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  תיאור עסקי התאגיד
  
  

דוחות תקופתיים (ב לתקנות ניירות ערך 8ערוך בהתאם לתקנה " תיאור עסקי התאגיד"פרק 

ביטוח וחסכון במשרד , ובשינויים המחויבים שקבע הממונה על שוק ההון 1970-ל"התש, )ומיידיים

 .האוצר לעניין חברה מנהלת של קופות גמל וקרנות פנסיה

    

גם , בין היתר, כולל, התפתחות עסקיה ותחומי פעילותה, העוסק בתיאור החברה, ח תקופתי זה"דו

 1968–ח "התשכ, לחוק ניירות ערך' א32מידע צופה פני עתיד כמשמעות מונח זה בהוראת סעיף 

מידע זה הנו מידע אשר איננו וודאי לגבי העתיד ומבוסס על מידע "). חוק ניירות ערך: "להלן(

. נכון למועד הדוח, או כוונות שלה/ים בחברה במועד הדוח וכולל הערכות של החברה והקי

עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או , התוצאות כפי שתהיינה בפועל

ניתן יהא לזהות קטעים המכילים מידע צופה , במקרים מסוימים בפרק זה. המשתמעות ממידע זה

אולם ייתכן ומידע זה , וכדומה..." מעריכה כי/סבורה/החברה צופה"וסח כדוגמת ידי נ-פני עתיד על

  .יופיע גם בניסוחים  אחרים

, מצבה הכספי ותוצאות פעילותה, ח זה בקשר לתיאור עסקי החברה"המידע המפורט בדו, בנוסף

בט מידע זה משקף את נקודת המ. תחזיות או הערכות אחרות שאינן וודאיות, בין היתר, כולל

. הנוכחית של החברה בנוגע לאירועים עתידיים ומבוסס על הערכות ונתון לסיכונים וחוסר וודאות

התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שנחזו במסגרת המידע צופה פני העתיד 

כתוצאה משינוי בתוכניותיה העסקיות , לרבות, כתוצאה ממספר רב של גורמים, )כהגדרתו לעיל(

להסרת ספק אין באמור בפסקה  .ח"לדו 26בסעיף של החברה וכן כתוצאה מגורמי הסיכון כמתואר 

לחוק ניירות ערך בדבר מידע צופה ' א32פי הוראות סעיף - כדי להוות הגנה על, כשלעצמו, זו לעיל

 .יצוין הדבר באופן מפורש, פני עתיד ובמקרים בהם נכלל מידע צופה פני עתיד כאמור

  

החוזרים המקצועיים המפורסמים על ידי , הוראות החוק השונות, המקצועיים הרבים התיאורים

ביטוח וחסכון במשרד האוצר ותקנוני קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהול , הממונה על שוק ההון

הנוסחים המחייבים הם אלו , יחד עם זאת. החברה ניתנו בהיקף הנדרש להבנת עסקי החברה

 .ל ידי הגורמים המוסמכים לכךשפורסמו או שאושרו ע
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  תאור עסקי החברה: 'פרק א

  
  עסקיה החברה ותיאור התפתחותפעילות  .1

  

 תיאור כללי של עסקי החברה .1.1

. כחברה פרטית על פי דיני מדינת ישראל 29.10.2000התאגדה ביום  מ"אקסלנס גמל בע

כחלק מהליך ". מ"נשואה גמל בע אקסלנס"שינתה החברה את שמה ל 1.2.2006ביום 

, המיזוג של חברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה בקבוצת אקסלנס נשואה

: להלן( "מ"אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"שינתה החברה את שמה ל 1.1.2009ביום 

  ").החברה"

החברה הנה חברה מורשית לניהול קופות גמל מכוח רישיונות שניתנו לה על  .1.1.1

, ")הממונה: "להלן(ביטוח וחסכון במשרד האוצר , ה על שוק ההוןידי הממונ

כללים לאישור ולניהול (מתוקף הסמכויות שהוענקו לו בתקנות מס הכנסה 

החברה עוסקת "). תקנות קופות גמל: "להלן( 1964–ד"התשכ, )קופות גמל

כקופת גמל לא משלמת לקצבה על כספים (בניהול קופות גמל לתגמולים 

או בקופת גמל אחרת והועברו אליה ואילך  2008בשל שנת המס  שהופקדו בה

וכקופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים על כספים שהופקדו בה 

בלבד או הועברו אליה מקופת גמל  2008בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 

קופות ; קרנות השתלמות; )לפי העניין, לתגמולים או אישית לפיצויים אחרת

וקופות גמל משלמות לקצבה , קופות גמל בניהול אישי, ת לפיצוייםמרכזיו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים כהגדרת מונחים אלה , )קרנות פנסיה(

 .  ")חוק קופות גמל: "להלן( 2005-ה"התשס, )קופות גמל(

החברה , החל ממועד האישור, התקבל אישור הממונה לפיו, 31.12.2008ביום  .1.1.2

לניהול , בנוסף לעיסוקה כפי שהיה עד כה, קופות גמל לקצבהמורשית לניהול 

וזאת בעקבות הליך העברת הניהול מרצון של קרנות הפנסיה שהיו  ,קופות גמל

ו התווספה פעילותה של החברה מסגרתב, בניהול של חברה אחות לחברה

לפרטים . הפנסיה שהועברו לניהולה כאמור כמבטח במסגרת ניהול קרנות

      .להלן 1.4.7העברת ניהול קרנות הפנסיה לחברה ראה סעיף  נוספים אודות

 קופות גמל וקרנות פנסיה מהוות מרכיב חיסכון פנסיוני בעבור חלק ניכר מן .1.1.3

קופות גמל וקרנות פנסיה מעניקות הטבות מס . השכירים והעצמאיים במשק

היחסים שבין העמיתים בקופות הגמל לבין החברה  .במגוון אפשרויות חיסכון

חל , 1970-ט"התשל, יחסים של נאמנות שחוק הנאמנות, על פי טיבם, הינם

מערכת הזכויות והחובות של העמיתים בקופות הגמל שבניהול החברה . עליהם

 . 10.11.2005אשר נכנס לתוקף ביום , חוק קופות גמלמוסדרות ב
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   כהגדרת מונח זה בתקנות קופות גמל, צדדים קשורים לחברה .1.2

: להלן(מ "החברה נמנית על קבוצת החברות הנשלטות בידי אקסלנס השקעות בע

חברה ציבורית שמניותיה נסחרות , ")חברת האם", "אקסלנס השקעות", "אקסלנס"

  . בבורסה לניירות ערך בתל אביב

רה כחב, 1992בספטמבר  7מ התאגדה בישראל ביום "אקסלנס השקעות בע .1.2.1

 16ביום . 1983- ג"התשמ, פי פקודת החברות-פרטית מוגבלת במניות על

שמניותיה רשומות למסחר , לחברה ציבורית אקסלנסהפכה  1994באוקטובר 

 . מ"בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע

 אשר, מ"הפניקס אחזקות בע היא חברתהשליטה באקסלנס השקעות  תבעל

לפרטים נוספים אודות . מניות אקסלנס השקעות מהון 89.81% -מחזיקה בכ

  .  להלן 1.3מבנה אחזקות אקסלנס השקעות ראה סעיף 

מ הינה חברת החזקות הפועלת "אקסלנס השקעות בע, במועד דוח תקופתי זה

, בין היתר, באמצעות החברות בשליטתה במגוון פעילויות בתחום שוק ההון

הנפקת , חיתום ובנקאות להשקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול השקעות

, ניהול תחום חיסכון ארוך טווח, שירותי בורסה ומסחר, מוצרים מובנים

  .קופות גמל וקרנות פנסיה

נחתם הסכם בין מר אהרן בירם וגיל דויטש בעלי השליטה , 14.6.2009ביום  .1.2.2

, מ"לפניקס השקעות ופיננסים בע") המוכרים: "להלן(באקסלנס השקעות 

להלן יקראו (מ "ובשליטתה המלאה של הפניקס אחזקות בע חברה בבעלות

מניות  6,958,842לפיו הפניקס תרכוש מן המוכרים , ")הפניקס: "שתיהן יחד

 ). לא שוות(בחמש מנות , מההון המונפק של החברה 40.88%אקסלנס המהוות 

 30 -ו 2011באפריל  13 ,2010באפריל  21 ,2009באוגוסט  25בימים , בהתאם .1.2.3

המנות  רכשה הפניקס מהמוכרים את 2013באפריל  23 - ו 2012 באפריל

בהיקף כולל , בהתאמה והחמישית הרביעית השלישית , השנייה, הראשונה

מההון המונפק והנפרע של אקסלנס  40.88% -המהוות כ, מניות 6,958,841של 

, רכשה הפניקס 13.2.2012 -ו 1.6.2010, 28.4.2010 מיםבי, בנוסף .השקעות

מניות של אקסלנס השקעות  22,510 -ו 100,508,  295,574, בעסקאות בבורסה

מהון המניות המונפק של ) בהתאמה( 0.13% - ו 0.59%-, 1.74% -המהוות כ

שיעור החזקתה של הפניקס , כאמור ותכך שלאחר הרכיש. אקסלנס השקעות

מהון המניות המונפק של אקסלנס  89.81%לכדי , ח"הדו דלמוע נכון, סתכםמ

שפרסמה אקסלנס השקעות  יםמיידי ותראה דוח, לפרטים נוספים .השקעות

מהונה המונפק של  0.6%-כהוקצו מניות המהוות  3.1.2010ביום  .מ"בע

וזאת , בקבוצת אקסלנסלשעבר לעובד בכיר , )במועד ההנפקה(החברה 

נה של האופציות אשר הוקצו לאותו עובד ביום המנה הראשובעקבות מימוש 

ובעקבות מימוש המנה השנייה של האופציות  4.1.2011ביום . 28.1.2008

מהונה המונפק של  0.2%-הוקצו לעובד מניות נוספות המהוות כ, כאמור

 3.1.2012ביום ). מהון המניות המונפק של החברה 0.8%כ "ובסה(החברה 

הוקצו לעובד מניות , המנה השלישית של האופציות כאמורובעקבות מימוש 
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מהון  1%כ "ובסה(מהונה המונפק של החברה  0.2% -נוספות המהוות כ

, השלמת מימוש מנות האופציות כאמור עם). המניות המונפק של החברה

שיעור החזקותיה של אקסלנס השקעות , והקצאת המניות החדשות מכוחן

 .פק של החברהמהונה המונ 99%בחברה הינו 

   .להלן 1.3סעיף ראה תרשים האחזקות במפורט ב, לפירוט הצדדים הקשורים לחברה

 ח "נכון ליום עריכת הדו, תרשים מבנה אחזקות של החברה .1.3

, "הקבוצה": להלן( נשואה מפורט להלן תרשים קבוצת החברות בקבוצת אקסלנס

  .  הכולל פירוט בדבר מבנה האחזקות של החברה) "קבוצת אקסלנס נשואה"

   

     12מ"אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע –תרשים אחזקות 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

   

  

                             

                                                                                                                   

  

  

  

  

  

ת מהותיים שהתרחשו מיזוגים ורכישו, של שינויים מבניים אופיים ותוצאותיהם .1.4

  )בהתאם לסדר כרונולוגי של האירועים(מהלך השנים האחרונות ב

 לרכישת, הושגה הסכמה בין הקבוצה לבין בנק המזרחי 2005בחודש נובמבר  .1.4.1

בהיקף ) קופות 19(מ "מכלול קופות הגמל שבניהול בנק מזרחי טפחות בע

הוסכם כי הבנק ימשיך להעניק , בין היתר. ח"מיליארד ש 10 -נכסים של כ

השלמת העסקה . לקופות הגמל הנרכשות שירותי תפעול ושירותים נוספים

                                                 
1
המכהן כדירקטור ) תשובה(השקעות כוללות את אחזקותיו של אלעד שרון  שיעור אחזקותיה של הפניקס באקסלנס 

   .  מהונה המונפק של אקסלנס השקעות 0.9% -בפניקס המחזיק ב
2
לפרטים אודות החזקותיו של העובד הבכיר בחברה . מהון המניות המונפק של החברה 1%- עובד בכיר המחזיק ב  

  .לעיל. 1.2.5ראה סעיף 

99%  

 

89.81%  10.17% 

  מ"אקסלנס השקעות בע
  520041989. צ.ח

) תשובה(יצחק שרון 
באמצעות הפניקס אחזקות 

  מ"בע

  520017450. צ.ח
  

  

  
  

  הציבור

  מ"אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע
  )513026484. פ.ח(

99% 
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אישור הממונה על שוק , ביניהם, לאישורים רגולטורים שונים הייתה כפופה

סקה למכירת הושלמה ע 5.3.2007ביום . ההון והרשות להגבלים עסקיים

 10 -בהיקף נכסים של כ, מ"בנק מזרחי טפחות בעקופות הגמל של  19פעילות 

, מ"אקסלנס קופות מזרחי לשעבר בע, לחברה מנהלת חדשה, ח"מיליארד ש

) 100%(אשר הוקמה לצורך כך ואשר אף היא היתה בבעלות ובשליטה מלאה 

לאחר , ח"שמיליוני  343 -בתמורה לסך של כ, מ"של אקסלנס השקעות בע

כי בתחילת המשא ומתן התחייב הבנק , יצוין. שההתאמות בין הצדדים סוכמו

להשתתף בהוצאות התפעול של קופות הגמל במשך חמש שנים בסכום כולל של 

. הופחת סכום זה מהתמורה דלעיל, בעקבות שינויים בדין. ח"שמיליוני  6.25

הסכם , כם תפעולהס, נוסף להסכם המכר, כחלק מהעסקה נחתמו בין הצדדים

 . הפצה והסכם למתן שירותים נוספים

מ וחברת לאומי גמל "התקשרה החברה עם בנק לאומי בע 4.12.2006ביום  .1.4.2

אשר הייתה בבעלות  "שחקים"קופת הגמל מ בהסכם להעברת פעילות "בע

הועברה פעילות קופת הגמל , 30.08.2007ביום . מ"ובניהול לאומי גמל בע

ה שמה של הקופה שונ, עם העברתה של הקופה לחברה. לחברה" שחקים"

    ".אקסלנס שחקים"ל

התקשרה החברה  2007בחודש מאי  - חלק ממניות החברה לרכישתהסכם  .1.4.3

 ר דירקטוריון החברה"יו( דויטשמ ומר אבי "אורות פיננסים בעבהסכם עם 

מהונה המונפק של  20%לרכישת , ")המוכרים: "להלן) (31.12.2011עד יום 

 מהונה המונפק של אקסלנס נשואה פנסיה 20% -מ ו"אקסלנס נשואה גמל בע

אשר היו בעלי המניות בחברה עד , ")אקסלנס נשואה פנסיה("מ "בע) אחדות(

מ במלוא "אקסלנס השקעות בע תחזיקבאופן שלאחר הרכישה  ,לאותו המועד

בתמורה לרכישת ההחזקות כאמור ). 100%(הונן המונפק והנפרע של החברות 

עוד נקבע . ח במועד חתימת ההסכם"מיליון ש 23שילמה החברה מקדמה בסך 

כי התמורה הסופית בגין המכירה תעודכן בהתאם לתוצאות הכספיות של 

) גנון התאמה ביחס לקופות שנרכשולרבות מנ(החברות אשר מניותיהן נרכשו 

 2008בחודש יוני . בהתאם להודעת המוכרים, 2009-2010או  2008-2009בשנים 

הודיעו המוכרים על מימוש האופציה כך שהחישוב של סכום התמורה הסופית 

) בממוצע( 2009- 2008בגין העסקה התבסס על התוצאות הכספיות של השנים 

השלימה  9.5.2010ביום , בהתאם. ח"יוני שמיל 43 -והסתכם לכדי סך של כ

וקיבלה לידה את מלוא החזקות , החברה את עסקת רכישת ההחזקות כאמור

מיליוני  19.7 -רת הרכישה בסך של כוכנגד תשלום יתרת תמ, המוכרים בחברה

 .  ח"ש

מ "נחתם בין החברה ובין אסיף חברה לניהול קופות גמל בע 4.7.2007ביום  .1.4.4

לפיו יועבר מכלול הזכויות וההתחייבויות הקשורות בניהול  - הסכם ) "אסיף"(

. לניהולה של החברה, אשר נוהלה על ידי אסיף, קרן סגל אוניברסיטת חיפה

קרן סגל אוניברסיטת "עם השלמת העברת הפעילות של קרן ההשתלמות 

, ביניהם, ערכה החברה שינויים בתקנון הקרן, לניהולה של החברה "חיפה

    ."אקסלנס השתלמות זהב" -קרן משמה במועד הרכישה ל החלפת שמה של ה
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מפעלי -"אליאנס"קופת התגמולים נחתם בין החברה לבין  30.10.2007ביום  .1.4.5

לפיו , הסכם ")קופת אליאנס("מ "מ אגודה שיתופית בע"צמיגים וגומי בע

העברת ("יועבר מכלול הזכויות וההתחייבויות הקשורות בניהול נכסי הקופה 

 2008במרץ  31ביום , בהתאם לאישור הממונה. ניהול החברהל") הניהול

הוחלף שמה של , במסגרת השלמת העסקה .הושלמה העסקה בין הצדדים

                                                                                                 ".אקסלנס תגמולים זהב" -הקופה ל 

"  מ"אקסלנס קופות מזרחי לשעבר בע"העברת ניהול קופות הגמל שבניהול  .1.4.6

בהתאם להחלטת הקבוצה לערוך  - לניהול החברה") אקסלנס מזרחי: "להלן(

החליטה , שינוי ארגוני ולייעל את פעילותה בתחום החסכון ארוך הטווח

הקבוצה להעביר את פעילות ניהול קופות הגמל של חברת הבת של אקסלנס 

אקסלנס : "להלן(מ "אקסלנס קופות מזרחי לשעבר בע ,מ"קעות בעהש

של אקסלנס השקעות ) 100%(שהייתה בבעלות ובשליטה מלאה , ")מזרחי

להלן תיקראנה ביחד (שהינה חברה אחות של אקסלנס מזרחי , לחברה, מ"בע

בדרך של העברת , )"החברות המנהלות", "החברה המנהלת": או לחוד/ו

קופות (לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  41ם לסעיף ניהול מרצון בהתא

הליך העברת הניהול הושלם "). הליך העברת הניהול(" 2005- ה"התשס, )גמל

כתוצאה . 1.11.2008והקופות הועברו לניהול החברה בנאמנות החל מיום 

פעילותה של אקסלנס מזרחי כחברה , מהשלמת הליך העברת הניהול כאמור

בוטל רישיונה של אקסלנס מזרחי  23.11.2008ביום ן ומנהלת רוקנה מתוכ

  . כחברה מנהלת

קרן  –גמולה מבטיחת תשואה 'כתנאי להעברת ניהולה של קופת הגמל  יצוין כי

מסרה , אשר הינה קופת גמל מבטיחת תשואה לניהולה של החברה', פנסיה

התחייבות להעמיד ערבות  3.9.2008מ ביום "חברת אקסלנס השקעות בע

חודשים ממועד השלמת העברת  6תי הקופה עד למציאת גוף מבטח תוך לעמי

ניתנה ביום , במסגרת הליך העברת הניהול כאמור. ניהול הקופה לחברה

לפיה  -התחייבות נוספת ומשותפת של החברה ואקסלנס השקעות  10.6.2008

עד שנה לפני תום מועד פקיעת הערבויות על , החברות תודענה למשרד האוצר

 .)לפי העניין(או המוסד הבנקאי /של הגוף המבטח ו זהותו

) אחדות(אקסלנס נשואה פנסיה "העברת ניהול קופות הגמל שבניהול  .1.4.7

 1.4.6בהמשך לתהליך ההתייעלות המתואר בסעיף  - לניהול החברה" מ"בע

בדרך של העברת ניהול מרצון בהתאם לסעיף , החליטה הקבוצה להעביר, לעיל

את , 2005-ה"התשס, )קופות גמל(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  41

העברת : "להלן ובהתאמה(מ "בע) אחדות(אקסלנס נשואה פנסיה  פעילות 

לן הועבר ניהו, במסגרת העברת הניהול כאמור ").אקסלנס פנסיה"- ו" הניהול

קרן פנסיה (' אקסלנס נשואה פנסיה': של קופות הגמל המשלמות לקצבה

) קרן פנסיה מסוג כללית יסוד(' אקסלנס נשואה פנסיה חסכון' -ו) מקיפה

באופן שממועד השלמת , לניהולה של החברה) "קופות הגמל לקצבה": להלן(

קופות הגמל לקצבה מנוהלות , )1.1.2009ביום (העברת הניהול כאמור 

נערכו תיקונים בתקנוני קופות הגמל , בהתאם. אמנות על ידי החברה בלבדבנ

לניהולן של קופות ) היתר שליטה במבטח(לקצבה וניתן היתר שליטה מעודכן 
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אקסלנס נשואה גמל ופנסיה : "הגמל לקצבה על ידי החברה תחת השם

 ".  מ"בע

 על הפיקוח בחוק חקיקה תיקוני ובעקבות האוצר משרד להוראות בהתאם .1.4.8

החברה ביצעה , )4' מסתיקון ( 2005- ה"התשס, )קופות גמל(פיננסיים  שירותים

בינואר  1מהלך של מיזוג קופות גמל וקרנות השתלמות אשר הושלם ביום 

בעקבות המיזוג לא חל כל שינוי בזכויות העמיתים הן בקופות הקולטות . 2012

נכון הקופות והקרנות המנוהלות על ידי החברה  לפירוט .והן בקופות הנקלטות

 .להלן 2 סעיף ראה, ח"למועד הדו

קרנות השתלמות , השלימה החברה הליך מיזוג קופות גמל 1.1.2014ביום  .1.4.9

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים וזאת  ,וקופות מרכזיות לפיצויים

 ,2012- ב"התשע, )הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת) (קופות גמל(פיננסיים 

. ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ובהתאם לאישור הממונה על שוק ההון

מוזגו מסלולי השקעה מהקופות שתופעלו בבנק הבינלאומי , במסגרת המיזוג

מ והוטמעו כמסלולי השקעה "מ ובבנק הפועלים בע"הראשון לישראל בע

כך מנהלת כפועל יוצא מ. מ"בע בקופות הגמל המתופעלות בבנק מזרחי טפחות

בנק מזרחי , החברה קופת גמל אחת מכל סוג באמצעות בנק מתפעל אחד

בעקבות המיזוג לא חל כל שינוי בזכויות העמיתים הן בקופות  .מ"בע טפחות

המידע המוצג בדוח זה הינו נכון ליום  . המתמזגותוהן בקופות  הממזגות

 .ואינו כולל את נתוני המיזוג כאמור 31.12.2013

 קרנות ניהול פעילות למכירת בהסכם החברה התקשרה 14.11.2013ביום   .1.4.10

 הפנסיה וקרן" פנסיה נשואהאקסלנס " מקיפה חדשה הפנסיה קרן -הפנסיה

 וגמל פנסיה הפניקס לחברת, "חסכון פנסיה נשואהאקסלנס " כללית החדשה

 הממונה ידי על וכן בחברה הנדרשים הגורמים ידי על אושרה העסקה. מ"בע

 אשר הפעילות. 31.12.2013 ביום והושלמה וחסכון ביטוח, ההון שוק על

 :לרבות, הפנסיה קרנות ניהול פעילות כל את תכולל הועברה

 פיזיים בתיקים מידע לרבות, הפנסיה קרנות אודות סוג מכל המידע .1.4.10.1

 קרנות וחשבונות הפנסיה קרנות עמיתי אודות המידע במאגרי ומידע

 .הפנסיה

 .הפנסיה קרנות ניהול עבור ניהול דמי לקבל הזכות .1.4.10.2

 להסכמי ובקשר הפנסיה לקרנות בקשר החברה של הזכויות מכלול .1.4.10.3

 .31.12.2013 ביום לרוכשת הוסבו אשר, הפנסיה קרנות עם בקשר החברה

 עם ובקשר הפנסיה קרנות עמיתי כלפי החברה של ההתחייבויות מכלול .1.4.10.4

 .המועברים ההסכמים

  הרגיל מהותי שלא במהלך העסקיםהעברת נכסים בהיקף , מכירה, רכישה .1.5

או העברת נכסים בהיקף מהותי /ו, מכירה, ח לא בוצעה רכישה"במהלך תקופת הדו

  . לעיל 1.4.10 בסעיף המפורט מלבד, שלא במהלך העסקים הרגיל

  שינויים מהותיים שאירעו באופן ניהול עסקי התאגיד .1.6

   .שינויים מהותיים באופן ניהול עסקי התאגיד אירעוח לא "במהלך תקופת הדו
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  החברה  תחומי פעילות .2

קופות  5, קרנות השתלמות  4, קופות גמל לתגמולים 5: מנהלתהחברה , ח"הדו למועד נכון

  :כמפורט להלן, קרנות פנסיה 2-ו, )קופות 14 הכלסך (גמל מרכזיות לפיצויים 

  

 סוג אישור לקופה  שם הקופה 
סוג 

 העמיתים

 מספר

אישור מס 
 הכנסה

 שם המסלול

 אקסלנס גמל

קופת גמל לא משלמת 
קופת גמל , לקצבה

לתגמולים וקופת גמל 
 אישית לפיצויים

שכירים 
 ועצמאיים

 אקסלנס גמל 685

 אקסלנס גמל ללא מניות 808

 מניות 15%אקסלנס גמל עד  1040

 אקסלנס גמל שקלי 1042

 אקסלנס גמל מניות 1103

 מניות 50%אקסלנס גמל עד  1189

 אקסלנס גמל צמוד מדד 2089

 *ל"אקסלנס גמל חו 2090

 קרן השתלמות אקסלנס השתלמות
שכירים 

 ועצמאיים

  אקסלנס השתלמות   686

809 
אקסלנס השתלמות ללא 

 מניות

1190 
 50%אקסלנס השתלמות עד 

 מניות

 *אקסלנס השתלמות שקלי 2093

 *אקסלנס השתלמות מניות 2094

2095 
אקסלנס השתלמות צמוד 

 *מדד

 *ל"אקסלנס השתלמות חו 2096

אקסלנס מרכזית 
 לפיצויים

 מעבידים קופה מרכזית לפיצויים
687 - 

 אקסלנס גמל פלטינום

קופת גמל לא משלמת 
קופת גמל , לקצבה

לתגמולים וקופת גמל 
 אישית לפיצויים

שכירים 
 ועצמאיים

 אקסלנס גמל פלטינום  102

265 
אקסלנס גמל פלטינום עד 

 מניות 15%

 אקסלנס גמל יסודות 385

401 
אקסלנס גמל פלטינום עד 

 מניות 50%

 אקסלנס גמל פלטינום מניות 790

792 
אקסלנס גמל פלטינום צמוד 

 מדד

 אקסלנס גמל פלטינום שקלי 787

 ח "אקסלנס גמל פלטינום מט 789

אקסלנס גמולה 
 מבטיחת תשואה

קופת גמל לא משלמת 
קופת גמל , לקצבה

לתגמולים וקופת גמל 
 אישית לפיצויים

שכירים 
 ועצמאיים

528 

- 

אקסלנס השתלמות 
 פלטינום

  קרן השתלמות
שכירים 

 ועצמאיים

 אקסלנס השתלמות פלטינום  399

799 
אקסלנס השתלמות פלטינום 

 צמוד מדד
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794 
אקסלנס השתלמות פלטינום 

 שקלי

796 
אקסלנס השתלמות פלטינום 

 ח"מט

797 
אקסלנס השתלמות פלטינום 

 מניות

1100 
אקסלנס השתלמות פלטינום 

 מניות15%עד 

2088 
אקסלנס השתלמות פלטינום 

 ללא מניות

אקסלנס טפחות 
 מרכזית

 מעבידים קופה מרכזית לפיצויים
173 - 

אקסלנס הקופה לפיצויי 
 פיטורין

 מעבידים קופה מרכזית לפיצויים
242 - 

 מעבידים קופה מרכזית לפיצויים אקסלנס משכית

801 
מסלול  -אקסלנס משכית 

 שקלי

802 
מסלול  -אקסלנס משכית 

 כללי

803 
מסלול  -אקסלנס משכית 

 חי"מט

804 
מסלול  -אקסלנס משכית 

 מנייתי

805 
מסלול  -אקסלנס משכית 
 שקלי טווח קצר

806 
מסלול  -אקסלנס משכית 

 צמוד מדד

 אקסלנס גמל זהב

קופת גמל לא משלמת 
קופת גמל , לקצבה

לתגמולים וקופת גמל 
 אישית לפיצויים

שכירים 
 ועצמאיים

211 
אקסלנס גמל זהב עד 

 מניות15%

 *ל"אקסלנס גמל זהב חו 2087

2240 
ח צמוד "זהב אגאקסלנס גמל 

 *מדד

אקסלנס השתלמות 
 זהב

 קרן השתלמות
שכירים 

 ועצמאיים

714 
אקסלנס השתלמות זהב עד 

 מניות15%

715 
אקסלנס השתלמות זהב 

 שקלי

716 
אקסלנס השתלמות זהב ללא 

 מניות

718 
אקסלנס השתלמות זהב 

 מניות

 אקסלנס השתלמות זהב  2091

2092 
זהב  אקסלנס השתלמות

  *ל"חו

 - 384 מעבידים קופה מרכזית לפיצויים אקסלנס פיצויים זהב

אקסלנס תגמולים בניהול 
 אישי

קופת גמל לא משלמת 
לקצבה וקופת גמל 

 לתגמולים 
 1541 עצמאיים

- 

אקסלנס השתלמות 
 בניהול אישי

 קרן השתלמות
שכירים 

 - 1542 ועצמאיים

  **אקסלנס נשואה פנסיה
 חדשה מקיפה קרן פנסיה

שכירים 
 - 180 ועצמאיים

אקסלנס נשואה פנסיה 
  **חסכון

 חדשה כללית קרן פנסיה
שכירים 

 - 670 ועצמאיים

  פעיל לאמסלול *

  .לעיל 1.4.10 כמפורט בסעיף  שלמה מכירת פעילות ניהול קרנות הפנסיהוה 31.12.2013ביום ** 

  . לעיל 1.4.9המידע המוצג לעיל הינו טרם הליך המיזוג כמפורט בסעיף 
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  : תחומי פעילות 4לחברה 

שנועדה , קופת גמל היא תכנית חסכון לטווח ארוך - ניהול קופות גמל לתגמולים ופיצויים 

הקופה נועדה לחסכון לעמיתים שכירים או . לצבירת כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתיד

ועד  7%ר העמית ומעבידו מפרישים לקופה הפקדות שוטפות בשיעור של עד עצמאיים כאש

הפקדות , רשאי המעביד להפקיד בקופת העמית, בנוסף. בהתאמה, משכרו של העובד 7.5%

בקופת גמל לתגמולים בה העמית הינו . חודשיות להבטחת זכויות העמית לפיצויי פיטורין

   .ום מקביל של מעסיקללא תשל, מפקיד העמית לקופה כספים, עצמאי

למשך טווח בינוני חסכון  קרנות ההשתלמות מהוות מכשיר, ככלל – ניהול קרנות השתלמות

קרנות השתלמות הינן מוצר דו תכליתי  .לעצמאייםלשכירים ו המשלב הטבות מס, שנים 6

מי שרשאי , כפועל יוצא. הנהנה ממעמד של מוצר פנסיוני ובד בבד גם ממעמד של מוצר פיננסי

סוכן שיווק פנסיוני או סוכן  שיונותיבעלי רלייעץ או לשווק ביחס לקרנות השתלמות הם 

, לי רישיונות מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעותוגם בע ביטוח בענף ביטוח פנסיוני

  )."חוק הייעוץ": להלן( 1995 - ה "התשנ ,השקעות ניהול תיקיבשיווק השקעות וב

קופה מרכזית לפיצויים הינה קופת גמל בה העמית  – קופות מרכזיות לפיצויי פיטורין ניהול

המעביד אינו מחויב . הוא המעביד המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין

אלא באפשרותו להפקיד בסוף השנה את הסכום , שוטפת ורציפה, להפקיד הפקדה תקופתית

לפתוח היה לא ניתן , 31.12.2010ועד  2008החל משנת . המסהנדרש לניצול מלוא הטבות 

רק בגין עובדים שהופקדו  היוקופות מרכזיות לפיצויים חדשות וההפקדות לקופות הקיימות 

לא ניתן להמשיך ולהפקיד  2011כאשר החל מינואר , 2007דצמבר חודש עבורם כספים ב

  . כספים גם בחשבונות קיימים בקופות גמל מרכזיות לפיצויים

קרנות הפנסיה מהוות מכשיר חסכון פנסיוני ארוך טווח המשלב הטבות  - ניהול קרנות פנסיה

: פהבניהולה של החברה קרן פנסיה אחת מסוג מקי .עצמאיים במשקלהמיועד לשכירים ו, מס

נשואה פנסיה אקסלנס : "וקרן פנסיה אחת מסוג כללית יסוד" אקסלנס נשואה פנסיה"

, פנסיה(החברה והקרנות פועלות בשוק הביטוח והחיסכון הפנסיוני לטווח ארוך ". חסכון

  ).ביטוח וגמל
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   השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו .3

כמפורט  נערכו השקעות בעסקי התאגיד או במניותיו ח"בשנתיים שקדמו למועד פרסום הדו

  :להלן

 0.2%-מניות המהוות כ ,בקבוצת אקסלנסלשעבר הוקצו לעובד בכיר  3.1.2012ביום  .3.1

 ממניות החברה שהוקצו לאותו העובד 0.8% -המתווספת ל(מהונה המונפק של החברה 

השקעות בחברה שיעור אחזקותיה של אקסלנס , לאחר הקצאת המניות כאמור). בעבר

 . לעיל 1.2.3סעיף לפרטים נוספים ראה  .מהונה המונפק של החברה 99%הינו 

 ,לניהול החברה מ"בע) אחדות(אקסלנס נשואה פנסיה  כחלק מהליך העברת ניהול .3.2

הגדילה החברה את הונה העצמי בצורת עודפים והתאימה , לעיל 1.4.7מפורט בסעיף כ

בדבר הון עצמי מינימאלי של חברה מנהלת של קרנות  אותו לדרישות הרגולטוריות

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  פורסמו 2012 בפברואר 16 ביום, בנוסף. פנסיה

וחוזר דרישות  2012-ב"התשע, )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת) (קופות גמל(

 נכון). "ר ההוןחוז"-ו תקנות ההון: "להלן ביחד(הון מחברות מנהלות של קופות גמל 

  .ההון בדרישות עומדת החברה, הדוח למועד

  

  :חלוקת דיבידנדים .4

, לפרטים אודות תקנות וחוזר ההון .בשלוש השנים האחרונות לא חילקה החברה דיבידנדים

  .להלן 23ראה סעיף  ,במסגרתם נקבעו מגבלות על חלוקת דיבידנדים

  



17 

 

  מידע כללי על תחומי פעילות החברה: 'פרק ב

לתגמולים  גמל קופות: שפורט בהרחבה לעיל החברה פועלת במספר תחומי פעילותכפי  .5

קופות ו )אישי בניהול קופותלרבות ( קרנות השתלמות, )אישי בניהול קופותלרבות ( פיצוייםלו

גם ניהלה החברה  31.12.2013עד ליום , 1.4.10כמפורט בסעיף , כמו כן. מרכזיות לפיצויים

 .קרנות פנסיה

וככל , החברה מידע כללי הרלוונטי לכלל תחומי הפעילות של החברה ציגבפרק זה ת

בדבר מוצרים ' התייחסות זו תבוא בפרק ג, וישנה התייחסות שונה מן האמור בפרק זה

 . בתחום הפעילות הרלוונטי לעניין, ושירותים

  :נכסי הקופות .5.1

ים השונים מופקדים בבנק) 31.12.2013עד ליום (וקרנות הפנסיה  נכסי קופות הגמל

ניהול חשבונות עמיתים ושירותי איתם התקשרה החברה בהסכמים למתן שירותי 

קרנות הפנסיה לא סופקו עבור שירותי תפעול . הנדרשים לצורך תפעול הקופות ,תפעול

  .תופעלו על ידהאשר הן , של החברה

י בנק מתופעלים על יד, נכסי קופות הגמל שבניהול החברה 1.1.2014יצוין כי החל מיום 

  .לעל 1.4.9כמפורט בסעיף , בלבד מ"מזרחי טפחות בע

 :הליך תחרותי .5.2

  

הליך , 2013ערכה החברה במהלך שנת , בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון

פעילות   תחרותי אשר במסגרתו נבחרו מספר גופים באמצעותם תבצע החברה את

במסגרת ההליך . ע ישראליים בנכסי הקופות"לצורך קנייה ומכירה של ני' הברוקראז

ספקים ובכללם אקסלנס נשואה שירותי בורסה  11נבחרו  2013התחרותי שבוצע בשנת 

ההליך התחרותי בכלל ובחירת אקסלנס נשואה . שהינה צד קשור לחברה, מ"בע

בשלהי שנת , בנוסף. ןלמגבלות הדינעשה בהתאם ובכפוף , מ בפרט"שירותי בורסה בע

ע "לצורך קנייה ומכירה של ני' החלה החברה בהליך תחרותי לפעילות ברוקראז 2013

  .ע ישראליים"במתכונת דומה להליך שנוהל בקשר עם ני, זרים

  

   :תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות .5.3

   .להלן 23 -ו' א10 פיםבסעיהאמור למגבלות החקיקה ראה 

 :התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות .5.4

  

 של בגידול 2013סיים את שנת , שוק קופות הגמל ובפרט, שוק החיסכון ארוך הטווח

ההון  בשוקליציבות היחסית  בהמשך וזאת, חיובית מתשואה בעיקר נבע אשר הנכסים

אירועים ומשברים נקודתיים  שכללה, 2011שנת ב התנודתיות לאחר שבאה 2012 בשנת

ביניהם משבר החובות ביוון ובמדינות אחרות באירופה והורדת דירוג האשראי (

שאיימו על היציבות הפיננסית והובילו לירידות נקודתיות חדות בשוקי ההון , ב"לארה

  ).בארץ ובעולם
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כניסתן של  ,להבהמשך המגמה שהחלה בשנים שקדמו  התאפיינה 2013שנת , כמו כן

, בין היתר, רפורמות חקיקתיות עתידיות ומהותיות הנוגעות מן שלפרסושל לתוקף ו

באופן מבנה הפעילות והתחרות , מבנה גביית דמי הניהולשיעור ובלשינויים צפויים ב

בממשקי העבודה במערכת ההפצה  ,באופן היערכות החברה לשעת חירום ,בענף

פרסם הממונה במסגרת הכרעה , כמו כן. כיפההגברת הפיקוח והאוב הפנסיוניות

טיפול בחשבונות עמיתים להם הוראות בדבר , עקרונית לעניין דמי ניהול שנגבו ביתר

ועד דצמבר  2006ינואר ( "תקופת ההשבה"משך לא הודעה מוקדמת להועלו דמי ניהול 

2009(.  

בתחילת תקופת  העמד(דמי הניהול אותה רשאית חברה מנהלת לגבות  תלשינוי תקר

היתה השפעה משמעותית על , )מההפקדות 4% -מהנכסים ו 1.1% שיעור על הדיווח 

החל משנת . סכון ארוך הטווח ועל הרווחים הנובעים ממנויהכנסות הקבוצה ממגזר הח

 4% - מהנכסים ו 1.05%לעמוד על , עתידה התקרה המרבית במגזר זה 2014

  .מההפקדות

יחד . בשנה האחרונה לא חלו שינויים מהותיים במאפייני הלקוחות בתחומי הפעילות

בעקבות השינויים בחקיקה ועקב התחרות בשוק התפתחה מודעות לתחום , עם זאת

הצבירה . והמעסיקים המפקידים עבור עובדיהם, חיסכון הפנסיוני בקרב העמיתיםה

קרנות הפנסיה והקופות לפיצויים  ,קרנות ההשתלמות, בקופות הגמל 2013בשנת ) נטו(

לעומת צבירה  ,ח"שמיליון  523 -של כ שליליסך הסתכמה לכדי , שבניהולן של החברה

   .2012בשנת  ח"מיליון ש 144 -שלילית בסך של כ

 :גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .5.5

 ,בין היתר, הינם, הקופותלהערכת החברה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות 

ניהול השקעות איכותי וזמין , מערך שירות איכותי וזמין ללקוח, איתנות פיננסית

ביצועים , ניהול השקעות איכותי התואם את העדפות הסיכון של הלקוחות, ללקוח

קיומם של מערכי , עודפים בתחום ניהול ההשקעות ביחס לחברות מנהלות אחרות

מובילות בקריטריונים הכמותיים , בקרה ושליטה, הרגולצי, ניהול סיכונים

ניהול , מערך שיווק יעיל ונמרץ, י הייעוץ הפנסיוני הבנקאי"והאיכותיים שיקבעו ע

וגמישות תפעולית וניהולית  ,)הקטנת חלקן היחסי של התקורות(נכסים בהיקף גדול 

היערכות ו הבאה לידי ביטוי במתן תגובה מהירה להתרחשויות ולשינויים בשווקים

   .מהירה לשינויים רגולטורים

 :שינויים בספקים נותני השירותים .5.6

 למפורט בהתאם. להלן 25 -ו 19ראה בסעיפים , פירוט בעניין ספקים ונותני שירותים

 הבנק עם החברה של התקשרותה הופסקה 1.1.2014 מיום החל, 1.4.9בסעיף 

 המנוהלות לקופות מתפעלים כבנקיםמ "מ ובנק הפועלים בע"הבינלאומי הראשון בע

  .החברה ידי על

, קרנות הפנסיה כאמורניהול לאחר מכירת  ,2014 נכון לשנת מתקופת הדיווח החל

, רופא הקרן, סיימה החברה את התקשרותה בקבלת שירותים הקשורים לקרנות כגון

  . ומבטח משנה) נס פנסיה(מערכת תפעול זכויות עמיתים , אקטואר

  



19 

 

 :ה העיקריים של תחום הפעילותחסמי הכניסה והיציא .5.7

הינם עמידה בתנאי , כפי שהם מוערכים על ידי החברה, חסמי הכניסה העיקריים

לרבות תנאי הזכאות לקבלת רישיון ניהול , הוראות הדין החלות בתחום הפעילות

איתנות פיננסית שתאפשר לשאת בעלויות , ובכלל זה דרישת ההון העצמי, קופות הגמל

ואיתור כוח אדם מקצועי , יכוניםבקרה וביקורת וניהול אבטחת ס, יישום הרגולציה

  . ומיומן בניהול פעילות פיננסית ופנסיונית בשוק ההון

  

ההפחתה בשיעור דמי הניהול המירביים אותם רשאית חברה , להערכת החברה, בנוסף

 –להלן  23מנהלת של קופות גמל לגבות על פי תקנות דמי הניהול כמפורט בסעיף 

  .הפעילותמהווה חסם כניסה משמעותי של תחום 

  

סיום פעילות ניהול . להערכת החברה אין חסמי יציאה משמעותיים בתחום פעילות זה

עם כניסתו לתוקף של חוק . קופות גמל מחייב מכירת הפעילות לחברות מנהלות אחרות

  .קופות הגמל תהליך העברת ניהול קופות גמל הוסדר בדין

  

 :תחליפים למוצרי תחומי הפעילות ושינויים החלים בהם .5.8

אשר אינם , )למעט קרנות השתלמות(מוצרי החיסכון העומדים כתחליף למוצרי הגמל    

 קרנות פנסיהגם  1.1.2014נכון ליום ו הינם תכניות ביטוח מנהלים, י החברה"מוצעים ע

  .)אשר ניהולן נמכר כמפורט לעיל(

וזה ח: קיימים פרמטרים רבים המבדילים בין מוצרי תחום הפעילות ובהם, עם זאת   

הערבות "מול החברה המבטחת לבין , למעשה, ביטוח בביטוח מנהלים אשר מבוצע

 .מתוך כספי הקרןים משולמהקצבאות ו בו רכיבי הביטוח, בקרנות פנסיה" ההדדית

קצבה מובטח בתוכניות ביטוח לקצבה לעומת היעדר  םמקדקיומו של , נוסף הוא שוני

מהות והיקף קיימים הבדלים ב, כן כמו .ה דומה בקרנות פנסיה ובקופות גמלהבטח

בשיעור דמי הניהול הנגבים בכל אחד מהמוצרים  ;הכיסויים הביטוחיים הנלווים

  . הפנסיונים

 פורסמו תקנות וחוזר בנושא 11.12.2012ביום , להגברת התחרות בהתאם לתכנית   

אשר מאפשרים לחברות מנהלות למכור כיסויים ביטוחיים , כיסויים ביטוחיים

במטרה להתמודד עם החיסרון המובנה של קופת הגמל ביחס , מים בקופות הגמלמשלי

התקנות והחוזר מסדירים את . קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח -למוצרים תחליפיים 

 .המתכונת בה ישווקו ויירכשו הכיסויים וכן את התנאים לפעילות כאמור

החיסכון המינימאלית  הטבות ומגני המס ותקופת, ככלל –ביחס לקרנות השתלמות    

השתתפות בשיעור גבוה של המעסיק (כמו גם מבנה ההפקדות המקובל , )שש שנים(

מהווים מאפיינים ייחודיים לקרנות השתלמות ומכאן שאין לקרנות , )לעומת העובד

  .  ההשתלמות תחליפים מובהקים

, ע"ובהם ני ,קיים מגוון של מוצרי חיסכון והשקעה, בנוסף לתחליפים המתוארים לעיל   

ואולם מוצרים אלו , קרנות השקעה וכדומה, קרנות נאמנות, תוכניות חיסכון בנקאיות
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 םות מס ובמרבית המקרים אינם כוללים רכיביטבלה) בדרך כלל(אינם זוכים 

   .ייםביטוח

 :מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו .5.9

שוק קופות הגמל , בשנים האחרונות היו פעילים בתחום אשרעל רקע ריבוי הגופים 

להחרפת המגמה של , בין היתר, הובילה אשרוקרנות הפנסיה אופיין בתחרותיות רבה 

 דמי שיעורי, זאת עם. 2011-2013ים ידי החברות המנהלות בשנהפחתת דמי הניהול על 

הפחתה ה עם ביחד, האמורה ההפחתה מגמת של התוצאה שהיו הנמוכים הניהול

 גורמים, הלןל 23מי ניהול בעקבות תקנות דמי הניהול כמפורט בסעיף נוספת של דה

הן כתוצאה מקונסולידציה של גופים מנהלים שאינם בעלי , לקיטון בתחרות בענף

איתנות פיננסית גבוהה דיה והן כתוצאה מבלימת הורדת שיעור דמי הניהול על ידי 

בות אודות עסקאות לר, לפרטים נוספים. הגופים כחלק מהתחרות החופשית בשוק

  .להלן 12ראה סעיף , שנעשו בשוק בעניין זה

 נכנסה אשר הניהול דמי תקנות בעקבותהפחתת דמי הניהול , הנהלת הקבוצה להערכת

 כמפורט 2014אשר תחילתה בינואר  הנוספת ההפחתה וכן 2013 ינואר בתחילת לתוקף

 -מהסיבות האמורות  בענף התחרות צמצום מגמת את משיכוה, להלן 23 בסעיף

  .ובלימת הפחתת דמי הניהול במסגרת התחרות החופשית קונסולידציה

הובילה , מדיניות אגף שוק ההון להגברת שקיפות המוצרים הפנסיוניים, כמו כן

לשכלול התחרות באמצעות הגדלת מודעות הציבור למגוון מוצרי החיסכון פנסיוני 

, התקנת תקנות הניוד, ן פנסיית חובהצו הרחבה בגי. ולתשואות המוצרים השונים

ם ותכנית האוצר להגברת "מעבר העמיתים למודל החכ, 5' ותיקון מס 3' תיקון מס

  .   עשויים גם הם לתרום להגברת התחרותיות בתחוםתורמים ו, התחרות

צפוי שוק קופות הגמל להמשיך , כאמורבעקבות הרפורמות החקיקתיות בתחום 

: אשר העיקריים בהם הינם, אמת הפעילות לדרישות הדיןולעבור שינויים לצורך הת

למידה ועדכון המודלים ששירתו את מערכי והערכות תפעולית של החברות המנהלות 

לפרטים . השיווק של החברות המנהלות בהתאם לשינויים הרגולטוריים והשלכותיהם

וסעיף  10ראה סעיף , נוספים אודות המגבלות הרגולטוריות החלות בתחום הפעילות

23.  

 :מבנה ניהול השקעות .5.10

השקעות הקופות  ,2011בשנת  יולימחודש החל , בעקבות שינוי מבני בקבוצת אקסלנס

השקעות , עד המועד האמור. החברה באמצעות צוות מנהלי השקעותי "מנוהלות ע

מ מקבוצת אקסלנס נשואה "אקסלנס נשואה ניהול השקעות בעהקופות נוהלו על ידי 

י "מדיניות ההשקעות הכללית של הקופות מתקבלות ע). חברה אחות לחברה(

. דירקטוריון החברה ומועברות לועדת השקעות להמשך דיון ולהוצאתה לפועל

ר ועדת השקעות ומנהל "י יו"הדירקטוריון מקבל דיווח על פעילות ההשקעות ע

במדיניותה בהתאם להמלצות וחומר , בהתאם לצורך, ודן מעת לעת ההשקעות

  . שמתקבל לידה לגבי שינוי מדיניות ההשקעה ממנהלי ההשקעות
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מעקב בלדון ביישום ו על מנת, מידי שבועיים לכל הפחות ועדת ההשקעות מתכנסת

במהלך דיוני . יותר קביעת מדיניות מפורטתלצורך אחר המדיניות הכללית שנקבעה ו

עדת השקעות מתקבל חומר לגבי הפעילות שבוצעה מאז הישיבה הקודמת וכן חומר ו

ועדת השקעות מפעם לפעם מזמינה . תשואה ותחזיות שוק, מקצועי לגבי ניתוחי שוק

ל הועדה דנה ומקבלת החלטות לפעילות "בהתאם לכל החומר הנ. ניתוחי שוק ותחזיות

  . לטווח קצר ולטווח הארוך

ניתוח הסמכויות  -האחד : אשראי אשר תפקידיה העיקריים הם פועלת ועדת ,בנוסף

העמקתם וקביעת כללי משנה , המוקנות לה מכח נהלי האשראי בקבוצת המשקיעים

 ןבאותטיפול , איתור לקונות בתוך אותם נהלים –השני ; או פרמטרים ליישומם/ו

הוק - ול אדטיפ –השלישי ; לקונות באמצעות מתן המלצות וקביעת טיוטת נהלי טיפול

חים נושאי "טיפול באג(במשימות שהוגדרו והתבקשו במפורש על ידי ועדת ההשקעות 

פיקוח על , העמדת אשראי אגב פעילות השקעותשל אישור מראש , ספרתית-תשואה דו

אישור מראש והקצאה של , יישום המדיניות הכללית להעמדת אשראי לא סחיר

אמצעים לגביית חוב אשר הדרכים והדבר דיון וקבלת החלטות ב, אשראי לא סחיר

  ).  ב"זוהה כחוב בעייתי ואשר נמצא בתחום טיפולה של ועדת האשראי וכיו

שווי מזומנים ונכסים נזילים בעלי , הנהלת החברה מקפידה לשמור יתרות מזומנים

בהיקף שיאפשר נזילות למקרה של משיכות , בהתאם להוראות הדין, סחירות גבוהה

  . והעברות ובהתחשב בהתפלגות וותק חשבונות העמיתים

ידי מרכזי הגזרה שנקבעו על לההשקעות בפועל מבוצעות בהתאם לגבולות ו, ככלל

פורסמו באתר האינטרנט של החברה ביחס לכל  אשר, ועדת ההשקעות של החברה

הצהרה מראש של גוף ' אשר כותרתו, 2009-9-13כמתחייב מהוראות חוזר , קופה וקופה

  . 'מוסדי על מדיניות השקעה שלו

נכסי קופות הגמל מוחזקים בבנקים המתפעלים איתם התקשרה החברה בהסכמים 

שירותי מחשוב לעמיתיהן וכן שירותי תפעול , ל חשבונות עמיתיםלמתן שירותי ניהו

  . לקופות

 :מוצרים חדשים .5.11

אושרו על ידי משרד האוצר שתי קופות המנוהלות על ידי החברה כקופות  2011בשנת 

) קופות גמל(בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים , גמל בניהול אישי

 –) "תקנות קופת גמל בניהול אישי": להלן( 2009-ע"תש, )קופת גמל בניהול אישי(

 והשנייה, )2011אשר החלה להיות פעילה בחודש נובמבר ( האחת קופת גמל לתגמולים

 בניהול גמל קופת). 2012אשר החלה להיות פעילה בחודש אוקטובר ( השתלמות קרן

 פהוכפו השקעות מנהל באמצעותאו /ו בעצמו כספו את לנהל לחוסך מאפשרת אישי

בין היתר לעניין מי רשאי להצטרף  -בתקנות קופת גמל בניהול אישי  שנקבעו למגבלות

לפרטים . לקופה מסוג זה וכן מגבלות שונות על ההשקעות בקופה ועל אופן ניהולה

   .להלן 23 -ו 7 ,6פים נוספים ראה סעי
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   מוצרים ושירותים: 'פרק ג

 .החברה בנפרדשל מידע רלוונטי ביחס לכל תחום פעילות  יובאבפרק זה 

 תגמולים ופיצויים –תחום פעילות  .6

 מידע כללי על תחום הפעילות  .6.1

קופת גמל לתגמולים ) 1: קופות הגמל הבאיםתחום פעילות זה כולל את סוגי 

מסוגים  לקופות –) לשכירים(וקופת גמל אישית לפיצויים ) או לעצמאיים/לשכירים ו(

בה או הועברו אליה בשל שנות אלו ניתן אישור קופת גמל ביחס לכספים שהופקדו 

לקופה מסוג זה  –קופת גמל לא משלמת לקצבה ) 2; 2008המס שקדמו לשנת המס 

או  ואילך 2008בה בשל שנות המס  ניתן אישור קופת גמל ביחס לכספים שהופקדו

    .בקופת גמל אחרת והועברו אליה

 20 -ב) ולעצמאייםלשכירים ( מסלוליותקופות גמל  4החברה מנהלת , עד הדוחלמו נכון

    .לעיל 5.11מסלולי השקעה וכן קופה לתגמולים בניהול אישי כאמור בסעיף 

 2סעיף למידע אודות תחום הפעילות ולפירוט שמות הקופות בתחום פעילות זה ראה 

  .דוח זהלעיל ב

 מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלים בו  .6.2

קופת גמל אישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת , הקמת קופת גמל לתגמולים

הוראות לעניין הפקדות , בין היתר, לקצבה מחייבת הגשת תקנון מתאים הכולל

או העברת כספים מקופה אחת /נוהל משיכת הכספים ו, עמיתים במעמד עצמאי ושכיר

. רביים שאותם רשאית הקופה לגבות מעמיתיהידמי הניהול המ שיעור, לאחרת

תקנון הקופה וכל שינוי בו מובאים לאישור הממונה על שוק , בהתאם להוראות הדין

כל תקנוני קופות גמל לתגמולים ופיצויים וקופות . ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ההון

   .כנדרשאשר בניהול החברה קיבלו אישור , הגמל הלא משלמות לקצבה

  מידע כספי לגבי תחום הפעילות   .6.3

אופן הצגת הנתונים הכספיים המפורטים בדוח זה לעיל ולהלן כוללים את נתוניה 

  .    הכספיים של החברה במאוחד ביחס לכלל תחומי הפעילות של החברה

  : *החברהנתונים על פעילות 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 
  

2013  
2012 

 
2011 

 ₪אלפי  
 81,553 נטו, הכנסות מדמי ניהול 

 

102,920 

 

111,137 

 515 נטו, הכנסות אחרות

 

713 

 

642 
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עלויות המיוחסות לתחום 

 הפעילות

79,808 

 

80,957 

 

87,895 

רווח לפני מיסים מתחום 

 הפעילות

2,260 

 

22,675 

 

23,883 

סך (סך נכסים מנוהלים 

 )זכויות העמיתים
10,063,116  9,803,162  9,370,400 

משיכות , סך הפקדות

 )צבירה נטו(והעברות 

)398,640( 

 

)251,511( 

 

)422,300( 

 אחוזים 
תשואות ממוצעות 

 נומינליות ברוטו 
7.83 

 
9.06 

 
)1.82( 

  
  

    הסבר לנתוני הטבלה

הינו  2012לעומת שנת  2013הקיטון בהכנסות מדמי ניהול בשנת  -" נטו, דמי ניהול"

 תקרת של לתוקף מכניסההקיטון בהכנסות כאמור הושפע בעיקר  .20.8% בשיעור של

  . דמי הניהול והתחרותיות הגוברת בענף

הינן הכנסות אשר נוצרו מפעילות השקעה של ההון העצמי של  -" נטו, הכנסות אחרות"

הכנסות אלו מיוחסות לכל אחד מתחומי הפעילות לפי משקל הנכסים של . החברה

   .מתוך סך הנכסים שמנהלת החברה תחום הפעילות לסוף השנה

עלויות אלו הסתכמו לסך של  - 2013בשנת  -" עלויות המיוחסות לתחום הפעילות"

 .הנהלה וכלליות והוצאות מימון, ח וכוללות הוצאות דמי ניהול"אלפי ש 79,808

הפעילות יוחסו לכל אחד מתחומי הפעילות לפי משקל הנכסים של תחום  ההוצאות

        .סך הנכסים שמנהלת החברה לסוף השנה מתוך

) יחסית(התאפיינה ברגיעה  2013שנת  -" תשואות ממוצעות נומינליות ברוטו"

אשר הובילו לעליית שווים של הנכסים המנוהלים על ידי החברה  חיוביות ובתשואות

 .ולגידול אבסולוטי בהיקף הנכסים המנוהלים

 במאפייני הלקוחות  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים .6.4

 . לעיל 5.4ראה סעיף 

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .6.5

סך היקף נכסי קופות הגמל לתגמולים ופיצויים וקופות הגמל הלא משלמות לקצבה 

 לסך 2012ח בסוף שנת "שמיליוני  9,803מסך של  גדלקופת התגמולים בניהול אישי  וכן

היקף ההכנסות מדמי ניהול נטו קטן בשנת . 2013 ח בסוף שנת"מיליוני ש 10,063של 

ח בשנת "שמיליוני  103 -ח לעומת סך של כ"שמיליוני  82 -והסתכם לסך של כ 2013

2012 .  

  .  הקיטון בהכנסות כאמור הושפע בעיקר מהקיטון בשיעור דמי הניהול הממוצעים
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  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  .6.6

הינם אותם הגורמים המצוינים , להערכת החברה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום

  .לעיל 5.5בסעיף 

  דמי הניהול  .6.7

קופות (כניסתן לתוקף של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  לאחרח "הדו בשנת

 היתההמנהלת  חברהשה המירבייםדמי הניהול , )2012 –ב "התשע, )דמי ניהול) (גמל

 יחד. מההפקדות 4% -מנכסי הקופה ו לשנה 1.10%של עד  בשיעור היורשאית לגבות 

) ח"בשנת הדו(דמי הניהול הממוצעים שנגבו בפועל על ידי החברה המנהלת , עם זאת

   :היו כדלקמן

 שם הקופה 

מספר 

אישור מס 
 הכנסה

 שם המסלול

  שיעור דמי ניהול

  באחוזים ממוצעים

 אקסלנס גמל

  0.87 אקסלנס גמל 685

  0.85 אקסלנס גמל ללא מניות 808

  0.73 מניות 15%אקסלנס גמל עד  1040

  0.71 אקסלנס גמל שקלי 1042

  0.88 אקסלנס גמל מניות 1103

  0.86 מניות 50%אקסלנס גמל עד  1189

  0.51 אקסלנס גמל צמוד מדד 2089

  - *ל "אקסלנס גמל חו 2090

אקסלנס גמל 
 פלטינום

  0.89 אקסלנס גמל פלטינום  102

265 
 15%אקסלנס גמל פלטינום עד 

 מניות
0.81  

  0.82 אקסלנס גמל יסודות 385

401 
 50%אקסלנס גמל פלטינום עד 

 מניות
0.97  

  0.77 אקסלנס גמל פלטינום מניות 790

  0.78 אקסלנס גמל פלטינום צמוד מדד 792

  0.81 אקסלנס גמל פלטינום שקלי 787

  0.78  ח "אקסלנס גמל פלטינום מט 789

 אקסלנס גמל זהב

  0.78 מניות15%אקסלנס גמל זהב עד  211

  - *ל "אקסלנס גמל זהב חו 2087

  - *ח צמוד מדד"אקסלנס גמל זהב אג 2240

גמולה  אקסלנס
  **מבטיחת תשואה

528 
0.4 

אקסלנס תגמולים 
 ** בניהול אישי

1541 
- 

1.05 

  פעיל לאמסלול *

  2%שיעור דמי ניהול המרבי שהחברה המנהלת רשאית לגבות הינו ** 

  .להלן 23 ראה סעיף אודות ההפחתה בתקרת דמי הניהוללפרטים 

   



25 

 

  שירותים ומסלולי השקעה ,מוצרים .6.8

  

 שם הקופה 

מספר 
אישור 

מס 

 הכנסה

 שם המסלול

צבירה נטו בשנת 
2013  

היקף נכסים 
  נטו, מנוהלים

31.12.2013  

      
  ח"ש אלפיב

 אקסלנס גמל

   1,350,066        (55,536)         אקסלנס גמל 685

   42,278             (1,448)           אקסלנס גמל ללא מניות 808

1040 
 15%אקסלנס גמל עד 

 מניות
         21,737            111,088   

   105,519           (25,710)         אקסלנס גמל שקלי 1042

   45,065            (10,727)         אקסלנס גמל מניות 1103

1189 
 50%אקסלנס גמל עד 

 מניות
        (15,987)           145,597   

   128,476            63,089          אקסלנס גמל צמוד מדד 2089

   -    -  *ל"אקסלנס גמל חו 2090

אקסלנס גמל 
 פלטינום

   2,396,524        (147,473)       אקסלנס גמל פלטינום  102

265 
אקסלנס גמל פלטינום 

 מניות 15%עד 
       100,082         1,426,908   

   1,289,120        (79,411)         אקסלנס גמל יסודות 385

401 
אקסלנס גמל פלטינום 

  מניות 50%עד 
        (97,506)           935,610   

790 
אקסלנס גמל פלטינום 

 מניות
          (4,666)             63,901   

792 
אקסלנס גמל פלטינום 

 צמוד מדד
        (98,411)           490,106   

787 
אקסלנס גמל פלטינום 

 שקלי
        (55,248)           208,166   

789 
אקסלנס גמל פלטינום 

 ח "מט
             (979)             10,780   

 אקסלנס גמל זהב

211 
אקסלנס גמל זהב עד 

 מניות15%
         15,695           515,511   

   -    -  *ל"אקסלנס גמל זהב חו 2087

2240 
ח "אקסלנס גמל זהב אג

 *צמוד מדד
 -    -   

גמולה  אקסלנס
  מבטיחת תשואה

528 
          (7,648)           796,591   

אקסלנס תגמולים 
 בניהול אישי

1541 
- 

           1,507               1,809   

  פעיל לאמסלול *
 

  

  

להלן פירוט , 1.4.8השלמת מיזוג הקופות כאמור בסעיף  ח ובעקבות"הדו מועדנכון ל

  :מסלולי ההשקעה בקופות הגמל המסלוליות שבניהול החברה

הינה קופת גמל הכוללת מסלולים מבטיחי תשואה  –  "אקסלנס גמולה"קופת הגמל 

, כל הפקדה של עמיתים למסלולי מבטיחי התשואה כאמור. 3)ז, ו, ה, ד, גמולה ב(

  : מזוכה ברווחי קופה שלא תפחת משיעור התשואה המבוטח כדלהלן

שיעור תשואה המובטח לעמיתים שהצטרפו לתוכנית הפנסיה  –מסלול גמולה ד  .1

                                                 
י החברה במסגרת תהליך מיזוג הקופות שבוצע על יד מוזגאשר הינו מסלול ללא הבטחת תשואה  ,מסלול גמולה ג 3

