדיים
 ג"קופ ל"כמנכ משמש

 .וטכנאים הנדסאים

 לא לא

  
    22/8/2011 בתאריך כהונתו את סיים שושן בן סטיוארט מר *

  22/8/2011 בתאריך כהונתה את החלה מאיר טלי הגברת

  28/3/2011 בתאריך כהונת את החל פרי ראובן מר

  15/12/2011 בתאריך כהונתה את החלה שי חוה הגברת

 7/9/2011 בתאריך כהונתה את סיימה חן גליה הגברת
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  מידע פרטני .1.2

 שם
/ חיצוני
 פנימי

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים 
 חברות בהן מכהן כדירקטור, האחרונות

תפקיד 
 בדירקטוריון

חבר 
ועדת 
 ביקורת

חבר 
ועדת 

 השקעות

 מס ישיבות בהן השתתף השנה

 השקעות ביקורת דירקטוריון

 28 - 4 כן לא ר"יו אקדמית :השכלה פנימי אפרים רובין

ראש אגף התקציבים במשרד ' ס :עיסוק

 הביטחון

ג של עובדי משרד "קופ :דירקטור

 הביטחון

סטיוארט בן 
 שושן 

  אקדמית: השכלה פנימי
 החינוך ברשת כספים ל"סמנכ: עיסוק

 ישראל אורט

 - - 1 לא לא חבר

 - - 1 לא לא חברה אקדמית: השכלה פנימי *גליה חן 

 מנהלת אגף משאבי אנוש: עיסוק

חבר  אקדמית :השכלה פנימי מרדכי גלר
 )ל"מנכ(

 15 - 4 כן לא

ראש , ף"המעו' ר הסת"מ יו"מ :עיסוק

 חטיבות ארציות וגזבר

המכללה  -המסלול האקדמי :דירקטור

 למינהל

  אקדמית: השכלה פנימי טלי מאיר
 ברשת כספים מינהל ראש: עיסוק

 ישראל אורט החינוך

 - - 1 לא לא חבר

  אקדמית: השכלה פנימי חוה שי
מנהלת אגף משאבי אנוש בויצו : עיסוק

 העולמית

 - - - לא לא חבר

  אקדמית: השכלה פנימי ראובן פרי
 המסחר חטיבת ראש: עיסוק

 ף"המעו בהסתדרות

 - - 3 לא לא חבר

 - - 4 לא לא חבר עתודה ניהולית -לימודי תעודה: השכלה פנימי מוטי בן סימון

 ר ועד עובדי עמידר"יו: עיסוק

ד מנחם "עו
 מליק 

 - 4 4 לא כן חבר אקדמית :השכלה פנימי

 ר הסתדרות המעוף"עוזר ליו :עיסוק

חבר  אקדמית :השכלה חיצוני איתן צחור
 )צ"דח(

 - 5 3 לא ר"יו

יועץ משפטי , ד"בעל משרד עו :עיסוק

יועץ , רים"למגזר ההתנדבות והמלכ
א "ר איפ"יו, ללשכת יועצי המסמשפטי 
ר ועדת העמותות בלשכת "יו, ישראל

 ד"עו

דניאל בן 
 עזרא

 - 2 4 לא כן חבר תיכונית ולימודי תעודה :השכלה פנימי

ל כספים בחברת "סמנכ' ס :עיסוק

 עמידר

 - - 2 לא לא חבר הנדסאי :השכלה פנימי חיים אלגריסי

 ר ועד עובדי אורט"יו :עיסוק

 - 4 2 לא כן חברה אקדמית :השכלה פנימי רחל דולב

מנהלת תאום ובקרה באגף לגיל  :עיסוק

 עולמיתה והרך בויצ

ד דביר "עו
 כרמון 

חבר  אקדמית: השכלה חיצוני
 )צ"דח(

 29 4 4 ר"יו כן

בעל משרד לייעוץ ומתן שירותים : עיסוק

ג "ל קופ"משמש כמנכ. לגופים מוסדיים
 הנדסאים וטכנאים
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  שכר דירקטוריםשכר דירקטוריםשכר דירקטוריםשכר דירקטורים .2

מסתכם לסך  2011בשנת  ר הדירקטוריון "לדירקטורים וליוסך כל הגמולים ששולמו 

  .ח"אלפי ש 325

 2011201120112011כינוס הדירקטוריון וועדותיו בשנת כינוס הדירקטוריון וועדותיו בשנת כינוס הדירקטוריון וועדותיו בשנת כינוס הדירקטוריון וועדותיו בשנת  .3

 .ישיבות 4- דירקטוריון החברה המנהלת התכנס ל 2011בשנת  •

, שהוקמה כנדרש בהוראות הדין, ועדת ההשקעות של החברה המנהלת •
 .טלפוניותישיבות  7מתוכן , ישיבות 29-ל 2011התכנסה בשנת 

 5-ל 2011ועדת הביקורת התכנסה בשנת . לחברה המנהלת יש ועדת ביקורת •
 .ישיבות

 פרטים על נושאי משרה בכירים בחברהפרטים על נושאי משרה בכירים בחברהפרטים על נושאי משרה בכירים בחברהפרטים על נושאי משרה בכירים בחברה .4

שנת  ז"ת' מס שם

 לידה

תפקיד 

 בחברה

תאריך  נתינות

תחילת 

 כהונה

תפקיד 

בחברה 

קשורה או 

 בבעל עניין

השכלה וניסיונו 

בחמש השנים 

 האחרונות

בן 

משפחה 

של בעל 

עניין 

 בחברה

ר "מ יו"מ 13/08/01 ישראלית ל"מנכ 1945 065049371 מרדכי גלר
הסתדרות 

, ף"המעו
ראש חטיבה 
בהסתדרות 

 ף"המעו

מ "מ. אקדמית
ר הסתדרות "יו

ראש , ף"המעו
חטיבות ארציות 
וגזבר הסתדרות 

 .ף"המעו

 לא

ח ראובן "רו
 סווירי

מנהל  1966 058351750
 כספים

בעל . אקדמית - 31/8/08 ישראלית
 ח "משרד רו

 לא

ד ארז "עו
 (*)קניסטר 

  ל"סמנכ 1975 032179483
 החברה

ד "עו.אקדמית - 16/7/08 ישראלית
 מזכיר הקרן

 לא

ד שחר "עו
 שוכמכר 

  ל"סמנכ 1981 043391119
 החברה

ד "עו.אקדמית - 14/2/12 ישראלית
משפטן בבנק 

  מזרחי 
מנהל אכיפה 

ורגולציה בקרן 
 רום

 לא

ח אבי "רו
 יודלביץ

המבקר  1965 022082002
 הפנימי

ח מבקר "רו 1/1/02 ישראלית
בקרן 

השתלמות 
 רום

בעל . אקדמית
 ח"משרד רו

 לא

ד אורן "עו
 ששון

יועץ  1965 022029888
 משפטי

יועץ משפטי  1/1/98 ישראלית
בקרן 

השתלמות 
 רום

בעל . אקדמית
 ד"משרד עו

 לא

 038371589 ניר בלסיאנו

 

מנהל  1975
 סיכונים

יועץ , אקדמאית - 28/7/10 ישראלית
לניהול סיכונים 

מטעם , בבנקים
חברת אמן 

 מחשבים

 לא 

  13.2.2012 בתאריך הקרן כמזכיר תפקידו את סיים קניסטר ארז ד"עו(*)  
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 תנאי שכרתנאי שכרתנאי שכרתנאי שכר .5

