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   דוח עסקי התאגיד
  2016לשנת 

  

 
  

פרק זה, עוסק בתיאור החברה המנהלת, התפתחותה ועסקיה ותחומי פעילותה, בדו"ח זה כללה 
"חוק  –(להלן  1968 –החברה המנהלת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

ניירות ערך"). מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים 
או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה המנהלת. מידע לאירועים 

צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל באמירות כמו "החברה המנהלת צופה", "החברה המנהלת 
מצפה", "החברה המנהלת מעריכה", "החברה המנהלת מאמינה", "בכוונת החברה המנהלת", 

  , החברה המנהלת מתכננת" וביטויים דומים. "החברה המנהלת בוחנת"
מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה  הסובייקטיבית של 
הנהלת החברה המנהלת, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, שהיה בפניה 

ם וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות במועד עריכת דו"ח זה, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרי
לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם, ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת החברה המנהלת באופן 

  עצמאי. 
בנוסף התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד אינה ודאית והיא תושפע מגורמים 

יים בשליטת החברה המנהלת, ובכללם, גורמי הסיכון אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצו
המאפיינים את פעילות החברה המנהלת, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצונים 

  המשפיעים על פעילות החברה המנהלת המתוארים בדוח זה. 
, הרי לפיכך על אף שהחברה המנהלת מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הינן סבירות

שקוראי דו"ח זה מוזהרים בזאת כי התוצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות מאלה שהוצגו 
  במידע צופה פני עתיד המובא בדו"ח זה. 

מידע צופה פני עתיד בדוח זה מתייחס אך ורק למועד בו הוא נכתב, והחברה המנהלת אינה מתחייבת 
  מידע כאמור יגיע לידיעתה.לעדכן או לשנות מידע זה ככל שמידע נוסף בקשר ל

  
פעילויות החברה המנהלת הינן בתחומים הדורשים ידע מקצועי רב אשר במסגרתו מקובלים מונחים 
מקצועיים רבים החיוניים להבנת פעילות החברה המנהלת. על מנת להביא את תיאור עסקי התאגיד 

כרחי במונחים מקצועיים באופן בהיר ככל שניתן, הובא תיאור עסקי החברה המנהלת תוך שימוש ה
אלה, בצרוף הסבר ובאור בהירים ככל שניתן. התיאור המובא לגבי המוצרים הכלולים בפרק זה הינו 
לצרכי דו"ח זה בלבד והתנאים המלאים והמחייבים הם התנאים המפורטים בתקנון החברה המנהלת 

 קנון כאמור.ו/או בהוראות כל דין והוא לא מהווה ייעוץ ולא ישמש לצרכי פרשנות הת
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 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה –חלק א'  . 1

 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה . 1.1
  

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ (להלן "החברה"), 
עוסקת בניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן "הקרן") בנאמנות, ורק 

  . 1968ביוני  7. הקרן הוקמה במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי, ביום כךב
 .7/6/1968 -החברה התאגדה ב

  
  בעלי המניותמידע על 

  
  בעלי המניות של החברה הינם:

  
  שיעור האחזקה בהון המניות המונפק  בעל המניות

  הנהלה ב'  הנהלה א'  הכרעה  רגילות  

    100%  100%   ממשלת ישראל
הסתדרות   -הכללית ההסתדרות 

       האקדמאים במח"ר
  

100%  
      20% לביא עמוס

      20% בן עמרם אליהו
      20% סוקולובר משה

      20% פולק יעקב
      %20 פיכמן צבי

  100%      
  

לתקנות הפיקוח  1להלן הצדדים הקשורים לחברה, בהתאם להגדרת צדדים קשורים בתקנה 
  :   2012-על שירותים פיננסיים (קופ"ג) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב 

  
הסתדרות האקדמאים במח"ר (להלן: הסתדרות  -החדשה הכללית העובדים הסתדרות  -

או יותר מהון המניות או  20% -המח"ר) והתאגידים בהן מחזיקה הסתדרות המח"ר ב
 מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים. 

 
 מדינת ישראל.   -
  

 חברה לניהול קופות גמל בע"מ, המנהלת את קופת גמל מחר. -מחר  -
 

 קרן ידע לאקדמאים במח"ר. -
 

 ת האקדמאים במח"ר (ע.ר. בשלבי הקמה).לשכ -
  

 .בחברה (כולל מנכ"ל החברה)כל הדירקטורים  -
 

 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח, המנוהלת על ידי החברה.   -
  

ומעלה מאמצעי השליטה  20%(להלן "פסגות") או מי שמחזיק פסגות ניירות ערך בע"מ  -
 .ידי אחד מהם-או מי שנשלט עלפסגות ב

 
ומעלה  20%(להלן "אי.בי.אי") או מי שמחזיק בע"מ ניהול השקעות  אי.בי.אי אמבן -

 .ידי אחד מהם-מאמצעי השליטה באי.בי.אי או מי שנשלט על
  

ומעלה  20%מיטב דש ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן "מיטב דש") או מי שמחזיק  -
 .ידי אחד מהם-מאמצעי השליטה במיטב דש או מי שנשלט על

  
 .פסגותידי -מל שהן חלק מקבוצת המשקיעים של הקרן המנוהלות עלקופות ג -
  

 ידי אי.בי.אי.-קופות גמל שהן חלק מקבוצת המשקיעים של הקרן המנוהלות על -
 

 ידי מיטב דש.-קופות גמל שהן חלק מקבוצת המשקיעים של הקרן המנוהלות על -
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  הסכם שיתוף פעולה

בתוקף מיום  ,בע"מ חברה לניהול קופות גמל  -מחרחברה הסכם שיתוף פעולה עם ל - 
שעיקרו מתן שירותים הדדים של החברות אחת לרעותה כך שכל חברה  ,01.04.2014
  העסקתם של עובדיה. תנושאת בעלו

 
  

החברות החליטו לעדכן את הסדר שיתוף הפעולה ביניהם, בהתאם לעקרונות המפורטים 
ן לחוזר מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" "תיקו 2015-9-31בחוזר גופים מוסדיים 

הדעת -ובהתאם להמלצות לחלוקת העלויות המפורטות בחוות 7.10.2015שפורסם ביום 
  .2015הכלכלית של חברת נומירקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ מדצמבר 

ההסכם החדש קובע את חלוקת הוצאות השכר של העובדים ואת ההוצאות המשותפות 
תוקף ההסכם החדש הוא  ל."פתחות העמסה שנקבעו בחוות הדעת הנהאחרות בהתאם למ

ולתום  הועברו מקדמות בהתאם להסכם  2016במהלך שנת  .2016בינואר  1החל מיום 
  .2016השנה נערכה התחשבנות עבור ההוצאות המשותפות לשנת 

  
בדבר  בע"מ חברה לניהול קופות גמל  -למחר  ההחברה הודיע 2017חודש מרס תחילת ב

וזאת לאור השינויים שחלו , שעיקרם כוונתה לעדכן את הסכם שיתוף הפעולה בין החברות 
 בע"מ חברה לניהול קופות גמל  -סיום כהונת מנכ"ל החברה המשמשת גם כמנכ"ל  מחר

  ועוד נכלל בהודעה כי נשקלת אפשרות המשך ההתקשרות בינהן.
  

  הפסקת ההתקשותדירקטוריון החברה החליט על  29.03.2017בתאריך 
  

 בע"מ חברה לניהול קופות גמל  -מחרהחברה חולקת על אופן חלוקת ההוצאות בינה לבין 
  .2016 לשנת 

החברה בשל תשומות ששילמה לדעת החברה יישום ההסכמים לשיתוף פעולה והתמורות 
השרותים שהיו צריכים להתקבל   לביצוע ההסכם אינו משקף את שהועמדו לרשותה  

החברה מגבשת את דרישתה להחזרים אולם לאור מורכבות התהליך , למועד . בחברה
  הדוחות הכספיים טרם ניתן לכמת את סכום הדרישה.

  
  
  
  

  תרשים מבנה אחזקות
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 מדינת ישראל
 

 

ההסתדרות הכללית החדשה 
הסתדרות האקדמאים 

 במח"ר

ממניות  %50
 ההנהלה +

 מניית הכרעה 1 

ממניות  %50
 ההנהלה

 

חברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים 
 במדעי החברה והרוח בע"מ
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  תחומי הפעילות . 1.2
  .לעיל 1.1מידע נוסף ראה בסעיף . קרן השתלמות ענפיתקת על פי תקנונה בניהול החברה עוס

  
  מידע כספי לגבי תחומי הפעילות (באלפי ש"ח):

  
 2016 2015 2014 

  6,512  8,095  6,900  )   1הכנסות החברה במשך השנה (

  3,349,257  3,328,045  3,282,920  סך נכסי הקרן לסוף השנה, ברוטו 
צבירה  -סך הפקדות, משיכות והעברות במשך השנה 

  נטו (שלילית) של הקרן
  

)106,929(  
  

)52,744(  
  

)87,793(  

  6.04%  1.11%  2.23%  מסלול כללי –תשואה נומינלית ברוטו במשך השנה  

  2.99%  0.36%  1.16%  מסלול אג"ח  – תשואה נומינלית ברוטו במשך השנה

  9.54%  0.83%  2.70%  מסלול מניות  – תשואה נומינלית ברוטו במשך השנה
  

 הוצאות החברה זהות להכנסותיה במשך השנה. ) 1(

 

 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה . 1.3
ענפית כהגדרתה בחוק קופות הגמל. אי לכך לא החברה המנהלת מוגדרת כחברה מנהלת 

נדרשת להון עצמי מאחר ואינה נוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד 
  בהתחייבויותיה לעמיתים בהיעדר הון עצמי.

לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה  גם כפופהו חברה ממשלתית אהי החברה המנהלת
  .), ולהוראות שניתנו על פיו1975(

  

 חלוקת דיבידנדים . 1.4
  

החברה המנהלת הינה חברה שלא למטרות רווח, אי לכך החברה המנהלת אינה מחלקת 
  דיבידנדים.
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 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות –חלק ב'  . 2
  

 מוצרים ושירותים . 2.1
  

  החברה מנהלת במסגרת הקרן שלושה מסלולי השקעה. להלן פרטים על המסלולים:
  

  מדיניות השקעה
  

פי שיקול דעתה -פי מדיניות הדירקטוריון ועל-כספי העמיתים על מושקעיםבו  - כללימסלול  -
  פי ההסדר התחיקתי.-של וועדת ההשקעות בכל נכס המותר להשקעה, בארץ ובחו"ל, על

מסלול השקעה אשר לא יכלול מניות. היקף ההשקעות באג"ח מדינה לרבות  - מסלול אג"ח -
 מושקעיםהיקף הנכסים במסלול הנ"ל, ובכפוף לאמור מ 50%מלוות קצרי מועד יהיה לפחות 

פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בכל -פי מדיניות הדירקטוריון ועל-כספי העמיתים על
  פי ההסדר התחיקתי.-נכס המותר להשקעה, בארץ ובחו"ל, על

כספי  מושקעיםמההשקעות בו יהיו במניות, ובכפוף לאמור  50%לפחות  - מסלול מניות -
פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות, בכל נכס -פי מדיניות הדירקטוריון ועל-ים עלהעמית

 פי ההסדר התחיקתי.-המותר להשקעה, בארץ ובחו"ל, על
  

 נעשו אשר, והרוח החברה במדעי לאקדמאים ההשתלמות קרן בתקנון השינויים פירוט להלן -
. 16/9/15 מיום, גמל בקופות השקעה מסלולי 2015-9-29 מוסדיים גופים לחוזר בהתאם

  :1/1/16 ביום לתוקף יכנסו השינויים

, הדין להוראות בכפוף שונים מסוגי לנכסים חשופים יהיו המסלול נכסי - כללי מסלול -
  .ההשקעות ועדת של דעתה לשיקול ובכפוף

 סחירות ח"אג"ל: ובחו בארץ הבאים לנכסים חשופים יהיו המסלול נכסי - "חאג מסלול -
 בשיעור, קדונותיופ להמרה ח"אג, סחירות שאינן הלוואות, מסחריים ע"ני, סחירות ושאינן
  .המסלול מנכסי 120% על יעלה ולא 75%-מ יפחת שלא חשיפה
 בקרנות, סל בתעודות, בנגזרים, במישרין השקעה באמצעות תושג כאמור לנכסים חשיפה
  .השקעה בקרנות או נאמנות