 .לקופת אקסלנס גמל פלטינום 2012בינואר  1ביום 



26 

 

+  5.5%בגין התאריכים המפורטים בתקנון הקופה הינו ) כהגדרתה בתקנון הקופה(

 ; הצמדה למדד הידוע

שיעור תשואה המובטח לעמיתים שהצטרפו לתוכנית התגמולים  –מסלול גמולה ו  .2

+  5%בגין התאריכים המפורטים בתקנון הקופה הינו ) כהגדרתה בתקנון הקופה(

  ; הצמדה למדד בגין

שיעור תשואה המובטח לעמיתים שהצטרפו לתוכנית הפנסיה  –ה  מסלול גמולה .3

+  4.5%בגין התאריכים המפורטים בתקנון הקופה הינו ) כהגדרתה בתקנון הקופה(

  ; הצמדה למדד הידוע

שיעור תשואה המובטח לעמיתים שהצטרפו לתוכנית התגמולים  –מסלול גמולה ז  .4

+  4%ים בתקנון הקופה הינו בגין התאריכים המפורט) כהגדרתה בתקנון הקופה(

  ; הצמדה למדד בגין

שיעור תשואה המובטח לעמיתים שהצטרפו לתוכנית הפנסיה  –מסלול גמולה ב  .5

+  4.5%בגין התאריכים המפורטים בתקנון הקופה הינו ) כהגדרתה בתקנון הקופה(

  .הצמדה למדד בגין

  :מסלולי השקעה 8כוללת " גמל אקסלנס"הגמל  קופת

נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה ": לא מניותגמל ל אקסלנס" .1

ולמגבלות שנקבעו על פיו ובלבד שלא  התחוקתיהמנהלת ובכפוף להוראות ההסדר 

 . למניות המיריםאו בניירות ערך /יושקעו במניות ו

על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף , נכסי המסלול יושקעו": גמל אקסלנס"  .2

או ממשלות /לרבות באגרות חוב של ממשלת ישראל ו, התחוקתילהוראות ההסדר 

 מניות של בנגזרות, במניות, בנקאיים בפיקדונות, קונצרניותאגרות חוב , אחרות

, להמרה חוב אגרות, ל"ובחו בארץ) מניות של שוק מדדי ועל מניות עלאופציות (

 .אחרות ובהשקעות במקרקעין, הלוואות

מנכסי  50%-במסלול זה יושקעו לא יותר מ ":מניות 50%גמל עד  אקסלנס" .3

 התחוקתיובכפוף להוראות ההסדר , למניות המיריםהמסלול במניות ובניירות ערך 

שלא יושקעו במניות ובניירות ערך , יתרת נכסי המסלול. ולמגבלות שנקבעו על פיו

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות , למניות המירים

 .וקתיהתחההסדר 

מנכסי המסלול  75%- במסלול זה יושקעו לא פחות  מ": גמל מניות אקסלנס" .4

 התחוקתיובכפוף להוראות ההסדר , למניות המיריםובניירות ערך  במניות

שלא יושקעו במניות ובניירות ערך , יתרת נכסי המסלול. ולמגבלות שנקבעו על פיו

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף , ככל שישנה, למניות המירים

 .התחוקתילהוראות ההסדר 

מנכסי  15%-במסלול זה יושקעו לא יותר מ": מניות 15%גמל עד  אקסלנס" .5

 התחוקתיובכפוף להוראות ההסדר , למניות המיריםהמסלול במניות ובניירות ערך 
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שלא יושקעו במניות ובניירות ערך , סלוליתרת נכסי המ. ולמגבלות שנקבעו על פיו

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות , למניות המירים

 .התחוקתיההסדר 

מנכסי המסלול  75%-במסלול זה יושקעו לא פחות מ": גמל שקלי אקסלנס" .6

יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו באפיקים . בנכסים שקליים לא צמודים למדד

שקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר תו, שקליים

 . התחוקתי

מנכסי המסלול  75% -במסלול זה יושקעו לא פחות מ –" גמל צמוד מדד אקסלנס" .7

, יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו באפיקים צמודי מדד. באפיקים צמודי מדד

 .תחוקתיהתושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר 

מנכסי המסלול  75%-במסלול זה יושקעו לא פחות מ -" ל"גמל חו אקסלנס" .8

או בניירות ערך או בתעודות התחייבות או בנגזרים או /ח ו"באפיקים צמודי מט

יתרת נכסי . ל"בנכסים אחרים אשר נכסי הבסיס שלהם נסחרים או הונפקו בחו

ל דעת החברה המנהלת תושקע על פי שיקו, המסלול שלא יושקעו כמפורט לעיל

 .ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי

  :מסלולי השקעה 8כוללת " פלטינוםגמל  אקסלנס"הגמל  קופת

נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ":  יסודות גמל אקסלנס" .1

ולמגבלות שנקבעו על פיו ובלבד שלא יושקעו  התחוקתיובכפוף להוראות ההסדר 

 .למניות המיריםאו בניירות ערך /במניות ו

על פי שיקול דעת החברה , נכסי המסלול יושקעו": פלטינום גמל אקסלנס" .2

לרבות באגרות חוב של ממשלת , התחוקתיהמנהלת ובכפוף להוראות ההסדר 

, במניות, בנקאיים קדונותבפי, קונצרניותאגרות חוב , או ממשלות אחרות/ישראל ו

, ל"ובחו בארץ) מניות של שוק מדדי ועל מניות עלאופציות ( מניות של בנגזרות

 .אחרות ובהשקעות במקרקעין, הלוואות, להמרה חוב אגרות

 50%-במסלול זה יושקעו לא יותר מ": מניות 50%עד  פלטינום גמלאקסלנס " .3

ובכפוף להוראות ההסדר , ותלמני המיריםמנכסי המסלול במניות ובניירות ערך 

שלא יושקעו במניות , יתרת נכסי המסלול. ולמגבלות שנקבעו על פיו התחוקתי

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף , למניות המיריםובניירות ערך 

 .התחוקתילהוראות ההסדר 

מנכסי  75%-במסלול זה יושקעו לא פחות  מ": מניות פלטינוםגמל  אקסלנס" .4

 התחוקתיובכפוף להוראות ההסדר , למניות המיריםבמניות ובניירות ערך  המסלול

שלא יושקעו במניות ובניירות ערך , יתרת נכסי המסלול. ולמגבלות שנקבעו על פיו

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף , ככל שישנה, למניות המירים

 .התחוקתילהוראות ההסדר 

 15%-במסלול זה יושקעו לא יותר מ": מניות 15%ד ע פלטינום גמל אקסלנס" .5

ובכפוף להוראות ההסדר , למניות המיריםמנכסי המסלול במניות ובניירות ערך 
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שלא יושקעו במניות , יתרת נכסי המסלול. ולמגבלות שנקבעו על פיו וקתיהתח

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף , למניות המיריםובניירות ערך 

 .וקתיאות ההסדר התחלהור

מנכסי  75%-מ פחותבמסלול זה יושקעו לא ": צמוד מדד פלטינום גמל אקסלנס" .6

צמודי  באפיקיםנכסי המסלול שלא יושקעו  יתרת. מדד צמודי באפיקיםהמסלול 

 ההסדר להוראות ובכפוף המנהלת החברה דעת שיקול פי עלתושקע , מדד

 .התחוקתי

 מנכסי 75%-מ פחות לא יושקעו זה במסלול": שקלי פלטינום גמל אקסלנס" .7

נכסי המסלול שלא יושקעו  יתרת. למדד צמודים לא שקליים בנכסים המסלול

 להוראות ובכפוף המנהלתתושקע על פי שיקול דעת החברה , שקליים בנכסים

 .התחוקתי ההסדר

מנכסי  75%-במסלול זה יושקעו לא פחות מ": ח"מט פלטינוםגמל  אקסלנס" .8

 צמודי באפיקיםנכסי המסלול שלא יושקעו  יתרת. ח"מט צמודייקים המסלול באפ

 ההסדר להוראות ובכפוף המנהלתתושקע על פי שיקול דעת החברה , ח"מט

 .התחוקתי

  :השקעה מסלולי 3כוללת " גמל זהב אקסלנס"הגמל  קופת

מנכסי  15%-זה יושקעו לא יותר מ במסלול ":מניות 15%גמל זהב עד  אקסלנס" .1

 התחוקתיובכפוף להוראות ההסדר , למניות המיריםהמסלול במניות ובניירות ערך 

שלא יושקעו במניות ובניירות ערך , יתרת נכסי המסלול. ולמגבלות שנקבעו על פיו

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות , למניות המירים

  .התחוקתיההסדר 

 המסלול מנכסי 75%-מ פחות לא יושקעו זה במסלול":ל"גמל זהב חו אקסלנס" .2

 או בנגזרים או התחייבות בתעודות או ערך בניירותאו /וח "מט צמודי באפיקים

 נכסי יתרת. ל"בחו הונפקו או נסחרים שלהם הבסיס נכסי אשר אחרים בנכסים

 המנהלת החברה דעת שיקול פי על תושקע, לעיל כמפורט יושקעו שלא המסלול

 .התחוקתי ההסדר להוראות ובכפוף

מנכסי  75% - במסלול זה יושקעו לא פחות מ": ח צמוד מדד"גמל זהב אג אקסלנס" .3

יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו באגרות חוב . מדד ותצמוד חוב באגרות המסלול

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר , צמודות מדד

 .התחוקתי

על ידי משרד האוצר שתי קופות המנוהלות על ידי  ואושר 2011 בשנת, כן כמו

בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים , החברה כקופות גמל בניהול אישי

תקנות קופת : "להלן( 2009- ע"תש, )קופת גמל בניהול אישי) (קופות גמל(פיננסיים 

קופת . האחת קופת גמל לתגמולים והשנייה קרן השתלמות –") גמל בניהול אישי

או באמצעות מנהל /גמל בניהול אישי מאפשרת לחוסך לנהל את כספו בעצמו ו

בין היתר בעניין (השקעות וכפופה למגבלות שנקבעו בתקנות קופת גמל בניהול אישי 
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מי רשאי להצטרף לקופה מסוג זה ומגבלות שונות על ההשקעות בקופה ועל אופן 

   ).ניהולה

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .6.9

 2011שנת  2012שנת  2013שנת  

הכנסות החברה 

מפעילות קופות 

הגמל לתגמולים 

באלפי (ופיצויים 

₪*( 

81,553 102,920 111,137 

השיעור מסך 

הכנסות החברה 

 )%-ב(

44.98 49.74 50.73 

  נטו, דמי ניהול* 

 עמיתים  .6.10

הגמל הלא בכל קופות הגמל לתגמולים ולפיצויים וקופות , 2013בדצמבר  31 נכון ליום

חשבונות במעמד  73,445מהם , חשבונות עמיתים 240,010משלמות לקצבה מנוהלים 

  ".עצמאי"חשבונות במעמד  166,565 - ו" שכיר"

לחברה אין תלות בעמית כלשהו בתחום קופות הגמל לתגמולים ופיצויים וקופות הגמל 

כון למועד נ, לחברה אין עמית שהכנסות הקופה ממנו, כמו כן. הלא משלמות לקצבה

או יותר מסך הכנסותיהן של קופות אלה על פי דוחותיהם  10%מהוות , ח"עריכת הדו

  . המאוחדים של הקופות

בדוח ' ראה פירוט בפרק ד –משיכות והעברות , למידע נוסף על סכומי הפקדות

   .הדירקטוריון של החברה

 קרנות ההשתלמות  –תחום פעילות    .7

  מידע כללי על תחום הפעילות   .7.1

לשכירים (קרנות השתלמות מסלוליות ) 3( שלושח ניהלה החברה "הדו שנתב

 בניהול השתלמות קרן מנהלת החברה, בנוסף. מסלולי השקעה 20 -ב) ולעצמאיים

  .להלן 23 וסעיף לעיל 5.11 סעיף ראה לפרטים, אישי

בתחום פעילות זה  קרנות ההשתלמותלמידע אודות תחום הפעילות ולפירוט שמות 

  .  דוח זהלעיל ב 2ראה סעיף 

  מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלים בו    .7.2

הוראות לעניין , בין היתר, הקמת קרן השתלמות מחייבת הגשת תקנון מתאים הכולל

או העברת כספים /נוהל משיכת הכספים ו, הפקדות עמיתים במעמד עצמאי ושכיר

לגבות  רןהמרביים שאותם רשאית הקשיעור דמי הניהול , מקרן אחת לאחרת

תקנון הקרן וכל שינוי בו מובאים לאישור הממונה , בהתאם להוראות הדין. מעמיתיה
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כל תקנוני קרנות ההשתלמות אשר בניהול החברה קיבלו . על שוק ההון במשרד האוצר

  .אישור כנדרש

  :מידע כספי ונתונים על פעילות החברה .7.3

 
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
  

2013  
2012 

 
2011 

 
 ₪אלפי 

 נטו, הכנסות מדמי ניהול 
84,293  86,311  88,190 

 נטו, הכנסות אחרות
448  598  509 

 עלויות המיוחסות לתחום הפעילות
69,493  67,905  69,689 

 רווח לפני מיסים מתחום הפעילות
15,248  19,003  19,010 

סך זכויות (סך נכסים מנוהלים 

 )העמיתים
8,762,257  8,222,712  7,429,500 

משיכות והעברות , סך הפקדות

 )צבירה נטו(
)9,537(  214,883  326,400  

 

 אחוזים

תשואות ממוצעות נומינליות 
 -1.83  8.91  7.84 ברוטו

  

     הסבר לנתוני הטבלה

הינו  2012לעומת שנת  2013בהכנסות מדמי ניהול בשנת  הקיטון –" נטו, ניהולדמי "

בהכנסות כאמור הושפע בעיקר מקיטון בדמי הניהול  הקיטון .2.3%בשיעור של 

 מהעליותשנבעו  החיוביות מהתשואות נבע בעיקרובנכס הממוצע  הגידול. הממוצעים

  .ח"במדדי השווקים בשנת הדו

הינן הכנסות אשר נוצרו מפעילות השקעה של ההון העצמי  –" נטו, הכנסות אחרות"

הפעילות לפי משקל הנכסים של הכנסות  אלו מיוחסות לכל אחד מתחומי . של החברה

   .תחום הפעילות לסוף השנה מתוך סך הנכסים שמנהלת החברה

 -של כמו לסך עלויות אלו הסתכ 2013בשנת  -" עלויות המיוחסות לתחום הפעילות"

. מוןהנהלה וכלליות והוצאות מי, וכוללות הוצאות דמי ניהול ח"שאלפי  69,493

ההוצאות יוחסו לכל אחד מתחומי הפעילות לפי משקל הנכסים של תחום הפעילות 

   .לסוף השנה מתוך סך הנכסים שמנהלת החברה

  .לעיל 6.3ראה הגדרה בסעיף  -" תשואות ממוצעות נומינליות ברוטו"
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   שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .7.4

ח נכון ליום "שמיליוני  8,223מסך של  גדלסך היקף נכסי קרנות ההשתלמות 

הכנסות החברה מניהול  .31.12.2013ח נכון ליום "שמיליוני  8,763לסך של  31.12.2012

- לעומת סך של כ, ח"שמיליוני  84.3 - הגיעו לסך של כ 2013קרנות השתלמות בשנת 

  . 2012ח בשנת "שמיליוני  86.3

  .בדמי הניהול הממוצעים מקיטוןבהכנסות כאמור הושפע בעיקר  הקיטון

  במאפייני הלקוחות התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים .7.5

סכון הפנסיוני בתחום קופות יבשים לב למשך חיי הח, לעיל 5.4בנוסף לאמור בסעיף 

, )ביטול החסכון ההוני(וקופות הגמל הלא משלמות לקצבה  ופיצויים לתגמוליםגמל 

הרי שאטרקטיביות החיסכון בקרנות השתלמות גדלה בקרב אותם פלחי אוכלוסיה 

  .המעוניינים בחסכון זמין בתום תקופת חסכון קצרה יחסית

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  .7.6

הינם אותם הגורמים המצוינים , קריטיים בתחוםלהערכת החברה גורמי ההצלחה ה

   .לעיל 5.5בסעיף 

   דמי הניהול .7.7

ח "נכון ליום הדורשאית לגבות היתה  המנהלתדמי הניהול המקסימאליים שהחברה 

דמי הניהול הממוצעים שנגבו בפועל על ידי החברה , יחד עם זאת. לשנה 2%הנם עד 

   :המנהלת במהלך שנת הדוח היו כדלקמן

 שם הקופה 

מספר 

אישור מס 
 הכנסה

 שם המסלול

  שיעור דמי הניהול

  באחוזים ממוצעים

 אקסלנס השתלמות

  1.10 אקסלנס השתלמות   686

  0.99 אקסלנס השתלמות ללא מניות 809

1190 
 50%אקסלנס השתלמות עד 

 מניות
1.07  

  - אקסלנס השתלמות שקלי 2093

  - אקסלנס השתלמות מניות 2094

  - אקסלנס השתלמות צמוד מדד 2095

  - ל"אקסלנס השתלמות חו 2096

אקסלנס השתלמות 
 פלטינום

  1.06 אקסלנס השתלמות פלטינום  399

799 
אקסלנס השתלמות פלטינום 

 צמוד מדד
0.85  

794 
אקסלנס השתלמות פלטינום 

 שקלי
0.81  

796 
אקסלנס השתלמות פלטינום 

 ח"מט
1.05  

797 
פלטינום אקסלנס השתלמות 

 מניות
0.92  

1100 
אקסלנס השתלמות פלטינום 

 מניות15%עד 
0.91  

2088 
אקסלנס השתלמות פלטינום 

 ללא מניות
0.75  
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אקסלנס השתלמות 
 זהב

714 
אקסלנס השתלמות זהב עד 

 מניות15%
0.94  

  0.92 אקסלנס השתלמות זהב שקלי 715

716 
אקסלנס השתלמות זהב ללא 

 מניות
1.01  

  1.01 אקסלנס השתלמות זהב מניות 718

  0.67 אקסלנס השתלמות זהב  2091

  - ל"אקסלנס השתלמות זהב חו 2092

אקסלנס השתלמות 
 - 1542 בניהול אישי

0.61 

 ושירותיםמוצרים  .7.8

 שם הקופה 

מספר 

אישור מס 

 הכנסה

 שם המסלול

צבירה נטו בשנת 

2012  

  

היקף נכסים 

  נטו, מנוהלים
   

31.12.2012  

  ח"ש באלפי

 אקסלנס השתלמות

   2,689,173        (258,101)       אקסלנס השתלמות   686

809 
אקסלנס השתלמות 

 ללא מניות
          (1,795)             72,132  

1190 
אקסלנס השתלמות 

 מניות 50%עד 
        (41,848)           351,590  

2093 
אקסלנס השתלמות 

 *שקלי
 -    -   

2094 
אקסלנס השתלמות 

 *מניות
 -    -   

2095 
אקסלנס השתלמות 

 *צמוד מדד
 -    -   

2096 
אקסלנס השתלמות 

 *ל"חו
 -    -   

אקסלנס השתלמות 
 פלטינום

399 
אקסלנס השתלמות 

  (30,497)         פלטינום 

      1,898,671   

799 
אקסלנס השתלמות 
 פלטינום צמוד מדד

        (46,181)           527,960   

794 
אקסלנס השתלמות 

 פלטינום שקלי
        (54,903)           246,931   

796 
אקסלנס השתלמות 

 ח"פלטינום מט
             (305)               2,022   

797 
אקסלנס השתלמות 

 פלטינום מניות
          (4,361)             46,806   

1100 

אקסלנס השתלמות 
פלטינום עד 

 מניות15%

       235,156         1,920,681   

2088 
אקסלנס השתלמות 
 פלטינום ללא מניות

         38,424              48,304   

אקסלנס השתלמות 
 זהב

714 
אקסלנס השתלמות 

 מניות15%זהב עד 
         51,378            419,777  

715 
אקסלנס השתלמות 

 זהב שקלי
          (4,570)             50,067  

716 
אקסלנס השתלמות 

 זהב ללא מניות
        (16,311)           298,207  

718 
אקסלנס השתלמות 

 זהב מניות
          (3,514)             23,692  

2091 
אקסלנס השתלמות 

 זהב 
       125,670            162,576  

2092 
השתלמות אקסלנס 

 ל"זהב חו
 -    -   



33 

 

אקסלנס השתלמות 
  3,669        2,221            - 1542 בניהול אישי

להלן , לעיל 1.4.8ח ובעקבות השלמת מיזוג הקופות כאמור בסעיף "הדו מועדנכון ל

  :פירוט מסלולי ההשקעה בקרנות ההשתלמות שבניהול החברה

  : השקעה מסלולי 7כוללת " השתלמותאקסלנס "קרן ההשתלמות 

נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה ": ללא מניות השתלמות אקסלנס" .1

ולמגבלות שנקבעו על פיו ובלבד שלא  התחוקתיהמנהלת ובכפוף להוראות ההסדר 

 .למניות המיריםאו בניירות ערך /יושקעו במניות ו

על פי שיקול דעת החברה המנהלת , נכסי המסלול יושקעו": השתלמות אקסלנס" .2

או /לרבות באגרות חוב של ממשלת ישראל ו, התחוקתיובכפוף להוראות ההסדר 

 של בנגזרות, במניות, בנקאיים בפיקדונות, קונצרניותאגרות חוב , ממשלות אחרות

 חוב אגרות, ל"ובחו בארץ) מניות של שוק מדדי ועל מניות עלאופציות ( מניות

 .אחרות ובהשקעות במקרקעין, הלוואות, להמרה

מנכסי  50%- במסלול זה יושקעו לא יותר מ": מניות 50% עד השתלמותאקסלנס " .3

 התחוקתיובכפוף להוראות ההסדר , למניות המיריםהמסלול במניות ובניירות ערך 

ות ערך שלא יושקעו במניות ובנייר, יתרת נכסי המסלול. ולמגבלות שנקבעו על פיו

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות , למניות המירים

 .התחוקתיההסדר 

מנכסי המסלול  75% -במסלול זה יושקעו לא פחות מ": אקסלנס השתלמות שקלי" .4

יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו בנכסים . בנכסים שקליים לא צמודים למדד

המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר תושקע על פי שיקול דעת החברה , שקליים

  .התחוקתי

מנכסי  75% -במסלול זה יושקעו לא פחות מ": אקסלנס השתלמות מניות" .5

ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי , המסלול במניות ובניירות ערך המירים למניות

שלא יושקעו במניות ובניירות ערך , יתרת נכסי המסלול. ולמגבלות שנקבעו על פיו

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף , ככל שישנה, המירים למניות

  .להוראות ההסדר התחוקתי

מנכסי  75% -במסלול זה יושקעו לא פחות מ": אקסלנס השתלמות צמוד מדד" .6

יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו באפיקים צמודי . המסלול באפיקים צמודי מדד

ף להוראות ההסדר תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפו, מדד

  .התחוקתי

מנכסי המסלול  75%-במסלול זה יושקעו לא פחות מ": ל"חואקסלנס השתלמות " .7

או בניירות ערך או בתעודות התחייבות או בנגזרים או /ח ו"באפיקים צמודי מט

יתרת נכסי . ל"בנכסים אחרים אשר נכסי הבסיס שלהם נסחרים או הונפקו בחו

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת , ילהמסלול שלא יושקעו כמפורט לע

 .ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי
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  : מסלולי השקעה 7כוללת " פלטינום השתלמותאקסלנס "קרן ההשתלמות 

-מ יותר לא יושקעו זה במסלול": מניות 15% עד פלטינום השתלמות אקסלנס" .1

ובכפוף להוראות , למניות המיריםמנכסי המסלול במניות ובניירות ערך  15%

שלא יושקעו , יתרת נכסי המסלול. ולמגבלות שנקבעו על פיו התחוקתיההסדר 

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת , למניות המיריםבמניות ובניירות ערך 

 .התחוקתיובכפוף להוראות ההסדר 

רה על פי שיקול דעת החב, נכסי המסלול יושקעו": פלטינום השתלמות אקסלנס" .2

לרבות באגרות חוב של ממשלת , התחוקתיהמנהלת ובכפוף להוראות ההסדר 

, במניות, בנקאיים בפיקדונות, קונצרניותאגרות חוב , או ממשלות אחרות/ישראל ו

, ל"ובחו בארץ) מניות של שוק מדדי ועל מניות עלאופציות ( מניות של בנגזרות

 .אחרות ובהשקעות במקרקעין, הלוואות, להמרה חוב אגרות

 75%-במסלול זה יושקעו לא פחות  מ": מניות פלטינום השתלמות אקסלנס" .3

ובכפוף להוראות ההסדר , למניות המיריםמנכסי המסלול במניות ובניירות ערך 

שלא יושקעו במניות , יתרת נכסי המסלול. ולמגבלות שנקבעו על פיו התחוקתי

פי שיקול דעת החברה תושקע על , ככל שישנה, למניות המיריםובניירות ערך 

 .התחוקתיהמנהלת ובכפוף להוראות ההסדר 

 מנכסי 75%-מ פחות לא יושקעו זה במסלול": שקלי פלטינום השתלמות אקסלנס" .4

נכסי המסלול שלא יושקעו  יתרת. למדד צמודים לא שקליים בנכסים המסלול

 להוראות ובכפוף המנהלתתושקע על פי שיקול דעת החברה , שקליים בנכסים

 .התחוקתי ההסדר

 75%-מ פחותבמסלול זה יושקעו לא ": מדד צמוד פלטינום השתלמות אקסלנס" .5

 באפיקיםנכסי המסלול שלא יושקעו  יתרת. מדד צמודי באפיקיםמנכסי המסלול 

 ההסדר להוראות ובכפוף המנהלת החברה דעת שיקול פי עלתושקע , צמודי מדד

 . התחוקתי

 75%- במסלול זה יושקעו לא פחות מ ":ח"מט פלטינוםהשתלמות  אקסלנס" .6

 באפיקיםנכסי המסלול שלא יושקעו  יתרת. ח"מט צמודימנכסי המסלול באפיקים 

 ההסדר להוראות ובכפוף המנהלתתושקע על פי שיקול דעת החברה , ח"מט צמודי

 .התחוקתי

נכסי המסלול יושקעו על פי ": ללא מניות פלטינוםהשתלמות  אקסלנס" .7

ולמגבלות  התחוקתישיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר 

  .למניות המיריםאו בניירות ערך /שנקבעו על פיו ובלבד שלא יושקעו במניות ו

  : מסלולי השקעה 6כוללת " זהב השתלמותאקסלנס "קרן ההשתלמות 

נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת ": ללא מניות זהב השתלמות אקסלנס" .1

ולמגבלות שנקבעו על פיו  התחוקתיהחברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר 

 .למניות המיריםאו בניירות ערך /ובלבד שלא יושקעו במניות ו
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 15%-במסלול זה יושקעו לא יותר מ": מניות 15% עד זהב השתלמות אקסלנס" .2

ובכפוף להוראות ההסדר , למניות המיריםך מנכסי המסלול במניות ובניירות ער

שלא יושקעו במניות , יתרת נכסי המסלול. ולמגבלות שנקבעו על פיו וקתיהתח

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף , למניות המיריםובניירות ערך 

 .וקתילהוראות ההסדר התח

 מנכסי 75%-מ פחות לא יושקעו זה במסלול": שקלי זהב השתלמות אקסלנס" .3

נכסי המסלול שלא יושקעו  יתרת. למדד צמודים לא שקליים בנכסים המסלול

 להוראות ובכפוף המנהלתתושקע על פי שיקול דעת החברה , שקליים בנכסים

 .התחוקתי ההסדר

מנכסי  75%- במסלול זה יושקעו לא פחות  מ": השתלמות זהב מניות אקסלנס" .4

 התחוקתיובכפוף להוראות ההסדר , למניות המיריםהמסלול במניות ובניירות ערך 

שלא יושקעו במניות ובניירות ערך , יתרת נכסי המסלול. ולמגבלות שנקבעו על פיו

תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף , ככל שישנה, למניות המירים

 .התחוקתילהוראות ההסדר 

דעת החברה על פי שיקול , נכסי המסלול יושקעו": השתלמות זהב אקסלנס" .5

לרבות באגרות חוב של ממשלת , התחוקתיהמנהלת ובכפוף להוראות ההסדר 

, במניות, בנקאיים בפיקדונות, קונצרניותאגרות חוב , או ממשלות אחרות/ישראל ו

, ל"ובחו בארץ) מניות של שוק מדדי ועל מניות עלאופציות ( מניות של בנגזרות

 .אחרות קעותובהש במקרקעין, הלוואות, להמרה חוב אגרות

 מנכסי 75%-מ פחות לא יושקעו זה במסלול": ל"זהב חו השתלמות אקסלנס" .6

 או התחייבות בתעודות או ערך בניירותאו /וח "מט צמודי באפיקים המסלול

. ל"בחו הונפקו או נסחרים שלהם הבסיס נכסי אשר אחרים בנכסים או בנגזרים

 החברה דעת שיקול פי על תושקע, לעיל כמפורט יושקעו שלא המסלול נכסי יתרת

 .התחוקתי ההסדר להוראות ובכפוף המנהלת

בהתאם להוראות תקנות קופת , בניהול אישי השתלמות קרן מנהלת החברה, בנוסף

 .לעיל 6לפרטים נוספים ראה סעיף . גמל בניהול אישי

   ושירותים פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים  .7.9

  

 2011שנת  2012שנת  2013שנת  

הכנסות החברה מפעילות קרנות 

 )*ח"שבאלפי (ההשתלמות 

84,293 86,311 88,190 

- ב(השיעור מסך הכנסות החברה 

%( 

46.49 41.71 40.26 

    נטו, דמי ניהול* 
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   עמיתים .7.10

, חשבונות עמיתים 183,338בכל קרנות ההשתלמות מנוהלים , 31.12.2013נכון ליום 

  ".עצמאי"חשבונות במעמד  34,851 -ו" שכיר"חשבונות במעמד  148,487מהם 

לחברה אין עמית , כמו כן. לחברה אין תלות בעמית כלשהו בתחום קרנות ההשתלמות

או יותר מסך הכנסותיהן  10%ח מהוות "שהכנסות הקרן ממנו נכון למועד עריכת הדו

  .  של קרנות אלה על פי דוחותיהם המאוחדים של הקרנות

בדוח ' נא ראה פירוט בפרק ד –משיכות והעברות , למידע נוסף על סכומי הפקדות

  .של החברה הדירקטוריון

  קופות מרכזיות לפיצויים –תחום פעילות  .8

 מידע כללי על תחום הפעילות .8.1

  . קופות מרכזיות לפיצויים פעילות בשנת הדוח 5בניהולה של החברה 

 2סעיף למידע אודות תחום הפעילות ולפירוט שמות הקופות בתחום פעילות זה ראה 

    .לעיל בדוח זה

  מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלים בו .8.2

ח "התשס, )3' תיקון מס( )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  לחקיקתעד 