 התחייבויות פרוט ח"בש מעביד עלות העובד שם תפקיד

 .2011 מאי בחודש עבודתו סיים 71,654 גלר מרדכי ל"מנכ

 .2012 פברואר בחודש עבודתו סיים 285,440 ארז קניסטר ד"עו ל"סמנכ

 שכר מקבל. מעביד עובד יחסי מתקיימים לא 105,745 סווירי ראובן ח"רו כספים מנהל

 .חשבונית באמצעות טרחה

 עובד יחסי לסיום בהתחייבות נושאת החברה 129,935 'א עובדת תפעול עובדת

 פיטורין פיצויי חוק פי על מעביד

 עובד יחסי לסיום בהתחייבות נושאת החברה 204,466 'ב עובדת תפעול עובדת

 פיטורין פיצויי חוק פי על מעביד

 עובד יחסי לסיום בהתחייבות נושאת החברה 153,050 'ג עובדת תפעול עובדת

 פיטורין פיצויי חוק פי על מעביד

 

 רואה חשבון מבקר של הקופהרואה חשבון מבקר של הקופהרואה חשבון מבקר של הקופהרואה חשבון מבקר של הקופה .6

  תשובה לוי אפרת ח"רו

  ח"רו' ושות לוטרבך ורדי

  ג"ר, 18 היצירה רחוב

 המנהלתהמנהלתהמנהלתהמנהלת    החברההחברההחברההחברה    ניהולניהולניהולניהול    אופןאופןאופןאופן    תיאורתיאורתיאורתיאור. . . . חחחח

 

 נוהל עבודת דירקטוריון החברה המנהלתנוהל עבודת דירקטוריון החברה המנהלתנוהל עבודת דירקטוריון החברה המנהלתנוהל עבודת דירקטוריון החברה המנהלת .1

 התפתחות על דיווחים למסירת תקופתיות לישיבות מתכנס החברה דירקטוריון

 נושאים ומגוון הנכסים תיק ניהול בנושא החלטות ולקבלת שלה הנכסים ותיק הקופה

  .החברה של התקין לתפעולה הדרושים נוספים

 לפני הדירקטוריון והחלטת התייחסות המחייבים בנושאים דנים הדירקטוריון בישיבות

 הגמל קופות חוק, החברות חוק שלפי בנושאים ומחליט דן הדירקטוריון. ביצועם

 על הפיקוח בתקנות המפורטים בנושאים וכן, בהם ולהחליט לדון עליו ותקנותיו

חוזרי הממונה , 2007 -ז"התשס, )וועדותיו דירקטוריון) (ביטוח( פיננסיים שירותים

  .הרלבנטיים ונהלי החברה

        י החברהי החברהי החברהי החברה""""מתכונת כללית לניהול השקעות הקופה המנוהלות עמתכונת כללית לניהול השקעות הקופה המנוהלות עמתכונת כללית לניהול השקעות הקופה המנוהלות עמתכונת כללית לניהול השקעות הקופה המנוהלות ע .2

 תיקי ניהול לשם ערך ניירות בפסגות הוקם") הצוות:" להלן( חיצוניות קופות צוות 

 מחלקת עובדי הינם הצוות עובדי  . זאת קופה כולל, המפעליות הקופות של הנכסים

   .מ"בע ערך ניירות בפסגות השקעות



79 

  

 ההון בשוק מהגבוהים וותק, ניסיון, מקצועית הכשרה בעלי עובדים מונה הצוות

 מחלקת.  לקוחות קשרי ומנהלת השקעות מנהלי, צוות מנהל כולל והוא הישראלי

 הקופה ולאורגני ההשקעות למנהלי שוטפים שירותים מספקת השקעות תפעול

  ).ודירקטוריון השקעות ועדת(

 מובנה הינו בצוות ההחלטות קבלת תהליך. הצוות ידי-על מנוהלים הקופה נכסי

 מגמות איתור, ל"ובחו בישראל והכלכלה ההון שוקי ניתוח, היתר בין וכולל ושיטתי

 השקעה מדיניות גיבוש, ספציפיים בנכסים השקעה כדאיות ניתוח, השקעה באפיקי

 שוטף מסחר וביצוע ההשקעות ועדת בפני המובאת שונים השקעה לטווחי מומלצת

  . ל"ובחו המקומי בשוק ע"בני

 המחקר מחלקות של ושוטף מעמיק מחקר בגיבוי מתבצע בפסגות ההשקעות ניהול

 ההשקעות מערך לפסגות. ל"ומחו מהארץ חיצוניים מחקר גורמי בסיוע פסגות של

 ואנשי השקעות מנהלי, אנליסטים 65 כ המונה בישראל והאיכותי הגדול והמחקר

-buy מיקרו , מאקרו ואסטרטגיה: מחלקות מחקר 6 -ל האנליסטים נחלקים. מסחר

side  , מיקרוsell-side ,ל"מחקר אשראי ומחקר חו, תהשקעות אלטרנטיביו, 

  .ובעולם בארץ למתרחש ותחזיות אמת בזמן ניתוחים המספקות

 אובייקטיבי  מערך שהינו וציות רגולציה מערך 2008 שנת בתחילת הוקם בפסגות

 בבית וציות בקרה סיכונים ניהול של בנושאים טיפול על האחראי תלוי ובלתי

 ל"סמנכ- המערך מנהל מלבד מועסקים במערך. הבנות החברות ובכל ההשקעות

 בראשה סיכונים לניהול יחידה המערך תחת וכן ציות וקציני בקרה מנהלי, רגולציה

  .סיכונים מנהלי ושני יחידה מנהל

 פעילות אודות דיווח מקבל, המיוחדות או הרבעוניות בישיבותיו, הקופה דירקטוריון

 ועדת החלטות לגבי ומעודכן הדירקטוריון ישיבות שבין התקופה במהלך הקופה

 דן הדירקטוריון. ההון בשוק הצפויות להתפתחויות באשר הצוות והערכות ההשקעות

 את וקובע בקופה אסטרטגית נכסים להקצאת באשר ההשקעות ועדת בהמלצות

  .הקופה של הכוללת ההשקעות מדיניות

  :הבאים בנושאים גם מטפל הקופה של הדירקטוריון

 בכל השקעות ועדת והנחיית הקופה של ההשקעות לניהול ונהלים כללים אישור   * 

  .יישומה על ופיקוח ההשקעה מדיניות ליישום הנוגע
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 ערך ניירות מכוח שיש ההצבעה בזכויות השימוש לאופן באשר מדיניות קביעת *