 .ההשקעות ועדת של דעתה לשיקול ובכפוף, הדין להוראות בכפוף תושקע הנכסים יתרת

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

 בקרנות, סל בתעודות, בנגזרים, במישרין השקעה באמצעות תושג כאמור לנכסים חשיפה
  .השקעה בקרנות או נאמנות

  .ההשקעות ועדת של דעתה לשיקול ובכפוף, הדין להוראות בכפוף תושקע הנכסים יתרת
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  בדצמבר 31ליום 

2016  2015  2014  

  מספר עמיתים:

  20,619    20,079  18,643  1 פעילים

  12,280    12,214  12,267  לא פעילים

  32,899    32,293  30,910  עמיתים סה"כ

        מספר חשבונות עמיתים:

  20,934    20,316  19,134  פעילים

  15,184    15,639  16,378  לא פעילים

  36,118    35,955  35,512  חשבונות עמיתים סה"כ
נכסים מנוהלים, נטו (באלפי 

        ש"ח):

  2,218,443    1,957,792  1,907,842  פעילים

  1,130,023    1,367,497    1,374,658  לא פעילים

  3,348,466    3,325,289    3,282,500  סה"כ נכסים מנוהלים, נטו 

        (באלפי ש"ח): נתונים תוצאתיים
דמי גמולים משונתים עבור 

  15,234    13,654  8,721  2 מצטרפים חדשים

  306,764    302,833  293,691  תקבולים מדמי גמולים

  9,188    11,985  5,865  רןהעברות צבירה לק

  192,698    170,921  219,350  רןהעברות צבירה מהק

  211,046    196,641  187,135  פדיונות

  185,484    29,567  64,140  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה 
דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי 

        :ש"ח)

  6,507    8,096  6,900  פעילים ולא פעילים
שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 

        :(באחוזים)

  0.19    0.24    0.21  פעילים ולא פעילים
שיעור הוצאות ישירות ממוצע 

            (באחוזים):
עמלות קניה ומכירה של ניירות 

  0.02    0.03    0.04  ערך

  0.08    0.04    0.07  עמלות ניהול חיצוני

           חשבונות מנותקי קשר:

  2,355    2,314    1,422  מספר חשבונות

  85,563    84,792    77,849  )באלפי ש"חנכסים מנוהלים נטו (
באלפי דמי ניהול שנגבו מנכסים (

  173    196    165  )ש"ח
שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו 

  0.19    0.24    0.22  מנכסים
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עמיתים פעילים מוגדרים כחשבונות שהופקדו בהם דמי גמולים ברבעון  2016החל מהדוחות הכספיים לשנת  . 1

 האחרון שקדם למועד הדיווח ועמדה בהם יתרה לנכון לאותו מועד . 
עמיתים שהופקדו עבורם כספים בשל החודש האחרון שקדם כעמיתים פעילים מוגדרים - (שנים קודמות 

למעט העברת צבירה לחשבון). עמית פעיל  -(הפקדה בחשבונם יתרה לתאריך הדוחלמועד הדוח ושעומדת 
  ) שבבעלותו גם חשבון לא פעיל ייחשב עמית פעיל. 

  .עמיתים לא פעילים מוגדרים כעמיתים שאינם עמיתים פעילים
  

עבור עמיתים פעילים שהצטרפו לקופה במהלך השנה. לצורך חישוב דמי הגמולים  -דמי גמולים משונתים . 2
. עבור הפקדות בעיתוי אחר ההפקדה 12 -ההפקדה האחרונה תוכפל ב –עבור הפקדות חודשיות  -המשונתים

  ולים השנתיים.תוכפל במספר הפעמים שאותן הפקדות צפויות להןפיע במהלך השנה כך שישקפו את דמי הגמ
 

  
  
  

החברה המנהלת גובה דמי ניהול מהקופה על בסיס הוצאותיה בפועל ומוגבלת על פי הוראות 
  מנכסי הקופה. 2%הדין לשיעור מקסימלי של 

  
 3,325,289 -לעומת כ₪, אלפי  3,282,500 -הינו כ 2016בדצמבר,  31ליום  נטו הקרןסך נכסי 

הקיטון נובע מצבירה שלילית של . 1.29% -קיטון של כ – 2015בדצמבר,  31ליום ₪ אלפי 
  כמפורט להלן. 2016, נטו בשנת קרנותהעברות בין 

מתקבולים בניכוי תשלומים, אולם בעלת צבירה ₪ אלפי  106,556 -צבירה חיובית של כ לקרן
 2016כלומר תנועת העמיתים בשנת  , נטו.קרנותמהעברות בין ₪ אלפי  213,485 - שלילית של כ

   ₪.אלפי  106,929 -מסתכמת בצבירה שלילית של כ
   .₪ אלפי  64,140 -בכהסתכמו  2016, נטו בשנת הקרןרווחי 

 

 תחרות . 2.2
  

. עקב חופש הבחירה של העמית קרנות השתלמותפועלים מאות מסלולי השקעה של בשוק 
מעבר עמיתים מקופה אחת לחברתה, שירותי של מובנה התהליך הבקופה בה ינוהל כספו, 

הייעוץ פנסיוני בבנקים, פעילות סוכני הביטוח ומאמצי השיווק של גופים מוסדיים אחרים, 
אחרות או בכיוון  מהקרן לקרנות השתלמותקיימת אפשרות להתגברות של העברת כספים 

  ההפוך.
  

  לקוחות . 2.3
  

גם  2014כירים. החל משנת , שהם שעמיתי הקרן הינם אקדמאים במדעי החברה והרוח
  .עמיתים במעמד עצמאי יכולים להצטרף לקרן

  

 .5.66% -שיעור הפדיונות של העמיתים מהצבירה הממוצעת מסתכם בכ - 

 

 .שנים 50.74 גילם הממוצע של העמיתים בקופה הינו:  - 
 

 .חודשים 73.68הוותק הממוצע של העמיתים בקופה הינו:  - 
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 מידע נוסף ברמת כלל החברה –חלק ג'  . 3
  

 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה . 3.1
  

 :לרבות, דין לכל כפופה החברה

והתקנות שהותקנו  2005 –"ה התשסעל שירותים פיננסיים (קופות גמל),  הפיקוח חוק - 
 מכוחו.

 והתקנות שהותקנו מכוחו. 1981 –א "מהתש), ביטוחעל שירותים פיננסיים ( הפיקוחחוק  - 

 - הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"החוק  - 
 והתקנות שהותקנו מכוחו. 2005

 .1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח - 

והצווים שהותקנו מכוחו בעיקר צו איסור הלבנת  2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 
וצו  2001 - כן ביטוח), התשס"בהון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסו

איסור הלבנת הון(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת 
 ).2001-גמל, התשס"ב

 .1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 

 .2011-(תיקוני חקיקה), התשע"א  חוק הגברת האכיפה בשוק ההון - 

 קודקס הרגולציה. - 

 .FATCA –הוראות ה  - 

 2014-פיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"דתקנות ה - 
)16.7.2014.( 

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

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

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

 .שוק ההון ביטוח וחסכון רשותהוראות הממונה על  - 

 , התקנות וההוראות שנתנו מכוחו. 1975 חוק החברות הממשלתיות התשל"ה - 
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להם , שיש 2016להלן עיקרי מגבלות חקיקה, תקינה והוראות ממונה שפורסמו בשנת 
 : 1השלכה מהותית על החברה והקופה

  
 –) אושר מוצר פנסיוני מסוג חדש 2016לחוק קופות גמל (מיוני  15במסגרת תיקון  –קופת גמל להשקעה 

בשנה למטרת חיסכון. ₪  70,000קופת גמל להשקעה.  בקופת גמל להשקעה יכול כל אדם להפקיד עד 
רווחי הון (אלא אם הושארו הכספים בקופה למטרת הכספים נזילים בכל עת. בעת המשיכה משולם מס 

  קצבה).
  

), מאפשר הפקדת כספי מכירת דירה בקופת גמל 2016בחוק קופות גמל (מדצמבר  19בנוסף, תיקון מס' 
  ₪). מיליון  2.5(עד לתקרה של  2017להשקעה במהלך שנת 

  
  

קדות השנתיות בענף קופות פתיחת קופות הגמל להשקעה צפויה להגדיל בצורה משמעותית את היקף ההפ
  הגמל.

  
אישרה הממונה על רשות שוק ההון לחברה המנהלות קופות גמל לנהל גם  2016במהלך חודש נובמבר 

קופת גמל להשקעה, אולם חברות לניהול קופות גמל ענפיות לא קיבלו היתר מהממונה לנהל קופת גמל 
  אישור בקשתן).-להשקעה (ואף לא קיבלו הסבר רשמי לאי

  
יניות רשות שוק ההון בעניין זה, פוגעת פגיעה קשה בכושר התחרות וביכולת הגידול בהיקף ההפקדות מד

  של הקופה ביחס לקופות גמל אחרות הפועלות בענף.
  
  

) קובע הוראות לעניין אופן בחירת קופת ברירת מחדל 2016(ממרץ חוזר הוראות לעניין בחירת קופת גמל 
העובד לא בחר בקופה אחרת) ואת התנאים הנדרשים מחברה מנהלת (קופה שאליה מפריש המעביד אם 

  המצרפת לשורותיה עמיתים כקופת ברירת מחדל.
החוזר הסופי שפורסם. כלומר, מעסיק אשר קופת ברירת המחדל של קופות גמל ענפיות הוחרגו מהוראות 

הליך בחירת קופת ברירת עובדיו היא קופה ענפית הגובה דמי ניהול לפי הוצאות בפועל, לא נדרש לקיים 
  מחדל.

עם זאת, בשל העובדה כי הקריטריונים להליך בחירה שהוגדרו בחוזר מקשים על בחירת קופת גמל  ענפית 
לפיכך קיים חשש כי הליכי בחירה שיתקיימו יפגעו בעתיד בהצטרפות  -שמיועדת לציבור עובדים מסוים 

  עמיתים חדשים לקופה.
  

החוק קובע את  -) 2016(אוגוסט  הקמת רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון – תיקון חוק הפיקוח על הביטוח
  עצמאות הרשות ואת תפקידיה;

  שנים; 5 -הממונה (מנהל הרשות) ימונה ע"י שר האוצר באישור הממשלה ל
  הממונה רשאית להעסיק בחוזים אישיים); –עובדי הרשות יהיו עובדי מדינה (מנהל הרשות 

  ויות משר האוצר לממונה (כולל סמכויות בחוק קופות גמל וחוק הייעוץ).במסגרת החוק הועברו סמכ
 
  

במסגרת החוזר הוגדרו טפסים אחידים: טופס  - )1.7.2017(תחילה   תיקון חוזר הצטרפות עמיתים
 כן נקבעו כללים לעניין אופן צירוף עמיתים,-הצטרפות, מינוי מוטבים, הצהרת פטקא ועדכון פרטים. כמו

  מוטבים ועדכון פרטים אישיים.מינוי 
מהחוזר עולה לכאורה כי קופת גמל ענפית יכולה לצרף עמית רק באמצעות טופס הצטרפות, תוך התעלמות 
מהאפשרות לצירוף באמצעות המעסיק, ולפיכך הוא עלול להקשות על תהליך גיוס עמיתים חדשים לקופה 

  ענפית.
 

  דוחות הכספייםשינויי רגולציה שישפיעו/ עשויים להשפיע על ה
  

ה בחוזר עודכנ -) 2016(ינואר הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוח שנתי של קופת גמל  –חוזר מעודכן 
הגדרת 'טעות מהותית' בדוחות הכספיים המחייבת דיווח מיידי לממונה והוסף ביאור מיסים המחייב 

    לפרט את המס במקור שנוכה מנכסים בחו"ל.
  