היוו קופות הגמל המרכזיות לפיצויים מכשיר עזר למעסיקים המאפשר  ,2008 –

העמית בקופה . למעסיקהפקדת כספים על חשבון פיצויי פיטורין בשילוב הטבות מס 

הפקדות לקופת גמל מרכזית , בהתאם לתיקון האמור. מרכזית לפיצויים הינו המעסיק

שהפקידו ) מעסיקים(וזאת רק בגין עמיתים  ,31.12.2010עד ליום  הותרולפיצויים 

ורק ביחס  31.12.2007לקופות מרכזיות לפיצויים במהלך התקופה שמסתיימת ביום 

בהתאם . 2007בעבור חודש דצמבר של שנת לעובדים קיימים עבורם בוצעו הפקדות 

לפתוח קופות מרכזיות היה לא ניתן , 31.12.2010ועד  2008החל משנת  ,לאמור

רק בגין עובדים שהופקדו עבורם  יוהם חדשות וההפקדות לקופות הקיימות לפיצויי

לא ניתן להמשיך  2011בשנת ינואר חודש החל מ. כאמור 2007כספים בדצמבר 

  . ולהפקיד כספים גם בחשבונות קיימים בקופות גמל מרכזיות לפיצויים

המרכזיות  וכל זמן שתמשכנה הקופות, עד למועדים המפורטים בתיקון המפורט לעיל

על פעילותן של הקופות הוראות הדין החלות , בהתאם לאמור לעיל, את פעילותן

הוראות חוק , הגמלתקנות קופות , הוראות חוק קופות גמל ,בין היתר, המרכזיות הינן

הוראות הממונה על שוק ו תקנוני הקופות, להלן וכן 23 בסעיףנוספות כמפורט בהמשך 

  .  ורסמות מעת לעתכפי שמפ, ההון ביטוח וחסכון

, בין היתר, תקנון מתאים הכוללמתבצע על בסיס  קופה מרכזית לפיצוייםניהול 

נוהל , הוראות לעניין הפקדות המעסיקים את כספי הפיצויים עבור עובדיהם בקופה

שיעור דמי הניהול המרביים , או העברת כספים מקופה אחת לאחרת/משיכת הכספים ו

שינוי בו מובאים  כל, בהתאם להוראות הדין. שאותם רשאית הקופה לגבות מעמיתיה

כל תקנוני קופות הגמל המרכזיות . נה על שוק ההון במשרד האוצרלאישור הממו

  .בניהול החברה קיבלו אישור כנדרשלפיצויים אשר 
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   :החברהמידע כספי ונתונים על פעילות  .8.3

 
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 2013  2012  2011 

 ₪אלפי  

 נטו , הכנסות מדמי ניהול
 

11,311  13,308  15,308 

 נטו, אחרותהכנסות 
54  81  77 

 עלויות המיוחסות לתחום הפעילות
8,387  9,214  10,535 

 רווח לפני מיסים מתחום הפעילות
2,978  4,176  4,850 

סך זכויות (סך נכסים מנוהלים 

 )העמיתים
1,057,569  1,115,673  1,123,100 

משיכות והעברות , סך הפקדות

 )צבירה נטו(
)123,722(  )85,836(  )112,600 ( 

 
 אחוזים

 )0.77(  8.48  7.36 תשואות ממוצעות נומינליות ברוטו 

   הסבר לנתוני הטבלה 

הינו  2012לעומת שנת  2013בהכנסות מדמי ניהול בשנת  הקיטון  -" נטו, דמי ניהול"

בהכנסות כאמור הושפע בעיקר מקיטון בדמי הניהול  הקיטון. 15%בשיעור של 

בהיקף הנכס המנוהל על  האמור הקיטון. הנכס המנוהל בהיקף מקיטון וכן, הממוצעים

נטו במהלך  השליליתנבע בעיקרו מהצבירה , ")הנכס הממוצע: "להלן(ידי החברה 

    .כאמור, אלה לקופות הפקדות על מהאיסור כתוצאההשנה 

הינן הכנסות אשר נוצרו מפעילות השקעה של ההון העצמי  –" נטו, הכנסות אחרות"

לכל אחד מתחומי הפעילות לפי משקל הנכסים של הכנסות אלו מיוחסות . של החברה

   .תחום הפעילות לסוף השנה מתוך סך הנכסים שמנהלת החברה

 -מו לסך של כעלויות אלו הסתכ 2013בשנת   -" עלויות המיוחסות לתחום הפעילות"

. הנהלה וכלליות והוצאות מימון, וכוללות הוצאות דמי ניהול ח"שאלפי  8,387

ההוצאות יוחסו לכל אחד מתחומי הפעילות לפי משקל הנכסים של תחום הפעילות 

      .לסוף השנה מתוך סך הנכסים שמנהלת החברה

 .לעיל 6.3ראה הגדרה בסעיף  –" תשואות ממוצעות נומינליות ברוטו"

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .8.4

 31.12.2012ליום ₪ מיליוני   1,116מסך של  קטןסך היקף נכסי הקופות המרכזיות 

הכנסות החברה מניהול קופות מרכזיות . 31.12.2013ח ליום "ש מיליוני 1,058לסך של 

 13.3 -לעומת סך של כ, ח"ש מיליוני 11.3 -לסך של כ 2013לפיצויים הגיעו בשנת 
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בהיקף הנכס המנוהל על ידי החברה נבע  הקיטון, כאמור. 2012ח בשנת "ש מיליוני

    .נטו במהלך השנה השליליתבעיקרו מהצבירה 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות .8.5

 . לעיל 8.2וסעיף  5.4סעיף ראה 

  החלים בהם  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים .8.6

להערכת החברה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום קופות  5.5בסעיף בנוסף לאמור 

 5.5בסעיף הינם אותם הגורמים המצוינים , ח"לתקופת הדומרכזיות לפיצויים נכון 

וייעוץ ביחס לקופות מרכזיות לפיצויים אינו דורש רישיון  שיווק: באבחנה אחת, לעיל

לא ניתן להפקיד  31.12.2010החל מיום יוזכר כי , עם זאת. מכוח חוק הייעוץ הפנסיוני

  .כספים לקופות גמל מרכזיות לפיצויים כאמור

  הניהולדמי  .8.7

דמי הניהול , יחד עם זאת. לשנה 2%דמי הניהול שהחברה רשאית לגבות הנם עד 

   :ח היו כדלקמן"מוצעים שנגבו בפועל  על ידי החברה המנהלת בשנת הדוהמ

 באחוזים שיעור דמי הניהול שם הקופה

 0.75 אקסלנס פיצויים זהב

 1.06 אקסלנס מרכזית לפיצויים

 1.31 אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין

 0.81  אקסלנס טפחות מרכזית

 0.82 מסלול שקלי –אקסלנס משכית 

 0.79 מסלול כללי –משכית אקסלנס 

 1.70 ח"מסלול מט –אקסלנס משכית 

 0.98 מסלול מניות  –אקסלנס משכית 

 0.68 מסלול שקלי טווח קצר –אקסלנס משכית 

 0.75 מסלול צמוד מדד –אקסלנס משכית 

 

 ושירותים מוצרים  .8.8

 שם הקופה

  
צבירה נטו 

בשנת 

2013  

 

 

היקף נכסים 

, מנוהלים

  נטו

31.12.2013 

 

   

 ח"ש אלפי
 

 (14,926)   אקסלנס מרכזית לפיצויים

 

142,403  
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 (64,499)   אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין

 

473,374  
 

 (4,880)   אקסלנס פיצויים זהב

 

232,273  
 

  7,304   מרכזית טפחותאקסלנס 

 

22,191  
 

 4,944    כללי משכית אקסלנס

 

42,990   

 (3,640)    מנייתי משכית אקסלנס

 

4,210  

 (10,443)    שקלי משכית אקסלנס

 

34,866  

 (1,079)    קצר טווח שקלי משכית אקסלנס

 

11,878  

 (36,002)    מדד צמוד משכית אקסלנס

 

92,939  

 (501)    ח"מט משכית אקסלנס

 

444  

  

  : השקעה מסלולי

  :מסלולי השקעה 7 כללה" אקסלנס משכית"ח קופת הגמל "הדו בשנת

  ;מנכסי המסלול יושקעו בנכסים שקליים 60%לפחות  - מסלול שקלי  .1

נכסי המסלול יושקעו לפי שיקול הדעת של ועדת ההשקעות של  - מסלול כללי  .2

 ;החברה המנהלת

  ;ח"מנכסי המסלול יושקעו באפיקים צמודי מט 60%לפחות  - יח"מסלול מט .3

  ;מנכסי המסלול יושקעו במניות 50%לפחות  -מסלול מנייתי  .4

מנכסי המסלול יושקעו באפיקים שקליים שמועד  100% -מסלול שקלי טווח קצר  .5

  ;פדיונם אינו עולה על שנה

 ;מנכסי המסלול יושקעו באפיקים  צמודי מדד 70%לפחות  -מסלול צמוד מדד  .6

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  .8.9

 2011שנת  2012שנת  2013שנת  

הכנסות החברה מפעילות 

הקופות המרכזיות 

 )*ח"שבאלפי (לפיצויים 

11,311 13,308 15,308 
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השיעור מסך הכנסות 

 )%-ב(החברה 

6.24 6.43 6.99 

  נטו, דמי ניהול*

  

  עמיתים  .8.10

חשבונות  8,307בקופות המרכזיות לפיצויים מנוהלים  , 2013בדצמבר  31 נכון ליום

      .עמיתים

, מוסדר בהוראות חוק קופות הגמל וכן ןהקופות לבין עמיתיהאופי היחסים בין 

בהוראות חוזרים של הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון , בתקנות קופות הגמל וכן

לא ניתן להפקיד כספים לקופות גמל  31.12.2010החל מיום , כאמור. במשרד האוצר

  . מרכזיות לפיצויים כאמור

 לחברה אין, כמו כן. קופות מרכזיות לפיצויים לחברה אין תלות בעמית כלשהו בתחום

או יותר מסך  10%ח מהוות "שהכנסות הקופה ממנו נכון למועד עריכת הדועמית 

  .  הכנסותיהן של קופות אלה על פי דוחותיהם המאוחדים של הקופות

בדוח ' ראה פירוט בפרק ד –משיכות והעברות , סכומי הפקדותלמידע נוסף על 

  .החברההדירקטוריון של 

  - )קרנות פנסיה(קופות גמל משלמות לקצבה ניהול  –תחום פעילות  .9

 מידע כללי על תחום פעילות קרנות הפנסיה  .9.1

המיועד , קרנות הפנסיה מהוות מכשיר חסכון פנסיוני ארוך טווח המשלב הטבות מס

 .לשכירים  ועצמאיים במשק

: להלן(" נשואה פנסיה אקסלנס": מסוג מקיפה חדשהבניהולה של החברה קרן פנסיה 

 "אקסלנס נשואה פנסיה חסכון" :מסוג  כללית חדשהוקרן פנסיה  )"הקרן המקיפה"

  ").הקרן הכללית: "להלן(

ביטוח , פנסיה(החברה והקרנות פועלות בשוק הביטוח והחיסכון הפנסיוני לטווח ארוך 

סוציאלי מערכת קרנות הפנסיה היא חלק מן הרובד השני של מערכת הביטחון ה). וגמל

המהווה נדבך , החיסכון הפנסיוני הינו חסכון ייעודי לטווח ארוך. במדינת ישראל

  . מרכזי בהבטחת הביטחון הכלכלי של משקי הבית בישראל

קרן פנסיה מקיפה מעניקה חסכון לגיל פרישה בתוספת כיסויים ביטוחיים למקרי 

. א כיסויים ביטוחיםלל, קרן פנסיה כללית מעניקה חסכון לגיל פרישה. מוות ונכות

  . זכאי לקבל קצבה כל ימי חייו, עמית בקרן פנסיה המגיע לגיל פרישה

, 1.1.2008ביחס להפקדות שהופקדו בקופות גמל החל מיום , 3' בעקבות תיקון מס

על , העמית נדרש להעביר את הצבירה בגין הפקדות אלו לקרן פנסיה או לחברת ביטוח

  . מאלי בדרך של קצבהמנת למשוך את סכום הקצבה המיני

זכויות העמיתים בה מושפעות , ניתן לראות בקרן פנסיה כקרן ביטוח הדדי וככזו

ובכלל זה , מהתשואות על תיק ההשקעות וגם מנתונים דמוגרפים של כלל עמיתי הקרן
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ההנחות האקטואריות . תוחלת החיים וזכויות יתר של העמיתים, מצבם הבריאותי

  . נבחנות מעת לעת ומשפיעות על זכויות כלל העמיתים בקרן הפנסיה

ח "בא לידי ביטוי גם בהנפקת אג, עידודה של המדינה לחסכון באמצעות קרנות פנסיה

 -לפני הלקבלת פנסיה  לגבי עמיתים שהיו זכאים(מהנכסים  30%מיועדות בשיעור של 

הנושאות " ערד"אגרות חוב מסוג (בריבית שנתית מובטחת , )70%בשיעור של  1.1.2004

  ). לשנה 4.8%-ריבית ריאלי בשיעור של כ

, )ביטוח(הוראות הדין החלות על קרנות הפנסיה הן חוק הפיקוח על שירותים פיננסים 

כללים (תקנות מס הכנסה , מלחוק קופות הג) "חוק הפיקוח": להלן( 1981 –א "התשמ

הוראות , ")תקנות מס הכנסה": להלן( 1964 –ד "התשכ, )לאישור ולניהול קופות גמל

כפי שמפורסמות מעת , הוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, חוק נוספות וכן

  . לעת

 חדשה הפנסיה קרן -הפנסיה קרנות ניהול פעילות מכירת הושלמה 31.12.2013 ביום .9.2

 פנסיה נשואהאקסלנס " כללית החדשה הפנסיה וקרן" פנסיה נשואהאקסלנס " מקיפה

תחום מבנה  .לעיל 1.4.10 בסעיף כמפורט, מ"בע וגמל פנסיה הפניקס לחברת, "חסכון

 .הפעילות והשינויים החלים בו

הקמת קרן פנסיה מחייבת הגשת תקנון מתאים לאישור המפקח על הביטוח במשרד 

נוהל משיכת הכספים , הוראות בעניין הפקדת כספים בקרן, בין היתר, האוצר הכולל

שיעור דמי הניהול המרביים , פירוט מסלולי ביטוח, גמל קופות ביןאו העברת כספים /ו

הקרן והוראות נוספות בנושא פעילות שאותם רשאית החברה המנהלת לגבות מעמיתי 

תקנוני קרנות הפנסיה וכל , בהתאם להוראות הדין. זכויות וחובות עמיתיה, הקרן

   .שינוי בהם מובאים לאישור המפקח על הביטוח

 מידע כספי לגבי תחום הפעילות  .9.3

בהתאם להוראות הדין החלות על , החברה מנהלת את פעילות שתי הקרנות שבניהולה

בהתאם זכאית החברה לדמי ניהול מעמיתי קרנות הפנסיה בשיעור מתוך . פעילותה

 . או בשיעור קבוע מתוך הצבירה/ו") דמי גמולים:"להלן(הפקדות העמיתים לקרן 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 2011 2012 2013 הכנסות מדמי ניהול

 ח"אלפי ש 

דמי ניהול מקרן הפנסיה המקיפה מתוך 

 דמי הגמולים

1,462 1,459 1,406 

דמי ניהול מקרן הפנסיה המקיפה מתוך 

 סך הנכסים

1,170 1,052 981 

 2,034 1,927 1,511 דמי ניהול מהקרן הכללית
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 4,421 4,438 4,143 כ דמי ניהול "סה

 1,161 1,261 876  רווח לפני מס

סכום הנכסים המנוהלים בקרן הפנסיה 

 המקיפה

287,839 252,213 221,249 

סכום הנכסים המנוהלים בקרן הפנסיה 

 הכללית

126,815 127,896 128,771 

 350,020 380,109 414,654  סכום הנכסים המנוהלים

דמי גמולים שהתקבלו בקרן הפנסיה 

 המקיפה

31,578 29,111 26,373 

 4,201 3,431 2,885 דמי גמולים שהתקבלו בקרן הכללית 

 30,574 32,542 34,463  כ דמי גמולים שהתקבלו "סה

  

 :ללן פירוט ההתפתחויות בכל אחד מהנתונים המפורטים לעילה

 בהשוואה הפנסיה מקרנותבהכנסות מדמי ניהול  7% -כ של קיטון חל 2013בשנת 

של  הממוצעים הניהול בדמימירידה  בעיקר מקיטון נבע האמור הקיטון. 2012שנת ל

  .בשל הורדת תקרת דמי הניהול, הקרן הכללית

  . 2012ביחס לשנת  9% -בשיעור של כ גדלהיקף הנכסים המנוהלים בשתי הקרנות 

   .2012ביחס לשנת  4% - בדמי הגמולים בשיעור של כ גידולהיה  2013בשנת 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות  .9.4

הרפורמה בקרנות על אף השינויים שאירעו בתחום קרנות הפנסיה החדשות במסגרת 

על אף השינויים בתקנות קופות הגמל ובכלל זה הטלת , וכן, הפנסיה ורפורמת בכר

" רובד ראשון"החובה על עמיתים עצמאיים בקופות הגמל לתגמולים להפקדה ל

לא היה שינוי משמעותי במספר העמיתים , )ואילך 1961לילידי (לקופות גמל לקצבה 

   .החקיקהשהצטרפו אל הקרן בעקבות שינויי 

 במאפייני הלקוחות בתחומי הפעילות ביחס לא חלו שינויים מהותייםבשנה האחרונה 

בעקבות השינויים בחקיקה ועקב התחרות בשוק התפתחה , יחד עם זאת. 2012לשנת 

והמעסיקים המפקידים עבור , מודעות לתחום לחיסכון הפנסיוני בקרב העמיתים

  .  עובדיהם

, בקרנות הפנסיה שבניהול החברה 2013בירה בשנת הצ -צבירות בקרנות הפנסיה 

  4  -בסך של כ חיוביתלעומת צבירה , ח"מיליוני ש 10 -של כ חיוביהסתכמה לכדי סך 

    .2012ח בשנת "מיליוני ש
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 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .9.5

לסך  31.12.2012ליום  ח"שמיליוני  380 -כ מסך של גדלסך היקף נכסי קרנות הפנסיה 

 הכנסות החברה מדמי הניהול שנגבו מקרנות. 31.12.2013ח ליום "שמיליוני  415 -כשל 

מיליוני  4.4 -לעומת סך של כ, ח"מיליוני ש 4.1 - לסך של כ 2013פנסיה הגיעו בשנת 

שהושגו  החיוביותבשל התשואות בהיקף הנכסים נבע בעיקר  השינוי .2012ח בשנת "ש

    .ח"בשווקים הפיננסים במהלך שנת הדו העליותבשל 

ח נמשכה התחרות העזה בין החברות המנהלות שבאה לידי ביטוי "שנת הדו במהלך

מגמה של מכירה אגרסיבית באמצעות סוכני הביטוח ובתשלום עמלות בהמשך ה

 דמי ירידת להשפעת בתוספת, כל אלה, גבוהות השוחקות את הרווחיות בתחום

    .לירידה ברווחיות בתחום ניהול קרנות פנסיההובילו , הניהול

 הצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהםהגורמי  .9.6

לעיל  5.5מעבר לגורמי ההצלחה המצוינים בסעיף , להערכת הנהלת החברה

יש משמעות לגודל הנכס המנוהל על ההצלחה , ל"והרלוונטיים גם לתחום הפעילות הנ

זה שחלק ניכר מהעלויות הינו קבוע ואינו תלוי היקף נכס במובן , בתחום הפעילות

  .מנוהל

 )  נותני השירותים(שינויים במערך הספקים לתחום הפעילות  .9.7

 הפצת מוצרי. במערך הספקים של קרנות הפנסיה מהותיבשנת הדוח לא היה שינוי 

 מכירות ישירות ,היינוד –החברה בתחום הפעילות נעשית באמצעי ההפצה המסורתיים 

כמו כן . על ידי משווקים עובדי החברה ומכירות באמצעות סוכני ביטוח מורשים

החברה התקשרה עם מרבית הבנקים בישראל בהסכמי הפצה ביחס לכלל המוצרים 

לפרטים נוספים אודות מערך . קרנות הפנסיה, ידה ובכלל זה-הפנסיונים המנוהלים על

  . להלן 11השיווק וההפצה של החברה ראה סעיף 

 ליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  תח .9.8

מוצרי החיסכון העומדים כתחליף לקרנות פנסיה הנם  ,5.8בנוסף לאמור בסעיף 

השינויים הצפויים . קרנות פנסיה אחרות, תכניות ביטוח המנהלים וכן, בעיקר

בביטוחי  הקצבה וביטול מקדמי התכנית להגברת התחרות(המתוארים בדוח זה 

למעט (עתידים להגביר את התחליפיות בין המוצרים הפנסיונים השונים , )מנהליםה

 23לפרטים נוספים אודות התכנית להגברת התחרות ראה סעיף ). קרנות השתלמות

  . להלן

, לעיל 5.9בנוסף לאמור בסעיף מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו  

פיין במספר רב של קרנות פנסיה דומות תחום פעילות קרנות הפנסיה החדשות מאו

חלק מקרנות הפנסיה המקיפות הפועלות בשוק הינן בעלות היקף פעילות . מתחרות

גדול ומשמעותי הפועלות באמצעות הורדת דמי ניהול ומתן הנחות מפליגות בדמי 

דבר הגורם להגברת הניידות בין הגופים הגדולים לבין הגופים המתחרים , הניהול

בקרנות הפנסיה השייכות לחברות הביטוח ניכרת מגמה של מכירה  ,נוסףב. החדשים

אגרסיבית באמצעות סוכני הביטוח ובתשלום עמלות גבוהות השוחקות כמעט לחלוטין 
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בעיקר בתחרות  דבר הגורם לקרנות הפנסיה הצעירות להתמקד, את הרווחיות בתחום

  .על תשואות

על עמיתים , בין היתר, גרתו הוטלהבמס, לתקנות קופות הגמל 3' על אף תיקון מס

, "לרובד ראשון לקצבה"החובה לבצע הפקדה ) ואילך 1961ילידי שנת (עצמאיים 

התיקון האמור לא הגביר באופן , ח"נכון למועד הדו, ובניגוד להערכות החברה

 3' החברה מעריכה כי תיקון מס, יחד עם זאת. משמעותי את היקף ההפקדות לקרן

 אשר 2005 –ה "התשס, )קופות גמל(ח על שירותים פיננסיים שנערך בחוק הפיקו

יביא לשינוי , לקצבה 01.01.2008במסגרתו שונה ייעוד הכספים שהופקדו החל מיום 

בשלב זה אין באפשרות החברה להעריך , בהתנהלות שוק החסכון ארוך הטווח אולם

  . את אופי השינוי

קרנות הפנסיה ניהול הושלמה מכירת  31.12.2014ביום , לעיל 1.4.10 מפורט בסעיףכ

  .מ"להפניקס פנסיה וגמל בע

  ניהול דמי  .9.9

-2011להלן יוצגו שיעורי דמי הניהול הסטטוטוריים ודמי הניהול שנגבו בפועל בשנים 

2013.  

שיעור דמי ניהול  

בשנת  סטטוטוריים

 ח"הדו

2013 2012 2011 

מדמי  מנכסים מדמי גמולים

 גמולים 

מדמי  מנכסים

 גמולים

מדמי  מנכסים

 גמולים

 מנכסים

אקסלנס  

נשואה 

 פנסיה

6.00% 0.50% 4.64% 0.43% 5.01% 0.44% 5.33% 0.45% 

אקסלנס  

נשואה 

פנסיה 

 חסכון

4.00% 1.10% - 0.96% - 1.62% - 1.62% 

  .להלן 23לפרטים אודות ההפחתה במבנה ובשיעור דמי הניהול ראה סעיף 

 ניהול ההשקעות בקרנות הפנסיה  מדיניות .9.10

בקרנות הפנסיה מונהגת מדיניות השקעה שונה לעמיתים שטרם פרשו ולמקבלי קצבה 

") זכאים קיימים(" 01.01.2004בקרן המקיפה שפרשו עד  קצבהלמקבלי ). פנסיונרים(

  .ישנה מדיניות השקעה שונה

מגדירה ועדת ההשקעות את , על בסיס המדיניות שנקבעת על ידי דירקטוריון החברה

של , )בהיוועצות עם ועדת האשראי(הכללית ואת מדיניות האשראי  ההשקעותמדיניות 

את מדיניות ההשקעות , בין היתר, ועדת ההשקעות קובעת. כל אחת מהקרנות

וכן את אפיקי , דל ועיתוי ההשקעהסדרי הגו, אופיין, אופן ביצוע ההשקעות, הספציפית

  .   ב"ההשקעה וכיו
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מתבצע בנפרד ובמובחן על ידי מנהלי , יישום הנחיות ועדת ההשקעות וביצוען בפועל

  . ההשקעות

 התוצאות העסקיות. המנהלת נכסי קרנות הפנסיה אינם רשומים במאזני החברה

 . בקשר עם נכסי קרנות הפנסיה נזקפות לעמיתי הקרנות כאמור

 31.12.2013ליום " אקסלנס נשואה פנסיה"בקרן הפנסיה  הנכסיםתפלגות ה

  :)באחוזים(

 30 אגרות חוב מיועדות

 9 מזומנים ושווי מזומנים

 12 ח ממשלתיות סחירות"אג

 10 ח קונצרניות סחירות"אג

 37 ע סחירים אחרים"מניות וני

 2 פקדונות והלוואות

 - אחרים

 100% כ נכסים"סה

  

 31.12.2013ליום " אקסלנס נשואה פנסיה חיסכון"בקרן הפנסיה  הנכסיםהתפלגות 

  :)באחוזים(

 6 מזומנים ושווי מזומנים

 65 ח ממשלתיות סחירות"אג

 8 ח קונצרניות סחירות"אג

 19 ע סחירים אחרים"מניות וני

 1 פקדונות והלוואות

 1 אחרים

 100% כ נכסים"סה
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 י החברה"פירוט אודות קרנות הפנסיה המנוהלות ע -מוצרים ושירותים  .9.11

 מידע כללי  -קרן הפנסיה המקיפה 

 המכילה את שלושת רכיבי, מקיפה מסוג זכויות הקרן הינה קרן פנסיה .9.11.1

מגוון , בנוסף למרכיב החיסכון שבה, ומציעה, )נכות ושארים, זקנה(הפנסיה 

. של מסלולי פנסיה הכוללים כיסויים ביטוחיים למקרי נכות ולמקרי פטירה

הכספים , היינו(קרן הפנסיה המקיפה משקיעה את דמי הגמולים של העמיתים 

על פי . בהתאם לתקנות ניהול קופות גמל, )המתקבלים מהפקדות העמיתים

משווי  30%-הקרן מחויבת להשקיע שיעור שלא יפחת מ, תקנות מס הכנסה

  ".ערד"נכסיה באגרות חוב מיועדות מסוג 

 מרבית מן העמיתים המבוטחים בקרן משתייכים, נכון למועד הגשת דוח זה

) 4(, עמיתים עצמאיים) 3(, חברי קיבוצים) 2(, החקלאי) 1: (למגזרים הבאים

  .מיות ועובדי מדינהעובדי רשויות מקו

פרסם משרד האוצר חוזר פנסיה , 2009באפריל  5ביום  -עמיתי תקופת הביניים

מארס -לטיפול בעמיתים שהצטרפו לקרנות הפנסיה בחודשים ינואר עקרונות"

  "). עמיתי תקופת הביניים: "להלן" (1995

לחוזר פנסיה בנושא עקרונות לעמיתים  תיקון פורסם 2010בחודש אוקטובר 

החוזר האמור קבע . 1995מרס -הצטרפו לקרנות פנסיה בחודשים ינוארש

עקרונות לטיפול בעמיתי תקופת הביניים שלא טופלו בהתאם להוראות 

הורחבה , בתיקון לחוזר כאמור. 2002עד  1999הממונה שפורסמו בשנים 

כך שתכלול את כל העמיתים שהצטרפו , הגדרת קבוצת עמיתי תקופת הביניים

, עם פרסום החוזר. 1995למרס  31ועד  1995בינואר  1נסיה בין לקרנות הפ

פנתה החברה למשרד האוצר במכתב המתאר את השתלשלות , 2009בשנת 

לאחר פרסום התיקון . העניינים בטיפולה של החברה בעמיתי תקופת הביניים

פנתה החברה בכתב לקרן הביטוח והפנסיה לפועלים חקלאים ובלתי , לחוזר

במטרה לפעול , ")הקרן הותיקה: "להלן(בניהול מיוחד  –שראל  מקצועיים בי

  . להעברת עמיתי תקופת הביניים לקרן הותיקה

  

  כספי ונתונים על פעילות הקרןמידע  .9.11.2

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 2013  2012   2011  

 ₪אלפי  

      

הכנסות מדמי ניהול שנגבו 

 נטו, מתוך דמי הגמולים
1,462 

 
 

1,459  
  

1,406 
הכנסות מדמי ניהול שנגבו 

 נטו, מתוך סך נכסים
1,170 

 
 

1,052  
  
981 

  נטו, הכנסות אחרות

15  18  15 
עלויות המיוחסות לתחום 

2,283  2,083  2,076 
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 הפעילות

רווח לפני מיסים מתחום 

 הפעילות
364 

 
326  326 

סך (סך נכסים מנוהלים 

 )זכויות העמיתים
287,839 

 

252,213  221,249 
 *סך דמי גמולים 

31,578  29,111  26,373 
  מגופים אחרים לא כולל העברות *            

   הסבר לנתוני הטבלה

 2012לעומת שנת  2013בהכנסות מדמי ניהול בשנת  הגידול  - " נטו, דמי ניהול"

בהיקף  מהגידולבהכנסות כאמור הושפע בעיקר  הגידול. 4.8%הינו בשיעור של 

 נבע בעיקרואשר , ")הנכס הממוצע: "להלן(הנכסים המנוהל על ידי החברה 

  .ח"בהתאם למגמה הכללית בשווקים במהלך שנת הדו החיוביותמהתשואות 

הינן הכנסות אשר נוצרו מפעילות השקעה של ההון  –" נטו, הכנסות אחרות"

הפעילות לפי הכנסות אלו מיוחסות לכל אחד מתחומי . העצמי של החברה

משקל הנכסים של תחום הפעילות לסוף השנה מתוך סך הנכסים שמנהלת 

   .החברה

עלויות אלו הסתכמו לסך  2013בשנת   -" עלויות המיוחסות לתחום הפעילות"

הוצאות ו, הנהלה וכלליות, וכוללות הוצאות דמי ניהול ח"ש אלפי 2,283  -של כ

יוחסו לכל אחד מתחומי הפעילות לפי משקל הנכסים של  ההוצאות. מימון

   .תחום הפעילות לסוף השנה מתוך סך הנכסים שמנהלת החברה

  

   :)תשואות פיננסיות(מידע כספי 

תשואה שנתית  ברוטו על כלל תיק  
  (%)ההשקעות 

  
 

2013  

2012  

8.15  

7.80  

2011  )1.84(  

2010 9.74 

2009 23.55 

2008 )10.37( 

2007 6.60 

2006 8.89 

2005 11.13 

  

  

  
 9.18 שנים אחרונות 5 -תשואה ממוצעת ל
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  ) ח"שנתונים כספיים באלפי ( ריכוז תוצאות הפעילות בקרן פנסיה מקיפה .9.11.3

קרן         

 מקיפה

2013 2012 2011 

 15,518 15,586 18,267 מבוטחים' מס

 2,503 2,474 2,556 פעילים

 12,970 13,056 15,711 לא פעילים

 45 56 59 פנסיונרים

 
 

  

נתונים 

 :מאזניים

   

סך נכסים 

 נטו, מנוהלים

287,839 252,213 221,249 

מבוטחים 

 )זקנה בלבד(

271,734 237,840 207,922 

זכאים 

 קיימים

1,742 1,775 1,824 

 11,503 12,598 14,363 פנסיונרים

 
 

  

נתונים 

 : תוצאתיים

 של הכספי בדוח העמיתים בזכויות תנועות דוח ראה

 הפנסיה

  

 

  : בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו שינויים .9.11.4

 2011שנת  2012שנת  2013שנת  

הכנסות החברה מפעילות קרנות 

 )*ח"שבאלפי (הפנסיה 

2,632 2,511 2,387 

 1.09 1.20 1.45 )%- ב(השיעור מסך הכנסות החברה 

 נטו, דמי ניהול * 

ח נכון ליום "שאלפי  252,213של  -מסך  גדלסך היקף נכסי הקרן  .9.11.4.1

 כתוצאה, 31.12.2013ח נכון ליום "אלפי ש 287,839 -ל 31.12.2012

מתשואה חיובית של הקרן וכן דמי גמולים שהיו גבוהים מסכומי 

 .המשיכות וההעברות החוצה שבוצעו השנה

 2,632סך של ל 2013 בשנת הסתכמוהכנסות החברה מדמי ניהול הקרן  .9.11.4.2

בהכנסות  הגידול, 31.12.2012ח ביום "שאלפי  2,511ח לעומת "שאלפי 

  .בהיקף הנכסים המנוהל מהגידולהחברה נבע 
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כפי שיפורט (שיעורי ההפקדות של עובד ומעביד  הגדלתהגמל בענין 

 משמעותי בסכומי ההפרשות לגידוללא תרם  זה תיקון). להלן 23בסעיף 

    .מצד העמיתים

   הניהולי דמ .9.11.5

מהיתרה הצבורה  0.5%דמי הניהול השנתיים שהקרן רשאית לגבות הנם עד 

מעת לעת מחליטה החברה לתת . מדמי הגמולים השוטפים 6%עד , וכן

   .הנחות בדמי ניהול על בסיס פרטני

 מוצרים ושירותים  .9.11.6

  

   2013דמי גמולים  מועד הקמה

 

  היקף נכסים    

, מנוהלים    

 נטו

  1995ינואר 

הקרן קיבלה רישיון לפעילות ביום 

אולם החלה פעילותה ככל  27.1.96

הקרנות החדשות המקיפות כמתחייב 

 29.03.1995הממשלה מיום חלטת מה

ובהתאם להנחיות להקמת קרנות פנסיה 

 . לעמיתים חדשים

31,758 287,839 

                                 

  ורווחיות מוצרים ושירותים  פילוח הכנסות .9.11.7

הסתכמו הכנסות החברה המנהלת מפעילות הקרן בסך של , 2013בשנת 

 2,387-ו, 2012ח בשנת "אלפי ש 2,511 –ח לעומת סך של כ "שאלפי   2,632

  .2011ח בשנת "שאלפי 

  -עמיתים פעילים ו 2,556 המקיפה הפנסיה בקרן היו 2013שנת  בסוף

 59המאזן היו בקרן  ליום. חשבונות של עמיתים שהקפיאו זכויותיהם 15,711

פנסיית  29 - פנסיית נכות ו 13, שארים – 17: לפי החלוקה, מקבלי פנסיה

  .זקנה

, אופי היחסים בין הקרן לבין עמיתיה מוסדר בהוראות חוק קופות הגמל וכן

בהוראות חוזרים של הממונה על שוק ההון ביטוח , בתקנות קופות הגמל וכן

  .מעת לעתוחסכון במשרד האוצר כפי שמפורסמים 

המעסיק הגדול  רשכא ,מעסיקים גדוליםשהינם לקוחות לקרן ישנם מספר 

מסך   11.09%-מביניהם משלם לקרן דמי גמולים בגין עובדיו בשיעור של כ 

  . ההפקדות לקרן
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  עונתיות .9.11.8

 מרבית מן העמיתים המבוטחים בקרן משתייכים, נכון למועד הגשת דוח זה

עמיתים ) 3(חברי קיבוצים ) 2(החקלאי המגזר ) 1(: למגזרים הבאים

  .עובדי רשויות מקומיות ועובדי מדינה) 4(עצמאיים 

לעובדי ענף החקלאות המפורטים לעיל ניתן לזהות עונתיות  ביחס

בתשלומים לקרן הנובעת מהעסקת עובדים בהתאם לעונות השנה וצרכי 

ניתוח כלל נתוני הקרן מלמד כי לא ניתן לטעון על קיומה של , אולם. הגידול

   .עונתיות בהפקדות לקרן

  ביטוח משנה .9.11.9

לחברה המנהלת לרכוש עבור אישר הדירקטוריון , 2009במהלך חודש מאי 

התקשרה החברה במסמך  1.6.2009- החל מ. עמיתי הקרן ביטוח משנה

: להלן( SCOR –עקרונות עם מבטח משנה שהינו תאגיד ביטוח השוויצרי 

לרכישת ביטוח משנה עבור עמיתי קרן הפנסיה המקיפה , ")מבטח המשנה"

 23.12.2010וביום ) על אף שלא הייתה מוטלת עליה החובה לעשות כן(

ביטוח המשנה . התקשרה החברה בהסכם מפורט לרכישת הביטוח כאמור

כיסוי בשיעור קבוע  –" Quota Share"שנרכש עבור עמיתי הקרן הינו מסוג 

הקבוצה או החברה אינן זכאיות לעמלות ממבטח המשנה בגין . מכל תביעה

ני מסיכו 90%קרן הפנסיה מבטחת , בהתאם לתנאי הביטוח. ביטוח המשנה

החל  . שנים 5-תוקף ההסכם הוא ל. נכות ופטירה אצל מבטח המשנה

הוזלו תעריפי הביטוח לעמיתים בקרנות הפנסיה בהוראת  2013מחודש יולי 

הופחתו תשלומי הפרמיות , כתוצאה מהוראה זו. הממונה על שוק הון

מתקיימים דיונים בנוגע לעדכון תנאי , ונכון לתקופת הדוח, למבטח המשנה

  רות עימוההתקש

 אלפי 13 -כ של כספי בהיקף תביעות' מס לקרן הוגשו ח"הדו שנת במהלך

 יישא המשנה מבטח, הפוליסה ולתנאי המשנה ביטוח להסכם בהתאם. ח"ש

 מבטח עם ההתקשרות מיום זכאותם מועד אשר התביעות מסכום 90% -בכ

  .06/2009 קרי, המשנה

   משנה ממבטח המתקבלות העמלות  הסכם תיאור .9.11.10

עניק כיסוי ביטוחי למקרי נכות ממבטח המשנה , על פי הוראות ההסכם

מהסיכון בתמורה  90%-שא בנוכאשר מבטח המשנה , ומוות שיתרחשו בקרן

 מעביריםי המבטח ואשר "מהפרמיות לכיסויים ביטוחים שמכוסים ע 90%-ל

בשיעורים שנקבעו בהסכם ובכפוף לסכומי הגבייה שיקבעו על פי כל (אליו 

הוראות שונות לעניין חיתום וקבלת , במסגרת ההסכם נקבעו בין היתר ).דין

תנאי קבלה , כללי דיווח ויישוב תביעות, עמיתים לקרן הפנסיה המקיפה

  . ב"פקולטטיביים במקרים מסוימים וכיו

  . הסכם ביטוח המשנההמשנה אינו משלם עמלה לחברה בגין  מבטח
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 A+ )Positiveבדירוג ק אליו משתייך מבטח המשנה מחזי, תאגיד סקור

Outlook (חברת של S&P.  

 ח"ש אלפי 1,784 של בסך משנה ביטוח דמי הוצאות נרשמו הדוח בשנת

  .2012 בשנת ח"ש אלפי 335 של סך לעומת

 קרן הפנסיה הכללית   

  מידע כללי .9.11.11

הקרן מיועדת . בניהולה של החברה קרן פנסיה אחת מסוג כללית יסוד

בהתאם לתקנון . לתשלום פנסיה בלבד ללא רכיבי ביטוח לנכות ושאירים

מאפשרת הקרן , הקרן ובשונה מקרן הפנסיה המקיפה שבניהול החברה

לעמיתיה קבלת קצבת זקנה בגיל פרישה גם בגין הפקדת כספים חד פעמית 

הקרן . פשרות של הפקדת תקבולים חודשיים שוטפיםוזאת בנוסף לא

 .מנכסי הקרן בהשקעות חופשיות 100%משקיעה 

 מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלים בו .9.11.12

מרכיב חיסכון פנסיוני ארוך טווח המשלב הטבות מס  מהווהקרן הפנסיה 

הקרן הנה קרן פנסיה חדשה כללית אשר החלה . לשכירים ועצמאיים במשק

    .2005בספטמבר  את פעילותה

   הקרןמידע כספי ונתונים על פעילות  .9.11.13

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 2013  2012  2011 

 ₪אלפי  

 2,034  1,927  1,511 נטו , הכנסות מדמי ניהול

 7 נטו, הכנסות אחרות
 

9 
 

9 

עלויות המיוחסות לתחום 

 הפעילות

1,006 
 

1,056 
 

1,208 

 512 רווח לפני מיסים
 

852 
 

835 

סך זכויות (סך נכסים מנוהלים 

 )העמיתים
126,815 

 
127,896 

 
128,771 

 4,201  3,431  2,885 *דמי גמולים 

      
  מגופים אחריםלא כולל העברות *                   

  הסבר לנתוני הטבלה 

לעומת שנת  2013בהכנסות מדמי ניהול בשנת  הקיטון  -" נטו, דמי ניהול"

  .הממוצעים הניהול דמי מירידת בעיקרנובע ו 22% -כהינו בשיעור של  2012

הינן הכנסות אשר נוצרו מפעילות השקעה של ההון  –" נטו, הכנסות אחרות"

הכנסות  אלו מיוחסות לכל אחד מתחומי הפעילות לפי . העצמי של החברה
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הפעילות לסוף השנה מתוך סך הנכסים שמנהלת משקל הנכסים של תחום 

  . החברה

עלויות אלו הסתכמו  2013בשנת   -" עלויות המיוחסות לתחום הפעילות"

, הנהלה וכלליות, ח וכוללות הוצאות דמי ניהול"שאלפי  1,006 -לסך של כ

 ההוצאות יוחסו לכל אחד מתחומי הפעילות לפי משקל. הוצאות מימוןו

  .שנה מתוך סך הנכסים שמנהלת החברהילות לסוף ההנכסים של תחום הפע

   :)תשואות פיננסיות(מידע כספי 

תשואה שנתית  
 )%ֵ(ברוטו 

2013  

2012  

9.26  

8.56  

2011  )4.39(  

2010 9.73 

2009  23.60 

2008 )14.46( 

2007 14.40 

2006 32.23 

9-12/2005 1.75 

 8.99 שנים אחרונות 5  -תשואה ממוצעת ל

  

  ) ח"שנתונים כספיים באלפי ( תוצאות הפעילות בקרן חסכון ריכוז .9.11.14

 2011 2012 2013 קרן חסכון

מספר 

 :מבוטחים

   

 1,348 1,259 1,451 פעילים

 162 167 166 פנסיונרים

 
 

  

נתונים 

 :מאזניים

   

סך נכסים 

, מנוהלים

 נטו

126,815 127,896 128,771 

מבוטחים 

 )זקנה בלבד(

60,476 57,905 63,190 

 65,581 69,991 66,339 פנסיונרים

תונים נ

 :תוצאתיים

 הכספי בדוח העמיתים בזכויות תנועות דוח ראה

 הפנסיה של
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   בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו שינויים .9.11.15

 2011 שנת 2012 שנת 2013 שנת 

הכנסות החברה מפעילות קרנות 

 )*ח"שבאלפי (הפנסיה 
1,511 

1,927 

 

2,034 

  0.93 0.92 0.83 )%- ב(השיעור מסך הכנסות החברה 

 נטו, דמי ניהול * 

אלפי  126,815עומד על סך של  31.12.2013היקף נכסי הקרן נכון ליום סך  .9.11.15.1

אלפי  128,771וסך של  31.12.2012 יוםח ב"שאלפי  127,896ח לעומת "ש

  .   31.12.2011 יוםב ח"ש

אלפי  1,511בסך של  ןהנ 2013 בשנתהכנסות החברה מדמי ניהול הקרן  .9.11.15.2

  .2012 בשנתח "שאלפי  1,927ח לעומת "ש

לתקנות קופות  2' בהקשר זה יצוין התיקון שבוצע במסגרת תיקון מס .9.11.15.3

כפי שיפורט (הגמל בעניין הגדלת שיעורי ההפקדות של עובד ומעביד 

 משמעותי בסכומי ההפרשות לא תרם לגידול זה תיקון). להלן 23בסעיף 

    .םמצד העמיתי

   דמי הניהול .9.11.16

עמיתים הרשאית לגבות מ חברה המנהלת היתהשהדמי הניהול ח "בשנת הדו

 מדמי 4%עד , וכןלשנה מהיתרה הצבורה  1.10%עד  שלבשיעור  היו

במהלך הפעילות השוטפת מעניקה הקרן הנחות בדמי . הגמולים השוטפים

ניהול בעיקר לעמיתים המבצעים הפקדות בהיקפים גבוהים ובעלי צבירות 

  . גבוהות

עקב התגברות התחרות ועקב העובדה כי קרנות הפנסיה הכלליות האחרות 

וביטוחי המנהלים הפחיתו מגובה דמי הניהול הנגבים מהעמיתים בצאתם 

את  2010אישר משרד האוצר בחודש יוני , לבקשת החברהבהתאם , לפנסיה

בדבר הקטנת דמי הניהול שיגבו , פנסיהבקשת החברה לתיקון תקנון קרן 

  .0.5%-ל) כהגדרתם בתקנון(מפנסיונרים חדשים 

ראה הפחתת דמי הניהול  –לעניין דמי הניהול בקרן הפנסיה הכללית , כמו כן

  .להלן 23בסעיף 

  

  

  

  

  

  

  



54 

 

 מוצרים ושירותים  .9.11.17

  

מועד 

 הקמה

דמי 

 *גמולים

היקף 

נכסים 

, מנוהלים

 נטו

 מדיניות השקעות

על פי הוראות הדין הקרן  126,815 2,885 22.08.2005
מנהלת מדיניות השקעה 

 נפרד לפנסיונרים

  
 ₪אלפי  418בסך אחרות  ומקופות גמל פנסיהלא כולל העברות מחברות ביטוח *                                                        

    

   ורווחיות מוצרים ושירותים פילוח הכנסות .9.11.18

 אלפי 1,511הסתכמו לסך של  2013בשנת הכנסות החברה מפעילות הקרן 

  . ח"ש

  עמיתים  .9.11.19

 1,451 – 2013כללית חדשה היו בסוף שנת  פנסיהקרן  -באקסלנס חסכון 

  .מקבלי פנסיית זיקנה ושאירים 166ליום המאזן היו בקרן . עמיתים

, אופי היחסים בין הקרן לבין עמיתיה מוסדר בהוראות חוק קופות הגמל וכן

בהוראות חוזרים של הממונה על שוק ההון ביטוח , בתקנות קופות הגמל וכן

  . וחסכון במשרד האוצר כפי שמפורסמים מעת לעת

קרן מקיפה וקרן (ריכוז תוצאות פעילות קרנות הפנסיה בניהול החברה  .9.11.20

  ) חיסכון

צאות של החברה המנהלת המתקבל מסך הוצאות ההנהלה ההו שיעור

והכלליות של החברה המנהלת כשהוא מחולק בסך דמי הניהול שנגבו 

  :   מעמיתי קרנות הפנסיה שבניהול החברה הנו כמפורט להלן

  79%  שיעור של – 2013שנת  בגין

   72%שיעור של   – 2012בגין שנת 

  74%שיעור של   – 2011בגין שנת 

  

תיאור ההנחות  בדבר נתונים אקטואריים של קרנות הפנסיהמידע  .9.11.21

 :האקטואריות

המבוססות על , ח"להלן יובא תיאור של ההנחות הסטטיסטיות בשנת הדו

דרך חישוב המאזן האקטוארי ומקדמי התקנון של קרן ' 2007-3-6חוזר 

  ").החוזר: "להלן(' פנסיה
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 : קרן הפנסיה המקיפה  

  ריבית חישוב .9.11.22

חושבה על בסיס הנתונים , האקטוארית בגין הפנסיונריםהחבות 

  :וההנחות המפורטים להלן

  

 –) 12/2003פרשו עד (ריבית לפנסיונרים זכאים  .9.11.22.1

ח "מההון הצבור בגין הפנסיונרים הזכאים מושקע  באג 70%

. מושקעים בהשקעות חופשיות  30% –ייעודיות ויתרת ה 

 5.05%של ח ייעודי בעבר עמדה של שיעור "התשואה באג

ואילו  4.86%ח ייעודי עומדת על "וכיום התשואה באג

התשואה בהשקעות החופשיות נקבעה על בסיס ווקטור 

 .י החברה המצטטת"ריביות שפורסם ע

   

 –) 1/2004 –פרשו מ (ריבית לפנסיונרים חדשים  .9.11.22.2

ח "מההון הצבור בגין הפנסיונרים הזכאים מושקע  באג 30%

. מושקעים בהשקעות חופשיות  70% –ייעודיות ויתרת ה 

 5.05%ח ייעודי בעבר עמדה של שיעור של "התשואה באג

ואילו   4.86%ח ייעודי עומדת על "וכיום התשואה באג

התשואה בהשקעות החופשיות נקבעה על בסיס ווקטור 

 .י החברה המצטטת"ריביות שפורסם ע

  

השימוש בווקטור הריביות הותאם להוראות האוצר  .9.11.22.3

 .ואילך 25 –הריבית מהשנה ה לעיניין 

  

על שוק ההון ביטוח  מונההמ פרסם  30/1/2013ביום  .9.11.22.4

וחיסכון באוצר הוראות לקרנות הפנסיה לערוך את הדוחות 

על בסיס מערכת הנחות  31/12/2012 –החל מ האקטואריים 

החישובים האקטואריים הותאמו להוראות אלו . חדשה

 .כמפורט להלן

  

  –לוחות תמותה  .9.11.23

המתאים לקרן פנסיה עם  4לפי לוח פ – לפנסיונרים .9.11.23.1

 .אופציה להבטחת פנסיה

-לאישה ו 55עד גיל  2לפי לוח פ – אלמנות/לאלמנים  .9.11.23.2

 .החל מגיל זה 5לוח פ. לגבר 60
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החל מגיל זה . עד גיל הפרישה 7לפי לוח פ – לנכים  .9.11.23.3

 .  4שיעור התמותה יהיה לפי לוח פ

וראות בה 9לפי לוח פ –שיעורי החלמה לנכים   .9.11.23.4

 .האוצר

על מנת לתת  – שיפורים עתידיים בתוחלת החיים  .9.11.23.5

ביטוי לשיפורים עתידיים בתוחלת החיים הוקטנו שיעורי 

. והמודל המוצג בהוראות האוצר 6התמותה על פי לוח פ

 .אך לא לנכים, ההקטנה מתייחסת לפנסיונרים ופעילים

לפי הנתונים שהופיעו בקובץ נתוני  – שיעורי נישואין .9.11.23.6

 .ונרים שהועבר אליהפנסי

לפי הנתונים בקובץ  – הפרש גילאים בין בני זוג .9.11.23.7

שנים לגבי מבוטח  5הפנסיונרים ובאין נתונים לפי הפרש של 

 .שנים לגבי מבוטחת  3והפרש גיל של 

מספר ממוצע של ילדים וגילם  – נתונים על ילדים .9.11.23.8

 .בהוראות האוצר 11הממוצע לפי לוח פ

  

 איזון הקרן   .9.11.24

  

 –הסכום הצבור לפי התשואה לעמיתים  עידכון .9.11.24.1

הסכום הצבור של העמיתים הפעילים והמוקפאים יתעדכן 

 .באופן שוטף על פי התשואה שתשיג הקרן בפועל

  

מידי שנה ייערך מאזן  – תשואה דימוגרפית .9.11.24.2

אקטוארי לקרן שבו יחושב העודף או הגירעון שאינו נובע 

, תהתמו: מתשואה אלא מהפרמטרים האקטואריים כגון

היתרות הצבורות של . 'נתונים דימוגרפיים וכו, עזיבה, נכות

העמיתים והפנסיות של הפנסיונרים יעודכנו בהתאם לשיעור 

 .התשואה הדימוגרפית

  

במהלך השנה הפנסיה  –מנגנון האיזון לפנסיונרים  .9.11.24.3

של הפנסיונרים תתעדכן מידי חודש על פי שיעור העלייה 

תתעדכן , בעת עריכת המאזן האקטוארי, אחת לשנה. במדד

הפנסיה בהתאם לתשואה שתשיג הקרן ובהתאם לתשואה 

על מנת למתן את התנודות בעידכון . הדימוגרפית בקרן

  1%הפנסיה תישמר עתודה לפנסיונרים בגובה של עד 

 .מההתחייבויות לפנסיונרים
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דמי הניהול שגובה החברה  –דמי ניהול מפעילים   .9.11.24.4

מהצבירה   0.5%מדמי הגמולים ועל   6%המנהלת לא יעלו על 

 . מידי שנה

  

החברה המנהלת רשאית   - דמי ניהול מהפנסיונרים  .9.11.24.5

מהצבירה בגין  0.5%לנכות דמי ניהול שנתיים בשיעור של 

החברה המנהלת אינה רשאית לנכות דמי . פנסיונרים חדשים

 .ניהול מהפנסיונרים הזכאים הקיימים

  – 2013בגרעון האקטוארי בשנת /תנועה בעודף .9.11.25

 
  

 פירוט ₪אלפי 

 מבוטחים -מקרי מוות   513                     

 .פנסיית זקנה ושאירים -מקרי מוות   32-                      

 .נכים -מקרי מוות   87-                      

 .יציאה לנכות  725                     

 .חזרה מנכות  125-                    

 .ביטוח משנה  1,081-                 

 .פרישה במהלך השנה  325-                    

 .סך הגורמים האחרים  598-                    

 אקטוארי) גרעון(כ עודף "סה  1,010-                   
  
 

 -הערות אקטואר .9.11.26

  .ראה נספח בדוח האקטואר שצורף לדוחות הכספיים של הקרן

  
  : 2013להלן שיעורי העדכון של הצבירה והפנסיות מתחילת שנת 

  -0.35%  :ומוקפאיםפעילים 

  - 0.85%:  פנסיונרים

  -  1.76%:  פנסיונרים זכאים קיימים

  

  הכלליתקרן הפנסיה 

להלן פירוט מערכת ההנחות והבסיסים האקטואריים החדשים לפיהם  .9.11.27

  : חושבו התחייבות לפנסיונרים
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על בסיס  –פנסיונרים היוון התחייבויות לריבית ל .9.11.27.1

 י החברה המצטטת"עשפורסם חסרות סיכון ווקטור ריביות 

ווקטור הריביות הותאם להוראות  .31/12/2012  -נכון ל  

 .ואילך  25 –החוזר בעיניין הריבית החל מהשנה ה 

   

על שוק ההון ביטוח  מונההמ פרסם  30/1/2013ביום  .9.11.27.2

וחיסכון באוצר הוראות לקרנות הפנסיה לערוך את הדוחות 

ת הנחות על בסיס מערכ 31/12/2012 –החל מ האקטואריים 

החישובים האקטואריים הותאמו להוראות אלו . חדשה

 .כמפורט להלן

  

  –לוחות תמותה  .9.11.28

  

המתאים לקרן פנסיה עם  4לפי לוח פ – לפנסיונרים .9.11.28.1

 .אופציה להבטחת פנסיה

-לאישה ו 55עד גיל  2לפי לוח פ – אלמנות/לאלמנים .9.11.28.2

 .החל מגיל זה 5לוח פ. לגבר 60

החל מגיל זה . עד גיל הפרישה 7לפי לוח פ – לנכים  .9.11.28.3

 .     4שיעור התמותה יהיה לפי לוח פ

בהוראות  9לפי לוח פ –שיעורי החלמה לנכים  .9.11.28.4

 .האוצר

על מנת לתת  – שיפורים עתידיים בתוחלת החיים .9.11.28.5

ביטוי לשיפורים עתידיים בתוחלת החיים הוקטנו שיעורי 

. וצרוהמודל המוצג בהוראות הא 6התמותה על פי לוח פ

 .אך לא לנכים, ההקטנה מתייחסת לפנסיונרים ופעילים

לפי הנתונים שהופיעו בקובץ נתוני  – שיעורי נישואין .9.11.28.6

 .הפנסיונרים שהועבר אלי

לפי הנתונים בקובץ  – הפרש גילאים בין בני זוג .9.11.28.7

שנים לגבי מבוטח  5הפנסיונרים ובאין נתונים לפי הפרש של 

 .שנים לגבי מבוטחת  3והפרש גיל של 

מספר ממוצע של ילדים וגילם  – נתונים על ילדים .9.11.28.8

 .בהוראות האוצר 11הממוצע לפי לוח פ
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  –  2013בגרעון האקטוארי בשנת /תנועה בעודף .9.11.29

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -הערות אקטואר .9.11.30

  . ראה נספח בדוח האקטואר שצורך לדוחות הכספיים של הקרן

  : 2013של הצבירה והפנסיות  לשנת  העדכוןלהלן שיעורי 

  1.08%: פעילים ומוקפאים

  1.05%: פנסיונרים

  

   - ריכוז הנתונים .9.11.31

   :31.12.2013להלן ריכוז נתונים על הרכב המבוטחים בקרנות הפנסיה ליום 

קרן 

 פנסיה

מספר 

מבוטחים 

 פעילים

מספר 

מבוטחים 

 לא פעילים

 שכר גיל ממוצע מספר מקבלי פנסיה

 זקנה שאירים  נכות *ממוצע

 6,321 40.5 29 17 13 15,711  2556 מקיפה

 -  47.7 158 8 0 0 1,451 חסכון 

  נתוני שכר ממוצע מתייחסים לעמיתים פעילים בלבד* 

  

   

 פירוט ₪ אלפי 

 מקרי מוות פנסיית זקנה ושאירים   1,139            

 פרישות במהלך השנה  70-                

 הגורמים האחריםסך   21               

 אקטוארי) גירעון(כ עודף "סה  1,090            
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  מידע הנוגע לכלל תחומי הפעילות של החברה: 'פרק ד

   הסביבה הכללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .10

, קופות מרכזיות לפיצויים, החברה פועלת בתחום ניהול קופות הגמלנכון לשנת הדוח  .10.1

 ). קרנות הפנסיה(קרנות השתלמות ובתחום ניהול קופות הגמל משלמות לקצבה 

הסדר הטבות המס הניתן בכל אחד  :ובכללם, רה מושפעת ממגוון גורמיםפעילות החב

מבנה , אחד מאפיקי החיסכוןכל בשיעורי ההפרשות המותרים , מאפיקי החיסכון

שינויים מבניים בשוק קופות , ן לגבות בכל אחד מהמוצריםושיעור דמי הניהול שנית

   .ב"כיוו סכוןיאלטרנטיבות הח, ובשוק קרנות הפנסיה גמל

אשר להן השלכה רבה על , בשנים האחרונות נכנסו לתוקפן הוראות חקיקה חדשות

היקף הצטרפויות של עמיתים לקופות הגמל , החברהשל תחום פעילות קופות הגמל 

 .מהןאליהן ושבניהולה והעברות כספים 

אשר  גידולב, 2013סיים את שנת , )ושוק קופות הגמל בפרט(שוק החיסכון ארוך הטווח  .10.2

  .   בשווקים חיוביתנבע בעיקר מתשואה 

להעמיק במשרד האוצר  אגף שוק ההוןהמשיך  ח"דוהבשנת , בהתאם להערכות החברה .10.3

רבות על תחום זה שפיע משליך ומדבר אשר  - ולהרחיב את הפיקוח בתחום אחריותו

המשיכה המגמה של  ח"במהלך שנת הדו, כמו כן. ועל צורת החיסכון ארוך הטווח

מסגרת זו הוסדרו במהלך ב, הגברת הרגולציה על שוק ההון ועל הגופים הפועלים בו

 ,גופים מוסדייםכללי ההשקעה של עניין לנוספות הוראות , בין היתר ,ח"שנת הדו

להתאים את מדיניות ההשקעה לנתונים  ישעל פיו , מ"בנושא המודל החכהוראות 

 23לפרטים נוספים ראה סעיף  .ועוד, לגילם –האישיים של החוסכים ולכל הפחות 

  .להלן

  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות .א.10

כפופה להוראות , )חסכון ארוך טווח(בתחום קופות הגמל וקרנות הפנסיה  החברהפעילות 

ובכללן הוראות חוק הפיקוח על , קרנות פנסיה וקופות גמל, הדין החלות על מבטחים

חוק הפיקוח על , ")חוק קופות הגמל: "להלן( 2005-ה"התשס, )קופות גמל(שירותים פיננסיים 

חוק : "להלן( 2005-ה"התשס) ומערכת סליקה פנסיוניים שיווק, ייעוץ(שירותים פיננסיים 

כללים (תקנות מס הכנסה , פיהן-והתקנות שהותקנו על") חוק הייעוץ"או " הפנסיוני הייעוץ

וכן להוראות ") תקנות ניהול קופות גמל: "להלן( 1964-ד"התשכ, )לאישור ולניהול קופות גמל

תחום הפעילות עתיר ). ים והבהרותבדמות חוזר(הממונה כפי שהן מתפרסמות מעת לעת 

להלן ייקראו (ביטוח וחיסכון , רגולציה ומפוקח על ידי משרד האוצר באמצעות אגף שוק ההון

  "). ההסדר התחיקתי: "כל אלה ביחד

 44.1לא יפחת מסכום של  חברהההעצמי של תקנות ניהול קופות הגמל קובעות כי הונה 

עצמי של החברה בגין פעילות הגמל והפנסיה ההונה  31.12.2013נכון ליום . ח"ש ןמיליו

אודות השינויים  יםנוספ לפרטים. ח"מיליוני ש 144.1 - במאוחד הסתכם לכדי סך של כ

   .23סעיף בדרישות ההון העצמי של חברה מנהלת של קופות גמל וקרנות פנסיה ראה 

רפורמה בענף , בכללןו, בשנים האחרונות נערכו רפורמות רגולטוריות אשר שינו את פני הענף

, זאת ועוד). "רפורמת בכר"(רפורמות בענף הפנסיה ורפורמה בשוק ההון , ביטוח החיים
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עתיד  הוא, בהמשך לאופן פעילותו של אגף שוק ההון במשרד האוצר בשנים האחרונות

דבר אשר ישליך וישפיע רבות על תחום , להעמיק ולהרחיב את הפיקוח בתחום אחריותו

  . הטווחהחיסכון ארוך 

המשיכה המגמה של העמקת הפיקוח והגברת הרגולציה על שוק  ח"במהלך שנת הדו, בתוך כך

לפרטים נוספים אודות מגבלות חקיקה ותקינה וכן מגבלות . ההון ועל הגופים הפועלים בו

  . להלן 23ופיקוח על פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה ראה סעיף 

ים הרגולטורים החלים על ענף החיסכון ארוך החברה צופה את המשך התגברות השינוי

הן במובן של המשך והידוק הפיקוח על פעילות הגופים הפועלים בו והן בהיבט של , הטווח

  . במאפייני ובאופן הפעילות והתחרות בענף, שינויים במבנה

 :שיווק והפצה .11

באמצעות  ח"נכון למועד עריכת הדו, פעילות השיווק וההפצה של קופות הגמל מבוצעת

סוכני ביטוח ומשווקים ) 2(משווקים פנסיונים של החברה ) 1( :שלושה  ערוצי הפצה עיקריים

הנמנים על הבנקים עימם נחתם , יועצי השקעות ויועצים פנסיונים בנקאיים) 3(עצמאיים 

  . הסכם הפצה

ת לשיווק והפצה גם באמצעות הדרכים המפורטו, מעת לעת, פועלת  החברה, נוסף על  אלה

, אתר אינטרנט, עיתונות, )מתן חסות(טלוויזיה , רדיו –פרסום באמצעי התקשורת : להלן

מערך שירות הנותן מענה לפניות ; פרסום באמצעות השתתפות בכנסים ואירועים; אפליקציה

    .דין כל להוראות בכפוף, )טלמרקטינג(יזומות של לקוחות וייזום שיחות ללקוחות 

עמלות ההפצה שחברה מנהלת רשאית לשלם ליועץ השקעות או תקנות הפיקוח קובעות את 

, כי בגין עסקאות שיבצע היועץ, בין היתר, נקבע, בתקנות הפיקוח). "היועץ"(ליועץ פנסיוני 

אשר בסופן לקוח יפקיד כספים בקופת גמל או יעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל 