  . כך על דיווח וקבלת הגמל בקופות המוחזקים

 הקצאת ברמת השקעה החלטות מקבלת, לשבועיים אחת מתכנסת ההשקעות ועדת

 וההשקעות המסחר פעילות אחר ובקרה פיקוח ומבצעת אפיקים לפי נכסים

  . הצוות י"ע, למעשה הלכה, המבוצעת

 הפועלים בצוות ההשקעות מנהלי של לביצוע מועברות ההשקעות ועדת החלטות

 העמדת לעניין הקופה לנהלי ובכפוף  פסגות של הפנימיים העבודה לנוהלי בכפוף

 וועדת הדירקטוריון של ההשקעות מדיניות ומסמכי, בעייתיים בחובות טיפול, אשראי

  . הקופה של ההשקעות

  :הבאים בנושאים מטפלת הקופה של ההשקעות ועדת, כן כמו

, סחירות לא השקעות: כגון ביצוען טרם מסוימות עסקאות או השקעות אישור*  

 ישירה השקעה, )וגידור ן"נדל, סיכון הון: כגון( פרטיות השקעה בקרנות השקעה

  .'וכד רכש הצעות אישור, נאמנות בקרנות השקעה, ן"בנדל

 או שרוכשת עתידיים וחוזים אופציות של הבסיס נכס במונחי החשיפה קביעת    *

 בשל להעמיד רשאית שהקופה בטוחות של המרבי השיעור וקביעת הקופה יוצרת

   .עתידיים ובחוזים   באופציות עסקאות

 תקנות של ההשקעה בכללי לנדרש מתאימים חבריה והרכב ההשקעות ועדת פעילות

 את וכן הוועדה חברי וכשירות הרכב, מבנה את, השאר בין, הקובעות הכנסה מס

  .פעולתה דרכי

 נוהל הקצאת השקעותנוהל הקצאת השקעותנוהל הקצאת השקעותנוהל הקצאת השקעות .3

 הקופה של ההשקעות ועדת להחלטות בהתאם תיעשה בקופה ספציפית פעילות

  . ההשקעות למנהל הקופה שאישרה הפעולה חופש ובמסגרת

 חשבון באמצעות תבוצע, הקופה למדיניות בהתאם מראש תתוכנן מרוכזת פעילות

  . הפיצול לתכנון בהתאם המסחר בסיום ותפוצל מפצל

        נהלי בקרה על ביצוע ההשקעות אל מול החלטות וועדת ההשקעות נהלי בקרה על ביצוע ההשקעות אל מול החלטות וועדת ההשקעות נהלי בקרה על ביצוע ההשקעות אל מול החלטות וועדת ההשקעות נהלי בקרה על ביצוע ההשקעות אל מול החלטות וועדת ההשקעות  .4

 יישום על לפקח הנו הועדה מתפקידי אחד כי ההשקעות ועדת בנוהל קבעה הקופה

 מנהל י"ע עדהולו מוגשים השקעות ועדת ישיבת בכל.שנקבעה ההשקעות מדיניות
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 והפעילות הועדה החלטות, הקופה נתוני את המציגים דיווחים  הקופה של ההשקעות

 שלועדת כך, ההשקעות מדיניות במגבלות עמידה, שחלפה בתקופה בקופה

  .החלטותיה יישום אחר מקרוב למעקב כלים ההשקעות

 נהלי באמצעות ההשקעות מנהל את הנחו ההשקעות וועדת הדירקטוריון, לכך בנוסף

 באסיפות הצבעה דיווח: כגון שונים בנושאים נדרשים דיווחים להעביר השונים הקופה

 או מס מתקנות חריגות על דיווח, בעייתיים חובות ודיווח אשראי תיק ניתוח, כלליות

 לקבלת לפנות ההשקעות מנהלי את הנחתה כן כמו. וכדומה הדירקטוריון ממדיניות

  .בנוהליה שהוגדר כפי מסוימות לפעולות ההשקעות מועדת מראש אישור

  

 כלליותכלליותכלליותכלליות    באסיפותבאסיפותבאסיפותבאסיפות    ההצבעהההצבעהההצבעהההצבעה    בזכויותבזכויותבזכויותבזכויות    השימושהשימושהשימושהשימוש    נוהלנוהלנוהלנוהל    תיאורתיאורתיאורתיאור. . . . טטטט

  

 הקופה י"ע אושר אשר  גמל קופת י"ע המוחזקים בתאגידים הצבעה בזכויות שימוש נוהל

. באסיפות ההצבעה לאופן ובנוגע באסיפות להשתתפות בנוגע הקופה מדיניות את מסדיר

 לרבות, הדין ולהוראות הכנסה מס לתקנות 1- ה 41 תקנה להוראת כפוף הנוהל

  :הדוח בשנת שיצאו, הבאים הפרסומים

 הלתמנ חברה השתתפות) (גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .1

 אשר התקנות לתוקפן נכנסו 8.10.09 ביום - 2009- ט"התשס, )הכללית באסיפה

 תאגיד של כללית באסיפה להשתתף מחויבת מנהלת חברה בהם מקרים מפרטות

 הסייגים ואת, הצבעה בדבר המדיניות גיבוש אופן את, בו הצבעה זכות בעלת שהיא

  .ההצבעה לחובת

-מה תחילה( ההון בשוק המוסדיים הגופים מעורבות הגברת בדבר 11-9-2009 חוזר .2

 זה חוזר פורסם, 1 בסעיף כמפורט, בעניין תקנות לפרסום בהמשך - )1.1.10

 בפועל שלו ההצבעה אופן ואת מדיניות את לפרסם המוסדי הגוף חובת את המסדיר

  .הצבעה זכות בעל הוא בהם בתאגידים

 הנוהל. ההצבעה אופן ולגבי באסיפות ההשתתפות חובת לגבי קריטריונים קובע הנוהל

 נושאי העסקת, ועניין שליטה בעלי עם עסקאות: הבאים לנושאים, היתר ביו, מתייחס

 הקצאת, מסוימים סעיפים לעניין תקנון תיקון, משרה לנושאי וביטוח שיפוי ומתן משרה

 מינוי, דיבידנד חלוקת, משרה נושאי ואינם עניין בעלי שאינם לעובדים אופציות

 השתתפות מקרים באילו קובע גם הנוהל .העסקתם ותנאי וחיצוניים פנימיים דירקטורים

:  לדוגמא, ההשקעות ועדת של החיצוניים הנציגים להכרעת תובא בה והצבעה באסיפה

  .קשורים צדדים
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 הקופה את שייצג הגוף יהיה' ושות ארז, נפתלי- בן שמשרד אישרה ההשקעות ועדת

  .השונות באסיפות

  :להלן המפורטים דיווחיםה את ההשקעות ועדת תקבל לחודשיים אחת כי קובע הנוהל

 ודרך האסיפות רשימת את יכלול הדיווח – הקופה השתתפה בהן אשר אסיפות .1

 האסיפות רשימת את גם יכלול הדיווח. אסיפות באותן הקופה של ההצבעה

 ועדת להכרעת הובאה השתתפות חובת או/ו בהן הצבעה דרך לעניין שההחלטה

 בניגוד הצבעה של ובמקרים, הנסקרת בתקופה) לעיל בסעיף כאמור( ההשקעות

 .הסיבות יפורטו, העניין לפי, המקצועי הגורם להמלצת או ההצבעה למדיניות

 האסיפות רשימת את יכלול הדיווח – הקופה השתתפה לא בהן אשר אסיפות .2

 . בהן השתתפות לאי והנימוקים

 ההצבעה מדיניות בצירוף, שלה האינטרנט באתר אלו דיווחים לפרסם נדרשת הקופה

 מוסכמות לשנות ניתן שבאמצעותו חשוב תחום הכלליות באסיפות רואה הקופה. שלה

 אחזקות ובין החברות בין יותר הוגנים גומלין יחסי ולקבוע הישראלי ההון בשוק ועיוותים

  .המיעוט

, נושאים של רב במספר הצבעה לגבי וברורים אחידים קריטריונים נקבעו בנוהל, כאמור

  .הציבוריות החברות מול ובאחידות בשקיפות לפעול המאפשר דבר

 בהתאם הקופה שאימצה תאגידי ממשל איכות מדיניות את גם תואם ההצבעה אופן

 .לחוזר

 לגבי תפישותיה את להעביר לקופה מאפשרת שנה מדי רבות באסיפות ההשתתפות

 האסיפות סעיפי ניסוח אופן על הן, ולהשפיע הציבוריות החברות בקרב השונים הנושאים

  .האסיפות  תוצאות על  והן להצבעה המובאים

 י"ע תהמנוהל הקופה השתתפה בהן הכלליות האסיפות' מס את המציגה טבלה להלן

  :החברה

 מהקופות אחת כל השתתפה בהן הכלליות האסיפות' מס את המציגה טבלה להלן

  :החברה י"ע המנוהלות

 המסלול

 האסיפות' מס 

 2011 בשנת שהתקיימו

  

