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  תיאור עסקי התאגיד
  
  

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

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

 .האוצר לעניין חברה מנהלת של קופות גמל

    

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

 1968-א' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח32מידע צופה פני עתיד כמשמעות מונח זה בהוראת סעיף 

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

ח. "הקיים בחברה במועד הדוח וכולל הערכות של החברה ו/או כוונות שלה, נכון למועד הדו

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

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

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

  יופיע גם בניסוחים  אחרים.

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

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

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 

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

לדוח. להסרת ספק אין באמור בפסקה זו  16 החברה וכן כתוצאה מגורמי הסיכון כמתואר בסעיף 

א' לחוק ניירות ערך בדבר מידע צופה פני 32פי הוראות סעיף - לעצמו, כדי להוות הגנה עללעיל, כש

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

  

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

ביטוח וחסכון במשרד האוצר ותקנוני קופות הגמל שבניהול החברה ניתנו הממונה על שוק ההון, 

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

 שאושרו על ידי הגורמים המוסמכים לכך.
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  אור עסקי החברהיפרק א': ת

   עסקיה החברה ותיאור התפתחותפעילות  .1

  עסקי החברה תיאור כללי של .1.1

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

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

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

". ביום אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ"ל שינתה החברה את שמה 1.1.2009

, ובעקבות מכירת קרנות הפנסיה שבניהול החברה, שינתה החברה את שמה 15.6.2014

  ").   החברה"אקסלנס נשואה גמל בע"מ" (לעיל ולהלן: " -ל

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

"), הממונהטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן: "ידי הממונה על שוק ההון, בי

מתוקף הסמכויות שהוענקו לו בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול 

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

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

וכקופת גמל לתגמולים וקופת גמל  ואילך 2008שהופקדו בה בשל שנת המס 

אישית לפיצויים על כספים שהופקדו בה בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 

גמל בניהול  קופותבלבד); קרנות השתלמות; קופות מרכזיות לפיצויים;  2008

 טווח ארוך לחיסכון להשקעה גמל קופת(לרבות  להשקעה גמל קופתאישי; 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), ) כהגדרת מונחים אלה בלילד

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

התקבל אישור הממונה לפיו, החל ממועד האישור,  ,2008בדצמבר  31 ביום .1.1.2

החברה מורשית לניהול קופות גמל לקצבה, בנוסף לעיסוקה כפי שהיה עד כה, 

וזאת בעקבות הליך העברת הניהול מרצון של קרנות  ,לניהול קופות גמל

ו התווספה פעילותה של מסגרתהפנסיה שהיו בניהול של חברה אחות לחברה, ב

ביום החברה כמבטח במסגרת ניהול קרנות הפנסיה שהועברו לניהולה כאמור. 

נמכרו קרנות הפנסיה לחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. , 2013בדצמבר  31

      להלן. 1.4.4  ,  ראה סעיףהפנסיהמכירת קרנות אודות  לפרטים נוספים

, וביחד עם "אחזקות הפניקס(להלן: " בעקבות החלטת הפניקס אחזקות בע"מ .1.1.3

רה ארגון ביצוע ל )"קבוצת הפניקסהחברות בשליטת הפניקס אחזקות להלן: "

, בהתאם לאישורים שהתקבלו בפעילות הגמל והפנסיה של קבוצת הפניקס

 אישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכוןהקבוצה, ובהתאם לבחברות 

מלוא מניות , הועברו 2017בינואר  1ביום , 2016בדצמבר  29שהתקבל ביום 

כמו כן  .")הפניקס ביטוחהחברה לידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "

, כך שכל לחברה וגמל בע"מ פנסיה הפניקסחברת הגמל של  פעילותהועברה 

באמצעות חברה מנהלת אחת  בקבוצת הפניקס מנוהלתפעילות הגמל 

 ). בע"מ (אקסלנס נשואה גמל

   בחברה המניות בעלי .1.2

 אקסלנסידי -על הנשלטות החברות קבוצת ביןמ החברה נמנתה במהלך תקופת הדיווח

 אקסלנס", "אקסלנס" -", וקבוצת אקסלנס" :בהתאמה "מ (להלןבע השקעות
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 הפועלת החזקות חברת הינהאקסלנס השקעות בע"מ  ").האם חברת", "השקעות

 השקעות אקסלנס. ההון שוק בתחום פעילויות במגוון בשליטתה החברות באמצעות

פי פקודת -, כחברה פרטית מוגבלת במניות על1992בספטמבר  7התאגדה בישראל ביום 

לחברה ציבורית,  אקסלנסהפכה  1994באוקטובר  16. ביום 1983-החברות, התשמ"ג

. במהלך תקופת שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

הפניקס  ,השליטה באקסלנס השקעות תבעל, החזיקה 2016ביוני  2הדו"ח ועד ליום 

 ,2016ביוני  2 ביום .מהון מניות אקסלנס השקעות 89.81% -כעקיפין באחזקות, ב

- בחוק החברות, התשנ"ט  זהת כהגדרת מונח לחברה פרטי השקעות אקסלנסהפכה 

הפניקס  ,השליטה באקסלנס השקעות תבעלמחזיקה , כך שהחל ממועד זה 1999

ראה תרשים מטה בסעיף  -מהון מניות אקסלנס השקעות 100% -עקיפין באחזקות, ב

 1.3.   