  
  
  
  
  

                                                           
במסגרת הדיווח כלולות הוראות שיש להן השלכה מהותית על חברות לניהול קופות גמל ענפיות וקופות גמל  1

ים רק הוראות בעלות השפעה לחיסכון (לא משלמת לקצבה + תגמולים פיצויים). יש לכלול במסגרת הדוחות הכספי
  כמותית מהותית על החברה המנהלת. 
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 ויציאהחסמי כניסה  . 3.2
  

חסמי הכניסה העיקריים בענף קופות הגמל הם: קבלת רישיון חברה מנהלת, היקף נכסים 
  מנוהלים מינימאלי והון אנושי בעל הכשרה מתאימה.

חסם היציאה העיקרי בענף קופות הגמל הוא: קבלת אישור הממונה על שוק ההון ביטוח 
העברתה לחברה מנהלת אחרת  או וחסכון למיזוג, לפיצול, להפסקת ניהול של קופות גמל, 

  .לפירוק מרצון של חברה מנהלת
  

 גורמי הצלחה קריטיים . 3.3
  

קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים, ביניהם: איכות ניהול ההשקעות, תשואת הקופה, 
  איכות השרות לעמיתים, שיעור דמי הניהול ואיכות ניהול הסיכונים.

  

 השקעות . 3.4
  

את דרגות משקפת הקצאת הנכסים הכוללת. מדיניות זו דירקטוריון החברה קובע את מדיניות 
הסיכון שהשקעות הקרן יתבצעו על פיהן. המדיניות האמורה כוללת התייחסות באילו אפיקים 

להשקעה בכל אפיק. ועדת ההשקעות  יםוהמכסימלי יםהמינימלי יםהשיעור םלהשקיע ומה
ת שקבע הדירקטוריון, מתווה את מדיניות ההשקעות בפועל במשך השנה במסגרת המדיניו

  כלכליים ובתנאי השוק המשתנים.- בהתחשב בפרמטרים מקרוו
  

מיטב דש. פסגות  -תיק ההשקעות הסחיר של המסלול הכללי מנוהל על ידי פסגות, אי.בי.אי. ו
מנהלת לבדה את תיק ההשקעות הלא סחיר של המסלול הכללי ואת תיקי ההשקעות של שני 

  המסלולים האחרים.
ליישום כל  יםעל כל המשתמע מכך ופועלת האמורים מנהלים את התיקים בתי ההשקעו

  ההוראות הרגולטוריות החלות על ניהול ההשקעות של הקרן, בכפוף להוראות ועדת השקעות. 
  מתאם השקעות נותן לקרן שירותים של תאום בין שלושת מנהלי התיקים לבין החברה.

  
ושאינם סחירים לרבות קרנות השקעה, כספי העמיתים מושקעים בניירות ערך סחירים 

  וחוזים עתידיים. תפיקדונו
רוב ההשקעות הן בארץ. חלק מההשקעות הן בחו"ל, על מנת להגדיל את הפיזור הגיאוגרפי 

מדיניות הקרן היא השגת תשואה אופטימלית תוך וכחלק ממדיניות ניהול הסיכונים. 
תשואה זו. הקרן מפזרת את השקעתה בנכסים פיננסיים  התחשבות בסיכונים הכרוכים בהשגת

  מגוונים. 
  
  
  
  

היקף ההשקעה בכל אפיק ועיתוי ההשקעה נבחנים על פי הערכה של ההתפתחויות הכלכליות 
  .הסיכונים השוניםשל הצפויות בישראל ובעולם ו

  
 עים, ומשקיאת מדיניות הדירקטוריון ואת החלטות ועדת ההשקעות מיםמיישמנהלי התיקים 

החלטות בניירות ערך ספציפיים על יסוד עבודות וניתוחים כלכליים, ובכפוף למדיניות ול
  האמורות.

  
  

 ביטוח משנה . 3.5
  

  בביטוח חיים. הקרןהחברה המנהלת אינה מבטחת את עמיתי 
  

 הון אנושי . 3.6
  

בפרק "פרטים על חברי ע על חברי הדירקטוריון ראה בדוח על עסקי התאגיד מיד
  עובדים . 4בחברה ישנם  2016נכון לסוף שנת . 1.4בסעיף  הדירקטוריון"

בעלי תפקידים נוספים בחברה: מנכ"ל החברה, מזכיר החברה (הנותן לחברה שירותים 
חברה לניהול קופות גמל בע"מ), ובעלי  –במסגרת הסכם שיתוף פעולה בין החברה לבין מחר 

  .להלן 3.8תפקידים נוספים כמפורט בסעיף 
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 והפצה שיווק . 3.7
  
  ואתר למידע אישי לעמיתים (גמל אינפו). והקרןחברה אתר אינטרנט למידע כללי על החברה ל

  לחברה משווק פנסיוני העוסק בשימור עמיתים.
  

 ספקים ונותני שירותים . 3.8
  

  .הקרןהשקעות", לגבי מנהלי תיק ההשקעות של לעיל, בפרק " 3.4ראה סעיף 
  

לאומי " –(להלן  חברת לאומי שירותי שוק ההון בע"מ התקשרה עם החברה 2014החל משנת 
תפעול ובכלל זה ניהול חשבונות  לצורך קבלת שירותישש"ה") ועם חברת אמן מחשבים בע"מ 

   החברה והקרן, ניהול חשבונות העמיתים, טיפול בבקשות עמיתים ושירותים נוספים.
  בע"מ.נכסי הקרן מוחזקים במשמרת (קסטודיאן) בחברת פועלים סהר 

  
בית השקעות  , פסגות אופקבע"מ הקרן סחרה בניירות ערך (ברוקראז') באמצעות פועלים סהר

 - , וCIBC, , לידר דש השקעות ופיננסים בע"מ בע"מ אי. בי. אי. אמבן ניהול השקעות ,בע"מ

MERRILL LYNCH.  
  

יפה, מנהלת מנהל כספים, ממונה אכ, ימשפט ץהחברה נעזרת ביועצים מקצועיים, וביניהם, יוע

יועץ , SOX-404עורך דין לגביית פיגורי מעסיקים, מבקר פנימי, מלווה ליישום סיכונים, 
, ספקי אינטרנט, חברה לשערוך נכסים, ממונה טכנולוגיות מידע ומנהל אבטחת מידעשיווקי, 

 .יועצת מחשוב וחשבת שכר

 
 -10של הקרן, בביאור  ראה מידע נוסף על העמלות המשולמות על ידי הקרן, בדוחות הכספיים

  ".הוצאות ישירות"
  

 רכוש קבוע . 3.9
  

, ציוד אלקטרוני מחשבים ותוכנות ,הרכוש הקבוע של החברה כולל ריהוט וציוד משרדי
  לדוחות הכספיים. 4ראו באור  – והתקנות ושיפורים במושכר

  

 עונתיות . 3.10
  

מתבצעות משכר רוב רובם של העמיתים הם עמיתים שכירים וההפקדות בגינם  לקופת הגמל 
  העמיתים באופן שוטף ומידי חודש בחודשו.

   
  

 נכסים בלתי מוחשיים . 3.11
  

  לחברה לא קיימים נכסים בלתי מוחשיים.
  החברה מנהלת מאגר מידע הכולל את פרטי העמיתים וכן את פרטי המעסיקים של    
  העמיתים. המאגר רשום אצל רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים, בהתאם לחוק   
  .1981-הפרטיות, התשמ"א הגנת 
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 גורמי סיכון . 3.12

  
חשופה (כמו כל המשקיעים בעולם) לירידות שערים בשוקי ההון, בארץ ובעולם, ממגוון  הקרן

חשופה  הקרןסיבות. לדוגמא, עליה בשיעורי הריבית, שהם כיום נמוכים מהרגיל. כמו כן, 
. סיכונים הקרןלקשיים ביכולת הפירעון של חברות, אשר אגרות חוב שלהן מוחזקות על ידי 

והן על פעילות העמיתים בכל הקשור למשיכות  הקרןאלו עלולים להשפיע לרעה הן על תשואת 
 – 4 פרק, הקרןולהעברות. הרחבה לגבי הסיכונים ראה בסקירת ההנהלה בדוחות הכספיים של 

בענף קופות הגמל,  הם סיכונים הקיימיםהסיכונים לעיל  .הקרן של הסיכונים ניהול מדיניות
לעיל לעניין  2.2. כמו כן, ראה סעיף הקרןהעתידית על  םוקשה להעריך את מידת השפעת

  תחרות. 
  

  גורם הסיכון  סוג הסיכון

מידת ההשפעה של גורם 
  הסיכון על החברה המנהלת

  דרכי התמודדות
השפעה 

  גדולה
השפעה 
  בינונית

השפעה 
  קטנה

משבר כלכלי   סיכוני מאקרו
  גלובאלי

ועדת ההשקעות עוקבת אחר ההתפתחויות       +
באמצעות סקירות כלכליות שמקבלת באופן 

שוטף ממנהלי ההשקעות החיצוניים המנהלים 
את נכסי הקופה ובאמצעות הפעלת תרחישי 
קיצון והערכת השפעתם על נכסי הקרן, כפי 

  מנהלת הסיכונים. שמוגשים ע"י
 בהתנהלות תלות -  סיכונים ענפיים

 בארץ ההון שוקי  
  ובעולם  
  
  
  תחרות והורדת     -
  דמי ניהול  
  
  סיכון ציות   -
  ורגולציה   
  

+    
  
  
  
  
  
  
  
+  

  
  
  
  
  
+  

ועדת השקעות עוקבת אחר ההתפתחויות 
באמצעות סקירות כלכליות שמקבלת באופן 

המנהלים שוטף ממנהלי ההשקעות החיצוניים 
את נכסי הקופה ובאמצעות הפעלת תרחישי 
קיצון והערכת השפעתם על נכסי הקרן, כפי 

  שמוגשים ע"י מנהלת הסיכונים.
  

החברה מנהלת קופה מפעלית הגובה דמי ניהול 
  בהתאם להוצאותיה.

  
וכן מינתה   משפטי ץהחברה נעזרת בשירותי יוע

  ממונה ציות ואכיפה.
  

סיכונים 
מיוחדים 

  המנהלתלחברה 

  סיכון תפעולי -
  
  
  סיכון אירועי אסון -
  
  
  סיכון אבטחת   -

  מידע    
  
  סיכון הונאות  -
  ומעילות  
  

  +  
  
  
  
  
  
+  

  
  
  
+  
  
  
  
  
  
+  

וכן מינתה   משפטי ץהחברה נעזרת בשירותי יוע
  ממונה ציות ואכיפה. 

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

  אירועי אסון וההיערכות לטיפול בהשלכותיהם.
  

  החברה מינתה ממונה על אבטחת מידע.
  
  

החברה מבצעת מעת לעת סקרי הונאות 
  ומעילות.

סיכונים של 
הקופות בעלי 

השפעה מהותית 
  על החברה

  סיכון ריבית -
  חסיכון שע" -
  סיכון אשראי -
  סיכון שוק -

+  
  
  
  
  
  
  

ועדת ההשקעות קבעה תקרות לחשיפות     
  ולסיכונים השונים.

ניהול תיקי ההשקעות מתבצע ע"י בתי השקעות 
חיצוניים בעלי ידע, ניסיון ותשתית עבודה 

  מקצועיים.
החברה מינתה מנהלת סיכונים העוקבת אחר 
סיכוני השקעות  ומדווחת לוועדת ההשקעות 

בתדירות חודשית ורבעונית על החשיפות 
  שונות.ה
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 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה . 3.13
  

  "ספקים ונותני שירותים".  3.8ראה לעיל בסעיף 
 

  החברה שוכרת נכס בגבעת שמואל המשמש את משרדיה.
  