 

  בהן האסיפות' מס

 2011 בשנת השתתפה

 145  146  כללי מינהל

 111  112  מניות טיטניום מינהל
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 ונהליםונהליםונהליםונהלים    בקרותבקרותבקרותבקרות. . . . יייי

 - בקרה פנימית על דיווח כספי" 2010-9-7 גופים מוסדיים פורסם חוזר 2010בשנת 

החברה פעלה בהתאם להוראות החוזר וקיימה הליך מסודר ". דוחות וגילויים, הצהרות

  .המאפשר להצהיר  על הבקרה הפנימית בחברה

יוגש לממונה  2012באפריל  30פרט להצהרות הקשורות לדוחות הכספיים נקבע כי עד ליום 

דוח הנהלה בדבר הבקרה הפנימית על הדיווחים הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים 

  . המוגשים לממונה או המפורסמים לציבור הרחב

יסיים גוף מוסדי  2011ביוני  30מועד פרסום הדוח הכספי ליום נקבע כי ב 2010-9-6בחוזר 

וייתן גילוי בדוח הדירקטוריון על עמידתו בהוראות , אימות התיעודאת את שלב התיעוד וכן 

 . אימות התיעוד יכלול גם את אימות הבקרות שתועדו. פסקה זו

חיצוני לסייע בעבודת  החברה מינתה צוות ליישום הוראות החוזר ושכרה את שירותיו של יועץ

  .  ניתוח פערים ותיקוף הבקרות הקריטיות ,הערכת יעילות הבקרות ,התיעוד

  : החברה המנהלת י"עלהלן הפעילויות שבוצעו עד כה 

 זיהוי הדיווחים הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים .1

  .תיעוד תהליכים והערכת סיכונים ובקרות קיימות .2

    .ריכת תיקוף לבקרות קריטיותע .3

וכן בשלבי  ,המהותייםכחלק מפעילות החברה לזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים  

בנק (גוף המתפעל יש לקבל מה ציינה החברה בתיעוד שערכה כי ,התיעוד והערכת הסיכונים

, למעשה את ליבת העבודה של הקופה המבצעים, )פסגות(מנהל ההשקעות מו) הפועלים

 , בוצעות אצלם בקשר להפקת הדוחות האמוריםלבקרות הממכתבי נוחות המתייחסים 

מאחר והיא אינה יכולה בפועל לבצע תיעוד מפורט לתהליכים המורכבים המתבצעים אצל 

המתפעלים החיצוניים ולהעריך את מידת יעילות הבקרות וניתוח הפערים הקיימים באופן 

  . יעיל ומהימן

דקים על התהליכים התומכים בוצעו מב 2011  בשנת ,על פי המתוכנן וכפי שנקבע בחוזר

בדיווחים הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים ובוצעו שיפורים והתאמות בבקרות עד למועד 

  . באופן המאפשר להעריך את אפקטיביות הבקרות 2011פרסום הדוחות הכספיים לשנת 

התקבל דוח על ישום הבקרות בתפעול קופות גמל ובחינת  2012למרץ  14בתאריך 

הדוח כלל חוות דעת של . מבנק הפועלים) ISAE No. 3402 TYPE II(הבקרות  אפקטיביות

הבקרות המיוחסות והערכת אפקטיביות , סומך חייקין ליעדי הבקרה KPMGח "משרד רו
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עוד צוין כי בחינת אפקטיביות הבקרות הייתה בתקופה שבין . 31/12/2011הבקרות ליום 

  .31/12/2011-ועד ל 1/1/2011

ואפקטיביות הבקרות בתפעול קופות גמל התקבל דוח על ישום  2012 ברוארבפ 15בתאריך 

)ISAE No. 3402 TYPE II (ח"הדוח כלל חוות דעת של משרד רו. מפסגות BDO  זיו

 1/1/2011בתקופה שבין עיצובן ואפקטיביות הבקרות , לתיאור הבקרותשהתייחסה  האפט

 31/12/2011ועד ל 

 הגילויהערכת בקרות ונהלים לגבי 

 העריכו, ל ומנהל הכספים של החברה המנהלת"בשיתוף המנכ, הנהלת החברה המנהלת

 של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את ,זה בדוח המכוסה התקופה לתום

 זו תקופה לתום כי הסיקו החברה ל"ומנכ החברה ר"יו, זו הערכה בסיס על. המנהלת החברה

, לעבד, לרשום מנת על אפקטיביות הנן המנהלת החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות

 להוראות בהתאם השנתי בדוח לגלות נדרשת המנהלת שהחברה המידע על ולדווח לסכם

 בהוראות שנקבע ובמועד וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה שקבע הדיווח והוראות הדין

  .אלו

  כספי דיווח על פנימית בקרה

לא אירע כל שינוי בבקרה  2011 בדצמבר 31ביום  המכוסה המסתיימת התקופהבמהלך 

או סביר שצפוי , הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי

  .על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי, להשפיע באופן מהותי

  



כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןדוח

לפקידיםהשתלמותקרןנהל Iמשליהמנהלת"החברה·שלהדירקטוריון,בפיקוחההנהלה,

שלוקיומהלקביעתהאחראיתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהלעובדי

תוכננההמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהמערכתפי. Oכדיווחעלנאותהפנימיתבקרה

הכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןביטחוןשלבירה Oמידהפק oלכדי

ן) FRS (בינלאומייםפי Oכדיווחלתקניבהתאםמים Oהמפורפיים Oכדוחותשלנאותהוהצגה

הבקרהמערכותלכלשלהן,התכנוןרמתבטיבתלותללאההון.שוקעלהממונהוהוראות

יכולותהןאפקטיביותהינואלומערכותכינקבעאםגםלפיכךמובנות.מגבלותישהפנימית

פי. Oכדוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלבירה Oמידהפק oל

קאות Oעכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה

מהימנים.החשבונאייםם tמ rוהרישמוגנים,ים Oהנכההנהלה,להרשאות·בהתאם nrצע rמב

והתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדןצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלהף, Oבנו

פנימית.בקרהנהליביצועלרבותביצוע, ) monitor (ומנטריםאפקטיביים

שלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2011בדצמבר 31ליוםפי Oכדיווחעלהמנהלתהחברה

 Committee of Sponsoring Organizations of theה-שלהפנימיתהבקרהבמודל

COSO) Treadway Commission (. מאמינהההנהלהזו,הערכהעלבהתבסס

) believes ( דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה , 2011בדצמבר 31ליוםכי

אפקטיבית.הינהכספי

הדירקטוריוןיו"ר

מנכ"ל

פים Oכמנהל

רוביואפרים

גלרמרדכי

 Iיר lO/ראובן

 2012למרץ 28הדוח:אישורתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירגלר,מרדכיאני,

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2011לשנתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהל

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננו,הדוחידיעתיעלבהתבסס . 2

נכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

בהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימיהעצמי

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהלים

תקופתבמהלך:גפרטהמנהלתבחברהאחרים.ידיעללידיעתנומובא

הדוח;שלההכנה

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,דיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

) FRS (ההון;שוקעלהממונהולהוראותן

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלת

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,

כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )י(

להשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעוןשאירע

וכן-כספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופן

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

עלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

שלביכולתהלפגועשצפוייםסביר,אשרכספידיווחעלהפנימיתהבקרהשל

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעבד,לרשום,המנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברה

וין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2011למרץ 28

תאריך
י

כ"לגלר,מרדכי
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסווירי,ראובןאני,

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלו: 2011לשנתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהל

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננו,הדוחידיעתיעלבהתבסס . 2

נכללובהוהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספיים,הדוחותידיעתיעלבהתבסס . 3

בהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימיהעצמי

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכו-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהלים

תקופתבמהלךבפרטהמהנלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

הדוח;שלההכנה

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,דיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

) FRS (ההון;שוקעלהממונהולהוראותו

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלת

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופה,לתוםהגילוי

כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

להשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעוןשאירע

וכן-כספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופו

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

עלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

שלביכולתהלפגועשצפוייםסביר,אשרכספידיווחעלהפנימיתהבקרהשל

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלבע,דלרשום,המנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברה

 · tכל-דיפיעלאח;ראדםכלמאחריותאומא-חריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2011למרצ 28
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ושות'לוטרבךורדי

חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקרהחשבןןרואהדוח

בע"מןהשירותיםהמינהלעןבדילפקידיםהשתלמןתקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

כספידיוןחעלפנימיתבקרה

השתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

עלבהתבסס , 2011בדצמבר 31ליוםהחברה)-(להלןבעיימוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 Committee ofה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריונים

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission להלן)-COSO (. הדירקטוריון

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלממנהלתהחברהשלוההנהלה

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהמנהלת)החברה-(להלןבעיימ

בדוחהנכללתהחברה,שלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתם

דעהלחוותהיא.אחריותנוהמצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריון

 .ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעל

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversightה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

Board רואילשכתידיעלאומצואשרכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברבארהייב

להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעלבישראל.חשבון

עלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקויימה,אםביטחוןשלסבירהמידה

הערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנוהחברה.שלכספידיווח

בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמהותית,חולשהשקיימתהסיכון

כנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללה.ביקורתנושהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימית

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנולנסיבות.בהתאם

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

להנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

בקרה . IFRSבינלאומייםלכלליםובהתאםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונה

לניהולמתייחסים ) 1 ( :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתהחברהשלכספידיווחעלפנימית

נכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפותסביר,בפירוטאשר,רשומות

~רשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 2 (מרשותה)הוצאתם(לרבותהחברה
... 

וחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרש

החברהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת . IFRSבינלאומייםלכלליםובהתאםהאוצרבמשרד

 iהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשים

 03-7514511 .פקס , 03-7514514טל. , 52521מיקןד 18היצירה Iרח :גןרמת

zahav.net.il ~רE-mail: brit-g 



ושות'לוטרבךורדי

חשבוןרואי

העברהאושימושרכישה,שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 3 (-ו

עלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולההחברה,נכסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבות

 .הכספייםהדוחות

הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובנות,מגבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנות,הסקתכןכמומוטעית.

שלהקיוסשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכוו

 .לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניות

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקיימה,המנהלתהחברהלדעתנו,

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2011בדצמבר 31ליוםהחברהשלכספי

 . COSOידיעלשפורסמהפנימיתבקרה

 31לימיםהחברהשלהכטפייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםגםביקרנו

והדוח 2011בדצמבר 31ביוםשהסתיימהבתקופהמהשנתייםאחתולכל 2010ו- 2011בדצמבר

כספיים.דוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל , 2012במרץ 28מיוםשלנו

28.3.2012 
תאריך
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וכשתילוטרבךורדי
חשבוורואי
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החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות 
מ"לפקידים עובדי המינהל והשרותים בע

2011בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

תוכן העניינים

עמוד

92דוח רואי החשבון המבקרים 

93דוחות על המצב הכספי  

94דוחות על הרווח הכולל 

95-104באורים לדוחות הכספיים 



ושות'לוטרברורדי

חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

לפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשירותיםהמינהלעובדי

ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו

ואת-2010ו 2011בדצמבר 31ליוםהחברה)-(להלןמ 11בעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

אלהכספייםדוחות . 2011בדצמבר 31ביוםשהסתיימוהשניםלשלושהכוללהרווחעלהדוחות

כספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנוהחברה.שלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינם

 .ביקורתנועלבהתבססאלה

האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההון,שוקאגףהאוצרלהנחיותבהתאםביקורתנואתערכנו

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותמקובלים,ביקורתולתקניגמלקופותמנהלותלחברות

אתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל . 1973-ג 11התשלחשבון),רואהשלפעולתו(דרךחשבון

מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורת

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורתמהותית.

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללת.ביקורתהכספיים

הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבורים.אנובכללותה

מצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהנ"להכספייםהדוחותלדעתנו,

השניםלשלושפעולותיהתוצאותואת ,-2010ו 2011בדצמבר 31ליוםהחברהשלהכספי

ובהתאם ) IFRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם , 2011בדצמבר 31ביוםשהסתיימו

 .האוצרבמשרדוחסכון,ביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיות

כפיכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברבארה"ב PCAOBלתקניבהתאםגם,ביקרנו

ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2011בדצמבר, 31

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל 2012במרס, 28מיוםשלנווהדוח COSOידיעלשפורסמה

 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

ושות'לוטרבךורדי
/.) 1 yt / rJ(/r/" _,_ 

חשבוו/רואי

 28.3.2012 :תל-אביב

 03-7514511פקס. , 03-7514514טל, , 52521מיקוד 18היצירהרח'גו:רנות
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ההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדילפקידים

הכספיהמצבעלדוחות

שוטפימנכסימ

ובקופהבבנקיםמזומנים

קשורצדוהשירותים-המינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרן

שוטפיםבלתינכסימ

מראשהוצאות

קבוערכוש

ימ Qגכסה"כ

שוטפותהתחייבויות

לפרעוןהמחאות

לשלםהוצאות

אחריםזכאים

ארורלזמוהתחייבויות

מראשהכנסות

מעבידעובדיחסילסיוםהתחייבויות

lliב 

והווהתחייבויותסה"כ

הכספיים.מהדוחותנפדרבלתיחלקמהוויםרפים rהמצהבאורים

אישורתאריך ~ 2012במרץ, 28

רקטוריון Iהדו"ר Iהכספייםהדוחות

93 

בדצמבר 31ליום

2011 2010 
ש"חאלפיבאור

809 508 
 171 75ג' 10

884 679 
.. -------------------

75 41 
3 89 140 

164 181 .---------.---------
1,048 860 

160 313 
286 282 
119 165 4 
565 760 ---------" ---------. 

181 164 
114 124 5 
295 288 ---------. ---------. 

6 ---------. ---------. 