  31.12.2016 ליום תרשים מבנה אחזקות נכון .1.3

  

מניות מלוא  מוחזקות, 2017בינואר  1לעיל, החל מיום  1.1.3 בסעיף בהתאם לאמור 

"). ביטוח הפניקס(להלן: " הפניקס חברה לביטוח בע"מ ידי-על) 100%החברה (

 חברה הפניקס אחזקות, ידי-הנשלטות על החברותהפניקס ביטוח נמנית מבין קבוצת 

פניקס ההשליטה ב בעלת.  אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות שמניותיה ציבורית

  ").קבוצת דלק(להלן: " אחזקות הינה קבוצת דלק בע"מ

אופיים ותוצאותיהם של שינויים מבניים, מיזוגים ורכישות מהותיים שהתרחשו  .1.4

  ) מהלך השנים האחרונות (בהתאם לסדר כרונולוגי של האירועיםב

בנק קופות הגמל של  19הושלמה עסקה למכירת פעילות  ,2007במרץ  5 ביום .1.4.1

לחברה מנהלת מיליארד ש"ח,  10 -מזרחי טפחות בע"מ, בהיקף נכסים של כ

חדשה, אקסלנס קופות מזרחי לשעבר בע"מ, אשר הוקמה לצורך כך ואשר אף 

) של אקסלנס השקעות בע"מ, 100%יתה בבעלות ובשליטה מלאה (יהיא ה

                                                                                          . ש"חמיליוני  343 -לסך של כבתמורה 
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  העברת ניהול קופות הגמל שבניהול "אקסלנס קופות מזרחי לשעבר בע"מ" .1.4.2

 קבוצת אקסלנסבהתאם להחלטת  -") לניהול החברה אקסלנס מזרחי(להלן: "

סכון ארוך הטווח, ילערוך שינוי ארגוני ולייעל את פעילותה בתחום הח

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

אקסלנס קופות מזרחי לשעבר בע"מ (להלן:  אקסלנס השקעות בע"מ,

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

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

, בדרך )"החברה המנהלת", "החברות המנהלות"תיקראנה ביחד ו/או לחוד: 

לחוק הפיקוח על שירותים  41של העברת ניהול מרצון בהתאם לסעיף 

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

 ,2008בנובמבר  1 ות הועברו לניהול החברה החל מיוםהניהול הושלם והקופ

כתוצאה מהשלמת הליך העברת הניהול כאמור, פעילותה של אקסלנס מזרחי 

בוטל רישיונה של  ,2008בנובמבר  23 ביוםכחברה מנהלת רוקנה מתוכן ו

  אקסלנס מזרחי כחברה מנהלת. 

 על הפיקוח בחוק חקיקה תיקוני ובעקבות האוצר משרד להוראות בהתאם .1.4.3

), החברה ביצעה 4' מס(תיקון  2005- ה"התשספיננסיים (קופות גמל),  שירותים

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

גמל, הקופות נוסף של השלימה החברה הליך מיזוג  ,2014בינואר  1 ביום. 2012

בהתאם לתקנות הפיקוח  השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים, וזאתהקרנות 

), על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת

ובהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון  ,2012-התשע"ב

מוזגו מסלולי השקעה מהקופות שתופעלו , במשרד האוצר. במסגרת המיזוג

פחות בע"מ ובבנק בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בנק מזרחי ט

כפועל יוצא מכך  הפועלים בע"מ ועברו לתפעול בבנק מזרחי טפחות בע"מ.

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

לא חל כל שינוי בזכויות  ים לעילבעקבות המיזוג .בע"מ מזרחי טפחות

 העמיתים הן בקופות הממזגות והן בקופות המתמזגות. 

 ניהול פעילות למכירת בהסכם החברה התקשרה ,2013בנובמבר  14 ביום .1.4.4

 וקרן" פנסיה נשואה"אקסלנס  מקיפה חדשה הפנסיה קרן - הפנסיה קרנות

 הפניקס לחברת", חסכון פנסיה נשואה"אקסלנס  כללית החדשה הפנסיה

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

. 2013בדצמבר  31 ביום והושלמה וחסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה ידי

 . הפנסיה קרנות ניהול פעילות ללכ את ללהכ הועברה אשר הפעילות

"מסלולי השקעה  2015-9-29בספטמבר פורסם חוזר גופים מוסדיים  16 ביום .1.4.5

 בין, קבע מסלולי השקעה חוזר. ")מסלולי השקעה חוזר(להלן: " בקופות גמל"

ות על כמות מסלולי מגבל, גיל תלוי השקעה מודל הקמת לעניין הוראות, היתר

והוראות לעניין התאמת שמות מסלולי ההשקעה ומדיניות , ההשקעה המותרת

 חוזר. במסגרת יישום הוראות זה ההשקעה לנוסחים אשר נקבעו בחוזר

ההתאמות הנדרשות במדיניות ההשקעה  ביצעה החברה את מסלולי השקעה

הכל ו ,מיזוגים בין מסלולי השקעה ביצעהובשמות המסלולים וכמו כן, 
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 מיזוגים וההתאמות שבוצעו בעקבות יישום חוזרה להלן. 5.2 כמפורט בסעיף 