  

  הסכם שיתוף פעולה

בתוקף מיום  ,בע"מ חברה לניהול קופות גמל  -מחרחברה הסכם שיתוף פעולה עם ל - 
שעיקרו מתן שירותים הדדים של החברות אחת לרעותה כך שכל חברה  ,01.04.2014
  העסקתם של עובדיה. תנושאת בעלו

 
  

החברות החליטו לעדכן את הסדר שיתוף הפעולה ביניהם, בהתאם לעקרונות המפורטים 
"תיקון לחוזר מדיניות תגמול בגופים מוסדיים"  2015-9-31בחוזר גופים מוסדיים 

הדעת -ובהתאם להמלצות לחלוקת העלויות המפורטות בחוות 7.10.2015שפורסם ביום 
  .2015הכלכלית של חברת נומירקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ מדצמבר 

ההסכם החדש קובע את חלוקת הוצאות השכר של העובדים ואת ההוצאות המשותפות 
תוקף ההסכם החדש הוא  ל."האחרות בהתאם למפתחות העמסה שנקבעו בחוות הדעת הנ

הועברו מקדמות בהתאם להסכם ולתום  2016במהלך שנת  .2016בינואר  1החל מיום 
  .2016השנה נערכה התחשבנות עבור ההוצאות המשותפות לשנת 

  
בדבר  בע"מ חברה לניהול קופות גמל  -למחר  ההחברה הודיע 2017חודש מרס תחילת ב

ינויים שחלו , שעיקרם כוונתה לעדכן את הסכם שיתוף הפעולה בין החברות וזאת לאור הש
 בע"מ חברה לניהול קופות גמל  -סיום כהונת מנכ"ל החברה המשמשת גם כמנכ"ל  מחר

  ועוד נכלל בהודעה כי נשקלת אפשרות המשך ההתקשרות בינהן.
  

  דירקטוריון החברה החליט על הפסקת ההתקשות 29.03.2017בתאריך 
  

 בע"מ חברה לניהול קופות גמל  -מחרהחברה חולקת על אופן חלוקת ההוצאות בינה לבין 
  .2016לשנת  

לדעת החברה יישום ההסכמים לשיתוף פעולה והתמורות ששילמה החברה בשל תשומות 
שהועמדו לרשותה  לביצוע ההסכם אינו משקף את  השרותים שהיו צריכים להתקבל  
 בחברה. החברה מגבשת את דרישתה להחזרים אולם לאור מורכבות התהליך , למועד

  הדוחות הכספיים טרם ניתן לכמת את סכום הדרישה.
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 היבטי ממשל תאגידי –חלק ד'  . 4
  

 הדירקטורים של החברה המנהלת . 4.1
מספר תעודת   ם ומשפחהש

 זיהוי
שנת 
 לידה

התעסקות בחמש השנים   השכלה  נתינות  מען
 האחרונות

תאגידים אחרים בהם 
 משמש כדירקטור

 -לילך כהן, מנכ"ל
סיימה כהונתה ביום 

2.2.2017   
  ישראלית  ירושלים 21  4/יוספטל  1970 027778992

B.A בכלכלה וסטטיסטיקה  
M.B.A במנהל עסקים  

חברה לניהול  –מנכ"ל מחר 
  קופות גמל בע"מ.

  מנכ"ל הסתדרות המח"ר
-  

  
ד"ר אריה נחמיאס, 

 ח"צנ

 

051604205  1952  
ראש העין  1חוחית 
48552  

  ישראלית
B.A בסטטיסטיקה וכלכלה 

M.S.C בכלכלה חקלאית  
 ד"ר למדעי הניהול

ראש תוכנית תואר שני 
במינהל עסקים באוניברסיטה 

  הפתוחה

  קופת גמל למורים גל  
 אי. אי, ג'י

כהונתו סיים  -אבי גולן
 2.2.2017ביום 

042502179 1939 
   , נווה ים, 4ענבר 

 ראשון לציון
במזרח תיכון ומדעי  B.A ישראלית

 המדינה
"ד בבי ציבור נציגגמלאי, 
 -  לעבודה

 1956 053920682 שלמה בוק
חיפה   19/5לסקוב 
34950 

 - מנהל עסקים ומנהל כספים בכלכלה ומנהל עסקים B.A ישראלית

  יחזקאל שופס
 

007499973 1947 
   6רח' קרן היסוד 

 75022  ראשון לציון
 ישראלית

B.A במדעי ההתנהגות  

M.B.A במנהל עסקים  

מנהל אדמיניסטרטיבי בבי"ח 
 - 2014עד יולי  תל השומר

    004253712  דח"צ –לינה ויסברג 
  

  , ת"א12בראזני 

  
  

 ישראלית

., C.I.A ,F.IL.AA.  

  M.Aאקטואריה וכלכלה.

  ייעוץ אקטוארי פיננסי 
  בע"מ מנכ"ל יעוץ לי

קרן  –וטכנאים   הנדסאים
 השתלמות

  פחם אל אום, אלקינא  1968  023250871   אגברייה אסעד "חרו

  
  

  ישראלית

B.A  וכלכלה חשבונאות 

  )ח"רו(

M.P.A ומדיניות ציבורי מינהל 

  ציבורית

 משרד של סניפים שני מנהל
  "חרו

  אין

 הישאם"ד ורו"ח עו
  מטר

  
025968579  1974  

 2181, ת.ד. 82ראשי 
 16930כפר כנא 

  

  
  

  ישראלית

B.A.    כלכלה וחשבונאות
 (רו"ח)

LL.B  (עו"ד) משפטים  

בעלים ומנהל משרד רואי 
  חשבון

  אין
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מספר תעודת   ם ומשפחהש
 זיהוי

שנת 
 לידה

התעסקות בחמש השנים   השכלה  נתינות  מען
 האחרונות

תאגידים אחרים בהם 
 משמש כדירקטור

מונה ―טל-אבי ראובן
  21.12.2016ביום 

  
67388157  1947  

 397, ת.ד. 23דרך נירה 
  4292000בית יצחק.  

ישראלית 
 וצרפתית

  

) הנדסת תעשיה B.Scבוגר (
  .הטכניון, חיפה -וניהול 

 -מנהל  עסקים  MBAמוסמך 
  אוניברסיטת תל אביב.

דירקטור בחברות שונות 
  ובגופים ציבוריים

  
  
  
  
  
  
  

  
, בע"מ 1טיב טעם הולדינגס 
דח"ץ בעל מיומנות 

 -חשבונאית ופיננסית.מ
9/2010 .  

  
סוהו נדל"ן בע"מ (מלרג 

דירקטור בלתי תלוי, , )2011
  . 3/2011-מ 
  

ביטוח חקלאי אגודה 
בעל דח"ץ , שיתופית בע"מ

מיומנות חשבונאית 
  .6/2014 -מ  ופיננסית.

  
  

הקרן החדשה לקולנוע 
דירקטור , וטלוויזיה (ע"ר)

  .בהתנדבות)(  12/2012 -מ 
  

האזרח המרכז להעצמת 
- דירקטור מ , )ע"ר(

11/2015.  
  

ניהול,  ארין השקעות בע"מ
. השקעות, מיזוגים ורכישות

  1998, מ ודירקטור בעלים
  .ועד היום
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תאריך התחלת כהונה   נציג חיצוני  חברות בועדות הדירקטוריון שם ומשפחה
 כדירקטור

התעסקות עיקרית 
  נוספת

עובד התאגיד, 
חברה בת, חברה 

קשורה או של בעל 
 עניין

בן משפחה של 
בעל עניין אחר 

 בתאגיד

חברה  –מחר מנכ"ל  22.3.2011  לא  ארגון  לילך כהן
לניהול קופות גמל 

  בע"מ.
מנכ"ל הסתדרות 

  המח"ר

 לא כן

ד"ר אריה 
  נחמיאס

  נח"צ  יו"ר ועדת השקעות
 

  13.8.12 -נציג חיצוני מ
  

ראש תוכנית תואר שני 
במינהל עסקים 

 באוניברסיטה הפתוחה

 לא לא

  אבי גולן
 

  גמלאי 6.11.2002 לא ארגון
 הדין בבית ציבור נציג

 לעבודה

 לא לא

  יחזקאל שופס
 

  17.12.2003 לא השקעות, ביקורת
 

 לא לא מינהל ואדמיניסטרציה

  שלמה בוק
 

מנהל עסקים ומנהל  28.3.2005 לא  השקעות
 כספים

 לא לא

 לא לא  ופיננסי ייעוץ אקטוארי  1.10.2013  כן  , יו"ר ועדת ביקורת, השקעותארגון  ויסברג לינה

  לא  לא  משרד רו"ח  בעל  16.9.2015  לא  , ארגון , ביקורתהשקעות  אגברייה אסעד

"ח ורו"ד עו
  מטר הישאם

  לא  לא  משרד רו"ח בעל  11.4.2016  לא  - 

דירקטור בחברות שונות   21.12.2016  לא  -    טל-אבי ראובן
  ובגופים ציבוריים

  לא  לא
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 ישיבות ועדת ביקורת וגילוי ישיבות ועדת השקעות  ישיבות דירקטוריון שם ומשפחה

 -  -  5  לילך כהן 

  -  -  3  הישאם מטר 

 -  ****36  3  , דח"צד"ר אריה נחמיאס

 6  **36 5 יחזקאל שופס

 - *15 2 שלמה בוק

  -  - 5  אבי גולן

  7  ***28  5  אסעד אגרבייה 

  7 33   5  לינה ויסברג

 7 36 5  מספר ישיבות שהתקיימו

  
  

  ישיבות טלפוניות  2*מתוכם 
  ישיבות טלפוניות  3**מתוכם 

  *** כולל ישיבה אחת טלפונית 
  ישיבות טלפוניות  3****מתוכם 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
  2016בדצמבר,  31דוח על עסקי התאגיד ליום 

20 

 

  נושאי משרה 
  
  

  
  

  
  

  

 –אליה  מאיר
  רו"ח 

 _  _  פנים  מבקר  1970  024664633

"ח מוסמך מטעם מועצת רו"ח בישראל, רו

, בוגר בעסקים (LL.M)מוסמך במשפטים 

(B.A) מוסמך במנהל עסקים ,

(M.B.A) מבקר פנים מוסמך ,

(CIA) ,רשות בבחינות בהצלחה עמידה 

 .תיקים ניהול לרישיון כתנאי ערך ניירות

שותף ברוזנבלום 

הולצמן רואי חשבון, 

מכהן כמבקר פנימי 
  בתאגידים

27/5/2015 
  בדירקטוריון 

   3.6.2015 באוצר

 1969 01543367  מריוס קירמאייר
 תפעולמנהל 

 קשיווו

 קשיווו תפעולמנהל 
חברה  –של מחר 

לניהול קופות גמל 
 בע"מ

- 
B.A 

  מנהל עסקים 
  בנק יהב

  אגף קופות גמל 
1.6.2008 

  מנהל כספים  1953  050959691  דרור יעקובסון 
מחר מנהל כספים של 

חברה לניהול קופות  –
  גמל בע"מ

- 

B.A בכלכלה   
  וחשבונאות

M.B.A במנהל עסקים  
C.P.A (ISR)  

 

רגולציה, ניהול 
ניהול סיכונים, 

פרויקטים לגופים 
מוסדיים, ביקורת 

  פנים

1.4.2014  

  מזכיר החברה   1978  035747922  עופר עוקבי
מזכיר החברה של 

חברה לניהול  –מחר 
  קופות גמל בע"מ

- 
LL.B - במשפטים, עו"דM.B.A - 

  1.1.2012 עו"ד  מנהל עסקים

  8/2015  עו"ד במשפטים - LL.B -   -   יועץ משפטי  1967  022803902  יוסי פורת
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  2016בדצמבר,  31דוח דירקטוריון  ליום 

 

 מדיניות תגמול בחברה המנהלת . 4.2
  

  עקרונות תגמול נושאי משרה בחברה
  

, בהתאם לדרישות חוזר 2017- 2014אישרה החברה מדיניות תגמול לשנים  2014באוגוסט 
 עדכנה 2015) ובחודש נובמבר 2014-9-2מדיניות תגמול בגופים מוסדיים (חוזר גופים מוסדיים 

  .2015-9-31בהתאם לחוזר גופים מוסדיים  התגמול מדיניות אתהחברה 
  :ברהלהלן עיקרי מדיניות התגמול שאושרה בח

  
  עקרונות תגמול בעל תפקיד מרכזי בחברה (המקבל תמורה ישירות מהחברה):

  

  לא יקבל תגמול במניות של החברה ו/או מכשירים מבוססי מניות ו/או אופציות. -
  

לא יקבל כל תשלום רכיב משתנה הנגזר מביצועיו כבעל תפקיד בחברה.  האמור לא יחול  -
משכורות חודשיות, שניתן לבעל תפקיד  2עלות לגבי בונוס שנתי בהיקף שלא עולה על 

מרכזי שהוא עובד החברה או תמורה מיוחדת הניתנת לבעל תפקיד מרכזי, בגין ביצוע 
מטלה מיוחדת או למענק המשולם לבעל תפקיד מרכזי בהתאם להסכם עבודה קיבוצי, החל 

  באותו מקום עבודה.
  