860 1,048 

~ 

ראובן Iר IIIס

ם Iכספמנהל



החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות  
מ "לפקידים עובדי המינהל והשרותים בע

דוחות על הרווח הכולל

94

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

201120102009

אלפי ש"חבאור

הכנסות 

 3,631  3,797  3,741 דמי ניהול מקופת הגמל

הוצאות 

 1,103  1,158  1,034 7הוצאות תפעוליות

 2,528  2,639  2,707 8הנהלה וכלליות

 3,631  3,797  3,741 סך כל ההוצאות

 -  -  - רווח כולל

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות  
מ "לפקידים עובדי המינהל והשרותים בע

באורים לדוחות הכספיים

95

באור 1 - כללי 

:כללי.א
מ "קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים בע" מינהל"החברה המנהלת של קופת הגמל 

מנהלת את קופת הגמל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים על ") החברה: "להלן(
, )קופות גמל(כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ") הקופה: "להלן(שלושת מסלוליה 

").חוק קופות הגמל: "להלן( 2005-א"התשס
ואושרה כקרן השתלמות , כחברה פרטית מוגבלת במניות, 22.11.1977החברה נוסדה ביום 

.לשכירים
כהגדרתה בחוק קופות הגמל המנהלת את " קופת גמל ענפית"הקופה הינה קרן השתלמות המהווה 

י "כספי קרן ההשתלמות של עובדים אצל מעסיקים שונים אשר מיוצגים או עשויים להיות מיוצגים ע
.ף"הסתדרות המעו

של ") אורגניזציה -רה("הליך הארגון מחדש  31.8.07בהתאם להוראות חוק קופות גמל הושלם ביום 
עד להשלמת ההליך הייתה החברה קופה תאגידית המכילה יחדיו גם את הקופה וגם את . החברה
.החברה

משפטית ורישומית בין החברה המנהלת , במסגרת הליך הארגון מחדש נעשתה הפרדה חשבונאית
החברה , בנוסף. לקופה ונכסי הקופה נרשמו על שם החברה המנהלת בנאמנות לטובת עמיתי הקופה

החברה טרם הרה (המנהלת התחייבה ליטול על עצמה את כל ההתחייבויות של הקופה התאגידית 
כלפי עמיתי הקופה וצדדים שלישיים למעט התחייבויות לסיום יחסי עובד מעביד כלפי ) אורגניזציה

.עובדי החברה
נערך תקנון חדש לקופת הגמל ותוקן תקנון החברה לתקנון המתאים , במסגרת הארגון מחדש

התקנונים אושרו על ידי משרד האוצר ותקנון החברה המנהלת אושר על ידי רשם . לחברה המנהלת
. החברות

י מוסדות "ע לאחר בחינת השינויים והתאמתם לפעילות החברה בוצע תיקון נוסף לתקנון החברה
, 5.5.2010תקנון החברה המנהלת שנתקבל מאת הממונה ביום  החברה ובהמשך לאישור שינוי

 15לפי תקנון החברה המעודכן . את תיקון תקנון החברה 8.7.2010אישר רשם החברות ביום 
' המעסיקים המפקידים כספים בגין המספר הגדול ביותר של העמיתים יהיו זכאים למניה רגילה ב

בימים אלו פועלת . אחת ואף נקבע בתקנון החברה מנגנון למינוי דירקטורים מטעם בעלי מניות אלו
ההליך אמור . בהתאם לקבוע בתקנון החברה' החברה להתאמת הרישומים של בעלי מניות ב

.2012להסתיים בשנת 
כמתחייב , 8.11.2007ידי הממונה ביום -ף היתר לשליטה בחברה שניתן לה על"להסתדרות המעו

מהוראות חוק קופות הגמל לאור שיעור אחזקותיה בחברה

:דמי ניהול.ב
אי לכך . פעילות החברה וכל נכסיה לא יהיו למטרות רווח, על פי תקנון החברה ועל פי מטרותיה

החברה תחייב את הקופה בדמי ניהול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי שיקבע על פי 
.הוראות הדין

ביטוח וחיסכון החלו לפעול בקרן , בהתאם לאישור שהתקבל מאגף שוק ההון 2008בחודש דצמבר .ג

:שני מסלולים בנוסף למסלול הכללי כדלקמן

ח "אג, )מים"לרבות מק(ח ממשלתיות "מנכסי המסלול באג 75%בו מושקעים לפחות -ח "מסלול אג
ללא כל השקעה במניות ונגזרים , קרנות נאמנות המתמחות בהשקעות אלו, ח להמרה"אג, קונצרניות
ח ובכפוף "ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי אשר הינן מוגדרות כאג, על מניות

.לאמור על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות
מנכסי המסלול במניות בארץ   50%בו מושקעים לפחות   -מניות מינהל מסלול מנהל טיטניום

ל ובקרנות נאמנות המתמחות "בנגזרים על מניות ומדד מניות בארץ ובחו, באופציות, ל"ובחו
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באור 1 - כללי (המשך) 

.בהשקעות אלה

" מינהל ללא מניות"אישר אגף שוק ההון במשרד האוצר את השינוי בתקנון מסלול  13/11/2011ביום .      ד
אשר במסגרתו יושקעו , ח"ויוגדר כמסלול מתמחה אג" ח"מינהל אג"כך שמעתה ייקרא המסלול 

.ח"מנכסיו באג 75%לפחות 
" ללא כל השקעה במניות ונגזרים על מניות" ל נוספו בתקנון המשפטים "כמו כן במסגרת השינוי הנ

". ח"אשר הינן מוגדרות כאג" -ו
י "עפ, החברה סוברת כי שינוי זה מהווה ביטוי למדיניות ההשקעה הקיימת במסלול זה מיום פתיחתו

.החלטת ועדת ההשקעות
ח כאשר במסגרתו "הסיבות לשינויים הן רצון החברה לקבוע את המסלול כמסלול מתמחה אג

.75% -ח לא תפחת מ"ההשקעה באג
 

בהעדר , בדוחות הכספיים לא ניתן מידע על דוחות בדבר השינויים בהון ודוחות על תזרימי המזומנים.ה
בשל אופיה השונה של החברה שהינה לא למטרות רווח וכל הכנסותיה , משמעות למידע זה

.והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים בקופה

: הגדרות.ו
: בדוחות כספיים אלה

החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים  – החברה.1
.מ"בע

.קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים  על מסלוליה השונים– הקופה/ הקרן.2

.IAS 24-כהגדרתם ב – צדדים קשורים.3

 -ג"התשנ) עריכת דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  – בעלי עניין.4
.ובתקנות מס הכנסה 1993

. מ"בנק הפועלים בע -הבנק המתפעל .5

. מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה –מדד  .6

.ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר, אגף שוק ההון – אגף שוק ההון.7

 

.2005, ה"התשס –) קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  – חוק קופות הגמל.8

 -ד "תשכ -) כללים לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה  - תקנות מס הכנסה.9

1964.

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה  -)   IFRS -להלן(תקני דיווח כספי  בינלאומיים  .     10
) IFRS(והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים ) IASB(לתקני חשבונאות בינלאומיים 
לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה ) IAS(ותקני חשבונאות בינלאומיים  

או פרשנויות שנקבעו על ידי הועדה ) IFRIC(לפרשנויות של  דיווח כספי בינלאומי 
בהתאמה, )SIC(המתמדת לפרשנויות 
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באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית 

בסיס הצגת הדוחות הכספיים

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים.א

") . IFRS: "להלן(הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
.2012, במרץ 28הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 

מטבע פעילות ומטבע הצגה.ב

. ומעוגלים לאלף הקרוב, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ח"הדוחות הכספיים  מוצגים בש
.השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה

בסיס המדידה.ג

.הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית 

שימוש באומדנים ושיקול דעת.ד

נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת , IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל 
, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, בהערכות

.יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. הכנסות והוצאות
נדרשה , בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה
בשיקול . הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית

גורמים חיצוניים ועל הנחות , מתבססת הנהלת החברה על עובדות שונות, דעתה בקביעת האומדנים
.סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן

שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה . האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף
.שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת

עיקרי המדיניות החשבונאית

אשר  ") IFRSתקני : "להלן(הדוחות הכספיים הוכנו על בסיס תקני דיווח כספי בינלאומיים וההבהרות להם 
פורסמו ונכנסו לתוקף או הניתנים לאימוץ מוקדם במועד הדיווח השנתי ושעל בסיסם נקבעה המדיניות  