 הממונה ידי על וכן בחברה מוסמכיםה הגורמים ידי על ואושרמסלולי השקעה 

 .2016בינואר  1החל מיום  לתוקף נכנסוו וחסכון ביטוח, ההון שוק על

ביצוע ל") אחזקות הפניקסהפניקס אחזקות בע"מ (להלן: " בעקבות החלטת .1.4.6

, בהתאם לאישורים רה ארגון בפעילות הגמל והפנסיה של קבוצת הפניקס

שהתקבלו בחברות הקבוצה, ובהתאם לאישור הממונה על שוק ההון ביטוח 

, הועברה 2017בינואר  1, ביום 2016בדצמבר  29וחיסכון שהתקבל ביום 

לאור העברת  לחברה. וגמל בע"מ פנסיה הפניקסחברת הגמל של  פעילות

קופות הגמל ביצוע מיזוג בין את אופן החברה בוחנת הפעילות כאמור, 

בניהולה (טרם העברת הפעילות) לבין קופות הגמל אשר הועברו לניהולה החל 

והכל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי החלות על  ,2017בינואר  1מיום 

לפירוט בעניין פעילות הגמל שהועברה . להלן) 6  ףבסעי(כהגדרתו  החברה

  להלן. 1.5 סעיף לחברה ראה 

   רכישה, מכירה, העברת נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל .1.5

 העברת הושלמה, 2017בינואר  1 ביוםלעיל,  1.4.6  - , ו1.1.3 בהמשך לאמור בסעיפים: 

 קופת"מ להלן: בע וגמל פנסיה הפניקס בניהול ההשתלמות וקרנות הגמל קופות כלל

"הפניקס  השתלמות קרן); 957"ה מ אישור" (מספר ופיצויים תגמוליםהגמל "הפניקס 

" מרכזית"הפניקס  לפיצויים מרכזית קופה); 964"ה מ אישור" (מספר השתלמות

" (מספר אישי בניהול גמל"הפניקס  אישי בניהול גמל קופת); 954"ה מ אישור(מספר 

בניהול אישי"  השתלמותבניהול אישי "הפניקס  השתלמות קרן); 2023"ה מ אישור

   ), לניהול החברה.2024(מספר אישור מ"ה 

למעט האמור לעיל החברה לא הייתה מעורבת בהליכי רכישה, מכירה או העברה של 

נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל, אשר להם השפעה על פעילותה של 

 בשנת הדו"ח.החברה 

  חברההשינויים מהותיים שאירעו באופן ניהול עסקי  .1.6

שינויים מהותיים באופן  אירעוח לא "מהלך תקופת הדוב, 1.4.6 עיף למעט האמור בס

 קופות נכסיהשקעות ניהול ותפעול , פרסום הדו"ח למועד נכוןניהול עסקי התאגיד. 

   .פיננסים בע"מידי הפניקס השקעות ו-על מבוצע החברה של בניהולה הגמל

 תחומי פעילות החברה  .2

תחום הפעילות של החברה הינו ניהול קופות גמל מסוגים שונים: קופות גמל לתגמולים 

  וניהול קופות גמל מרכזיות לפיצויים.  קופות גמל להשקעה ולפיצויים, קרנות השתלמות,

  קופת גמל 

היו קופות הגמל מכשיר הוני הניתן למשיכה,  2008עד שנת  תכנית חסכון לטווח ארוך. נההי

 הופקדואשר   כספים (כהגדרתו להלן), לחוק קופות גמל 3 תיקוןובהתאם ל 2008החל משנת 

  .קצבתייםואילך ישמשו את העמית ככספים  2008לקופה משנת 

  השתלמות  ןקר

שנים, המשלב הטבות  שש של עדטווח בינוני לחסכון  מהוות מכשירככלל, קרנות השתלמות 

   לעצמאיים.לשכירים ומס 

  קופת גמל להשקעה
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מוגבלת בתקרת הפקדה קופה זו  פנסיוני.חיסכון הינה מוצר חדש לקופת הגמל להשקעה 

מס עת, ללא הטבות בכל  כספי הקופהאת  משוךניתן ל. המתעדכנת אחת לכל שנה קלנדרית

 6 לפרטים נוספים ראה סעיף  קצבה.ל המשיככ פטור ממס רווחי הוןעם  ךא משיכה הונית,כ

  להלן.

   קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד

קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד, הינה אמצעי לניהול חיסכון במסגרת תכנית 

   .ידי הביטוח הלאומי-על נפתחהש החיסכון לכל ילד

  מרכזית לפיצויים  ת גמלקופ

הינה קופת גמל בה העמית הוא המעביד המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי 

התחייבות המצטברת של המעביד הקופה מרכזית לפיצויים מהווה את יתרת פיטורין. 

כספים לקופה  בגינם, בגין כלל עובדיו שלא הופקדו 2011לתשלום כספי פיצויים עד ינואר 

קופות גמל אישית לפיצויים. החל ממועד זה כל הפקדות כספי הפיצויים מבוצעות ישירות ל

  להלן. 6 לפרטים נוספים ראה סעיף  אישיות לפיצויים של עובדי המעסיק.