מעלות השכר  10תעלה על פי עלות השכר הממוצעת של בעל תפקיד מרכזי בחברה, לא  -
הממוצעת ומעלות השכר החציוני (רמת שכר אשר מחצית מהעובדים משתכרים יותר ממנה 
ומחציתם פחות ממנה) של עובדים (במשרה מלאה) המועסקים בחברה, שאינם בעלי תפקיד 

  מרכזי.
  

החברה רשאית לאשר לבעל תפקיד מרכזי בחברה, שיפוי, ביטוח נושאי משרה ולביטוח  -
אונות אישיות, בתנאים וגבולות אחריות שלא יעלו על התנאים הקיימים לעניין זה לגבי ת

  דירקטורים בחברה.
  

החברה רשאית לממן השתלמות מקצועית לבעל תפקיד מרכזי, בתחום אחריותו או  -
 השתלמות מקצועית המיועדת לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

 

ולמו באופן ישיר לבעל התפקיד המרכזי ולא כל התגמולים לבעל תפקיד מרכזי בחברה יש -
 לגורם אחר לרבות חברה בשליטתו של בעל התפקיד המרכזי.

                                                          

 - התקרה המקסימלית למענקי פרישה של בעל תפקיד מרכזי שהוא נושא משרה, מעבר ל -
פי התנאים -פי דין ו/או על-ם הוא זכאי עלפיטורים ולתנאים אחרים לה-פיצויי 100%

עומדת על שכר ברוטו חודשי של חודש אחד בגין כל שנת  –שנקבעו לכלל העובדים בחברה 
  חודשי הסתגלות. (מענק פרישה לא יותנה בביצועים בפועל). 3עבודה + 

  

יחולו עלייו העקרונות  –בעל תפקיד מרכזי, המועסק ע"י נותן שירות במיקור חוץ   -
המפורטים בחוזר מדיניות תגמול ויובטח כי מנגנון התגמול שלו, בשל עיסוקיו בקשר 
להסכם ההתקשרות כאמור, שיש להם השפעה על פרופיל הסיכונים של החברה/ כספי 
הקופה, יהיה עקבי עם עקרונות החוזר ולא יכלול מנגנונים המעודדים נטילת סיכונים 

  עודפים.
  

בין החברה לניהול קרן השתלמות  2014במרס  1בהתאם להסכם שיתוף פעולה שנחתם ב  -
  לאקדמאים במח"ר בע"מ לבין מחר חברה לניהול קופות גמל בע"מ

שיתוף פעולה של עובדי שתי לשיתוף פעולה וסיוע הדדי בפעילותן לרבות  החברות התחייבו
  ו.שר כל צד ישא במלוא עלו ההעסקה של עובדיאכ, החברות

החברות החליטו לעדכן את הסדר שיתוף הפעולה ביניהם, בהתאם לעקרונות המפורטים 
"תיקון לחוזר מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" שפורסם  2015-9-31בחוזר גופים מוסדיים 

הדעת הכלכלית -ובהתאם להמלצות לחלוקת העלויות המפורטות בחוות 7.10.2015ביום 
  .2015ומימוני בע"מ מדצמבר  של חברת נומירקס ייעוץ כלכלי

ההסכם החדש קובע את חלוקת הוצאות השכר של העובדים ואת ההוצאות המשותפות 
  ל.נ"האחרות בהתאם למפתחות העמסה שנקבעו בחוות הדעת ה

  .2016בינואר  1תוקף ההסכם החדש הוא החל מיום 
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  עקרונות תגמול דירקטורים בחברה

הדירקטורים החיצוניים בחברה יהיו זכאים לתגמול בגין השתתפות בישיבה ולתגמול  -
  שנתי, בהתאם להוראות הדין.  

  

הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים יקבלו תגמול בהתאם להוראות הדין ולא יקבלו  -
מנכ"ל חברה חריגים: תגמול העולה על התגמול המשולם לדירקטור חיצוני בחברה.  (

ן גם כדירקטור בחברה ויו"ר דירקטוריון פעיל, רשאים לקבל תגמול העולה על המכה
  התגמול המשולם לדירקטור חיצוני בחברה, והכל בכפוף להוראות הדין).

  

הדירקטורים, לרבות הדירקטורים החיצוניים בחברה יהיו זכאים לשיפוי, לביטוח נושאי  -
דות של החברה והחלטות משרה ולביטוח תאונות אישיות, בהתאם לתקנות ההתאג

  האסיפה הכללית כפי שיהיו מעת לעת.
  

החברה רשאית לממן השתלמות מקצועית לדירקטור, בתחום אחריותו או השתלמות  -
  מקצועית המיועדת לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות הדין.

  
  עקרונות תגמול בעל תפקיד העוסק בפונקציות בקרה או בשיווק  או בהשקעות

 לא יקבל תגמול במניות ו/או מכשירים מבוססי מניות ו/או אופציות. -

 

האמור לא  –חריג לא יקבל כל תשלום רכיב משתנה הנגזר מביצועיו של נושא המשרה.  ( -
משכורות חודשיות, שניתן לבעל תפקיד  2יחול לגבי בונוס שנתי בהיקף שלא עולה על עלות 

מרכזי שהוא עובד החברה או תמורה מיוחדת הניתנת לבעל תפקיד מרכזי, בגין ביצוע 
ניתן לשלם תגמול  - חריג נוסף לעובדים בשיווקמטלה מיוחדת, והכל בכפוף להוראות הדין 

פעמי שאינו -מביצועיו של נושא המשרה, ובלבד שמדובר בתשלום חד משתנה, הנגזר
 מהתגמול הקבוע.   80%מתמשך. התגמול המשתנה בממוצע לשנה לא יעלה על 

  

החברה רשאית לממן השתלמות מקצועית, בתחום אחריותו או השתלמות מקצועית  -
 המיועדת לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, והכל בהתאם להוראות הדין.

לא יקבל תמורה או הטבה כלשהי  –נוסף לאמור לעיל, לגבי עובד בתחום ההשקעות ב -
  הנגזרת מתשואות הקופה.

 –עובדים בפונקציות בקרה ובשיווק כאמור לעיל, המועסקים ע"י נותן שירות במיקור חוץ  
יחולו עליהם העקרונות המפורטים בחוזר מדיניות תגמול ויובטח כי מנגנון התגמולים של 

ים אלה, בשל עיסוקם בקשר להסכם ההתקשרות כאמור, שיש להם השפעה על פרופיל עובד
הסיכונים של החברה/ כספי הקופה, יהיה עקבי עם עקרונות החוזר ולא יכלול מנגנונים 

  המעודדים נטילת סיכונים עודפים.
  

    תגמולים בעבור שירותים  התגמוליםפרטי מקבל 

היקף   תפקיד  המקבל

  משרה

שיעור 

החזקה 

בהון 

  החברה

שינויי   שכר

בהתחיבות 

  לפרישה

  דמי ייעוץ

  

החלק המיוחס לחברה    סה"כ  אחר

מתוך קבוצת שליטה 

  (באחוזים)

מריוס 

  קירמאייר

מנהל 

תפעול 
  *ושיווק

משרה 

  מלאה

-  374,656  - -  -  374,656  66%  

דרור 

  יעקובסון

מנהל 

  כספים

מיקור 

  חוץ

-  -  -  210,600  - 210,600  100%  

אסנת 

  יפרח

  

רכזת 

  מנהלתית 

משרה 

  מלאה 

-  172,963  - -  -  172,963 75%  

רו"ח 

מאיר 
  איליה 

מבקר 

  פנימי

מיקור 

  חוץ

-  -  -  202,934  -  202,934 100%  

עו"ד יוסי 

  פורת

יועץ 

  משפטי 

מיקור 

  חוץ

-  -  -  149,136  -  149,136 100%  
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   ש"ח 40,484הטבות בסך *כולל שווי 
  
  
  

 מבקר פנים . 4.3
  

 :הפנימיפרטים על המבקר 
 שם: מאיר איליה

2015תאריך תחילת כהונה: יולי   
2003השכלה: רו"ח מוסמך משנת   

 המכללה למנהל, התמחות חשבונאות ומימון (.B.A) בוגר בעסקים 

 המכללה למינהל, התמחות ניהול ומימון (M.B.A) מוסמך במנהל עסקים 

 (CIA) מבקר פנים מוסמך מטעם הלשכה האמריקאית של המבקרים הפנימיים 
 עמידה בהצלחה בבחינות רשות ניירות ערך כתנאי לרישיון ניהול תיקים 

 
  ניסיון רלבנטי

 שותף במשרד רוזנבלום הולצמן, רו"ח, משרד המתמחה בביקורת פנימית בארגונים ובחברות 
ותציבוריות. מכהן כמבקר פנימי במספר חבר  

ם ובעל התמחות בביקורת בנושא פיננסיי בעל ניסיון רב בתחום הביקורת הפנימית ובדיקות מיוחדות
 ובנקאות, שוק ההון וניירות ערך, ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה

  
1992(א) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 3המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף    
ת הפנימיתלחוק הביקור 8(ב) לחוק החברות ובסעיף 146המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף    

(א) לחוק החברות 49הדירקטוריון קבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי, בהתאם לסעיף 
. המבקר מועסק במיקור חוץ ואינו עובד החברה1975 -הממשלתיות התשל"ה  

  א) לא ידוע לחברה על החזקת ני"ע של החברה או של גוף קשור אליה על ידי מבקר הפנים
על קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף הקשור ב) לא ידוע לחברה 

 אליה
מבקר הפנים הינו נותן שירותים חיצוני לחברה ג)   

 שותף במשרד רוזנבלום הולצמן, רו"ח, משרד המתמחה בביקורת פנימית בארגונים ובחברות ציבוריות
 

  :תפקידים אחרים הממלא
תפקידים נוספים בחברההמבקר הפנימי אינו ממלא   

  

 :היקף ההעסקה )ד
ידי רו"ח מאיר איליה ומבקרים המועסקים במשרדו. היקף עבודת מבקר -הביקורת הפנימית מבוצעת על

 שעות שנתיות 750 -היה כ , הפנים וצוות עובדי הביקורת הפנימית בתקופת הדוח
של המבקר הפנימי, הינם סבירים לדעת הדירקטוריון, היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה 
 בנסיבות העניין ויש בהם להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בקרן

, ובכלל זה 1992-לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 9למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית, כאמור בסעיף 
ה מקצועיים גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של הקרן, לרבות לנתונים כספיים. התקנים ה

והוראות   - IIA ידי ה-על נקבעופיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת, הינם התקנים ש-המקובלים על
 רשות החברות הממשלתיות

  בעבודתו של מבקר הפנים הוא אינו מסתייע בגורמים פנימיים לצורך ביצוע הביקורת באופן שוטף
 .יווחלא צומצם היקף עבודתו של מבקר הפנים בתקופת הדה) 

 

 :ו) תגמול
גמול מבוצע על פי תעריף המורכב מעלות לשעת עבודה מוכפל בשעות העבודה שהושקעו בפועל. הת

דירקטוריון החברה סבור כי דרך התגמול לו זוכה המבקר היא הדרך הטובה ביותר להבטיח את 
  אובייקטיביות הביקורת אותה עורך המבקר

אלפי ש"ח. 203 -הסתכם בסך של כ 6201בשנת ששולם בפועל שכר המבקר הפנימי   
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 רואה חשבון מבקר . 4.4
 

והשותף  רהב, רשף, בן עמי ושות'רואה החשבון המבקר של החברה המנהלת הינו משרד  - 
   דרור אהרונירו"ח האחראי הינו 

 

והשכר הכולל לו זכאי רואה החשבון בגין שנת  2010רואה החשבון החל כהונתו בשנת  - 
 ):כולל מע"מ, ₪הדוח ושנת הדוח הקודמת הינו כדלקמן (באלפי 

 
  2015  2016  שרות

  61  61  שכר בגין שירותי ביקורת
  81  81  שכר בגין שירותים הקשורים לביקורת

  2  2  שכר בגין שירותי מס מיוחדים
  24  22  שכר בגין שירותים אחרים

 
  
  

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי . 4.5
  

הנהלת החברה המנהלת, בשיתוף יו"ר דירקטוריון החברה המנהלת, המנכ"ל ומנהל הכספים 
העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות  של החברה המנהלת,

ו, הנהלת החברה המנהלת ומנכ"ל והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת. על בסיס הערכה ז
החברה המנהלת הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת 
הנן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע החברה המנהלת נדרשת לגלות 

ביטוח בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון 
  וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו" .