.וכן בהתאם להנחיות הממונה, החשבונאית של החברה
התקן "). התקן: "להלן (מתוקן , הצגת דוחות כספיים, IAS 1החברה מיישמת את , 2009בינואר  1החל מיום 

 -או הצגה בשני דוחות ) דוח משולב של רווח והפסד ורווח כולל  אחר(מאפשר להציג דוח יחיד על רווח כולל 
. החברה בחרה להציג דוח משולב על רווח כולל. דוח רווח והפסד ודוח נפרד על רווח הכולל

קופות (החברה אינה מציגה דוח על השינויים בהון וזאת משום שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים 

לא נדרשת החברה להון עצמי מאחר ומנהלת קופת גמל ענפית ואינה נוטלת סיכון , 2005 –ה "התשס) גמל

. פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי

רכוש קבוע  .א

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

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים 
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באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 

:כדלקמן, בנכס

%

6%ריהוט וציוד משרדי

33%מחשבים וציוד היקפי

20%שיפורים במושכר

התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .ב

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות . בחברה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה
.לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות הפקדה מוגדרות וכן כתוכניות הטבה מוגדרות

הטבות לעובדים לזמן קצר

הבראה והפקדות לביטוח לאומי ומוכרות ,  ימי חופשה, הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות
מוכרת , התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים. כהוצאות עם מתן השירותים

כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן 
.על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום

הטבות לאחר פרישה

הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת נרשמות כהוצאה בעת , לחברה תוכניות להפקדה מוגדרת
.ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בספרים

הכרה בהכנסות  .ג

צפוי שההטבות , הכנסות מוכרות בדוחות על הרווח הכולל כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות 

.למדידה באופן מהימן

:גילוי לתקנים חדשים שטרם אומצו.         ד

תקן זה הינו אחד "). התקן" -להלן(מכשירים פיננסיים , IFRS 9) 2010(תקן דיווח כספי בינלאומי 
הכרה : מכשירים פיננסייםIAS 3בינלאומיהשלבים בפרויקט ההחלפה הכוללת של תקן חשבונאות 

ביחס לסיווג  IAS 39-כאשר הוא מחליף את הדרישות המופיעות ב") IAS 39" -להלן(ומדידה 
ישנן שתי קטגוריות עיקריות של , בהתאם לתקן. ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

עלות מופחתת ושווי הוגן כאשר הבסיס לסיווג לגבי מכשירי חוב מתבסס על : מדידת נכסים פיננסיים
המודל העסקי של הישות לניהול נכסים פיננסיים ועל מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של הנכס 

.הפיננסי

לתקן לא צפויה השפעה על , )למעט מזומנים ושווי מזומנים(בהיעדר נכסים פיננסיים בחברה 
.דוחותיה הכספיים
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באור 3 - רכוש קבוע 

2010

שיפורים 

סה"כסה"כמחשוברהוט וציודבמושכר

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

עלות

1726945286275יתרה תחילת שנה

841211-רכישות השנה

1727749298286יתרה לסוף שנה

פחת שנצבר

87322814784יתרה לתחילת שנה

3414146262פחת השנה

1214642209146יתרה לסוף שנה

עלות מופחתת ליום 31 

5131789140בדצמבר

2011

באור 4 - זכאים אחרים 

ליום 31 בדצמבר

20112010

אלפי ש"ח

 41  118 עובדים ומוסדות מס בגין שכר (ראה ביאור 5)

 28  28 הפרשה לחופשה והבראה

 5  5 מוסדות מס

 34  7 ספקים ונותני שרותים

 11  7 אחרים

 165  119 
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באור 5 - התחייבויות לסיום יחסי עובד מעביד 

ותשלומים לקרנות , מעביד מכוסה בעיקרה על ידי תשלומי ביטוחי מנהלים –ההתחייבות לסיום יחסי עובד . א
. פנסיה וקופות גמל

ולפיכך לא ניתן להם ולהתחייבויות שבגינן הן , הסכומים שהופקדו כאמור אינם בשליטת וניהול החברה
ההתחייבות המוצגת במאזן משקפת את יתרת ההתחייבות שאינה מכוסה כאמור . ביטוי במאזן,הופקדו 

.לעיל

חישוב אקטוארי וזאת לצורך חישוב ההתחייבות של החברה לסיום יחסי עובד  2010החברה ערכה בשנת 
לא נמצא הפרש מהותי בסכום ההתחייבות לסיום יחסי עובד . מעביד בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים

אי לכך התחייבות לסיום יחסי עובד . מעביד לפי החישוב האקטוארי לבין חישוב ההתחייבות בדוחות החברה
.מעביד מוצגת בדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות ישראלים

ניהלה החברה את פעילותה , 16.6.1996מכוח הסכם שנחתם ביום , 2008עד לסוף חודש אפריל . ב
קרן  -החברה המנהלת של רום  -באמצעות מינהלת המשותפת לה ולשתי חברות מנהלות נוספות 

קרן : "להלן" (מ"רעות קרן השתלמות בע"ו") קרן רום: "להלן(מ "ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע
. המינהלת המשותפת נוהלה על ידי מנהליהן הכלליים של החברות ועל ידי מזכיר וצוות עובדים"). רעות

שנשאה במישרין בזכויותיהם הסוציאליות ובהוצאות אחרות , עובדי המינהלת המשותפת היו עובדי קרן רום
.הקשורות לעובדים תוך שהחברה מתחייבת לשפותה על חלקה היחסי בשכרם

והחברה החלה לנהל את ענייניה , בהתאם להחלטת החברה פוצלה המינהלת, 2008בתום חודש אפריל 
. אותם שכרה ואליהם עברה ומהם היא פועלת בימים אלו, במנותק ובאופן עצמאי מתוך משרדיה החדשים

ובוצעו שינויים פרסונאליים , במסגרת הפיצול נותרו רוב עובדי המינהלת המשותפת עובדיה של קרן רום
חתמו שלוש החברות המנהלות הסכם אשר סיים את ההתחשבנות ביניהן בכל  9.2.2009ביום . נוספים

כאשר אחת מהעובדות הפכה להיות עובדת החברה , הקשור לזכויות העובדים אשר הועסקו במינהלת
וכל יתר העובדים הפכו להיות עובדי קרן רום אשר , והחברה לקחה על עצמה את כל ההתחייבויות כלפיה

. לקחה על עצמה את כל ההתחייבויות כלפיהם

המשמש כדירקטור בחברה מטעם הסתדרות , ל"הסתיימו  יחסי עובד מעביד בין המנכ 1.06.2011-ב. ג

ל יהיה זכאי לגמול בגין תפקידו כדירקטור בגובה גמול "החל ממועד זה נקבע כי המנכ. לבין החברה, המעוף

.אשר מורכב מגמול שנתי ומגמול בישיבות הדירקטוריון וועדותיו, צ בחברה"דח

ח אשר נובעות "אלפי ש 127 -הוצאות השכר לתאריך הדוח כוללות עדכון ההפרשה לפיצויי פיטורין בסך של כ
.ל"מהתנאים שנקבעו בהסכם לסיום יחסי עובד מעביד עם המנכ

, ל לאחר אישור סופי של ההסכם בוועדת הביקורת"פיצויי הפיטורין ישולמו למנכ, בהתאם לתנאי ההסכם
ל בתם תקופת ההתקשרות בינו ובין "ח אשר ישולמו למנכ"אלפי ש 40למעט , בדירקטוריון ובאסיפה הכללית