ההפקדה והמשיכה בכל אחד ממוצרי החברה מוסדרים ומעוגנים  ,תנאי ההצטרפותכלל 

וברגולציה כפי שמתפרסמת בהסדר התחיקתי באתר החברה  מיםהמפורסות הקופ ניבתקנו

 מעת לעת.

  השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו  .3

  .התאגיד או במניותיונערכו השקעות בעסקי לא ח "בשנתיים שקדמו למועד פרסום הדו

  חלוקת דיבידנדים .4

 לא חילקה החברה דיבידנדים. 2016בשנת לחברה אין מדיניות קבועה לחלוקת דיבידנד. 

הוכרז  2014בחודש מאי ₪, אלפי  10,000הוכרז ושולם דיבידנד בסך של  2015בחודש מאי 

העצמי המזערי  לפרטים אודות תקנות וחוזר ההון₪. אלפי  10,000ושולם דיבידנד בסך של 

  .לדוחות הכספיים 9 באור ורא הנדרש,
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   תותיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילפרק ב': 

   מוצרים ושירותים בתחום הפעילות .5

קופות גמל מסוגים שונים: קופות גמל לתגמולים ולפיצויים, אקסלנס גמל עוסקת בניהול 

מוצרי (להלן: " מרכזיות לפיצוייםקרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה וניהול קופות גמל 

במוצרי החברה המוזכרים לעיל נהנים מהטבות מס שונות הכספים המושקעים . ")החברה

בהתאם למאפייני כל מוצר וכל עמית. כספי החיסכון הצבורים במוצרי החברה מנוהלים 

 בכפוף למדיניות ההשקעות כפי שאושרה על ידי הגורמים המוסמכים בחברה ואשר מפורסמת

   באתר החברה.

  הפעילות בתחום המנוהלים המוצריםסוגי  .5.1

   פיצוייםלקופות גמל לתגמולים ו

ת לתשלום כספי ומיועדשאינן משלמות לקצבה  פיצוייםללתגמולים ו ת גמלוקופ

שכירים בקופה עמיתים עניין) לשכירים ולעצמאים. הפקדות התגמולים ופיצויים (לפי 

עצמאים רשאים להפקיד את עמיתים כאשר  על בסיס חודשי, מבוצעות על פי רוב

  במגבלות ההסדר התחיקתי.  ,הכספים בקופת הגמל בעיתוי בהתאם לבחירתם

שונתה הגדרת קופות הגמל שאינן משלמות לקצבה לקופות גמל  2016החל מינואר 

. 2016 בנובמבר 5 ביוםלחוק קופות הגמל שפורסם  13לחיסכון. השינוי במסגרת תיקון 

כקצבה  , בין היתר,לחוסכים בה למשוך את הכספים מאפשרתקופת גמל לחיסכון 

בצורה של אנונה תקופתית בשילוב רכישת ביטוח חיים ממבטח חיצוני ולנייד כספים 

  גם לאחר תחילת הקצבה. 

המנוהלים הן בשיטת ניהול מסלולים  13 , החברה מנהלת2016בדצמבר  31נכון ליום 

הגמל תחת קופת יטת ניהול פאסיבי (ניהול באמצעות מדדים) אקטיבי והן בש

 גמלקופת ולתגמולים בניהול אישי  ת גמלקופ החברהמנהלת  ,בנוסף ".אקסלנס גמל"

  לפירוט הקופות והמסלולים ראה טבלה מטה. ."אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה"

 בעקבותהעיקריים למוצר זה הם עובדים שכירים, עצמאיים, ומעסיקים.  השווקים

לפקודת מס הכנסה, המאפשר למקבלי קצבה מינימאלית מזכה להפקיד  190תיקון 

כספים לקופת גמל, ליהנות מהטבות מס ובמקביל לשמור על הכספים כנזילים למשיכה 

  .זה למוצר הביקוש גדל, הדין להוראות בכפוף הכלהונית, 

  קרנות השתלמות

ממעמד של מוצר פנסיוני ובד בבד גם קרנות השתלמות הינן מוצר דו תכליתי הנהנה 

. קרנות השתלמות מהוות חיסכון לטווח בינוני בהן רשאי ממעמד של מוצר פיננסי

משכר העובד, בהינתן הפקדת מעסיק, חייב העובד להפקיד  7.5%המעסיק להפריש עד 

 ששנוספים. כספי הקרן ניתנים למשיכה הונית פטורה ממס לאחר  2.5% -לא פחות מ

שנים בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בהסדר  3(או לאחר  השנים ממועד פתיחת

. כפועל יוצא, מי שרשאי לייעץ או לשווק ביחס לקרנות השתלמות הם בעלי התחיקתי)

וני וגם בעלי רישיונות רישיונות סוכן שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסי

 12 , החברה מנהלת2016בדצמבר  31ון ליום נכ .(כהגדרתו להלן) הייעוץמכוח חוק 

המנוהלים הן בשיטת ניהול אקטיבי והן בשיטת ניהול פאסיבי (ניהול מסלולים 



11 

 

קרן  ,החברה. בנוסף מנהלת "אקסלנס השתלמות" קופת הגמלתחת באמצעות מדדים) 

  לפירוט הקופות והמסלולים ראה טבלה מטה. השתלמות בניהול אישי.