  
 בקרה פנימית על דיווח כספי : 

 
לא אירע כל שינוי בבקרה  2016בדצמבר  31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 

של החברה המנהלת על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי  הפנימית
  .של החברה המנהלת על דיווח כספילהשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית 

  
 החלטות החברה . 4.6

  

  לחוק החברות:  255פעולות שאושרו לפי סעיף  4.6.1
  לחוק החברות בתקופת הדוח: 255פירוט פעולות שאושרו לפי סעיף 

סוג 
  הפעולה *

שם נושא המשרה 
  ותפקידו

פרטי 
  הפעולה

  

מועד אישור 
  הפעולה

תיאור ההליכים שבהם 
  אושרה הפעולה **

הנימוקים 
  לאישור ***

  לחוק החברות 255לא היו פעולות שאושרו בחברה לפי סעיף  2016בשנת 

  במחדל). ובין(פעולה מוגדרת בחוק החברות כ"פעולה משפטית, בין המעשה   סוג הפעולה:*  

מילוי תפקיד פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו של נושא משרה בחברה לבין  –ניגוד עניינים  ) 1(
  אחר שלו או לבין ענייניו האישיים;

  פעולה שיש בה תחרות של נושא משרה עם עסקי החברה; – תחרות ) 2(

פעולה שיש בה ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להזיג טובת הנאה  –ניצול הזדמנות עסקית  ) 3(

  לנושא המשרה או לאחר;

ת לחברה כל ידיעה ולמסור לה כל מסמך הנוגעים לענייניה, שבאו נושא משרה נדרש לגלו –גילוי ידיעות  ) 4(
  לידיו בתוקף מעמדו בחברה.

  

מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא  –לעניין זה  –'נושא משרה' 

 כללי.תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל ה

  

פעולות שאינן פעולות מהותיות דורשות אישור בהתאם להוראות הפרק  –ההליכים שבהם אושרה הפעולה ** 
החמישי לחוק החברות (אישור עסקאות) ואילו פעולות מהותיות דורשות אישור כאילו מדובר בעסקאות חריגות. 

של החברה, עסקה שאינה בתנאי (עסקה חריגה מוגדרת בחוק החברות כעסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל 

  שוק או עסקה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.
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  דוח הדירקטוריון 
  2016לשנת 
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 כללי . 1
  

 בדוח עסקי התאגיד. 1.1ראו סעיף  –הולה ינשב והקרן , הונה העצמיתיאור כללי לגבי החברה . 1.1

 

 תיאור הקרן המנוהלת . 1.2
 

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ (להלן "החברה"),   .א
בנאמנות, עוסקת בניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן "הקרן") 

 .כךורק ב
  

 במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי.  1968ביוני  7הקרן הוקמה ביום   .ב
  

  או עצמאים. הקרן היא קופת גמל ענפית ומיועדת לעמיתים שכירים  .ג
 

בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון נכלל  .מוגבל ןבעירבו היא חברה ממשלתית חברהה  .ד
  ממשלתיות וחוזרי אגף שוק ההון.מידע בהתאם להוראות חוזרי רשות החברות ה

 

  2 סף ראה בדוח על עסקי התאגיד בפרקלמידע נו בקרן מנוהלים שלושה מסלולי השקעה.  .ה
, של 288מספר אישור מס הכנסה של המסלול הכללי הוא  "."מוצרים, שירותים 1.2בסעיף 

 .2017בדצמבר  31. האישורים בתוקף עד 1452 -, ושל מסלול מניות 1451 -מסלול אג"ח 
  

נגזרים ממשכורתו של מעמיתים שכירים ות שקיבלה הקרן בתקופת הדוח קדסכומי ההפ  .ו
 . העמית על פי התנאים והסכמי העבודה אצל המעביד

  

מהעובד. הכספים מופרשים  2.5%לפחות מהמעביד ו 7.5% עד הם מהשכר ותקדשיעורי ההפ  .ז
     השתלמות.חסכון או לקרן למטרות 

  

לאומי שש"ה") ועם " –(להלן  חברת לאומי שירותי שוק ההון בע"מ התקשרה עם החברה  .ח
 תפעול ובכלל זה ניהול חשבונות החברה לצורך קבלת שירותיחברת אמן מחשבים בע"מ 

עד ליום  והקרן, ניהול חשבונות העמיתים, טיפול בבקשות עמיתים ושירותים נוספים.
קיבלה החברה מבנק יהב שירותי תפעול הכוללים ניהול חשבונות עמיתים,  31.12.2013

וחשבונות הקופה והחברה ומחברת מגן של"ם קיבלה החברה שירותי טיפול בבקשות 
  עמיתים.

  

 - ל הכללי מנוהל על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ, אי.בי.אי. תיק ההשקעות הסחיר של המסלו  .ט
מיטב דש ניהול תיקי השקעות בע"מ. פסגות ניירות ערך בע"מ  -אמבן ניהול השקעות בע"מ ו

מנהלת לבדה את תיק ההשקעות הלא סחיר של המסלול הכללי ואת תיקי ההשקעות של שני 
  המסלולים האחרים.

ליישום כל  יםעל כל המשתמע מכך ופועלת התיקים בתי ההשקעות האמורים מנהלים א
ההוראות הרגולטוריות החלות על ניהול ההשקעות של הקרן, בכפוף להוראות ועדת 

  השקעות. 
  מתאם השקעות נותן לקרן שירותים של תאום בין שלושת מנהלי התיקים לבין החברה.

 

 נכסי הקרן נמצאים במשמרת בחברת פועלים סהר בע"מ.  .י
  

 עיקריים בדוחות הכספיים ושינויים מהותייםנתונים  . 2
  

  "ח.ש אלפי 758-ב הסתכם 2016בדצמבר  31החברה ליום  מאזן
"ח. ההוצאות מומנו מהכנסות דמי ניהול ש אלפי 6,900 -ב הסתכמו 2016החברה בשנת  הוצאות

מהקופה. פירוט ההוצאות ראה בביאור הוצאות הנהלה וכלליות בדוחות הכספיים המבוקרים של 
  החברה.

  .החברה גובה את דמי הניהול על פי ההוצאות בפועל, ולפיכך, לא נוצרו רווחים בחברה
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 פירוט ההתפתחויות הכלכליות במשק במהלך תקופת הדוח . 3
  

 מדד המחירים לצרכן

 

לעומת המדד בגין דצמבר  2016(המדד בגין דצמבר  0.2%ירד מדד המחירים בשיעור של  2016בשנת 

נמוך משמעותית ביחס ליעד יציבות המחירים  2016). שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בשנת 2015

). 3%-ל 1%של בנק ישראל (בין   

 

 הריבית השקלית

 

. לא חל שינוי בריבית במהלך השנה וזאת על רקע 1%0.עמדה ריבית בנק ישראל על  2016במהלך שנת 

 התחזקות השקל מול סל המטבעות ונתוני האינפלציה המתונים.    

 

 מטבע חוץ

 

תוסף השקל באופן משמעותי מול מרבית מטבעות הסחר. כך לדוגמא התחזק השקל מול  2016בשנת 

. השקל 18.3%-ומול הליש"ט תוסף השקל ב 4.78%-. מול היורו התחזק השקל ב1.46%-הדולר ב

, 7.13%-התחזק גם כנגד מטבעות של מדינות השווקים המתעוררים. מול היואן הסיני התחזק השקל ב

-. מול סל המטבעות התחזק השקל ב17.7%-ומול הפזו המקסיקני ב 1.5%-ר ההונג קונגי במול הדול

%2.79 .  

 

 שוק המניות

 

שסיים את השנה  75. זאת לעומת מדד ת"א 3.8%-בתשואה שלילית של כ 2016סיים את  25מדד ת"א 

.24%-עלה השנה בכ 50. מדד יתר 17%-בתשואה חיובית של כ  

הוא הירידה החדה במניות חברות התרופות. כך  25את החסר של ת"א הגורם המרכזי שגרם לתשו

. מניות חברות הנדל"ן 31%-כל אחת ומניית חברת מיילן ירדה בכ 45%-לדוגמא ירדו טבע ופריגו בכ

בהתאמה. 23%-וכ 17%-והטכנולוגיה עלו השנה בכ  

מהמחזור  13%-בכ ביום. נמוך₪ מיליארד  1.3-מחזור המסחר היומי בשוק המניות בת"א הסתכם ב

.2015היומי הממוצע בשנת   
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 הגורמים שהשפיעו על המדדים השנה היו:

ואינפלציה שלילית שהייתה הגורם המרכזי להערכות כי  0.1%ריבית בנק ישראל שעמדה על  •

  הריבית לא תשתנה. 

לקראת  4.5%-לרמה של כ 2015בשנת  5.2%נתוני מאקרו חיוביים. שיעור האבטלה ירד מרמה של  •

+ בדומה Aלדירוג של  Fitchסוף השנה, העלאת דירוג האשראי של המדינה ע"י סוכנות הדירוג 

 לסוכנויות האחרות.

 - ב 24% -ול 2016בתחילת  25% -תוכנית האוצר להפחתת מיסים, הכוללת הפחתת מס חברות ל  •

2017 . 

 הכלכלי השיפור המשך רקע על ב"בארה בבורסות שערים עליות :תרמו הבינלאומי במישור •

 -בכ עלו NASDAQ ומדד S&P  500   מדדי – הבחירות לאחר רק הפד להעלאת ריבית וציפיות

 ההאטה לבלימת כלכלית תוכנית ובאנגליה, באירופה הרחבה      כמותית בהתאמה. 11% ובכ 7%

 בין ישראל לטורקיה הכולל יצוא גז  טבעי.    הסכם ביפן,

שיעור  – 2016בשנת  2.8% - עלייה צפויה של התוצר המקומי הגולמי בכ –שיעור צמיחה מתון  •

). עלייה במדד המשולב בקצב שאפיין את השנה 2.5%( 2015גבוה אך במעט משיעור העלייה בשנת 

 הקודמת; ועלייה בגירעון הממשלתי.

שקל בסוף השנה חרף  3.85 -ביחס לשקל והתייצבותו בשער של כ 1.5% -בכהחלשות הדולר  •

 שנה ביחס לשקל. 15רכישות דולרים ע"י בנק ישראל, וירידת האירו עד לשער שפל של 

דולר לחבית; הותרת הריבית  55 -לכ 48% -במישור הבינלאומי: מחיר הנפט שעלה השנה בכ •

ות להעלאתה וזאת עקב נתוני מקרו טובים פחות בארה"ב ללא שינוי עד דצמבר, בניגוד לציפי

 מהצפוי והבחירות לנשיאות בארה"ב;

ירידות שערים בבורסות אירופה על רקע החלטת אזרחי בריטניה על יציאה מהאיחוד האירופאי   •

)Brexit חשש מפני יציאה של מדינות נוספות מגוש האירו וגלישה למיתון עולמי; ירידות שערים ,(

 קב ירידה בקצבבבורסה בסין ע

 הצמיחה.