ה היועץ רשאי לגבות עמלות הפצה בעד יהי, אחרת או ימשיך את חברותו בקופת הגמל כאמור

הסכומים העומדים  מסך כל 0.25%השניים עשר של כל חודש בשיעור שאינו עולה על החלק 

ה חברל, נכון למועד הדוח. לזכות הלקוח בקופת הגמל ביום העסקים האחרון של כל חודש

פות הבנקים המסחריים בישראל המורשים בהפצת קו מרביתעם  ההסכמים להפצת מוצרי

בתמורה לתשלום עמלת הפצה בשיעורים המרביים , קרנות ההשתלמות וקרנות פנסיה, הגמל

ההסכמים הינם לתקופה בלתי קצובה וניתנים לביטול בהודעה מוקדמת . הקבועים בתקנות

  .לצד השני

 :תחרות .12

עם הגברת המודעות מצד , גברה בשנים האחרונותבתחום קופות הגמל התחרות בין הגופים 

  . בניהול השקעות מקצועיבחסכון ארוך טווח והציבור לצורך 

גברה המודעות בקרב הציבור לחשיבותו של , בעקבות הרפורמות החקיקתיות השונות

להשוואה ") נט-גמל("מגמה זו התחזקה עם פרסומי כלי עזר לציבור . החיסכון לטווח ארוך

  .השונות בין הקופות

גדלה תשומת לב לאיכות ניהול ההשקעות בקופות הגמל  , עם הגברת המודעות כאמור

  .כפרמטר חשוב בבחירת קופת גמל, ולתשואות המושגות

 מחשוב, תפעול עלויות, גבוהות הון העמדת דרישות בשל היתר ובין, הרבה הרגולציה רקע על
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 צפויה החברה להערכת -  להלן 23 בסעיף כמפורט הניהול דמי תקרת הפחתת בשל וכן

, מכך יוצא וכפועל, פנסיה וקרנות גמל קופות ניהול בתחום קונסולידציה של המגמה להימשך

 ידי על המנוהלים הנכסים היקף להגדלתו בתחום המנהלות החברות במספר לצמצום להוביל

 ולפיכך" מיטב"ו" איפקס דש" ההשקעות בתי מוזגו, הדוח שנת במהלך. הנותרות החברות

, כמו כן ".פסגות"לאחר בית ההשקעות , הגוף הממוזג הפך להיות הגוף השני בגודלו בתחום

  ". ארזיםהדס " -ו" אלדוביהלמן "בתי ההשקעות  מוזגו 30.9.2013 ביום

להגדלת נתח השוק בתחום הנכסים  כחלק מאסטרטגיית קבוצת אקסלנס השקעות

  .  שלהת שונות להגדלת נתח השוק בוחנת באופן תדיר אפשרויוהחברה , המנוהלים

הקבוצה מקצה משאבים הן ניהוליים והן כספיים בערוצי , בהתמודדות הקבוצה עם התחרות

בהרחבת מערך , חיזוק מערך ניהול ההשקעות, בחיזוק המותג, השיווק וההפצה, הפרסום

לשם המשך התמודדותה כאמור תידרש הקבוצה . בשירות הלקוחות וברגולציה, התפעול

פעולה שתביא לגידול בסעיף ההוצאות של , להמשיך ולהקצות משאבים לתחומים אלו

     .הקבוצה

בשנים האחרונות המידע עבור הלקוחות נהיה זמין ונגיש יותר וכן שירותים פיננסיים הופכים 

התחרות הגוברת ונגישות המידע , כדי לתת מענה לשינויי השוק. לזמינים ושקופים יותר

ה החברה לבצע פרויקט בו מיקוד החברה במוצריה ינותב למיקוד החברה החליט, ללקוחות

תוכל החברה למכור ולשרת את לקוחותיה במגוון המוצרים , כפועל יוצא מכך. בלקוחותיה

היא להציע ללקוחות ולעמיתים , מטרת החברה כממוקדת לקוח. השונים שמציעה הקבוצה

להטמיע , למקסם הזדמנויות עסקיות, צהשירות טוב ויעיל יותר המקיף את כל מוצרי הקבו

  .ולהשיק מוצרים חדשים ולבנות תהליכי עבודה יעילים יותר

המתחרים העיקריים של הקבוצה בתחום הפעילות הינם גופים משוק ההון בעלי יכולת ניהול 

לפעילות הגמל של הקבוצה  העיקרייםהמתחרים . השקעות מוכחת וכן גופים מתחום הביטוח

כלל ", "מיטב" -ו" דש קופות גמל", "פסגות גמל", "ילין לפידות", "שחם ראלטשול"הינם 

  ".גמל

  :עונתיות .13

הינן על בסיס  ות הגמלההפקדות לקופ .אינו מאופיין בעונתיות ותפעילות של הקופהתחום 

כאשר בחודש דצמבר של כל שנה ניתן (שאינו תלוי עונה ) לעמיתים עצמאיים(תקופתי / חודשי

בעיקר מצידם של עמיתים  -בהפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות להבחין בגידול 

  .למעט האמור בתחום פעילות קרנות הפנסיה שבניהול החברה, )עצמאיים

  :הליכים משפטיים .14

בדוחות הכספיים של ' ביאור תלויות'אודות תביעות שהוגשו כנגד החברה ראה לפרטים 

  .החברה

 : יעדים ואסטרטגיה עסקית .15

  : להלן פירוט היעדים. לחברה יעדים במספר תחומים

החברה פעלה למיסוד מערך לקוחות כולל תוך ראית הלקוח במרכז וכתוצאה מכך  – שיווק

היעד המרכזי בתחום השיווק הינו השגת מגמת גידול בסך הנכסים המנוהלים וזאת בהיקפים 
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השיווק יופנו לקרנות עיקר מאמצי . בשנים הקודמותשיהיו גבוהים מקצב הגידול 

תחום קופות גמל לו ההשתלמות שמהוות את הגורם העיקרי אליו מופקדים כספים כיום

  ).תוך התמקדות בהעברת כספים מקופות מסוג זה לניהול החברה(לתגמולים ופיצויים 

 ,סוכנים קידום החברה כמותג המוביל אצל – מ כמותג"אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע

כחברה ששומרת על הסטנדרטים הגבוהים שלה לצורך , חות פוטנציאליםאו לקו/עמיתים ו

להתאמה בין המותג לבין העמיתים , לי תוך שימת לבאסיפוק צרכי  העמיתים באופן אידי

החברה  המיהק, בין היתר.  בעלי העניין במותג והכל בכפוף להוראות הדין הרלוונטיות לעניין

  .ת המכירה והשירות ללקוחות החברהשירכז את כל פעילו, מערך לקוחות כולל

ברשם , פועלת החברה לשינוי שמה לפי כל דין, כי לאור מכירת קרנות הפנסיה של החברה, יצוין

 .החברות

פעילות השיווק של החברה מתבססת על יכולת ניהול  – איומים על פעילות השיווק המתוכננת

שגנה תהיינה נמוכות ביחס במידה ויתרחש מצב בו התשואות שתו. הנכסים הקיימת בחברה

וכן תתכן הוצאת כספים  תיתכן פגיעה בהיקפי הגיוס לקופות, לתשואות שתושגנה בענף

החברה עוסקת בתחום המוסדר על ידי , בנוסף. מהחברה שתפגע בהיקף הנכס המנוהל

רגולציה קפדנית ומחמירה כאשר אי עמידה בהוראות הרגולציה עלולה להביא בסיטואציות 

  .פגיעה במותג ולפגיעה עסקית בתחומי פעילותה של החברהמסוימות ל

החברה חתמה על הסכמי הפצה להפצת קופות הגמל – הזדמנויות בפעילות השיווק המתוכננת

, החברה להערכת. וקרנות ההשתלמות שבניהולה עם מרבית מבין התאגידים הבנקאיים

 .ס תאוצהותפתו תגבר, פעילות ההפצה של הבנקים

המשיכה החברה בשיפור המערך התפעולי תוך קביעת תקני עבודה  2013בשנת  - תפעול

מהלך שימשיך ויתבצע אף , הליך זה נתמך במיכון תהליכים רחב שבוצע בחברה. ברורים

חלקו כמתחייב מהוראות רגולציה בתחומים שונים וחלקו וולנטרי במטרה  – בשנים הבאות

   .  תן על ידי החברהלשפר ולייעל את תהליכי העבודה וטיב השירות הני

החברה פועלת רבות על מנת לעמוד בהוראות הרגולציה המסדירות התנהלות תקינה  – רגולציה

לקבוע תהליכי עבודה , תקפיד החברה לשים לה ליעד, של חברה המנהלת קופות גמל ובכלל זה

על מנת להבטיח  למנות גורמים מיניסטריאליים והכל, לעגן תהליכי מעקב ובקרה, סדורים

 .2014גם בשנת , עמידתה בהוראות כאמור

  רכוש קבוע ומתקנים  .16

, ח"שאלפי   476 -מסתכם ב 31.12.2013י החברה ליום "נטו המוחזק ע, סך  הרכוש הקבוע

   .31.12.2012ח נכון ליום "שאלפי  1,264לעומת 

     .בדוח הכספי של החברה 4לפרטים נוספים ראה ביאור 

 מוחשייםנכסים לא  .17

  .  הכספיים לדוחות 3' ביאור מסלפרטים אודות הנכסים הלא מוחשיים ראה 

  

 הון אנושי  .18

   .בדומה לשנה קודמת עובדים 210 -כבחברה הועסקו  31.12.2013 -נכון ל
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  : ח"בשנת הדו להלן תרשים המפרט את המבנה הארגוני של החברה

  

  

  

  

  

                  

של חברה אחות לחברה ומעניקים  ועובדי מחלקת הכספים הינם עובדים מחלקת פתוח תוכנה ומחשוב, עובדי המחלקה המשפטית*

  .שירותים באמצעות עובדים ייעודים לפעילות החברה

  .במהלך שנת הדוח הוקמה חטיבת לקוחות מרכזית בבית ההשקעות שנותנת שירותים עבור כל החברות בקבוצה** 

  

  

  

 ל"מנכ  

ל "סמנכ
חטיבת 
             לקוחות

                  

  
חטיבת 
     **לקוחות

ל "סמנכ
   פרוייקטים

בקרת 
ניירות 

   ערך
ניהול 

 השקעות

        

 מטה      

צוות 
         לקוחות

 ל תפעול"סמנכ          

צוות 
         מכירות

          

                  

  
קליטה 
   תשלומים   הצטרפויות   ובקרה

                

               גבייה

   אקסקום  

 ברורים

העברות 
  החוצה
ייעוץ 
   פנסיוני

              

        

 מקצועי          

מערכות 
מידע 
   גמל

                    

משפטית 
רגולציה 

וניהול 
 *סיכונים

  

פיתוח 
תוכנה 

 *ומחשוב
  

 *שיווק

  

חשבות 
 *וכספים
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   :בחברהשיווק ומכירות , י מחלקות התפעול"להלן פירוט עיקרי המשימות המבוצעות ע .18.1

תפקידה של יחידה זו לטפל בתהליכי הקליטה והעבודה  – המערך העורפייחידת 

במסגרת זו מטופלים . השוטפת מול הלקוחות ומול ספקי התפעול של הקופות

בירורים ומתן מענה , הלוואות לעמיתים, משיכות, הפקדות: התחומים הבאים

 100 -ככולל  צוות המערך העורפי. בקרת הלבנת הון ובקרת תקינות חשבונות, ללקוחות

   .עובדים

על שיווק , על פעילות השיווק מול הבנקים ותאחראי מחלקות אלו –מכירות מחלקות ה

על פעילות השיווק מול סוכני כן וקוחות פרטיים של מוצרי החברה לישיר לחברות ול

 50 -כ הכלסך בות כולל המחלקות.  הביטוח המבצעים שיווק של מוצרי החברה

   .עובדים

שימור הלקוחות , צוות זה אחראי על פעילות שירות הלקוחות –לקוחות צוות 

  .עובדים 60 - מונה כצוות לקוחות . ומועדונים

החברה רואה . המבנה הארגוני בחברה מוגדר כך שלחברה אין תלות בעובד מסוים

כאשר מגויס עובד חדש , לצורך כך. העמקת ידע אצל עובדי החברהבחשיבות בהדרכה ו

 יוזמתבנוסף החברה . הכרת תחום הפעילותבמסייע בלימוד והקיים הליך קליטה 

לשימור יכולות ניהוליות של צוות הניהול וזאת באמצעות קורסים משותפים  ותהדרכ

עובדי השיווק מבנה השכר של חלק מ. עם מרכז הדרכה המתמחה בהדרכות ניהוליות

   .מתבסס על שכר בסיס ובונוס שהינו פונקציה של גיוס כספים חדשים במוצרי החברה

רה בחברה במסגרת הקמתה פעלה החברה למינוי נושאי המש  – נושאי משרה בחברה .18.2

ל ין דיווח לממונה עיבענ )2006 -2 – 4: חוזר גמל(שוק ההון בהתאם לחוזר הממונה על 

 את כל נושאי המשרה הגישו. מנהלת של קופת גמלשוק ההון על נושאי משרה בחברה 

, ח"נכון למועד הדו. כשירותם על ידי הממונה בחינת המסמכים הנדרשים לצורך

חברי  .דירקטורים חיצוניים 3חברי דירקטוריון מביניהם  7 דירקטוריון החברה מונה

   :נםיהדירקטוריון ה

  ;9.1.2012החל מיום הדירקטוריון  ר"יו, ר עוזי דנינומ

  ;דירקטור חיצוני –מר ירח ניסן 

  ;דירקטור חיצוני –מר קובי גינזבורג 

  ;17.4.2013החל מיום  דירקטור חיצוני – אורי מורמר 

ל "סיים את תפקידו כמנכ 1.1.2014החל מיום , ודירקטורל "מנכ –מר יורם מנחם 

  ; החברה

  ;30.7.2013דירקטור החל מיום  –מר שמוליק אודרברג 

  ;19.11.2012דירקטורית החל מיום  -מעיין כהן' גב

  :ח"דירקטורים שכהונתם הסתיימה במהלך שנת הדו

  ;10.4.2013 עד יום - מר אריה איתן
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  .11.6.2013עד יום  -רחל סגל' גב

היועץ , הפנים של החברהת מבקר: דרך קבע ישיבות הדירקטוריון מוזמנים אל, בנוסף

וכן גורמים נוספים המזומנים בהתאם , אנשי הכספים של החברה, המשפטי של החברה

  .  לבקשת הדירקטוריון או בהתאם לנושאים המועלים על סדר היום

  מדיניות תגמול נושאי משרה  .18.3

  כללי •

מדיניות תגמול של נושאי "פרסם הממונה חוזר גופים מוסדיים בדבר  29.11.2009ביום 

קווים מנחים לגיבוש מדיניות  יצירת היאמטרת החוזר כאמור ". מוסדיים משרה בגופים

כאשר לעניין זה נושאי משרה מוגדרים כאחד  –תגמול של נושאי משרה בגופים מוסדיים 

  : מאלה

ל "המנכ, הדירקטורים( 1999-ט"התשי, נושאי משרה כהגדרתם בחוק החברות  )א(

  ;)והכפופים במישרין אליו

נושאי משרה במערך ("בניהול השקעות ומקבל בונוס כל מי שעוסק בפועל   )ב(

  ").ההשקעות

, ")מדיניות התגמול: "להלן(מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה גיבשה החברה  ,בהתאם

  . אשר נדונה בדירקטוריון החברה וקיבלה את אישורו

  תגמול נושאי משרה במערך ההשקעות •

  :בבסיס מדיניות התגמול כאמור ם העומדיםילהלן יוצגו עיקרי עקרונות היסוד הכללי

הנהלת החברה ודירקטוריון החברה רואים בכל נושאי המשרה בחברה גורמי מפתח  �

בהגשמת האסטרטגיה העסקית של החברה ושותפים שווים בהצלחתה של החברה 

נגזרת הראייה הכוללת במתן תגמולים לנושאי המשרה , וכנגזרת ממדיניות זו

 .בחברה

, למצבה הפיננסי של החברה ומטרותיה ארוכות הטווח מדיניות התגמול תותאם �

 .כפי שתקבענה על ידי דירקטוריון החברה

, מדיניות התגמול תשקף את התרומה של היחידה בה מועסק נושא המשרה לחברה �

 .ולא תתייחס ליחידה זו במנותק מהחברה בכללותה

לוודא כדי , מדיניות התגמול תתחשב באיזון סביר בין הבונוס לרכיב הקבוע �

 . שהבונוס לא יצור קונפליקטים עם האינטרס הכולל של החברה

ביצועי נושאי משרה ייבחנו הן ביחס לרמת ביצוע והן ביחס לרמת סיכון שייקבעו  �

 .  מראש

מדיניות התגמול של נושאי משרה בחברה תמנע מיצירת תמריצים לנטילת סיכונים  �

ידי -תוותה עלויא הכפי שה(מעבר למדיניות הסיכון המוצהרת של החברה 

 ). דירקטוריון החברה

ביצועי נושאי משרה ייבחנו בראייה ארוכת טווח ויכללו לפחות שנה קלנדארית  �

  . אחת
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, ביצועי נושאי משרה ייבחנו גם ביחס לקריטריונים איכותיים שאינם פיננסיים �

, בשים לב ליישום וציות להוראות ולמגבלות הרגולטוריות החלות על החברה

תרומת נושא המשרה לפיתוח העסקי ולקידום , ניהול הסיכונים השונים מדיניות

יזמות , עמידה בתקני שירות גבוהים, חדשנות, האסטרטגיה העסקית של החברה

וטיפוח מומחיות ומצוינות בקרב תחומי האחריות של היחידה בה מועסק נושא 

חוצי ארגון קידום שיתופי פעולה , יכולת הנעת עובדים והובלת תהליכים, המשרה

 . ב"וכיו

רכיבי התגמול : "להלן(או מניות /במידה ומנגנוני התגמול יכללו מתן אופציות ו �

של אותם  תמדיניות התגמול תתייחס לתקופת החזקה מינימאלי -") ההונים

בהתאם לשיקולים (אשר תתפרס על תקופה של מספר שנים , הרכיבים ההונים

 ). הפרטניים בכל מקרה ומקרה

ו עיקרי העקרונות המנחים לתגמול של נושאי משרה במערך ההשקעות של להלן יוצג

 : החברה

, מתוך הכרה בחשיבות של איזון הולם בין הבונוס לבין רכיב התגמול הקבוע �

המסגרת הכללית המקסימאלית של הבונוס לא תחרוג מיחס קבוע ומוגדר כפי 

תחת  –לא יעלה  דהיינו הבונוס המקסימאלי(ידי דירקטוריון החברה - שנקבע על

 ;  )על מספר קבוע של משכורות חודשיות - התקיימותם של כל הנחות העבודה

או קידום אינטרסים שאינם משרתים /בכדי להימנע ממצב של העדפה אישית ו �

ולמעשה את טובת (בהכרח את טובת כלל קופות הגמל המנוהלות על ידי החברה 

 . רוחבי ואחידתגמול מנהלי ההשקעות ייקבע באופן , )העמיתים

קופות ("מדיניות התגמול למנהלי ההשקעות תיגזר בהשוואה לקבוצת ההתייחסות  �

, גדלים, אשר ייצגו תמהילי השקעות, ")קופות התחרות"או " Bench-Mark-ה

ידי הנהלת החברה במסגרת -כפי שנקבעה על, אפיקים ותחומים ייעודים ומובחנים

  .  התכנית האסטרטגית לשנת הפעילות

מערך ההשקעות ייגזר מציון משוקלל שיורכב מהפרמטרים בוס לנושאי המשרה הבונ �

  : הבאים לצד משקלם במדד הכללי

 ; עמידה ביעדי החברה .1

 ; הערכה איכותית של המנהל הישיר .2

 ; )מדד שארפ(תשואה רמת סיכון  .3

כל נושאי המשרה במערך ההשקעות יזכו לבונוס מיוחד שיקבע על פי  -ל "בונוס מנכ �

  .עם התקיימותם של התנאים מצטברים לשם כך, ל"דעתו הבלעדי של המנכשיקול 

מדיניות חולקת הבונוסים תתבסס על תקופת מדידה של , ככלל -תקופת המדידה  �

רכיב בתשואה (ככל שהבונוס או חלקו מתייחס לתוצאות ההשקעות , שלוש שנים

דה בלבד בהקשר זה יודגש כי האמור מתייחס לתקופת המדי). במנגנון התגמול
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להבדיל  מתדירות או מועדי התשלום בפועל של הבונוסים אשר ייקבעו בהתאם 

 .  לשיקול דעת הנהלת החברה

   -תגמול נושאי משרה  •

ים והעקרונות המנחים החלים על תגמול נושאי משרה יעקרונות היסוד הכלל, ככלל

 . גם על יתר נושאי המשרה בחברה) בשינויים המחויבים(במערך ההשקעות יחולו 

דירקטוריון החברה ידון ויאשר את מדיניות התגמול שנקבעה ביחס לנושאי המשרה   �

ההגדרות והעקרונות המפורטים , בהתאם לסיווגים( מידי שנההמכהנים בחברה 

 ).  חוזרב

להציג באופן מסודר ומובנה את מלוא הנתונים , באחריות הנהלת החברה �

 . הרלוונטיים לצורך קביעת מדיניות פרטנית לתגמול נושאי המשרה בחברה

להקים ועדת דירקטוריון אשר תמליץ לו על מדיניות , בכל עת, רשאי הדירקטוריון �

החלטת , בשלב זה. תגמול ולחילופין לקבוע כי ועדת הביקורת תמלא תפקיד זה

ל אקסלנס "ומנכהדירקטוריון הינה להסמיך את ועדת הביקורת של החברה 

  . כועדת התגמול של החברה) המשמש כדירקטור בחברה(מ "השקעות בע

טוריון החברה יקבע כללים להסדרת תהליכי הפיקוח והבקרה על מדינות דירק �

 . התגמול בחברה

לדירקטוריון החברה מוקנית הזכות לעשות שימוש ביועצים חיצוניים לשם גיבוש  �

 .מדיניות התגמול ולמיסוד פונקציות הפיקוח והבקרה על מדיניות התגמול כאמור

 מרכיבים –תגמול נושאי המשרה  •

דמי ניהול /משכורת(רכיב קבוע: שאי המשרה יהיה מורכב משני רכיביםשכרם של נו �

 ).מענק שנתי/בונוס(ורכיב משתנה ) לפי העניין –

 יחס קבועייקבע , על מנת להבטיח איזון הולם בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה �

 .בין הרכיב המשתנה לרכיב הקבוע ימקסימאל

 :המקדמיים הבאיםהבונוסים לנושאי המשרה יהיו מותנים בתנאים  �

o  עמידת החברה בדרישות ההון העצמי הרגולטורי הנדרש לפי הוראות הדין

 .והוראות המונה על שוק ההון הביטוח והחסכון במשרד האוצר

o לא יחולק בונוס שנתי במקרה שלחברה אין רווח נקי חיובי בשנה הרלבנטית. 

o וע של יוגבלו למספר מסוים וקב, רכיבי הבונוס השונים שיפורטו להלן

כפי שיפורט (ידי הגורם הרלבנטי -משכורות שייקבעו לגבי כל נושאי המשרה על

 ).להלן

לכל אחד מנושאי המשרה תוגבל ) סכום הבונוס הכולל(תקרת כלל רכיבי הבונוס  �

ידי -אשר ייקבע על, )לפי העניין –לפני מס /נקי(לאחוז קבוע מן הרווח של החברה 

 ).כפי שיפורט להלן(הגורם המאשר 



69 

 

 מרכיב הבונוס  •

הנובע ממהות תפקידם , מתוך הכרה כי קיים שוני מהותי בין נושאי המשרה השונים �

מדיניות התגמול תתבסס . מנגנוני התשלום ברכיבי הבונוס השונים לא יהיה זהה –

 :על חלוקת נושאי המשרה בחברה לארבע קבוצות שונות

o העסקיים של החברהאשר הינם המנהלים (ל "והמשנה למנכ, ל"מנכ, ר"יו ,

) וניהול שוטף של כל יחידות החברה, מכירות ושווק, והעוסקים בפיתוח עסקי

 ; "'קבוצה א: "להלן -

o  העוסקים בניהול  –תפעול פרויקטים ואחרים (יחידות התמך הפנים ארגוניות

: להלן -) 'הרגולציה וכד, בתחומי התפעול, תחומי אחריות מסוימים תומכים

 ; "'קבוצה ב"

o  קבוצה ג: "להלן -) משפטית, כספים(יחידות התמך הרוחביות'" ; 

o  קבוצה ד: "להלן –הדירקטורים בחברה'"; 

 : יהיה מורכב משלושה רכיבים' ב-ו'הבונוס לנושאי המשרה מקבוצות א •

לפי מספר /בשיעור מן הרווחיות –בגין עמידה ביעדי החברה /בונוס מרווחיות �

  ;משכורות שייקבע

 ;ידי הגורם המאשר-כפי שייקבעו על –דה ביעדים אישיים בונוס בגין עמי �

עמידה כללית ביעדי , בין היתר, אשר תכלול, בונוס על בסיס הערכה איכותית אישית �

קידום ופיתוח עסקי החברה ופרויקטים , )תפוקה וצמיחה ויעדי רווחיות(החברה 

, ת לנהליםוציו, עמידה בהוראות הרגולציה השונות, מרכזיים שהוגדרו/מתוכננים

ביקורות /חקירות, הליכים משפטיים בתחום הפעילות, מימוש תכניות ניהול סיכונים

  .רשויות ותוצאותיהם

ידי הגורם -שתקבע על תכל אחד מרכיבי הבונוס יוגבל לתקרת משכורות מקסימאלי

   . ידי דירקטוריון החברה-המאשר כפי שנקבע על

  

 ' ב', או השני בבונוס לחברי קבוצה א/תקופת מדידת הרכיב הראשון ו •

', או השני לגבי נושאי המשרה מקבוצה א/מדיניות תשלום רכיבי הבונוס הראשון ו, ככלל

 .  שלוש שניםתתבסס על תקופת מדידה של ' ומקבוצה ב

תגמול נושאי המשרה  –בהיותם יחידות תמך רוחביות  - 'מדיניות תגמול לחברי קבוצה ג •

נקבעת ומוסדרת במסגרת תנאי העסקתם באקסלנס שירותים , החברים בקבוצה זה

מדיניות התגמול לחברי . והיא מועמסת על החברה") חברת השירותים: "להלן(מ "בע

שיתוף הפעולה מול גורמים נוספים , על איכות עבודתם, בין היתר, מתבססת', קבוצה ג

שיטתיות וארגון במסגרת עבודתם וכן עמידה ביעדים אשר  ,סדר, בארגון ומחוצה לו

אקסלנס (הוצבו לכל אחד מהם לשנת התגמול הנתונה באופן רוחבי בחברה האם 

 ).  מ"השקעות בע
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חברי דירקטוריון החברה וחברי הועדות מטעם  - 'מדיניות תגמול לחברי קבוצה ד •

לל זה הוראות חוזר גופים הדירקטוריון זכאים לתגמול הקבוע בהוראות הדין החל ובכ

כללים בדבר (תקנות החברות ו, )'גמול לדירקטורים בגופים מוסדיים'( 2009-9-4מוסדיים 

 . בלבד - 2000- ס"תש, )גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

 

 ספקים ונותני שירותים   .19

לצורך קבלת שירותי , ובין היתר, החברה מתקשרת מעת לעת עם ספקים בהתאם לצרכיה

 בענייני מיסוי וענייניים, יעוץ בענייני משפטיים, שירותי הפצה, שירותי תפעול ,מחשוב

  . לקבוצה אין תלות בספק כלשהו בתחום הפעילות). למוצרי הפנסיה(רפואיים 

במסגרת פעילותה התקשרה החברה בהסכמי תפעול לחשבונות העמיתים בבנקים המתפעלים 

כל (ים הבנקים כמנהלים אדמיניסטרטיביים במסגרת שירותי התפעול משמש). כמפורט להלן(

וכן , החברהשל זכויות עמיתי קופות הגמל בניהול ) ידו-אחד ביחס לקופות המתופעלות על

הבנקים  ,בתמורה לשירותי התפעול. מעניקים לקופות הגמל שירותי מחשוב ושירותי חשבות

  . זכאים לעמלת תפעול בשיעור כפי שנקבע בהסכמים השונים

 :למתן שירותי תפעולם מיהסכ .19.1

עם הבנק  םם למתן שירותי תפעול וניהול חשבונות עמיתימיבהסכהתקשרה החברה 

 מ"מ ובנק מזרחי טפחות בע"בנק הפועלים בע, מ"הבינלאומי הראשון לישראל בע

  . הםלם ובתוספות מיבתמורה לתשלום דמי ניהול בכפוף לתנאים המפורטים בהסכ

התקשרה החברה עם לאומי גמל , "שחקים"כחלק מרכישת קופת הגמל , כמו כן

הסתיים הסכם התפעול  2011 בדצמבר 31 ביום. לב בהסכם לתפעול קופת הגמל"ומש

  .בין החברה לבין לאומי גמל

 חשבונות העמיתים מתופעלים על ידי 1.1.2014החל מיום , לעיל 1.4.9כמפורט בסעיף 

  .בלבד מ"בנק בנק מזרחי טפחות בע

  : שירותי מחקר ואנליזהו ניהול השקעותמתן שירותי ם למיהסכ .19.2

אקסלנס נשואה ו השקעות הקופות מנוהלות על ידי צוות מנהלי השקעות בתוך החברה

מעניקה לחברה  חברה אחות לחברה בעלת רישיון מנהל תיקים, מ"ניהול השקעות בע

ח שילמה החברה "בשנת הדו, בהתאם למנגנון כאמור. שירותי מחקר ואנליזה בלבד

   .ח"אלפי ש 2,731ניהול השקעות סך בשקלים של  אקסלנסל

 : הסכם שירותים והשתתפות בהוצאות .19.3

חברת , להסכמה לפיה, וביניהן החברה, הגיעו החברות בקבוצה, 2004החל משנת 

תעניק לחברות בקבוצה ") אקסלנס שירותים: "להלן(מ "אקסלנס נשואה שירותים בע

, ציוד משרדי, שירותי משרד, רותי ניהולשי, בין היתר, שירותי תפעול שונים הכוללים

ועוד שירותים נוספים כפי שהם , תקשורת, מזכירות, שימוש במחשבים ובתוכנות

בגין השירותים משלמת החברה לאקסלנס שירותים . מפורטים בהסכם בין הצדדים

כאמור שנצרכו על ידי  תשלומים המחושבים על בסיס ההוצאות שנבעו מהשירותים

לעניין סך , כל שנה נערכת התחשבנות מסכמת בין הצדדיםתום  לקראת. החברה

, ההוצאות הכולל שהוצא בפועל על ידי אקסלנס שירותים בגין מתן השירותים לחברה

הסכם . ככל ששולמו, מקדמות שכבר שולמו על ידי החברה ותמנוכ, כאשר מסכום זה
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לסיים את ההתקשרות כל אחד מן הצדדים רשאי . 1.4.2004זה הינו בתוקף החל מיום 

  .חודשים מראש 3בהסכם בהודעה מוקדמת של 

 הסכם ניהול 19.5

למתן  םבהסכ, )בעלת השליטה בחברה(מ "החברה התקשרה עם אקסלנס השקעות בע

ייעוץ תפעול וניהול , פיתוח, שירותי יזמות, בין היתר, הכוללים, שירותי ניהול שונים

הגדיל את פעילות החברה בתחומי פעילותה של החברה במטרה לסייע לחברה ל

בעבור שירותים אלה משלמת החברה לאקסלנס השקעות תשלום . רווחיהולמקסם את 

   .מ"בצירוף מע₪  500,000 קבוע בסך שלרבעוני 

  