 המודעות. ומעסיקים, עצמאיים, שכירים עובדים הם זה למוצר העיקריים השווקים

  .עלייה במגמת, יתרונותיולו זה למוצר

  מרכזיות לפיצוייםגמל ופות ק

 - ), התשס"ח3ופות גמל) (תיקון מס' עד לחקיקת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ק 

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

כספים על חשבון פיצויי פיטורין בשילוב הטבות מס למעסיק. העמית בקופה מרכזית 

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

רק בגין עמיתים (מעסיקים) וזאת , 2010בדצמבר  31 לפיצויים הותרו עד ליום

בדצמבר  31 שהפקידו לקופות מרכזיות לפיצויים במהלך התקופה שמסתיימת ביום

ורק ביחס לעובדים קיימים עבורם בוצעו הפקדות בעבור חודש דצמבר של שנת  , 2007

לא ניתן היה  ,2010בדצמבר  31ליום  ועד 2008. בהתאם לאמור, החל משנת 2007

רק בגין  יות לפיצויים חדשות וההפקדות לקופות הקיימות הלפתוח קופות מרכזיו

 ,2011בשנת ינואר חודש . החל מכאמור 2007עובדים שהופקדו עבורם כספים בדצמבר 

לא ניתן להמשיך ולהפקיד כספים גם בחשבונות קיימים בקופות גמל מרכזיות 

תו נקבע במסגר 7/2017, פורסם חוזר מס הכנסה 2016בדצמבר  25ביום לפיצויים. 

מרכזית לפיצויים לקופות גמל  ת גמלמנגנון להעברת כספים שעודם מנוהלים בקופ

 6 לפרטים נוספים ראה סעיף  לפירוט נוסף אישיות לפיצויים על שם עובדי המעסיק.

  להלן.

הן בשיטת ניהול אקטיבי מסלולים  שמונה, החברה מנהלת 2016בדצמבר  31נכון ליום 

מרכזית לפיצויים, ה הקופהתחת והן בשיטת ניהול פאסיבי (ניהול באמצעות מדדים), 

מרכזית לפיצויים רבת מסלולים, לפירוט הקופות  החברה קופהבנוסף מנהלת 

  והמסלולים ראה טבלה מטה.

  קופת גמל להשקעה

תקנון קופת . מוצר המיועד לעמיתים במעמד עצמאי בלבדקופת גמל להשקעה הינה 

 שעמיתהפקדות סך כל ה. 2016גמל להשקעה אושר לראשונה בחברה בחודש נובמבר 

₪  70,000קופות הגמל להשקעה לא יעלו על  לבכליהיה רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו 

בינואר, לפי המדד שהיה ידוע  1יתעדכן מידי שנה ביום הסכום ככלל, ( בכל שנת כספים

מס כמשיכה הונית, בכל עת, ללא הטבות  את כספי הקופה ניתן למשוך. באותו מועד)

  להלן. 6 לפרטים נוספים ראה סעיף  כמשיכה לקצבה. פטור ממס רווחי הוןאך עם 

מסלולים הן בשיטת ניהול אקטיבי  חמישה , החברה מנהלת2016בדצמבר  31נכון ליום 

והן בשיטת ניהול פאסיבי (ניהול באמצעות מדדים), תחת הקופה "אקסלנס גמל 

  טה.לפירוט הקופות והמסלולים ראה טבלה מ. להשקעה"

   קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד

אמצעי לניהול חיסכון במסגרת  קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד, הינה

החיסכון במסגרת תכנית  .ידי הביטוח הלאומי- שנפתחה על חיסכון לכל ילדהתכנית 
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בחשבון החיסכון  ידי ביטוח לאומי-יופקדו על ,2017החל מחודש ינואר ו לכל ילד,

 בקופת גמל או בבנק)  ,(שיפתח וינוהל לפי בחירת ההורים או לפי מנגנון ברירת מחדל

, זאת בנוסף לקצבת הילדים המתקבלת 18בכל חודש בגין כל ילד עד הגיעו לגיל ₪  50

תשלום מענקים, אפשרות להפקדת תשלום רטרואקטיבית,  התכנית עוד כוללתעבורו. 

מקצבת הילדים שמשולמת כל ילד בגין בחודש ₪  50וד יסכון עואפשרות להוסיף לח

הכל בכפוף ובהתאם ו. בחודש₪  100יעמוד על הפקדות החודשיות עבורו, כך שסכום ה

   .להלן 6 סעיף , לפרטים ראה להוראות הרגולטוריות בנושא

ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר מכרז לבחירת - , פורסם על2016בחודש ספטמבר 

 במהלך החודשים נובמבר הגופים שיוכלו להשתתף בניהול תכנית החיסכון לכל ילד.

את קבלה ובהמשך כאמור, מכרז , קבלה החברה הודעה על זכייתה ב2016דצמבר ו

קופת גמל להשקעה לחיסכון אישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון עבור תקנון 

ההצטרפות לקופה הינה באמצעות הביטוח הלאומי. מידע אודות  .ארוך טווח לילד

בינואר  1מצטרפים חדשים התקבל לראשונה בחברה מאת הביטוח הלאומי ביום 

2017.  