 

 שוק אגרות החוב

במדדי איגרות החוב הממשלתיות, כאשר  2016נרשמו בשנת  1.15% - עליות שערים מתונות של עד כ

בהתאמה.  1.68%ו  2.9%-עלו השנה ב 40ו  20. מדדי תל בונד 3.7% -מדדי איגרות חוב חברות עלו בכ

.6.1%-מדד תל בונד תשואות עלה השנה בכ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
  2016בדצמבר,  31דוח דירקטוריון ליום 

30 

 

 

 

 

  שינוי במדדים

  

  להלן שיעורי השינוי במדדים הנבחרים:

  

  2016 2015  

 4.35% -3.79%  מדד המעו"ף

S&P 500 9.53%  0.72%- 

MSCI AC WORLD 5.62% 4.25%- 

 0.33%  -1.46% דולר

 - 10.11%  -4.78% יורו

  -0.17%  0.71% אג"ח צמוד מדד ממשלתי

 0.75%  4.07%  אג"ח צמוד מדד קונצרני

  2.75%  1.15% שקלי ממשלתי

  

  

  גיוס הון  וחוב במשק

לעומת השנה שקדמה  15%-עליה של כ₪. מיליארד  6.4-עמד על כ 2016סך גיוסי ההון בשוק המניות בשנת 

. הגיוס הממשלתי, 2015לעומת  28%-עליה של כ₪. מיליארד  4.4-לה. סך ההנפקות לציבור הסתכמו ב

 70% -. כ2015מיליארד שקל בשנת  38.7 -מיליארד שקל לעומת כ 47.4 -והסתכם בכ 2016 -ברוטו, עלה ב

  מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד.  30% -מהסכום גויס השנה באג"ח שקלי וכ

 60.5 -והגיע לשיא של כ 2016היקף הגיוסים ע"י אג"ח חברות בשוק איגרות החוב בבורסה, הואץ בשנת 

מיליארד שקל בשנה הקודמת.  54.5 -.ש.ר), לעומת כמיליארד שקל (לא כולל אג"ח רצף מוסדיים ונ

. 2017לגיוסים הערים השנה תרמו ריבית השפל במשק והציפיות להעלאתה בסוף שנת   

  
בסקירת ההנהלה של  3ביחס לשינויים בשוק ההון ראה סעיף  הקרןלעניין שינוי מדיניות ההשקעה של 

  .2016לשנת  הקרן
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 החברה המנהלתתיאור אופן ניהול  . 4
  

 דירקטוריון החברה . 4.1
  

פעמים. מטעם הדירקטוריון פועלות ועדת  שמונה 2016דירקטוריון החברה התכנס במהלך שנת 
וועדת הביקורת מכהנת כוועדת . "ועדות דירקטוריון") -(להלן ארגוןהשקעות, ועדת ביקורת ּוועדת 

הגילוי של החברה, האחראית לדון בליקויים שעלו במערך הבקרה הפנימית ובצורך במתן גילוי נוסף 
  או שונה בדוחות הכספיים. 

  ועדות הדירקטוריון נוהגות להגיש דיווח שוטף לדירקטוריון על פעילותן. 
  

דנה ו ת עבודתו של מבקר הפניםמבקר פנים. ועדת הביקורת מאשרת את תכנימינתה  החברה
 .יוובהמלצות יו, במסקנותובממצאי

  
  ".מדיניות ניהול סיכוני שוקמידע על מדיניות הקצאת הנכסים ראה לעיל בדוח הדירקטוריון בסעיף "

  
  לדוח הדירקטוריון. 1.2ראה לעיל בסעיף  -מידע על מנהלי התיק של הקרן 

  
ניירות ערך ספציפיים על ה, מנהלי התיקים קנו ומכרו על מנת ליישם את מדיניות ההשקעות ובמסגרת

  .יסוד עבודות וניתוחים כלכליים
  

פיצול העסקאות בסוף היום בין כל התיקים  המנוהלים על ידי מנהלי התיקים מתבצע על פי נהלי בתי 
  ההשקעות. 

  
תף בישיבות מוזמנים להשתנציגי נותני השירותים השונים, וגורמים נוספים הפועלים מטעם החברה, 

  .ובוועדותיו (לפי הצורך)דירקטוריון החברה 
   

 יעדים ואסטרטגיה עסקית . 4.2
  

ייעוד החברה הוא ניהול כספי העמיתים במטרה להגיע לרווח מרבי ברמת הסיכון שנבחרה. כל רווחי 
  הקרן מחולקים לעמיתים.

  .(אקדמאים במדעי החברה והרוח)הקרן משרתת ציבור עמיתים מוגדר 
  
  

  השימוש בזכויות ההצבעהנוהל  . 4.3
  

דש נותנת לחברה שירותים בתחום ההצבעה באסיפות כלליות של ני"ע בהן מחזיקה - חברת מיטב
הוא להעניק לחברה חוות דעת לגבי אופן ההצבעה באסיפות כלליות של בעלי מיטב דש תפקיד  הקרן. 

, פות על פי ייפוי כחמניות ושל מחזיקי אג"ח, בהן הקרן משתתפת, ולהצביע בשם הקרן באותן אסי
מיועדות לשמור על האינטרסים של מיטב דש . חוות הדעת של ובהתאם לקריטריונים שהגדירה החברה

  העמיתים.
  
  

ועדת ההשקעות של החברה, גיבשה קריטריונים להצבעה בנושאים העיקריים המובאים לדיון 
. אחת לשנה מתקיים דיון באסיפות הכלליות, אשר בהן נדרשת החברה להצביע בהתאם להוראות הדין

בנוגע לנוהל זה, במסגרת דיוני ועדת ההשקעות. הקווים העיקריים המנחים את הצבעת החברה הם 
טובתם של עמיתי הקרן, התאמת הנושא העולה לדיון לתקנות המחייבות בעניין וסבירות העלויות 

  והעסקאות נשואות הדיון.
  

בעה. הוא משתתף באסיפות שבהן לקרן חובת פות יש לקרן זכות הציבוחן באילו אסמיטב דש 
השתתפות, בהתאם להוראות הדין. ועדת ההשקעות של החברה מקבלת דיווח, לגבי השתתפות החברה 

מובא  להחלטהמיטב דש יש עניין, נושא לבאסיפות בהן  באסיפות הכלליות ואופן הצבעתה בהן.
  .ועדת ההשקעותלהצבעת 

  
  . אסיפות  264 -ב 2016החברה השתתפה במהלך שנת 

  
מידת השפעתה של הצבעת החברה קטנה יחסית, עקב שיעור האחזקה הנמוך על ידה. נתוני 

  ההשתתפות מתפרסמים באתר החברה באינטרנט.
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  דוחות כספיים 
  2016לשנת 
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  בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום

2015  2015  2014  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ₪אלפי   אוריב

  הכנסות

  6,507  8,096  6,900  11  מקרן ההשתלמותדמי ניהול הכנסות מ

  5  )1(  -   הכנסות מימון

  -   -   -   אחרותהכנסות 

                

  6,512  8,095  6,900  סך כל ההכנסות

  

  6,506  8,095  6,900  13   הנהלה וכלליותהוצאות 

  6  -   -   הוצאות אחרות

  6,512  8,095  6,900  סך כל ההוצאות

  -   -   -   רווח לפני מסים על ההכנסה

  -   -   -   8  מסים על ההכנסה

  -   -   -   רווח לשנה

  -   -   -   סך הכל רווח כולל

  
 

 
  ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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  כללי – 1ביאור 
  

ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ (להלן "החברה"), עוסקת החברה לניהול קרן   .א
. הקרן כךבניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן "הקרן") בנאמנות, ורק ב

 במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי.  1968ביוני  7הוקמה ביום 
 או עצמאיםועדת לעמיתים שכירים הקרן הינה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק קופות הגמל ומי

  שהם אקדמאים במדעי החברה והרוח. 
החברה מנהלת במסגרת הקרן מסלול השקעה כללי, ושני מסלולי השקעה נוספים: מסלול אג"ח 

  ומסלול מניות.
  החברה היא חברה ממשלתית.

  
  פעולות הקרן ונכסיה   .ב

בתמורה לדמי ניהול. נכסיה החברה מנהלת בנאמנות את נכסי הקרן לטובת עמיתי הקרן, 
והתחייבויותיה של הקרן מנוהלים, על פי הוראות הדין, בנפרד מנכסי החברה ומהתחייבויותיה, ואין 
לחברה בעלות עליהם או התחייבות לתשואה לעמיתים. לפיכך, לא נכללו פעולות הקרן ונכסיה בדוחות 

  הכספיים של החברה.
  

  מדיניות חשבונאית -  2ביאור 
  דיניות החשבונאית, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים , הינם כדלקמן:עיקרי המ

 בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים  .א

), ובהתאם לכך נערכו הדוחות IFRSהדוחות הכספיים נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (
  על בסיס העלות. 

  נערכו בהתאם לכללי הגילוי של אגף שוק ההון ורשות החברות הממשלתיות.  םכמו כן הדוחות הכספיי
התקינה החשבונאית הכללית, לגבי החברות  5.8.2004 -מ 70בהתאם להחלטת הממשלה בק/

הממשלתיות, הינה של הסקטור הפרטי. התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות, הינה בנוסף לתקינה 
כחידוד של נושאים ספציפיים לחברות ממשלתיות כמפורט בחוזרי של הסקטור הפרטי או כהרחבה או 

 הרשות. התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות תתבצע בהתאם לחוק. 

 דוח על תזרימי המזומנים ודוח על השינויים בהון העצמי  .ב
  

ענפית, הכנסותיה הן בגובה  ת גמלהחברה אינה פועלת למטרות רווח, והואיל והחברה מנהלת קופ
הוצאותיה. לפיכך, הדוחות על תזרים המזומנים והדוח על השינויים בהון עצמי אינם מוסיפים מידע 

  .אליהםהמצוי בדוחות הכספיים ולא צורפו  מעבר לזהפיננסי בעל משמעות 

 והוצאות ההכרה בהכנסות  .ג
  

  הכנסות והוצאות רשומות על בסיס צבירה.

 רכוש קבוע  .ד
 

  הקבוע נכלל בדוחות הכספיים על בסיס העלות, החל מיום רכישתו.הרכוש 
הפחת מחושב בשיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך 

  תקופת השימוש המשוערת בהם.

 התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד  .ה
 

שכרם האחרון של העובדים ליום התחייבות החברה בשל סיום יחסי עובד מעביד מחושבות על בסיס 
המאזן בהתאם לחוק פיצויי פיטורין, ומכוסות במלואן באמצעות תשלומים שוטפים לחברות הביטוח 

מעביד המוצגות -בגין פוליסות ביטוחי מנהלים, וכן על ידי יתרת ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד
  במאזן.

נזקפים להוצאות שכר בדוח הרווח  השינויים בהתחייבות החברה בשל סיום יחסי עובד מעביד
  וההפסד עם התהוותם.

" הטבות לעובד" יש לחשב את ההתחייבות במסגרת סיום יחסי  19על פי תקן חשבונאות בינלאומי 
  עובד מעביד באמצעות שירותיו של אקטואר. 

ת בנושא "התחייבו 2011-5-2חוזר  2011נוסף על כך , רשות החברות הממשליות פרסמה בדצמבר ,  
"החוזר") הקובע כללים בנוגע למדידה ולהצגה של התחייבויות החברה  –מעביד " (להלן  –יחסי עובד 

  בגין יסי עובד מעביד בדוחות הכספיים של החברה ומחייב כאמור את ההסתייעות בעבודת האקטואר. 
  

  החברה בחרה שלא ליישם את הוראות התקן ולהסתייע בחישוב אקטואר , מחוסר מהותיות.
  

 שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ו
 

הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות 
המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות, על הגילוי המתייחס לנכסים והתחייבויות 

התוצאות בפועל עלולות להיות שונות תלויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח. יובהר ש
  מאומדנים אלה.
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  מגזרי פעילות -  3ביאור 

  
החברה מנהלת קרן השתלמות בלבד. נתונים אודות הכנסות, הוצאות בגין ניהול הקרן, ראה בדוח על 

  .הרווח והפסד והביאורים הנלווים לו
  

  רכוש קבוע, נטו -  4ביאור 
  

  הרכב ותנועה  .א

מחשבים 
  ותוכנות

  
ציוד 

  אלקטרוני

ריהוט 
וציוד 
  משרדי

התקנות 
ושיפורים 

  סך הכל  במושכר
          

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

  406  144  89  48    125  2015בינואר,  1יתרה ליום 

  24  -   1  -     23  השנה תוספות

  430  144  90  48    148  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 

  4  -   2  2    -   תוספות השנה

  434  144  92  50    148  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
    

  פחת נצבר
  

    
                

  205  71  43  15    76  2015בינואר,  1יתרה ליום 

  80  14  14  7    45  השנה פחת

  285  85  57  22    121  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 

  

  49  15  12  7    15  פחת השנה

  334  100  69  29    136  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
    

      הערך בספרים
    

  100  44  23  21    12  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
    

  145  59  33  26    27  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
  אורך חיים שימושיים (בשנים)  .ב
  בדצמבר 31ליום   
  2016  2015  

  3  3  מחשבים ותוכנות

  3 - 6.67  3 - 6.67  ציוד אלקטרוני

  7 - 14  7 - 14  ריהוט וציוד משרדי

  10  10  התקנות ושיפורים במושכר
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  חייבים ויתרות חובה -  5ביאור 

  בדצמבר 31ליום 

2016  2015  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  35  29  הוצאות מראש

  527  226  צדדים קשורים

 562 255  סך הכל חייבים ויתרות חובה
  
  
  

  מזומנים ושווי מזומנים -  6ביאור 
  

  בדצמבר 31ליום 

2016  2015  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  521  403  מזומנים ופיקדונות למשיכה מיידית

        

  521  403  סך הכל מזומנים ושווי מזומנים
  

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין הפקדות בנקאיות 
  המאזן. נכון ליום ,.%020יומיות בשיעור 

  
  

  הון מניות -  7ביאור 
  

  ):2015לדצמבר  31(בלא שינוי לעומת  2016בדצמבר  31ליום של החברה  הרכב הון המניות
  

  בהון המניות המונפקשיעור האחזקה   בעל המניות

  הנהלה ב'  הנהלה א'  הכרעה  רגילות  

    100%  100%   ממשלת ישראל
הסתדרות   -ההסתדרות הכללית 
       האקדמאים במח"ר

  
100%  

      20% לביא עמוס
      20% בן עמרם אליהו
      20% סוקולובר משה

      20% פולק יעקב
      %20 פיכמן צבי

  100%      
  

, לחברה 2005-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה) 3((א)4מכוח הוראת סעיף 
הינה מנהלת רק קופת גמל ענפית ועומדת בתנאי ההוראה שמאחר  ,המנהלת פטור מקיום הון עצמי

  האמורה.
  מסים על ההכנסה -  8ביאור 

 חוקי המס החלים על החברה  .א
  

  . 1975-" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"וסד ללא כוונת רווחומהחברה הינה "
. בשנת המס לא היו לחברה הכנסות חייבות במס על פי פקודת מס הכנסה. החברה מגישה לרשות 

  המסים את דוחותיה הכספיים.
  
 שומות מס סופיות  .ב
 

  2011לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 
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  לעובדיםהתחייבויות בשל הטבות  -  9ביאור 
  

  נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים
הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר, הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות אחרות לטווח ארוך וכן 

  הטבות בגין פיטורין.
  

  הטבות לאחר סיום העסקה
פיטורין או דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת 

כמתואר להלן. התחייבויות  14פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת, לפי סעיף 
  החברה בשל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה.

חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת 
  את הזכות לקבלת הפיצויים. העובד אשר, לדעת ההנהלה, יוצרת

  
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הפקדה 

  .מוגדרת כמפורט להלן
  

  תוכניות הפקדה מוגדרת
-, על1963 -לחוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג 14, חלים תנאי סעיף לעובדי החברה הפיצויים רכיב על הפרשות

הפקדותיה השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל פיו 
התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים 

 2015 -ו 2016מהוות תוכניות הפקדה מוגדרת. ההוצאות בגין תוכניות ההפקדה המוגדרת הסתכמו בשנים 
  אלפי ש"ח בהתאמה ונכללו במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות. 109אלפי ש"ח וסך  73לסך 

  בדצמבר 31ליום 
2016  2015  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  94  62  התחייבות בגין הטבות אחרות לזמן ארוך (חופשה)

  7  4  הטבות לטווח קצר

  101  66  סך הכל התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  
  

  זכאים ויתרות זכות -  10ביאור 
  

  בדצמבר 31ליום 

2016  2015  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  89  63  עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת

  796  540  הוצאות לשלם

  48  16  מוסדות

  194  73  צדדים קשורים

  1,127  692  סך הכל זכאים ויתרות זכות
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  הכנסות מדמי ניהול -  11ביאור 
  

. הקרן היא קופת גמל 2%שהחברה רשאית לגבות מעמיתי הקרן על פי דין הינו  המרבישיעור דמי הניהול 
ענפית ולפיכך החברה גובה מהקרן דמי ניהול על פי הוצאותיה, ובכפוף לשיעור האמור. שיעור דמי הניהול 

  אחיד לכל חשבונות העמיתים.
  

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  6,507  8,096  6,900  דמי ניהול מקרן ההשתלמות

  
2016  2015  2014  

%  %  %  

  0.19  0.24  0.21  שיעור אחיד וממוצע של דמי הניהול
  
  

  שבניהול החברה קרן ההשתלמותנתונים אודות  -  12ביאור 
  

 תקבולים ותשלומיםהיקף נכסים מנוהלים,   .א

  בדצמבר 31ליום 
2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  
  3,348,466  3,325,289  3,282,500  סך הנכסים נטו המנוהלים

  306,764  302,833  293,691  התקבולים מהעמיתיםסך 

  211,046  196,641  187,135  התשלומים לעמיתיםסך 
  
 העברות כספים   .ב
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  העברות לקרן מגופים אחרים

  9,188  11,985  5,865  העברות מקרנות השתלמות

  העברות מהקרן לגופים אחרים

  )192,699(  )170,921(  )219,350(  קרנות השתלמותלהעברות 

  )183,511(  )158,936(  )213,485(  נטו העברות,
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  הוצאות הנהלה וכלליות, נטו -  13ביאור 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   הרכב:  .א
2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  1,034  1,154  956  שכר עבודה ונלוות

(*)400 285 תשלום לדירקטורים  302 

)190(  (**)דירקטורים למנכ"ל  גמול    190(*)    - 

 72 81 49 פחת

 173 157 133  ביטוחים

(*)688 297 אחרותוהוצאות אחזקת משרדים   579)(*  

 58 21 86 שיווק ופרסום

 2,104 3,046 2,942 תשלום לגורמים מתפעלים 

 895 969 929 דמי ניהול תיק השקעות

 1,102 1,224 998 ושירותים מקצועייםייעוץ משפטי 

 150 137 118  שירותי מחשוב

(*)37   28(*)   21   ימי עיון והשתלמויות  

 -   -   276  הסכם שיתוף פעולה 

        

         

  6,506  8,095  6,900  סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות
  
  

  סווג מחדש(*) 
  . 2016החברה . ההפרשה בוטלה בשנת נזקף גמול דירקטורים למנכ"ל  2015בשנת (**)  
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  ואנשי מפתח ניהוליים צדדים קשורים ,יתרות ועסקאות עם בעלי עניין -  14ביאור 
  

  

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (*)  .א
  

  בדצמבר 31ליום 

2016  2015  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  527  226  חייבים ויתרות חובה

  194  73  זכאים ויתרות זכות
  

  (*) היתרות אינן צמודות ואינן נושאות ריבית. 
  

אלפי  464עמדה על  הקרןהיתרה (בערך מוחלט) הגבוהה ביותר במשך השנה (על בסיס סופי רבעון) של 
  ש"ח.

  
  
 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (*)  .ב
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  6,507  8,096  6,900  הכנסות מדמי ניהול

  351  634  276  הוצאות הנהלה וכלליות
  

  (*) היתרות אינן צמודות ואינן נושאות ריבית. 
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  ניהול סיכונים -  15ביאור 
  

  כללי   .א

לסיכונים הבאים:  פעילויות החברה חושפת אותה .קופות גמלשל החברה פועלת במגזר הפעילות 
  סיכוני אשראי, סיכונים תפעוליים.יות, זסיכוני ריכוסיכוני שוק, סיכוני נזילות, 

  

 פהמנהלית למנכ"ל החברה, וכמו כן כפו פהכפוחיצונית. הסיכונים  תמנהלמונתה בחברה   .ב
דוחות לוועדת ההשקעות מדי  ההסיכונים מגיש תמקצועית לוועדת ההשקעות של החברה. מנהל

. דוחות ניהול הסיכונים י האוצר לעניין זהחודש בחודשו, ודוחות ברמה רבעונית כנדרש בחוזר
נדונים בוועדת ההשקעות  ולאחר מכן מוגש דוח לדירקטוריון לסקירה ועיון של שאר 

  .סיכוניםמנהלת הסיכונים משתתפת בדיונים הנוגעים לניהול  הדירקטורים.
  

"מערך ניהול ובקרת סיכונים   2009-2-3הסיכונים בחברה פועל על פי מתכונת חוזר גמל  תמנהל  .ג
"ניהול סיכונים בגופים  2014-9-1חוזר גופים מוסדיים  פי-ועל בחברות מנהלות של קופות גמל",

   מוסדיים" 

פול בסיכוני מינתה החברה ממונה על האכיפה. מערך האכיפה בחברה אחראי לטי 2014בשנת   .ד
 ציות.

  

 שוק  ניסיכו  .ה
סיכון להפסד כספי כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של נכסי ההשקעה המוחזקים כנגד כספי חסכון 
המנוהלים בקופת גמל, הנובע משינויים במחירי השוק של ריביות, ניירות ערך, מטבעות וסחורות, 

ל כל אחד מהם. לחברה אין וכן משינויים במדדים אחרים הנובעים משינויים במחירי השוק ש
נכסים פיננסיים מלבד יתרות מזומנים ושווי מזומנים, ולפיכך לא ניתן מידע לגבי סיכוני שוק 

 וסיכוני אשראי. 
וטנציאלים פלבקר הפסדים ולצמצם  ,גידור הוא אסטרטגיית השקעה שבאמצעותה ניתן לנטרל

 הגידור הוא למעשה הצבת גבולות  .העלולים להיווצר מההשקעות השוטפות
כפי שמתבטא במדיניות לגבי הרכב ההשקעות ושיעורי החשיפות ברורים וידועים מראש לסיכון, 

לסוגיהן. בנוסף, מתבצעות מדידות לבחינת הפסדים צפויים עקב שינויים במדדי השוק, לרבות 
  באמצעות תרחישי קיצון שונים.

  

  זילות נ  .ו
במקרים בהם  ולפיכך החברה גובה מהקרן דמי ניהול על פי הוצאותיה.הקרן היא קופת גמל ענפית 

החברה צריכה לשלם לספקים מעבר לדמי הניהול שהועברו לה מהקרן, הקרן מעבירה לחברה 
  מקדמה על חשבון דמי הניהול העתידיים, שייגבו מהעמיתים.

  
  

  אירועים לאחר תאריך המאזן  – 16ביאור 
  

 כוונתה בדבר "מבע  גמל קופות לניהול חברה -למחר  הודיע החברה 2017 מרס חודשתחילת ב  .א
 כהונת סיום שעיקרם,  שחלו השינויים לאור וזאת החברות בין הפעולה שיתוף הסכם את לעדכן

 כי בהודעה נכלל ועוד "מבע  גמל קופות לניהול חברה -מחר"ל  כמנכ גם המשמשת החברה"ל מנכ
 .בינהן ההתקשרות המשך אפשרות נשקלת

  
  דירקטוריון החברה החליט על הפסקת ההתקשות 29.03.2017בתאריך              

  
  .2016לשנת   בע"מ חברה לניהול קופות גמל  -מחרהחברה חולקת על אופן חלוקת ההוצאות בינה לבין 

לדעת החברה יישום ההסכמים לשיתוף פעולה והתמורות ששילמה החברה בשל תשומות שהועמדו 
לביצוע ההסכם אינו משקף את  השרותים שהיו צריכים להתקבל  בחברה. החברה מגבשת לרשותה  

את דרישתה להחזרים אולם לאור מורכבות התהליך , למועד הדוחות הכספיים טרם ניתן לכמת את 
  סכום הדרישה.

  

 סיימה מנכ"ל החברה את כהונתה כדירקטור וכמנכ"ל החברה. 2017בתחילת חודש פברואר   .ב
  
 