. ל בהוראות ההסכם"בכפוף לעמידתו של המנכ,החברה
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באור 6 - הון מניות 

רשוםנפרע
ח"שח"ש

)זהה - 2010(2011בדצמבר  31ההרכב ליום . א
0.00010.0001מניית יסוד 1
0.00010.0001מניית הכרעה 1

-3.9998ח"ש 0.0001מניות רגילות בנות  39,998
1.00000.7830ח"ש 0.0001מניות רגילות בנות  10,000

5.00000.7831

לא נדרשת החברה להון עצמי , 2005 –ה "התשס) קופות גמל(על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים .ב
.מאחר ומנהלת קופת גמל ענפית הפועלת ללא מטרת רווח לטובת ציבור מסוים של עמיתים

באור 7 -הוצאות תפעוליות 

ההרכב: 

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

201120102009

אלפי ש"ח

 678  761  766 דמי ניהול בנק מתפעל

 425  397  268 דמי ניהול השקעות

 1,034  1,158  1,103 
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באור 8 - הנהלה וכלליות 

ההרכב: 

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

201120102009

אלפי ש"ח

 1,053  1,109  1,104 שכר עבודה והוצאות נלוות

 224  229  325 שכר דירקטורים

 368  208  195 בטוח דירקטורים ונושאי משרה

 168  238  171 משרדיות ואגרות

 503  546  563 מקצועיות

 119  136  147 שכר דירה ואחזקה

 35  51  56 כנסים והשתלמויות

 58  62  62 הוצאות פחת

 -  -  33 פיצוי בגין חוזר הכרעות עקרוניות

 -  60  51 דיוור
 2,707  2,639  2,528 

באור 9 - מיסים על הכנסה 

, בפועל פועלת החברה כחברה ללא מטרת רווח. החברה הינה מוסד כספי לעניין מס ערך מוסף ומס הכנסה
.לחברה טרם הוצאו שומות מס סופיות מיום היווסדה. מאחר וכל הכנסותיה שוות להוצאותיה

באור 10 - בעלי עניין וצדדים קשורים 

.עסקאות עם בעלי עניין מבוצעות בתנאי השוק כפי ששוררים בעת ביצוען.א

.8הוצאות פרמיה בגין ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן שכר דירקטורים ראה באור .ב

ח "אלפי ש 75 – 31.12.2011מ ליום "יתרה של קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים בע.       ג

). ח בחובה"אלפי ש  171 - 2010(בחובה 

היתרה  –שנה קודמת (ח בחובה "אלפי ש 280עמדה על  2011יתרת הקרן הגבוהה ביותר בשנת          

.היתרות ההדדיות אינן נושאות ריבית). ח בחובה"אלפי ש 791

).ח"אלפי ש 163 -שנה קודמת (ח "אלפי ש 199ל כולל נלוות לשנת הדוח הינה "עלות שכר המנכ.       ד
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באור 11 - התחייבויות תלויות 

מטילים חובה על החברה בנסיבות , ותקנות שהותקנו על פיו 1958 -ח "חוק הגנת השכר התשי1.
המפורטות בחוק בגין חובות של מעבידים לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים 

. לחברה
ח "אלפי ש 746 -מסתכם לכ, בתוספת ריבית החשב הכללי, לתאריך המאזן אומדן חובות המעבידים

החברה פועלת כנדרש בחוק לעניין גבית חובות בפיגור בין השאר באמצעות ). ח"אלפי ש 3,365 -2010(
ואף הגישה מספר תביעות משפטיות כנגד מעבידים שפיגרו בהעברת , יועציה המשפטיים באופן שוטף

.כספי קרן ההשתלמות

ניתנה הכרעה עקרונית לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה או בהעברה של 2011למרץ 15ביום ה 2.
–להלן (כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה  ").ההכרעה"

החברה גיבשה תוכנית עבודה ליישום ההכרעה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהוראות החוק ונמצאת 
החברה בחנה את נכונות דרישות הפיצוי שהועברו אליה וביצעה בדוחותיה הכספיים .בשלבי סיום

.  ח"אלפי ש 33הפרשה בסך של 

באור 12 - ארועים מהותיים לאחר תאריך המאזן 

לגוף שייצג את " מ"אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"נבחרה חברת  2012במהלך חודש ינואר 

.אשר ייצג את הקופה בעבר' ארז ושות, נפתלי-במקום משרד בן, הקופה באסיפות בעלי מניות 

באור 13 - הסכמים והתקשרויות 

מ על הענקת שרותי תפעול וניהול "ההסכם מול בנק הפועלים בע 2008החברה חתמה בחודש אפריל .א

בגין שירותי תפעול וניהול . שבניהול החברה) קרן השתלמות -מנהל (חשבונות לעמיתי קופת הגמל 

 0.1%מ דמי תפעול בשיעור שנתי של "תשלם החברה לבנק הפועלים בע, חשבונות כאמור בהסכם

.הגבייה תבוצע מידי חודש בחודשו. מסך הנכסים המנוהלים בקופה

. הסכם שכירות עבור משרדים לחברה 2008בפברואר  10החברה חתמה ביום .ב

ועד  2011בפברואר  1הוסכם בין הצדדים להאריך את החוזה לתקופה נוספת מיום  30.12.10ביום 

.2013בינואר  31

על קבלת שירותי ניהול השקעות של נכסי הקרן מפסגות  2008החברה חתמה הסכם בחודש אפריל .ג

החברה שילמה דמי ניהול בגין שירותי , בהתאם להסכם שנחתם. מ שמקבוצת פסגות"ניירות ערך בע

סכום . מיתרת הנכסים המנוהלים בקרן מדי חודש בחודשו, שנתי 0.07%ניהול ההשקעות בשיעור של 

י צד קשור למנהל ההשקעות הגובים דמי "זה כולל דמי ניהול ששולמו בגין השקעה בנכסים שהונפקו ע

.ניהול

עד לחודש אפריל , ")פסגות("בהתאם לסיכום שנערך בין החברה המנהלת לבין מנהל ההשקעות 
החל . ח לחודש"ש 4,000השתתף מנהל ההשקעות בעלות השכר של משווק פנסיוני בסך של  2010

מחודש אפריל עד לחודש יולי גדל סכום ההשתתפות של מנהל ההשקעות בעלות השכר של משווק 
.ח לחודש "ש 6,500פנסיוני לסך של 

בהתאם לסיכום חדש .קוזזה מדמי הניהול המשולמים לפסגות על ידי החברהההשתתפות בעלות
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באור 13 - הסכמים והתקשרויות (המשך) 

אחוז הגביה של , 2010מחודש יולי , ")פסגות("שנערך בין החברה המנהלת לבין מנהל ההשקעות 
והשתתפות מנהל ההשקעות בעלות השכר של משווק , 0.035% -ל 0.07% -דמי הניהול השתנה מ

.שימור עמיתים בוטלהפנסיוני ובעלויות

בתל אביב מהם  -8בן זכאי ' משרדים ברח) בהסכמי שכירות נפרדים(החברה שכרה יחד עם קרן רום .     ד
חתמה החברה על הסכם להארכת תקופת השכירות יחד עם  30.12.10ביום . היא מנהלת את ענייניה

החברה וקרן רום שותפות במשרדים . 31.1.13קרן רום לפיו הוארכה תקופת השכירות עד ליום 
הסכם עם רום אשר הסדיר את חלוקת  16.8.2009החברה חתמה ביום . ובחלק משירותי המשרד

.ההוצאות בגין החזקת המשרדים המשותפים בין שתי החברות
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