, החברה מנהלת ארבעה מסלולים הן בשיטת ניהול אקטיבי 2016בדצמבר  31נכון ליום 

אקסלנס גמל והן בשיטת ניהול פאסיבי (ניהול באמצעות מדדים), תחת הקופה "

  . לפירוט הקופות והמסלולים ראה טבלה מטה.להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד"

 1ר החל מיום לפרטים אודות קופות הגמל בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, אש

  לעיל. 1.5 סעיף הועברו לניהול החברה ראה  ,2017בינואר 

   החברה מוצרי פירוט

מספר אישור  סוג העמיתים סוג אישור לקופה שם הקופה
 מס הכנסה

 שם המסלול

 אקסלנס
 גמל

, לחיסכון גמל קופת
 לתגמולים גמל קופת

 אישית גמל וקופת
 לפיצויים

 שכירים
 ועצמאיים

 50 לבני גמל אקסלנס 9916
 **ומטה

 50 לבני גמל אקסלנס 9917   
 **60 עד

 60 לבני גמל אקסלנס 9918   
 **ומעלה

 15% עד גמל אקסלנס 211   
 מניות

"ח אג גמל אקסלנס 385   
 מניות ללא

 עד"ח אג גמל אקסלנס 401   
 מניות 25%
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"ח אג גמל אקסלנס 792   
 מדד צמוד

 עד"ח אג גמל אקסלנס 2089   
 מניות  20%

 - פאסיבי גמל אקסלנס 9905   
 "לחו מדדי

- פאסיבי גמל אקסלנס 8624   
 25% עד"ח אגמדדי 

 מניות במדדי

 שיקליגמל  אקסלנס 9906   
 טווח קצר

 - פאסיבי גמל אקסלנס 8626   
 מניות מדדי

- פאסיבי גמל אקסלנס 8627   
 "חאגמדדי 

 אקסלנס
 גמל

 להשקעה

 גמל אקסלנס 7905 עצמאיים להשקעהקופת גמל  
 ללא"ח אג להשקעה

 ***מניות

 גמל אקסלנס 7906   
 עד"ח אג להשקעה

 ***מניות 15%

 גמל אקסלנס 7907   
 מניות להשקעה

 ***פאסיבי

 גמל אקסלנס 7908   
 ***כללי להשקעה

 גמל אקסלנס 7909   
 כללי להשקעה

 ***פאסיבי

אקסלנס 
גמל 

להשקעה 
לחיסכון 

טווח ארוך 
 לילד

 - להשקעה  גמל קופת
חיסכון ארוך טווח 

 לילד

אקסלנס חיסכון  11310 עצמאיים 
חוסכים   -לילד

המעדיפים סיכון 
  ****מועט

אקסלנס חיסכון  11311   
חוסכים  -לילד

המעדיפים סיכון 
  ****מוגבר

 אקסלנס חיסכון לילד 11312   
חוסכים המעדיפים  -

  ****סיכון בינוני

אקסלנס חיסכון לילד  11335   
  ****הלכה -
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 אקסלנס
 השתלמות

 שכירים השתלמות קרן
 ועצמאיים

 השתלמות אקסלנס 686
 כללי

 השתלמות אקסלנס 715   
 קצר טווח שקלי

 השתלמות אקסלנס 716   
 מניות ללא"ח אג

 השתלמות אקסלנס 1100   
 מניות 15% עד"ח אג

 השתלמות אקסלנס 1190   
 מניות 25% עד"ח אג

 השתלמות אקסלנס 2091   
 מניות 20% עד"ח אג

 השתלמות אקסלנס 8628   
"ח אגמדדי - פאסיבי

 מניות במדדי 25% עד

 השתלמות אקסלנס 8629   
 כללי - פאסיבי

 השתלמות אקסלנס 8630   
 מניותמדדי - פאסיבי

 השתלמות אקסלנס 8631   
 "חאגמדדי - פאסיבי

 השתלמות אקסלנס 9882   
 **מניות 10% עד"ח אג

 השתלמות אקסלנס 9919   
 **"לחו מדדי - פאסיבי

 אקסלנס
 מרכזית

 לפיצויים

 מרכזית קופה
 לפיצויים

 מרכזית אקסלנס 242 מעבידים
 לפיצויים

מרכזית  אקסלנס 384   
 15%לפיצויים עד 

 מניות

 מרכזית אקסלנס 801   
 שקלי לפיצויים

 מרכזית אקסלנס 804   
 מדדי מחקה לפיצויים

 מניות

 מרכזית אקסלנס 806   
 מדד צמוד לפיצויים
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 קסם אקסלנס 8765   
 לפיצויים מרכזית