  הסכמי הפצה עם התאגידים הבנקאיים  .19.4

או קרנות /התקשרה החברה בהסכמי הפצה להפצת קופות הגמל ו, ח"נכון למועד הדו

ן בגי, ככלל. שבניהולה עם מרבית התאגידים הבנקאיים בישראל) לפי עניין(הפנסיה 

ת הפצה החברה לכל אחד מן התאגידים הבנקאיים עמלשירותי הייעוץ הפנסיוני תשלם 

 מסך נכסי העמיתים 0.25% - וח זה הנ"אשר נכון למועד הגשת דו, מירביהבשיעור 

 )קופות גמל(הקבועים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים המיועצים על פי הכללים 

אולם כל צד  הנה לתקופה בלתי מוגבלת ההתקשרות. )2006–ו "התשס, עמלות הפצה(

רשאי להביא את ההתקשרות לידי סיום בהתאם לתנאים המפורטים בהסכמים 

 . כאמור

 :'למתן שירותי ברוקראז הסכם .19.5

ביצעה החברה הליך , ובהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ,2013שנת במהלך 

פעילות  החברה אתמבצעת ר גופים באמצעותם תחרותי במסגרתו נבחרו מספ

ומספר  2013לפרטים אודות ההליך התחרותי שבוצע בשנת  .בנכסי הקופות' הברוקראז

   .לעיל 5.2סעיף החברה ראה הנוכחים של ' ספקי הברוקראז

  הסכם למכירת מניות החברה .19.6

  . לעיל 1.4.3לפרטים ראה סעיף   

 הסכם הלוואת בעלים .19.7

לצורך רכישת  ח"ש מיליוני 337 -כ הוענקה לחברה הלוואה בהיקף של 2007בשנת 

 31.12.2013 - נכון ל .לעיל 1.4.1 בסעיףמ כמפורט "קופות הגמל מבנק מזרחי טפחות בע

  .לדוח הכספי 11לפירוט נוסף ראה ביאור . ח"מיליון ש 111 -ההלוואה על כעומד סכום 

  מ ועם חברת פריים"בע. ט.א.נסהסכם עם חברת  .19.8

) "נס": להלן( מ"בע. ט.א.נסהתקשרה החברה עם חברת  2007במהלך חודש דצמבר 

נהל את חשבונות העמיתים תתפעל החברה ותבהסכם לרכישת תוכנה באמצעותה 

, כחלק מהתחייבויות נס על פי ההסכם שבין הצדדים. הפנסיה באופן עצמאי בקרנות

 האשר העניק, כלולה התחייבותה להעברת מסד הנתונים ממערכות הבנק הבינלאומי

 2008החל מינואר . אל מערכות החברה, לחברה את שירותי התפעול עד לאותו המועד

ובעקבות מכירת ניהול , מתפעלת החברה את חשבונות עמיתי הקרן באופן עצמאי

    .21.5.2014ההסכם עתיד להסתיים ביום , הקרנות
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  השקעות  .20

   .אין לחברה פעולות השקעה מהותיות

  מימון .21

  .לעיל 19.7לפרטים אודות הסכם הלוואת בעלים ראה סעיף 

 מיסוי .22

   :דיני המס החלים על החברה מפורטים להלן

בערכים , לצרכי מס ,החברהואילך נמדדות תוצאותיה של  2008החל משנת המס  •

נמדדו התוצאות לצורכי מס של החברה בהתחשב  2007עד לתום שנת המס . נומינליים

 1985 -ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(בהתאם לחוק מס הכנסה , בשינוי במדד

בהתאם להוראות המעבר לגבי תום התחולה של חוק ). חוק התיאומים -להלן (

ניכוי בשל פחת והפסד ריאלי ממכירת , מועברים לצרכי מסהתיאומים נקבע כי הפסדים 

והצמדתם תפסק ממועד  2007נכס בר פחת או נייר ערך יתואמו למדד עד תום שנת המס 

 .זה ואילך

  . החברה הינה מוסד כספי לעניין מס ערך מוסף ומס הכנסה •

 . 2011הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  לחברה •
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  : למס הכנסה ומס רווחהרכב ההפרשה   

 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  

 2013 2012 2011 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

    

 11,655 11,081 2,706 מיסים שוטפים
 9,853 7,438 7,814 שינוי במיסים נדחים

 )2,140( )1,247( )291( מיסים בגין שנים קודמות

 10,229 17,272 19,368 

    
  

  :שיעורי המס החלים על הכנסות החברה

שיעור המס הכולל , לאור שינויים בשיעור מס החברות ומס רווח שחלו בשנים האחרונות

 36.22% – 2013בשנת , 35.53% - 2012בשנת , 34.48% - 2011בשנת : החל על החברה הינו

  .37.71% –ואילך  2014ומשנת 

  .הכספי לדוח 8 ביאור ראה לפירוט

  

  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  .23

  
הפיקוח על קופות הגמל מבוצע . הוראות ההסדר התחקיתי מסדירות את תחום קופות הגמל

חוק קופות הגמל קובע את המבנה . ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בידי הממונה על שוק ההון

חובת רישוי החוק ותקנותיו כוללים הוראות בדבר . המשפטי בו פועלת ומתנהלת קופת הגמל

לרבות בעניין השליטה , לניהול קופת גמל וקובעים שורה של דרישות החלות על חברה מנהלת

אופן הפיקוח והאכיפה על , אורגנים בחברה מנהלת, והחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת

, כמו כן. חברה מנהלת והוראות בדבר הקמתה ופעילותה של ועדת השקעות בחברה מנהלת

, חשבונות בקופת גמל, ות בדבר אישור קופות גמל ותקנון קופת גמלקובע החוק הורא

כן נקבעו . תשלומים ומשיכת כספים מקופת גמל ואופן השקעת כספי קופת גמל וניהול נכסיה

  .בחוק הוראות שנועדו להבטיח כי כספי העמיתים ינוהלו בנפרד מכספי החברה המנהלת

  
  . וסף חוק הייעוץ הפנסיוני כהגדרתו לעילעל פעילות קרנות הפנסיה וקופות הגמל חל בנ

  
-א“תשמ, )ביטוח(פעילות קרנות הפנסיה כפופה בנוסף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

את סמכויות המפקח על עסקי הביטוח ביחס לניהול קרנות , בין היתר, חוק זה קובע. 1981

ים של סמכויות המוקנות הוראות שונות לגבי שליטה במבטח וכן עוסק בהיבטים שונ, הפנסיה

  .למפקח להבטחת יציבות הקרן והחוסכים בה

  
סכון ארוך הטווח חווה שורה של רפורמות יתחום קופות הגמל והח, כפי שצוין לעיל

בחלק זה נציג פירוט של חקיקה ורגולציה . חקיקתיות נרחבות במהלך השנים האחרונות

המתייחס אף להתפתחויות , )ניהולהולקופות שב(ככל שרלוונטי לפעילות החברה , עיקריים

   .למועד הגשת דוח זה ועד 2014שנת שחלו במהלך הרבעון הראשון של 

ויש לבחון את האמור אל מול נוסח החקיקה , בלבד הוראותהאמור להלן מהווה תמצית ה

   .המפורסם והמלא
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   – הכלכלית ההתייעלות חוק

 התוכנית ליישום חקיקה תיקוני( הכלכלית ההתייעלות חוק פורסם 2009 יולי בחודש

 אשר, ")הכלכלית ההתייעלות חוק" :להלן( 2009- ט“התשס, )2009-2010 לשנים הכלכלית

 על, התיקון פי על. גמל קופות ניהול על מגבלות לעניין הגמל לחוק תיקון בוצע במסגרתו

, בתיקון שפורטו הגמל קופות מסוגי סוג מכל אחת גמל מקופת יותר לנהל נאסר מנהלת חברה

 כאמור התכנית יישום של דחייה אושרה 11.7.2011 ביום. שפורטו מסוימים במקרים למעט

  . לפיצויים מרכזיות קופות על התכנית תחולת והוחרגה, 1.1.2012 ליום עד

, השתלמות וקרנות גמל קופות מיזוג של תהליך החברה השלימה 1.1.2012 ביום, בהתאם

 המיזוג בעקבות. האוצר במשרד וחסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה לאישור בהתאם וזאת

  . הנקלטות בקופות והן הקולטות בקופות הן ,העמיתים בזכויות שינוי כל חל לא

 על הפיקוח תקנות הכנסת של הכספים בועדת אושרו 2012 בפברואר 29 ביום, כן כמו

, 2012-ב"התשע, )אחת גמל מקופת יותר לנהל הרשאה) (גמל קופות( פיננסיים שירותים

 גמל מקופת יותר לנהל מנהלת לחברה תותר בהתקיימותם אשר התנאים הוסדרו במסגרתן

 גמל קופות כמה של מנהלת לחברה הותר, שנקבעו התנאים בין. כאמור סוג מכל אחת

 גמל קופת, המתפעלים מהגופים אחד כל באמצעות לנהל, אחדים מתפעלים גופים באמצעות

  . 1.1.2014 ליום עד סוג מכל אחת

קרנות השתלמות , השלימה החברה תהליך של מיזוג קופות גמל 1.1.2014ביום , בהתאם

ביטוח וחיסכון , וזאת בהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, וקופות מרכזיות לפיצויים

מוזגו מסלולי השקעה מהקופות שתופעלו בבנק הבינלאומי , במסגרת המיזוג. במשרד האוצר

מ והוטמעו כמסלולי השקעה בקופות הגמל "מ ובבנק הפועלים בע"הראשון לישראל בע

כפועל יוצא מכך מנהלת החברה קופת גמל אחת מכל . מ"המתופעלות בבנק מזרחי טפחות בע

בעקבות המיזוג לא חל כל שינוי  .מ"בנק מזרחי טפחות בע, סוג באמצעות בנק מתפעל אחד

  .המתמזגותוהן בקופות  הממזגותבזכויות העמיתים הן בקופות 

 של והעברה במשיכה העוסק הגמל לחוק 23 סעיף ,הכלכלית ההתייעלות חוק במסגרת ,בנוסף

 שאינה ,לקצבה מרכזית גמל מקופת כספים של משיכה כי נקבע ושם גמל מקופת כספים

 מרכזית גמל לקופת העברתם באמצעות רק תיעשה ,עובדו או מעביד- עמית בידי במישרין

  .למדינה או לקצבה

 הכספים כל מיועדים, 2008 מינואר החל כי הכלכלית ההתייעלות חוק במסגרת נקבע עוד

 ריבית בגין הון רווח מס נגבה לא 2009 מיולי והחל קצבה למטרת פנסיוני לחיסכון המופקדים

  .לתגמולים ביטוח בקופות לרבות לתגמולים גמל בקופות שנצברו ורווחים

   - השקעה כללי

 כללי) (גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנותברשומות  פורסמו 7.6.2012  ביום

פורסם חוזר משרד  4.7.2012 וביום, 2012- ב"התשע, )החלים על גופים מוסדיים השקעה

 האבחנות בוטלו כללי ההשקעה במסגרת ").ההשקעה כללי: "זה לעניין להלן(האוצר בנושא 

 על שחלים השקעה כללי לבין פנסיה וקרנות גמל קופות על שחלים השקעה כללי ביןאשר היו 

 הינם האמורים הפנסיוני החיסכון שמוצרי היות, ביטוח בחברות ברווחים משתתפות פוליסות
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 יאפשרו אשר אחידים השקעה כללי עליהם הוחלו ולפיכך, פיםיתחל מוצרים רבה במידה

  .שניתן ככל ,ביניהם הוגנת תחרות

 ועדות מעורבות הוגברהו כיום הקיימות כמותיות מגבלות כללי ההשקעה הוסרו במסגרת

 את להגביר כדי, כן כמו. בפרט בהן חיצוניים נציגים ומעורבות ככלל מוסדיים בגופים השקעה

 מההוראות חלק הועברו, משתנים שוק למצבי בהתאמה, מוסדיים גופים פעילות גמישות

  . ממונה להוראות הביטוח ובתקנות הכנסה מס בתקנות קבועות שהיו

 לבין מוסדיים גופים בין עסקאות על החלות למגבלותמתייחסים  כללי ההשקעה ,בנוסף   

 ובשל מוסדיים גופים של הבעלות במבנה שחל השינוי בשל ,אליהם הקשורים תאגידים

  .פעילויות של רחב מגוון בעלי פיננסים לתאגידים הגופים של הפיכתם

החוזר . המבטל את החוזר הקודם נוסף בנושאפרסם משרד האוצר חוזר  14.8.2013ביום    

הורחבה החשיפה האפשרית , כי במסלול השקעה מתמחה מחקה מדד,  בין היתר, קובע

ניתן להטיל וטו על , השקעה בשותפות ובמקרקעיןבאשר ל, כמו כן. למנפיק תעודות סל

 .שותפותהמסגרת בהחלטות מהותיות 

   - חסכון מותאם למאפייני העמית

משרד האוצר את תוכניתו בדבר התאמת מסלול החיסכון הפנסיוני  פרסם 4.1.2012 ביום

מטרת התכנית היא לאפיין ולקבוע מנגנון בנוגע . ")ם"המודל החכ: "להלן( למאפייני העמית

סכון השונים בהתבסס על המאפיינים הייחודיים ילאופן ההצטרפות של העמיתים למוצרי הח

 ואת האופן שבו על הגופים המוסדיים לנהוג על מנת, לגילם של החוסכים –ובפרט  להם

סכון לצרכים המשתנים של העמיתים במהלך תקופת ילהתאים באופן רציף את מאפייני הח

  .  סכוןיהח

אופן ניהול ההשקעות בהתאם ) 1: (ישפיע על ם"להערכת הנהלת החברה יישום המודל החכ

היקף ) 2(; לרמות הסיכון כפי שתוגדרנה בכל אחת מהקופות בהתאם למאפייני העמיתים

הנכסים המנוהלים בכלל שוק החסכון הפנסיוני צפוי לקטון כתוצאה מהקטנת החשיפה 

ים משויכים בשל העובדה כי מרבית הנכסים המנוהל, )ח קונצרני"מניות ואג(לנכסי סיכון 

לעמיתים מבוגרים יחסית והם צפויים לעבור למסלולי השקעה סולידיים יותר ביחס 

כן צפויה להיות השפעה על שוק ההון בכללותו בשל תהליך התאמת ) 3(; למסלולים הקיימים

  . והקיטון במצבת נכסי הסיכון בשוק החסכון לטווח ארוך, ם"מצבת הנכסים למודל החכ

ן צפי להתפתחות בתחום זה בשנה הקרובה ביחס לחברה הינו מידע הערכות החברה בעניי

על הערכות החברה לעניין , בין היתר, המבוסס, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, צופה פני עתיד

הערכות אלה עשויות שלא . פרסומים ומידע אחר, ביקושים לשירותים בתחום פעילותה

, ישנם גורמים שונים. פי שנצפהאו להתממש באופן שונה מכ, כולן או חלקן, להתממש

שינויים , התנאים הכלכליים בשוקי ההון בעולם ובישראל, שהעיקריים בהם הינם

שינויים בגובה העמלות וכן כתוצאה , כניסתם של גורמים חדשים לתחום, רגולטוריים

משינויים בתנאים המדיניים והפוליטיים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא 

או התממשות וכן /או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה ו, כולן או חלקן, התתממשנ

   .לדוח זה 26 ףמאיזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעי
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   - הקמת מסלקה פנסיונית

סכון הפנסיוני וכחלק מהניסיון הכולל להגביר את רמת יעל רקע ההתפתחויות בשוק הח

ולסייע לציבור החוסכים לקבל החלטות מושכלות באשר  לייעל תהליכי עבודה, התחרות

הקמתה של מסלקה מרכזית ל פועל משרד האוצר, להתאמת אפשרויות החסכון לצורכיהם

מוצרי החסכון ל בכל הנוגעאחת שתרכז את כל פעילות הניוד והעברת הכספים והמידע 

נית אמורה למסד המסלקה הפנסיו"). המסלקה"או " המסלקה הפנסיונית: "להלן( הפנסיוני

היועצים הפנסיוניים והסוכנים , מכנה משותף טכנולוגי בעבור כלל הגופים המוסדיים

  .ולהסדיר את ממשקי העבודה ביניהם, הפנסיוניים

 חוזר" :להלן( מרכזית פנסיונית סליקה במערכת שימוש חובת חוזר פורסם 15.8.2012 ביום

 הסליקה למערכת להתחבר מוסדי גוף של החובה נקבעה במסגרתו ,)"פנסיונית מסלקה

 מערכת באמצעות לבצען שיש הפעולות פורטו ,כן וכמו ,אליה להתחברות ולהיערך הפנסיונית

 של הפעילות התחלת תהליך את המתארת מצגת ההון שוק אגף פרסם 27.6.2013 ביום .הסליקה

סוכני ביטוח  28.6.2013החל מיום  –' א שלב: המצגת סוקרת ארבעה שלבים .הפנסיונית המסלקה

' שלב ב; ויועצים פנסיונים יהיו רשאים לקבל מידע על חסכונות לקוחותיהם לצורך מתן ייעוץ פנסיוני

 2015 ינוארחודש ב–' שלב ג; חוסכים פרטיים יוכלו לקבל מידע על עצמם 2014 יוליחודש החל מ –

 יהיו מעסיקים 2015 יוליחודש החל מ –' ב דשל ;אמת בזמן כספים למסלקת חיבור לפועל ייצא

   .עובדיהם עבור כספיות פעולות לבצע רשאים

  

   - חוק הגברת האכיפה בשוק ההון

, )תיקוני חקיקה(חוק הגברת האכיפה בשוק ההון  אישרה הכנסת את 17.8.2012ביום 

מוקנות לממונה על שוק ההון ביטוח  ובמסגרת ,)"חוק האכיפה: "להלן( 2010 –א "התשע

הקבועות  אכיפה וענישה מנהליות ביחס לקיום הוראות הממונה, וחסכון סמכויות חקירה

בין , יוקנו לממונה, האכיפהבמסגרת הוראות חוק  ,כמו כן .בהוראות ההסדר התחיקתי

ים יוגדלו סכומי העיצומוכן  תפיסה וחדירה למחשבים ,חקירה ,סמכויות חיפוש, היתר

הממונה  הכספיים שיחולו על הגופים המפוקחים ותורחב רשימת האירועים שבגינם רשאי

ת עיצומים כספיים גם על ילהש מתיר חוק האכיפה, בנוסף .להטיל את העיצומים כאמור

באמצעות קביעת חזקה וגיבוש אחריות , היתר ןבי, עובדים ונושאי משרה מכהנים

הגבלת עיסוק וקביעת , לים בגופים המוסדיים"מנכמיניסטריאלית והשתת עיצום כספי על 

תחילתן של הוראות חוק האכיפה  .ת עיצומים או הגבלת עיסוק כאמורחובת פרסום בגין הטל

הוראות החוק נכנסו  יתר). 17.8.2012(עיצומים כספיים שנה מיום פרסומו של החוק לעניין 

   .לתוקף עם פרסומן ברשומות

הוראות מסוג אלו דומות במהותן להוראות שהוסדרו ונקבעו בחוק ייעול הליכי האכיפה 

ותכליתן ") חוק האכיפה המנהלית(" 2010–ע"התש, )תיקוני חקיקה(ברשות ניירות ערך 

הגדלת הקנסות ומתן כלים מנהליים בידי הגורמים המפקחים , הגברת האכיפה בשוק ההון

  . ייםחלף ניהול הליכים באפיקים פליל

השלכות רבות בכל הנוגע לרמת החשיפה של  ראות חוק האכיפהלהו, להערכת הנהלת החברה

וכן , )לרבות אישיים(ושל נושאי המשרה המכהנים בה לקנסות ולעיצומים כספיים החברה 

 חוק של לתוקף לכניסתו נערכה החברה. לחשיפה תקשורתית שלילית ולפגיעה במוניטין
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והקצאת משאבים , הציות והבקרה, עיבוי מערכי הרגולציהבפרט בכל הנוגע ל האכיפה

  .יישום תכניות אכיפה ומניעה פנימיותבנייה ולניהוליים וכספיים ל

 בישראל המוסדיים הגופים כי להבטיח ומטרתפרסם הממונה חוזר אשר  18.12.2013ביום 

 של הטמעה יוודאו, להם חשופים ולקוחותיהם שהם ציות סיכוני וסדיר מקיף באופן יאתרו

במסגרתו נקבע , אפקטיבית פנימית אכיפה תכנית יקיימוו פעילותם תחומי בכל הדין הוראות

, כמו כן .הפנימית והאכיפה הציות למערך אחראי מנהי מוסדי גוף בין היתר כי דירקטוריון

התוכנית תהא מותאמת לפעילות הגוף : נוספו קריטריונים להתאמת תכנית האכיפה הפנימית

תהליך התאמת ; תטפל בסיכוני הציות המהותיים אליהם חשוף הגוף המוסדי, המוסדי

התוכנית יכלול הערכת אפקטיביות המנגנונים שנועדו להבטיח ציות לאיתור כשלים בקיום 

  .'הוראות הדין וכו

החברה תוכנית אכיפה בהתאם להוראות בדירקטוריון  אושרה, במסגרת ההיערכות כאמור

ת והאכיפה של הוראות הדין אשר יהיה אחראי על הציומינתה ממונה ציות ואכיפה החוזר ו

בהוראות חוק האכיפה  ,החברה בתוכנית כנדרש בחוזר האמורוידווח לדירקטוריון , בחברה

  .הוראות הממונה מכוחובו

   -  יותהתכנית להגברת התחרות

אשר החיסכון הפנסיוני  בשוק יותפרסם הממונה תוכנית להגברת התחרות, 30.11.2010ביום 

קרנות  ,קופות גמל –לצמצם את ההבדלים בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים  תכליתה

להגביר את השקיפות של שוק החיסכון הפנסיוני על כלל השחקנים , פנסיה וביטוחי מנהלים

  "). התכנית להגברת התחרות: "להלן(שבו ולהיטיב את טיב המוצרים המוצעים ומחירם 

מתמקדת ביחסי הגומלין השונים הקיימים בסביבת  יותתכנית האוצר להגברת התחרות

הקשר ) ב(; הקשר שבין הגוף המוסדי לבין הלקוח) א: (סכון לטווח ארוך ובכללםימוצרי הח

  . הקשר בין הגוף המוסדי למפיץ) ג(; שבין המפיץ ללקוח

כיסויים ביטוחיים משלימים  למכור של חברות מנהלות אפשרותל התכנית מתייחסת , כמו כן

במטרה להתמודד עם החיסרון המובנה של קופת הגמל ביחס למוצרים , בקופות הגמל

  .קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח -תחליפים 

כיסויים ) (קופות גמל(ת הפיקוח על שירותים פיננסיים ותקנ ופורסמ 1.1.2013ביום , בהתאם

לכיסויים ביטוחיים משלימים שחברה  ותיחסהמתי, 2013-ג"התשע, )ביטוחיים בקופות גמל

 –הכיסויים הביטוחיים המותרים הינם . מנהלת תוכל לשווק לעמיתיה על חשבון העמיתים

טיוטת התקנות ). קצבת זקנה(כיסוי לסיכוני נכות וכיסוי לאריכות ימים , כיסוי לסיכוני מוות

את התנאים לפעילות  והחוזר מסדירים את המתכונת בה ישווקו ויירכשו הכיסויים וכן

  .כאמור

כוללת הוראות שונות הנוגעות להגברת השקיפות בהסדרי להגברת התחרות התכנית , בנוסף

ודעה מראש בטרם העלאת דמי חיוב בה, קביעת זמן הנחה מינימאלי(דמי ניהול מול הלקוח 

  . )המחשת השינויים בשיעור דמי הניהול ,הניהול

, מערכת הקשר שבין הגוף המוסדי למפיצים השונים יןלעניעוד צוין במסגרת התוכנית כי 

 ץרת תשלום עמלות למפידלהס, בין היתר, בכוונת הממונה להחיל שורה של צעדים הנוגעים

ביום , בהתאם. ולהגבלות של הטבות ועמלות לסוכנים ומפיציםבעת מעבר לקוח בין מפיצים 
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דמי ) (ביטוח(לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  שלישיתטיוטה פורסמה  10.5.2012

וטיוטה שנייה לתקנות  )"טיוטת תקנות דמי עמילות": להלן( 2012 –ב "התשע) עמילות

: להלן( 2012-ב"התשע, )-- תיקון) (עמלות הפצה) (קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

מבנה דמי  מוסדרמילות במסגרת טיוטת תקנות דמי ע"). טיוטת תקנות עמלות הפצה"

, נקבעו הגבלות לגבי היחס שבין עמלות מסוגים שונים, העמילות המשולמים לסוכן ביטוח

תשלום דמי אי הוסדר  וכןהוסדר אופן תשלום דמי עמילות למספר בעלי רישיון במקביל 

טיוטת תקנות עמלות הפצה  במסגרת. או עמית שנפטר עמילות בעד עמית שהקשר עמו נותק

קרן , קופת גמל: לקבוע מבנה עמלת הפצה אחיד בשלושת סוגי המוצרים הפנסיונייםמוצע 

וזאת על מנת לאפשר ייעוץ , )לא חל על קרנות השתלמות(פנסיה חדשה וביטוח מנהלים 

 :רכיבים משני תורכב הפצה עמלת כי מוצע לקבוע כן .אובייקטיבי ומותאם לצרכי הלקוח

של  בשיעור השני  ;העמית לזכות הצבורים הנכסים יקףמה 0.2%שנתי של  בשיעור - הראשון 

 עמלת מרכיבי אחד כל בגין שישתלם הסכום כי לקבוע מוצע ,כן כמו .שוטפות מהפקדות 1.6%

 הנגבים הניהול דמי מגובה 40% ובין רכיב בכל המותרת הפצה מבין עמלת לנמוך יוגבל ההפצה

גם בעניין זה מוצע לקבוע  -הסדרת תשלום דמי עמילות בעד עמית שהקשר עמו נותק  .בפועל

  .כי לא תשולם עמלת הפצה בגין עמית שהקשר עמו נותק או עמית שנפטר

בעקבות יישום תכנית הגברת התחרותיות צפוי שוק קופות הגמל להמשיך , החברהלהערכת 

הערכות : אשר העיקריים בהם הינם, דיןולעבור שינויים לצורך התאמת הפעילות לדרישות ה

ולמידה ועדכון המודלים ששישרתו את מערכי השיווק של ;  תפעולית של החברות המנהלות

לרבות היבטי המס הנלווים , החברות המנהלות בהתאם לשינויים הרגולטוריים והשלכותיהם

  .ועוד

בעיקר בדרך של , בתכנית טמונות גם הזדמנויות לפיתוח שוק קופות הגמל, יחד עם זאת

השאלה אם ההזדמנויות הגלומות בכך יוכלו . הצעת מוצרי ביטוח משלימים למוצרי הגמל

בעיקר במתווה הסופי שיגבש , להערכת החברה, להתממש ולקדם את שוק קופות הגמל תלוי

מהותם והאפשרויות , הממונה לענין היקף מוצרי הביטוח המשלימים שניתן יהיה להציע

  . להצעתם

אשר עתידים להתרחש באופן סימולטני , השינויים הרבים והתהליכים המפורטים לעיל לאור

ואשר יש בהם כדי להשפיע על שוק החסכון ארוך הטווח ועל הסביבה העסקית של אקסלנס 

אין ביכולתה של החברה להעריך כיצד , לעיתים אף בכיוונים מנוגדים, נשואה גמל ופנסיה

  . על פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה, בכללותה ,תשפיע התכנית להגברת התחרות

הערכות החברה בעניין צפי להתפתחות בתחום זה בשנה הקרובה ביחס לחברה הינו מידע 

על הערכות החברה לעניין , בין היתר, המבוסס, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, צופה פני עתיד

ות אלה עשויות שלא הערכ. פרסומים ומידע אחר, ביקושים לשירותים בתחום פעילותה

, גורמים שונים ישנם. או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, כולן או חלקן, להתממש

, שינויים רגולטוריים, התנאים הכלכליים בשוקי ההון בעולם ובישראל שהעיקריים בהם הם

שינויים בגובה העמלות וכן כתוצאה משינויים בתנאים , כניסתם של גורמים חדשים לתחום

כולן או , ם והפוליטיים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא תתממשנההמדיניי

או התממשות וכן מאיזה מגורמי הסיכון /או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה ו, חלקן

  .לדוח זה 26 ףהמתוארים בסעי
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   תקנות דמי הניהול

אושרו בועדת הכספים של הכנסת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  27.2.2012ביום 

במסגרתן נקבעו , )"תקנות דמי ניהול": להלן( 2012 –ב "התשע, )דמי ניהול) (קופות גמל(

בהתאם להוראות . מבנה ושיעור דמי הניהול המירביים אשר ניתן לגבות בכל מוצר פנסיוני

קרת דמי הניהול אותם רשאית חברה מנהלת של ת 2013החל מינואר , תקנות דמי הניהול

, מסך הצבירה בקופת גמל לתגמולים המותר כיום 2%קופות גמל לגבות תרד משיעור של 

נקבע כי חברה , כמו כן. בלבד 1.05%לשיעור של  -ואילך  2014והחל מינואר  1.1%לשיעור של 

וכי תקרת דמי מההפקדות השוטפות לקופות הגמל  4%מנהלת תהיה רשאית לגבות עד 

דמי הניהול המירביים הקבועים . מסך הנכסים בקופה 0.6%הניהול למקבלי קצבה תעמוד על 

בתקנות דמי הניהול מתייחסים לקופות גמל ולביטוחי מנהלים ואינם חלים על קרנות 

 .לעיל 6.5 ףלפרטים נוספים ולהערכות החברה בנושא ראה סעי. השתלמות ועל קרנות פנסיה

  . תחום הפעילותעשויה להיות השפעה מהותית על  הניהול בדמי לשינוי, הלהערכת החבר

השפיעה בצורה ישירה על הכנסות מגזר , השפעת קביעת תקרת דמי הניהול כמתואר לעיל

שנבעו בעיקר , ₪מיליון  25-בשנת הדוח קטנו הכנסות המגזר בכ. החיסכון ארוך הטווח

  .מירידה בשיעור דמי הניהול

בחינת  -לרבות , האמורה ההשפעה הקטנת הקטנתהלשם , בהתאם צעדיה את בוחנתהחברה 

בחינת אפשרויות , שינויים והתאמות במבנה ההוצאות של החברה, אופן תמחור המוצרים

  .'לפיתוח מוקדי הכנסות משלימים לתחום החסכון ארוך הטווח וכד

  תקנות וחוזרי הון מזערי

הון עצמי מזערי ) (קופות גמל(שירותים פיננסיים פורסמו  תקנות הפיקוח על  16.2.2012ביום 

תיקון לתקנות מס , 2012-ב"התשע, )של קופת גמל או קרן פנסיה הנדרש מחברה מנהלת

חוזר דרישות הון ו 2102- ב"התשע, )2' תיקון מס) (כללים לאישור ולניהול קופות גמל(הכנסה 

מטרת דרישות ההון , הןפיעל  ,)"תקנות וחוזר ההון: "ובהתאמהלהלן (מחברות מנהלות  

כרית בטחון לחברה המנהלת מפני  שההון העצמי יהווה אהימחברות מנהלות העדכניות 

  . לחייב הזרמת הון למימון הפעילות השוטפת הסיכונים תפעולים שהתממשותם עלול

נגזר  אשר ,מחברה מנהלת את סכום ההון העצמי המזערי הנדרש יםקובעוחוזר ההון תקנות 

ומהיקף , ח"החודשים האחרונים לתאריך הדו 12-צאות של החברה המנהלת במסכום ההו

כאשר סכום זה כפוף לעמידה בסכום ההון , ידי החברה המנהלת- המנוהלים על הנכסים

. לי להקמה ולפעילות של חברה מנהלתאהמהווה סף הון מינימ, העצמי ההתחלתי הנדרש

 הנדרש ההתחלתי העצמי ההון. 1 – מביןחברה מנהלת תידרש להציג הון מזערי בסכום הגבוה 

מסך הנכסים המנוהלים  0.1%סכום השווה לשיעור של . 2לבין , )תקנותב זה מונחכהגדרת (

מסך הנכסים  0.05%בצירוף סכום השווה לשיעור של  ,ח"מיליארד ש 15ידה עד תקרה של -על

למעט הוצאות (מהוצאותיה השנתיות  25%בצירוף ו מעל לתקרה כאמור, המנוהלים על ידה

דרישת הון עצמי : "להלן) (הוצאות מימון ומס, בגין הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים

במסגרת התקנות והחוזר נקבעו הקלות מסוימות בגין קופות גמל מסוגים שונים "). מזערי

שת ההון העצמי המזערי במקרה של יואף קיימת אפשרות להפחתה מסוימת מסכום דר

תחילתן של  .ובכפוף לעמידה בתנאים שונים) ומעילות תחריות מקצועיא( חביטורכישת כיסוי 

  ").יום התחילה: "להלן(ימים מיום פרסומן  30תקנות אלה 
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במסגרת הוראות מעבר במסגרת הוראות מעבר לעמידה בדרישות ההון כאמור נקבע כי 

ם שיון חברה מנהלת לפני יוילעמידה בדרישות ההון כאמור נקבע כי חברה שקיבלה ר

התחילה תפעל להגדלת הונה העצמי עד לסכום הנדרש מכוח תקנות ההון וחוזר ההון באופן 

 - ו 31.12.2013, 31.12.2012, 31.3.2012הדרגתי בהתאם לשיעורים שנקבעו עד ליום 

  .החברה עומדת בדרישות ההון, נכון למועד הדוח. בתקנות) בהתאמה( 31.12.2014

חברה הקובעות כי על חלוקת דיבידנד בחברה מנהלת  כן נקבעו הוראות הנוגעות למגבלות

 ומגבלות מנהלת רשאית לחלק דיבידנד רק אם היא עומדת בדרישת ההון העצמי המזערי

  .ביחס לדרכי השקעות ההון העצמי

, תחזק את מגמת הקונסולידציה בענף, החלתן של הדרישות כאמור, להערכת הנהלת הקבוצה

תתרום לחיזוק היציבות והחוסן הכלכלי של החברות המנהלות ותהווה חסם כניסה לגבי 

  . תחום פעילות זה

לחברה הינו מידע  החברה בעניין צפי להתפתחות בתחום זה בשנה הקרובה ביחסהערכות 

על הערכות החברה לעניין , בין היתר, המבוסס, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, דצופה פני עתי

הערכות אלה עשויות שלא . פרסומים ומידע אחר, ביקושים לשירותים בתחום פעילותה

, ישנם גורמים שונים. או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, כולן או חלקן, להתממש

שינויים , י ההון בעולם ובישראלהתנאים הכלכליים בשוק, שהעיקריים בהם הינם

שינויים בגובה העמלות וכן כתוצאה , כניסתם של גורמים חדשים לתחום, רגולטוריים

משינויים בתנאים המדיניים והפוליטיים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא 

או התממשות וכן /או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה ו, כולן או חלקן, תתממשנה

  .לדוח זה 26 ףאיזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעימ

  

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

  ונוהל איתור עמיתים ומוטבים 2012

 עמיתיםאיתור ) (גמלקופות ( פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות פורסמו 5.2.2012  ביום

להלן ( "ומוטבים עמיתים איתורנוהל " מוסדיים גופים חוזר  וכן 2012-ב"התשע, )ומוטבים

הינה יצירת מנגנון אפקטיבי וישים  םמטרת אשר ,")תקנות וחוזר איתור מוטבים: "ובהתאמה

לאיתור עמיתים שהקשר עימם נותק ולאיתור מוטבים לאחר מותו , אצל הגופים המוסדיים

וחוזר תקנות . ם כי קיימים כספים להם הם זכאיםשל העמית וכן יידוע העמיתים או המוטבי

לאיתור עמיתים עימם נותק לנקוט ל גופים מוסדיים עאת הפעולות ש יםמפרט איתור מוטבים

  . הקשר ואיתור מוטבים לאחר מותו של עמית

על גופים מוסדיים לפנות מידי שישה חודשים למרשם , על פי תקנות איתור מוטבים

, לפעול לאיתור עמיתים ומוטבים, הזיהוי הבסיסיים של העמיתיםהאוכלוסין לעדכון פרטי 

באמצעות פנייה לגופים שונים שלהם עשוי להיות מידע שיכול לסייע באיתור , בין היתר

  . ועוד, העמית

כי על הגופים המוסדיים לקבוע נוהל עבודה לאיתור עמיתים , בין היתר, על פי החוזר נקבע

לשמור תיעוד של כל הפעולות בהן נקטו הגופים המוסדיים לאיתור העמיתים , ומוטבים

לקיים דיונים בנושא זה , למנות גורם אחראי ליישום הוראות הנוהל והתקנות, והמוטבים
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לים ליידוע האפוטרופוס הכללי בדבר קיומם של כספים של עמיתים נקבעו כל, כמו כן. ועוד

  .    שהקשר עימם נותק ושל עמיתים שנפטרו וכללי דיווח תקופתי לממונה

  

   ישירותהוצאות תקנות 

) קופות גמל(פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  29.2.2012ביום 

 תקנות הוצאות: "להלן( 2012- ב"התשע, )2' קון מסתי) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות(

 .")החוזר: "להלן בסעיף זה( פורסם חוזר משרד האוצר בנושא 28.2.2012וביום  ")ישירות

 לגבות מוסדי גוף רשאי עסקאות ביצוע בשל הוצאות אילו קובעות ישירות הוצאות תקנות

 לפי, תשואה תלויות התחייבויות כנגד העומדים מכספים או גמל קופת מנכסי ישירות

 יהיה מוסדי גוף, 2012כי החל מחודש יולי  נקבע תקנות הוצאות ישירותבמסגרת . העניין

 תלויות התחייבויות כנגד העומדים מכספים או שבניהולו גמל קופת לגבות מנכסי רשאי

התחייבויות לפחות מ 75%-ש ובלבד סל תעודת מנפיק שגובה הניהולאת עמלת  תשואה

וכן , התעודה תהיה לנכסים שלא הונפקו בישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בההחשיפה של 

 את לשלם ניתןיצוין בהקשר זה כי בחוזר קבע הממונה ש .שמנפיק התעודה אינו צד קשור

, ניהול עמלת בהחזר יזוכו הקופה שנכסי ובלבד גמל קופת מנכסי האמורה הניהולעמלת 

 2012ביולי  4ביום  .משניהם או המוסדי הגוף או הסל תעודת ממנפיק ,בחודש פעםלפחות 

פרסם משרד האוצר אישור כי ניתן יהיה לנכות מנכסי קופת גמל את רכיב כיסוי ההוצאות 

בהתאם , מהשווי ההוגן של התעודה 0.1%של תעודות סל ובלבד שהשיעור לא יעלה על 

 גוףהוצאות ישירות שנקבע בתקנות , כמו כן. לשיטת חישוב העמלות המפורטת בכל תעודה

 ניהולה בעד ידו על המשולמת מסך ההוצאה 80%עד  גמל קופת מנכסי לגבות רשאי מוסדי

 ,משכנתא מתן בעד ידו על המשולמת הוצאהכן הוא רשאי לגבות ו שהגיש תביעה של

פורסמה הוראת שעה  30.12.2013ביום  .ובחוזר בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנות

ליום , ת ניהול חיצוניועמלהמוגדרות כ, ישירותההמאריכה את תוקף ניכוי ההוצאות 

להוציא הוצאות (סך ההוצאות המקסימאלי פורסמה טיוטת תקנות לפיה , כמו כן .31.3.2014

שניתן יהיה לגבות מהקופה  )מיסים החלים על הקופה ודמי ביטוח ,קסטודיאן, קנייה ומכירה

 שנת בתום קופת הגמל נכסי של המשוערך השווי מסך כל  0.25%ד על שיעור של יעמו

     .  שחלפה הכספים

   )10-9-2011 מוסדיים גופיםחוזר ( מוסדיים בגופים עמיתים זכויות נתוני טיוב

 מטרת. פורסם חוזר שעניינו טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים 21.2.2012ביום 

שרישום זכויות , ככל הניתן, הפעולות הנדרשות מגוף מוסדי כדי להבטיח החוזר הינה הגדרת

וזאת , זמין וניתן לאחזור, שלם, במערכות המידע יהיה מהימן, כאמור בחוזר זה, עמיתים

בשל הסתמכות הגופים . בשל היות המידע בעל השפעה מכרעת על חישוב זכויות העמיתים

ולנוכח , ר בהעברת כספים בין קופות גמלהמוסדיים על מידע שהתקבל הגוף מוסדי אח

 ).למשל בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני(השימוש במידע זה על ידי גורמים מקצועיים 

, יסייע לפיקוח ובקרה על ניהולן התקין של זכויות עמיתים, ניהול המידע באופן ממוכן, בנוסף

  .ולמעקב ובקרה שוטפים מצד העמית לגבי זכויותיו

בוצע סקר פערים , הדוח הוקמה ועדת היגוי שאחראית על ניהול פרויקט טיוב הנתונים בשנת

 ואושרה הממצאים לדירוג פרמטרים לקביעת מיפוי מודל נבנה, EYח "על ידי משרד רו
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השלמת . 31.6.2016המועד הקבוע בחוזר להשלמת פרויקט הטיוב הינו . עבודה תוכנית

ים רבים מצד החברה בבניית מערכות המידע פרויקט הטיוב מצריך השקעה של משאב

  .כרוך בעלויות גבוהות –ולפיכך , הנדרשות ובמיכון המידע

   )1-9-2013חוזר גופים מוסדיים ( סכון הפנסיוניימבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק הח

" רשומה אחידה"שהוא בבחינת , החוזר קובע מבנה מוסכם ואחיד להעברת מידע ונתונים

, בעלי הרישיון וצרכני מידע נוספים בתחום החסכון הפנסיוני ,את הגופים המוסדייםשתשמש 

בנוסף קובע החוזר את הנסיבות . במסגרת הפעולות העסקיות השונות המתבצעות ביניהם

ביחס לכל , או גוף מוסדי מחויב להעביר את המידע הנדרש/שבהתקיימותן יהא בעל רישיון ו

   .14.2.2013לתוקפן ביום כנסו הוראות החוזר נ. וממשקממשק 

בהעברת מידע בין , בין היתר, העוסקיםשנת הדוח פורסמו נספחים לחוזר מבנה אחיד  במהלך

בהעברת מידע מקופות גמל לא ; גופים מוסדיים לעניין בקשת לקוח לביצוע העברת כספים

בהגדרת מבנה אחיד להעברת מידע על הפקדות לגופים ; משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח

  . מוסדיים

 )16-9-2013חוזר גופים מוסדיים ( ייםמוסד בגופים חוץ מיקור

קביעת בנושא  קבלת שירותים מחברות וגופים חיצונייםחוזר בנושא  פורסם 25.8.2013 ביום

בין , קובע החוזר. בקשר עם פעילות מהותית מוסדיים בגופים חוץ במיקור לשימוש כללים

רונות עק: כגוןכי תקבע מדיניות אשר תאושר על ידי הדירקטוריון ותתייחס לנושאים , היתר

בבואו  .'וכומנגנוני בקרה ומעקב על פעילויות שהוצאו למיקור חוץ , תיתלבחינת פעילות מהו

, לבחון האם מדובר בפעילות מהותיתעליו , של גוף מוסדי להוציא פעילות למיקור חוץ

מתייחס  החוזר, כמו כן. תדיר באופן ,כאמור, בחינה ועליו לבצע בהתאם להוראות החוזר

 וליבי 1 -ף בקהחוזר צפוי להיכנס לתו. ההסכם עמול נותן השירות והסדרת ש בחינהלביצוע 

2014.  

   )חוזר סוכנים ויועצים 5-10-2011(עדכון שני  –הסכמים למתן שירותים 

. לחוזר סוכנים ויועצים בנושא הסכם למתן שירותיםנוסף פורסם עדכון  19.12.2013ביום

אמצעות תאגיד לחברה מנהלת של קופת גמל המתופעלת בבמסגרת החוזר נקבעה האפשרות 

באמצעות התאגיד הבנקאי ליתן , 30.6.2014במשך תקופת ביניים שתחול עד ליום  בנקאי

  : כדלקמןלעמיתי קופת הגמל שירותי תפעול כמפורט 

 ;לרבות באמצעות האינטרנט, מתן מידע לעמיתים •

 ;)זיהוי עמית ואישור חתימתו, עדכון פרטי עמית(קבלת מידע ישירות מעמיתים  •

 ;ישירות ממעסיקים בנוגע להפקדת כספים בקשר לעובדיהם קבלת מידע •

בכפוף להוראות ₪  50,000קבלת בקשה מעמית למשיכת כספים בסכום שאינו עולה על  •

 ; בחוזר

 .מעמית או ממעסיק, קבלת בקשת הפקדה של כספים בעד עמית בשל מוצר פנסיוני •
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יכול להינתן על גבי מסמך עם נקבע כי מידע שניתן לעמית בסניף התאגיד הבנקאי , כמו כן

  .לוגו התאגיד הבנקאי ובלבד שיצוין כי המידע אינו ניתן על ידו בכובעו כבעל רישיון

   )22-9-2012חוזר גופים מוסדיים ( ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני דמי

תקופה מזערית למתן הטבות והוראות  תעיקב בדבר הוראותפורסמו  31.12.2013 ביום

על פי הוראות   .)"ההוראות: "להלן( יםלהגברת השקיפות בנוגע לדמי ניהול הנגבים מעמית

למעט במקרים מסוימים , החוזר הטבה בדמי ניהול תינתן לתקופה של לפחות שנתיים

קובע החוזר , כמו כן .אותם מקרים המציינת אתובכפוף להודעה לעמית , כמפורט בחוזר

  .1.3.2013מתאריך  חלות החלההנחיות  .פורמט הודעה לעמית בדבר העלאת דמי ניהול

  קודקס רגולציה

 הממונה בהנחיות להתמצא שיסייע ,ומקיף סדור רגולציה ספר מהווה מוסדיים גופים קודקס

 על החלות פנסיוני וחיסכון ביטוח בתחום הדין הוראות וביתר ןוחיסכו יטוחב, ההון שוק על

חוזרים שישונו הקודקס משלב הוראות מחוזרים קיימים לצד הוראות  .מוסדיים גופים

  .1.4.2014מועד כניסתו לתוקף של החוזר המאוחד הוא . בעתיד

  )11-9-2013 מוסדיים גופים חוזר( עסקית המשכיות חוזר

חוזר זה . בנושא המשכיות עסקית בגופים מוסדיים חוזרפרסם משרד האוצר  7.8.2013 ביום

. מתווה מסגרת פעולה מינימאלית לגוף מוסדי כדי לקיים המשכיות עסקית במצב חירום

הטמעת , הקמת אתר גיבוי ואתר חלופי: החוזר מפרט על פעולות שעל הגוף המוסדי לבצע כגון

 חודשים 18-ל אחת רגילת קיום, בנושא הדרכות וקיום לעובדים עסקית המשכיות תוכנית

  .'וכו

  מוקדמת הודעה ללא ניהול דמי העלאת לעניין עקרונית הכרעה

בנושא הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי  סופי נוסחפרסם משרד האוצר  27.8.2013 ביום   

על חברה מנהלת להשיב באופן יזום דמי ניהול , לחוזרבהתאם . ניהול ללא הודעה מוקדמת

חודשיים  חברה לא הודיעה להם על העלאת דמי ניהול בחשבונםשה ככלוזאת , לעמיתים

) כללים לאישור ונליהול קופות גמל(לתקנות מס הכנסה ) א(ב53בהתאם לתקנה , מראש

בגין תקופת ההשבה  תיעשה הניהול דמי להעלאת באשר החברה בדיקת. 1964 -ד"התשכ

 תקופת: "להלן( 31.12.2009 ליום ועד 1.1.2006 מיום דהיינו החל, כהגדרתה בחוזר

חוזר  ,כמן כן. ההחזר הכספי יוצמד מיום הגביה ביתר ועד מועד התשלום בפועל"). ההשבה

אשר עמידה בהם עשויה לפטור חברה מנהלת מבדיקה פרטנית , ההכרעה קובע תנאים

, דירקטוריון. 2. דמי הניהול נקבעו בהסכם עם מעסיק או ועד עובדים. 1: ומהשבת כספים

ל או מבקר פנים הצהיר בפני הממונה על תהליך סדור למשלוח הודעות על העלאת דמי "מנכ

תקופת ההשבה קיבל עמית בדוח  במהלך. 3. אשר כללו מראש את תקופת ההנחה, ניהול

 בחלק התנאים אחד והתקיים בהנחה. ההנחה תקופת מועדתום  בדברהשנתי הודעה 

  .ן תקופה זוהחברה פטורה מתשלום בגי תהא, ההשבה מתקופת

פועלת ליישום החוזר בהתאם ואת השלכותיה  תחנוב ,את הוראות ההכרעה לומדתהחברה    

  .בדוחות הכספיים של החברה "ביאור תלויות" ראהלפרטים נוספים  .לשלבים שנקבעו בו
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משיכת כספים מקופת ( )קופות גמל( תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים

  2014 –ד"התשע, )הוראת שעה( )צבורה נמוכהחשבונות בעלי יתרה ()גמל

  

עונים כאשר חשבונותיהם , בפטור ממס, מאפשרת לעמיתים למשוך כספיםשעה ההוראת 

כספים ממרכיב תשלומי העובד או ממרכיב  בחשבון קיימים. 1: לקריטריונים הבאים

הופקדו  לא .2 ;2008של שנות המס שקדמו לשנת המס תשלומי המעביד אשר הופקדו ב

 או אחרת גמלהועברו כספים מקופת  לא. 3; ואילך  1.1.2014 מיום החל כספיםבקופה 

 בכל העמית של הכוללת הצבורה היתרה. 4; ואילך 1.1.2013 מיום  אחרת גמל קופת אל

 שעה כהוראת נקבעו אלה תקנות .₪ 7,000 על עולה אינה הגמל בקופת חשבונותיו

  .31.3.2015 ביום שתפקע

 באסיפה מנהלת חברההשתתפות ) (גמלקופות ( פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות 

  2013 -ד"התשע, )תיקון) (כללית

לחייב את הגופים המוסדיים להצביע במקרים  מוצעבו , פורסם תיקון 17.9.2013ביום    

מקרים רגישים של (בהם החוק מחייב את בעל השליטה לקבל רוב מקרב הציבור 

חובת , מכאן). דירקטורים חיצוניים ואישור מדיניות תגמול מינוי, עסקאות בעל שליטה

 חובת ;רגיל בלתי רוב נדרשאשר כ רק תהא מוסדייםה גופיםהשל  השתתפותה

 והוא ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב את אין השליטה כשלבעל רק תחול ההשתתפות

. כך על יסתמכו המוסדיים והגופים לאסיפה הזימון במסגרת הודעה כך על לשלוח יחויב

לנמק באתר האינטרנט בכל מקרה של סטייה מהמלצת הגורם  הדרישהתבוטל , כמו כן

  . המקצועי

  

 מוסדיים גופיםטיוטת חוזר ( מהותית בעסקה התקשרות בעת מוסדי גוף התנהלות

2013-126(  

  

לגבי התקשרות , את ציפיות הממונה על שוק ההון תהמפרטפורסמה טיוטה שנייה  17.9.2013 ביום

 אופן; מוסדי בגוףלזיהוי עסקה מהותית קריטריונים  קובע המסמך. גוף מוסדי בעסקה מהותית

השקת תוכנית ביטוח ( 2006-9-5 לחוזר בהתאם תהיה מהותית בעסקה מוסדי גוף של ההתנהלות

 בעסקה להתקשרות פעילות תכנית; )או תקנון קופת גמל חדשים או כניסה לתחום פעילות חדש

, כלכלית בדיקת כדאיות הכוללת מפורטת עסקית תכנית: אלה להיבטים לפחות תתייחס מהותית

 בעסקה התקשרות בבדיקת כי צוין בטיוטה .ועוד, סיכונים ניהול דוח, לפרמטרים רגישות ניתוחי

 של פרוטוקולים, הרלוונטיים לאורגנים שהוגשו דוחות, ניתוחים, תהליכים הממונה יבחן, מהותית

  .כלכלית כדאיות בדיקת: כגון ונתונים דיונים

  הסכמים מהותיים .24

פורטים ראה ההסכמים המ, בעניין הסכמים אשר יש בהם כדי להשפיע על פעילות החברה

  .  לעיל 19 בסעיף

 הסכמי שיתוף פעולה  .25

בהתקשרויות , במהלך עסקים רגיל, החברות השונות בקבוצת אקסלנס נשואה מתקשרות

או אפשרויות לביצוע /זכויות ו, בין היתר, המסדירות, שונות עם  צדדים שלישים לא קשורים
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שיתופי פעולה בין הצדדים השלישיים כאמור לבין כלל החברות בקבוצת אקסלנס נשואה 

  .    חברהובכללן ה

לשיווק  בהסכם החברה התקשרה עמהסוכנות ביטוח  2012בשנת  הקימה אקסלנס קבוצת

 מסוג להתקשרויות סטנדרטי ובנוסח שוק בתנאי, המנוהלים על ידי החברה סכוןיהחמוצרי 

  .החברה של זה

- על תת 19ף נוספים בהם התקשרה החברה ראה ההסכמים המפורטים בסעי םביחס להסכמי

  .סעיפיו

  ניהול סיכונים בחברה ודיון בגורמי סיכון  .26

הינו  מידע צופה פני עתיד. גם מידע צופה פני עתיד, בין היתר, כולל, המידע הנכלל בסעיף זה

המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה במועד הדוח וכלל , מידע בלתי וודאי לגבי העתיד

ת בפועל עשויות להיות שונות התוצאו. הערכות של החברה או כוונות שלה נכון למועד הדוח

עקב שינוי , בין היתר, באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה

  . לרבות גורמי סיכון עתידיים, או בגורמי הסיכון/בסביבה העסקית ו

העיקריים ר שא ,שוניםסיכונים להקופות והקרנות שבניהולה חשופות בפעילותן , החברה

החברה . סיכונים דמוגרפיים וסיכונים תפעוליים, סיכוני אשראי, שבהם הינם סיכוני שוק

תחום ניהול הסיכונים עוסק . מינתה מנהל סיכונים כמתחייב מהוראות הדין החלים עליה

ושל ) פנסיה(בזיהוי ומדידת סיכונים המהותיים לחוסנן של הקרנות המנוהלות על ידי החברה 

התהליכים , וכן עוסק בהערכת המדיניות, ל לסוגיהן ולזכויותיהם של העמיתיםקופות הגמ

ועדת ההשקעות וועדת האשראי , הדירקטוריון. והבקרות המתייחסים לסיכונים אלה

  . מפקחים על העמידה במדיניות שנקבעה

גורמי הסיכון וגורמים אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על עסקי , להערכת החברה

  :ה בתחום קופות הגמל וקרנות הפנסיה הינם כדלקמןהקבוצ

הקבוצה פועלת בתחומים שונים של שוק ההון המקומי המתאפיינים  - מצב השווקים  

ביטחוניים , פוליטיים, גורמים מדינייםשל בין היתר בשל השפעות , בתנודתיות גבוהה

מור השפעה על לתנודתיות כא. אשר לקבוצה אין שליטה עליהם, וכלכליים בארץ ובעולם

ירידה . היקף פעילות הציבור בשוק ההון ועל מחירי ניירות הערך והמוצרים הפיננסיים

ידי -בהיקפי הפעילות בשוק ההון המקומי עלולה לגרום לירידה בהיקף הנכסים המנוהלים על

להחרפת התחרות ולפגיעה בתוצאותיה , להיקף דמי הניהול הנגבים -הקבוצה ובהתאם 

  .  ברההחהעסקיות של 

תוצאותיה העסקיות של הקבוצה בתחום הפעילות  - ירידה בשווי הנכסים ופגיעה בתשואות  

מושפעות במישרין משינויים בשווי הכולל של הנכסים המנוהלים במסגרת מוצרי התחום של 

כמו , ירידה בשווים של הנכסים הינה בדרך כלל נגזרת של מצב השווקים הפיננסיים. הקבוצה

, למשל, כך. הקבוצהין גם של התשואות היחסיות המושגות במוצרים האמורים ושל מוניט

 ,בהיקף הנכסים המנוהלים בתחום קופות גמל וקרנות פנסיה ירידה נרשמה 2011במהלך שנת 

בשווקים הפיננסים בארץ  הטלטלותערך הנכסים על רקע  ירידתאשר נבעה בעיקרה מ

 הובילובמדדים השונים אשר  עליותנרשמו  בהן, 2013 -ו 2012השנים  לעומת, תזא .ובעולם

  .הנכסים ולצבירה חיובית בתשואות לעליות
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הקבוצה חשופה לסיכונים תפעוליים כתוצאה מתקלות במערכות  - סיכונים תפעוליים  

העלולות לגרום לקשיים , או בתקשורת של הקבוצה עם הבנקים המתפעלים/המחשבים ו

. בוצהבביצוע העברות ומשיכות במוצרי תחום הפעילות כמו גם לפגיעה עקיפה במוניטין הק

הואיל והשירותים (אין תלות באיזה מהספקים  חברהעל אף של, החברהלהערכת הנהלת 

בתנאים תחרותיים ביחס לתנאים , הניתנים בידי הספקים ניתנים בידי מספר גופים נוספים

עלולה , החלפת ספק שירותים כאמור, )בהם ניתנים השירותים בידי הספקים הנוכחיים

לחברה חשיפה פוטנציאלית . ותיות ובזמן הטמעה ארוך יחסיתלהיות כרוכה בעלויות משמע

לדרישות , לסיכונים תפעוליים עקב הצורך להיערך ולהתאים את מערכי התפעול באופן תדיר

   . הרגולטוריות השונות והמשתנות

ידי אגף שוק - מוסדרת ומפוקחת על החברהפעילות  - וסיכונים משפטיים שינויי חקיקה  

עם התרבות השינויים הרגולטורים בתחום . תקנות וחוזרים ,בשורה של חוקים, ההון

או עיצומים /ו חשופות לתביעות משפטיות ת אקסלנס השקעותוקבוצ החברה, הפעילות

החשיפה . עמידה בהוראות הדין השונות-בגין אי, מצד העמיתים ואף מצד הרגולטור כספיים

או עיצומים כספיים עלולה להתעצם עם חקיקת חוקי הגברת האכיפה /תביעות משפטיות ול

ירחיבו , וכניסתן לתוקף של הוראות הדין השונות אשר יגדילו את שיעורי העיצומים הכספיים

. אכיפה וענישה מנהליות, את מעגל האחריות ואשר יעניקו בידי הרגולטור סמכויות פיקוח

הסיכונים המשפטיים . לעיל 23חוקי הגברת האכיפה ראה סעיף לפרטים נוספים אודות 

אשר , תביעות ייצוגיות ותביעות מהותיות שאינן במהלך העסקים הרגיל, בין היתר, כוללים

. או תוצאותיה של החברה/כדי להשפיע על פעילותה ו, )ככל ויוגשו ויתבררו כנכונות(יש בהן 

מבקשות אישור  חלקן אשר(תביעות משפטיות בהקשר זה יצוין כי בשנים האחרונות הוגשו 

, וגורמים שונים בשוק ההון בעילות שונות הכוללות החברהנגד ) ייצוגיותלהתנהל כתביעות 

לפרטים אודות התביעות  .של הוראות הדין השונות לכאורה הפרהטענות בדבר , בין היתר

" תלויותיאור ב"החברה ראה ייצוגיות שהוגשו כנגד אשר מבקשות להתנהל כתובענות 

   .הכספיים בדוחות

ם בתחום הפעילות נובע מיישום תכנית האוצר ינוסף הנובע מהשינויים הרגולטור היבט

אשר , סכון ארוך הטווחילהגברת התחרות אשר עלול להוביל לשינויים מבניים בתחום הח

ובפרט בהפחתה בתקרת דמי  לידי ביטוי בשינוי במבנה העלויות במוצרים השונים באות

בממשקים וביחסי הגומלין בין , )לעיל 23לפרטים נוספים ראה סעיף (הניהול בקופות הגמל 

לפרטים . ב"וכיו ,השחקנים השונים הפועלים בשוק המוצרים הפנסיונים ובינם לבין הלקוחות

    .לעיל 23התחרות ראה סעיף נוספים אודות התכנית להגברת 

תחום הפעילות מאופיין בריבוי לקוחות ובהשקעה ניכרת  –החברה  פגיעה במוניטין של

בפרסום ובשיווק אודות הגופים המנהלים והמוצרים הפנסיונים השונים באמצעי התקשורת 

הקשר בין הלקוחות לגופים המנהלים מאופיין , מטבע הדברים, זאת ועוד. השונים

הגוף המנהל מהווה נדבך חשוב מוניטין . בהתקשרויות רבות שנים וביחסי אמון מתמשכים

, פגיעה במוניטין כאמור. לקוחות חדשים ובהישארותם של לקוחות קיימים לבהצטרפות ש

  . עלול להוביל לפגיעה במצבת הלקוחות ולהשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות
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  סיכונים ייעודים לקרנות הפנסיה 

את ההתחייבות האקטואריות של קרנות הפנסיה מושקעים   הכספים המגבים -סיכוני שוק 

, בעיתוי תזרימי המזומנים, מ"אי התאמה במח). בהתאם למגבלות הדין(סים שונים כבנ

נכסי . עשויה לחשוף את העמיתים לפגיעה בשווי זכויותיהם, או במטבע, בבסיס ההצמדה

, ל"נסיים בארץ או בחוהקרנות חשופים לסיכוני הפסד כתוצאה משינוי במחירי נכסים פינ

מ ארוך יותר "הנובעים ממח(מ בין נכסים והתחייבויות "פערי מח, ובכלל זה סיכוני ריבית

ורגישות לשינויים בריביות על ) להתחייבויות מאשר לנכסים המושקעים בהשקעות חופשיות

עלולה להביא להתממשות סיכון , התממשות סיכוני השוק כאמור. פני עקום התשואות

תשפיע על היתרה הצבורה לזכות , אשר כפועל יוצא תוביל לירידה ברמת התשואות תשואה

העמיתים ועלולה לפגוע ביכולת של העמיתים להשיג את רמת החיים המתוכננת לתקופת 

  . הפרישה

אריכות חיים , שינויים בהנחות הדמוגרפיות כגון בנושאי תחלואה –סיכונים דמוגראפיים 

עשויים להוביל לגידול בחבות , רגולציה בנושאי ההנחות כאמורכמו גם לשינויי , ותמותה

  ). לפי העניין(המשולמת לעמית או לפנסיונר / האקטוארית ובהתאם לירידה בקצבה הצפויה 

קיים סיכון בשל קבלת עמיתים ) מקיפה(בתהליך ההצטרפות לקרן פנסיה  –סיכון חיתום 

ערבות (ון ההדדיות המובלע בקרן פנסיה הסובלים מבעיות רפואיות ואחרות וזאת לאור עיקר

  ). הדדית

קיימת , במקרה של פיגור בתשלומי המעסיק, בהתאם לחוק הגנת השכר -חובות מעבידים

אלא אם כן התקיימו החריגים , חובה לגביית דמי גמולים ולתשלום הכיסויים הביטוחיים

תישא בפיגורי תשלום החברה המנהלת / על כן קיים סיכון שהקרן . הקבועים בחוק ובפסיקה

  . דמי הגמולים של המעביד וכפול יוצא תישא גם בסיכון הביטוחי

  

 מידת השפעת גורם הסיכון על החברה גורמי סיכון

 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה

   X  מצב השווקים

ירידה בשווי הנכסים 

 ופגיעה בתשואות

X   

  X  סיכונים תפעוליים

 שינויי חקיקה

 וסיכונים משפטיים

 X  

פגיעה במוניטין של 

 החברה

  X 
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  מידת השפעת גורמי הסיכון הייעודים על קרנות הפנסיה גורמי סיכון

 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה

  X  סיכוני שוק

   X סיכונים דמוגראפיים

   X סיכון חיתום 

 X   חובות מעבידים

  

  

****  