 מדדים מחקה

 קסם אקסלנס 8766   
 לפיצויים מרכזית

 "חאג מדדי מחקה

 מרכזית אקסלנס 9475   
 קצר שקלי לפיצויים

 אקסלנס
 גמל

 מסלולית
 לפיצויים

 רבת
 מסלולים

 מרכזית קופה
 לפיצויים

 גמל אקסלנס 9418 מעבידים
 לפיצויים מסלולית

 מסלולים רבת

 אקסלנס
גמולה 

 מבטיחת
 תשואה

 משלמת לא גמל קופת
 גמל קופת, לקצבה

 גמל וקופת לתגמולים
 לפיצויים אישית

 שכירים
 ועצמאיים

גמולה  אקסלנס 528
 *תשואה מבטיחת

 אקסלנס
 תגמולים

 בניהול
 אישי

 משלמת לא גמל קופת
 גמל וקופת לקצבה

 לתגמולים

   1541 עצמאיים

 אקסלנס
 השתלמות

 בניהול
 אישי

 שכירים השתלמות קרן
 ועצמאיים

1542   

  .סגור להצטרפויות חדשות* 

   .1/2016 -ב פעילותם החלו המסלולים** 

  .11/2016 -*** המסלול החל פעילותו ב

  .12/2016 -**** המסלול החל פעילותו ב
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   השקעה מסלולי חוזר הוראות ליישום החברה הערכות .5.2

החברה מודל השקעה  הקימה, (כהגדרתו לעיל) מסלולי השקעהבעקבות פרסום חוזר 

ההתאמות הנדרשות לשמות ולמדיניות  ביצעה את, בקופת הגמל אקסלנס גמל תלוי גיל

ואקסלנס אקסלנס גמל  ות הגמלההשקעה התקנונית של מסלולי ההשקעה בקופ

. השינויים כאמור נכנסו ןמיזוגים בין מסלולי ההשקעה בה ביצעהוכן השתלמות 

 .להלן 6  בעניין החוזר ראה סעיףלפרטים נוספים  .2016בינואר  1לתוקף החל מיום 

  -2016בינואר  1פירוט השינויים שבוצעו החל מיום 

 )1.1.2016 נכון ליום(לאחר האיחוד    )31.12.2015עד ליום לפני האיחוד (

 "המ קופה שם   "המ קופה שם

 9916 ומטה 50אקסלנס גמל  לבני  685 גמל אקסלנס
 מחקה גמל קסם אקסלנס

 מדדים
8625 

 9917 60 עד 50 לבני  גמל אקסלנס

    * ומעלה 60 לבני גמל אקסלנס  9918 

    * קצר טווח שקלי גמל אקסלנס  9906 

 385 יסודות גמל אקסלנס
 385 מניות ללא"ח אג גמל אקסלנס

 1042 שקלי גמל אקסלנס

 792 מדד צמוד"ח אג גמל אקסלנס 792 מדד צמוד גמל אקסלנס

 מחקה גמל קסם אקסלנס
 "חאג מדדי

 8627 "חאג מדדי - פאסיבי גמל אקסלנס 8627

 211 מניות 15% עד"ח אג גמל אקסלנס 211 מניות 15% עד גמל אקסלנס
 20% עד"ח אג גמל אקסלנס

 מניות
2089 

 2089 מניות 20% עד"ח אג גמל אקסלנס
 קונצרני"ח אג גמל אקסלנס

 מניות 20%
1040 

 401 מניות 25% עד"ח אג גמל אקסלנס
 401 מניות 50% עד גמל אקסלנס

 מחקה גמל קסם אקסלנס
 25/75 מדדים

8624 
 עד"ח אג מדדי  - פאסיבי גמל אקסלנס

 מניות במדדי 25%
8624 

    * חו"ל מדדי - פאסיבי גמל אקסלנס  9905 

 789 "חמט גמל אקסלנס

 1103 מניות גמל אקסלנס 8626 מניות מדדי - פאסיבי גמל אקסלנס

 מחקה גמל קסם אקסלנס
 8626 מניות מדדי

 )1.1.2016לאחר האיחוד (נכון ליום    )31.12.2015לפני האיחוד (עד ליום 

 "המ שם קופה   מ"ה שם קופה

 686 כללי השתלמות אקסלנס 686 השתלמות אקסלנס

 השתלמות קסם אקסלנס
 מדדים מחקה

 8629 כללי - פאסיבי השתלמות אקסלנס 8629

 715 קצר טווח שקלי השתלמות אקסלנס 715 שקלי השתלמות אקסלנס

 716 מניות ללא השתלמות אקסלנס
 716 מניות ללא"ח אג השתלמות אקסלנס

 799 מדד צמוד השתלמות אקסלנס

 השתלמות קסם אקסלנס
 "חאג מדדי מחקה

 8631 "חאג מדדי - פאסיבי השתלמות אקסלנס 8631

*מניות     עד אגח השתלמות אקסלנס 10%    9882 

 1100 מניות 15% עד"ח אג השתלמות אקסלנס 1100 15% עד השתלמות אקסלנס
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 מניות

 עד"ח אג השתלמות אקסלנס
 מניות 20%

2091 
 2091 מניות 20% עד"ח אג השתלמות אקסלנס

"ח אג השתלמות אקסלנס
 מניות 20% עד קונצרני

2088 

 50% עד השתלמות אקסלנס
 מניות

 1190 מניות 25% עד"ח אג השתלמות אקסלנס 1190

 השתלמות קסם אקסלנס
 25/75 מדדים מחקה

8628 
"ח אג מדדי  -פאסיבי השתלמות אקסלנס

 מניות במדדי 25% עד
8628 

    * חו"ל מדדי -פאסיבי השתלמות אקסלנס  9919 

 796 "חמט השתלמות אקסלנס

 מדדי - פאסיבי השתלמות אקסלנס
 מניות

 797 מניות השתלמות אקסלנס 8630

 השתלמות קסם אקסלנס
 מניות מדדי מחקה

8630 

  * מסלול חדש

   בחלקה של החברה בשווקים העיקריים מהותיים שינויים .5.3

בסוף  ₪מיליוני  11,022מסך של  גדלפיצויים לקופות הגמל לתגמולים וסך היקף נכסי 

מקורם בגיוסים ₪ מיליוני  290. 2016בסוף שנת  ₪מיליוני , 11,548של  לסך ,2015שנת 

  והפקדות נטו מעמיתים ויתר הגידול מקורו בתשואות נטו.

לסך של  ,2015בשנת  ₪מיליוני  10,320 סך היקף נכסי קרנות ההשתלמות גדל מסך של 

מקורם בגיוסים והפקדות נטו ₪ מיליוני  420-כ .2016בשנת  ₪מיליוני  10,949

  מעמיתים ויתר הגידול מקורו בתשואות נטו.

של  לסך ,2015בשנת ₪ י מיליונ 953של מסך  קטןסך היקף נכסי הקופות המרכזיות 

מקורם העברות החוצה ומשיכות נטו של ₪ ליוני ימ 48 .2016בשנת ₪ מיליוני  922

  עמיתים אשר התמתנו בזכות תשואות חיוביות.

 1לפרטים אודות קופות הגמל בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, אשר החל מיום 

  לעיל. 1.5 סעיף , הועברו לניהול החברה ראה 2017בינואר 

  חדשים מוצרים .5.4

  מודל השקעה תלוי גיל

 מודלברירת מחדל במסגרת השקעה  מסלולי שלושה החברה השיקה ,2016 בינואר

לפי  בחתך לחוסכים מיועדים אלו מסלולים. תחת קופת הגמל "אקסלנס גמל" גיל תלוי

  ע"פ החלוקה הבאה: גיל שכבות

 50 גיל עד •

 60 עד 50 לבני •

 ומעלה 60 לבני •

 את ביטוי לידי המביאהבין המסלולים הינה בהיקף החשיפה למניות,  השונות עיקר

  .גיל שכבת בכל החוסך למאפייני המסלול התאמת

  קופת גמל להשקעה

 השקעה מסלולי חמישהגמל להשקעה הכוללת  קופתהחברה  השיקה ,2016 בנובמבר

ת ניהול בשיט והן אקטיבי ת ניהול השקעותבשיט הן המנוהלות שונות סיכון ברמות

  עיל.ל 5.1 נוסף ראה סעיף לפירוט  .פאסיבי השקעות
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   קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד

במסגרת  ד, הינה אמצעי לניהול חיסכוןקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח ליל

, 2016בחודש ספטמבר ידי הביטוח הלאומי. -תכנית החיסכון לכל ילד שנפתחה על

ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר מכרז לבחירת הגופים שיוכלו -פורסם על

, 2016במהלך החודשים נובמבר ודצמבר  להשתתף בניהול תכנית החיסכון לכל ילד.

את אישור הממונה על קבלה קבלה החברה הודעה על זכייתה במכרז כאמור, ובהמשך 

 ה לחיסכון ארוך טווח לילד.שוק ההון ביטוח וחיסכון עבור תקנון קופת גמל להשקע

החברה מנהלת ארבעה מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות. במסגרת קופה זו, 

 5.1 לפירוט נוסף ראה סעיף  .לאומיה ביטוחה דיי-לע מבוצעות זו לקופה פקדותהה

  לעיל.

  דיווח תקופות לשלוש ונתוניםמידע  .5.5

:, ללא פירוט של כל קופה בנפרדמידע מרוכז לפי סוגי קופות  .א
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 לפיצויים מרכזיות קופות השתלמות קרנות ופיצויים לתגמולים אישיות גמל קופות

 גמל
  להשקעה

 הכל סך

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016 2014 2015 2016 

   :עמיתים מספר

 88,759 105,160 105,803 612 0 0 0 66,501 76,625 81,721 21,646 28,535 24,082 פעילים

 214,729 183,833 206,896 0 6,004 6,130 6,219 83,153 60,804 74,475 125,572 116,899 126,202 לא פעילים

 303,488 288,993 312,699 612 6,004 6,130 6,219 149,654 137,429 156,196 147,218 145,434 150,284 "כסה

   :עמיתים חשבונות מספר

 99,214 123,403 116,639 699 0 0 0 70,127 86,982 86,198 28,388 36,421 30,441 פעילים

 315,544 293,671 301,007 0 7,813 7,998 8,110 119,352 103,244 100,183 188,379 182,429 192,714 פעילים לא

 נכסים מנוהלים, נטו

  
 (באלפי ש"ח)

 7,778,586 8,812,166 7,506,302 41,877 0 0 0 5,596,682 5,754,606 5,323,505 2,140,027 3,057,560 2,182,797 2פעילים

 15,676,582 13,482,006 13,095,341 0 922,599 952,651 992,703 5,345,656 4,564,980 4,049,928 9,408,327 7,964,375 8,052,710 3פעילים לא

(באלפי  תוצאתיים נתונים   
 ש"ח):

דמי גמולים משונתים עבור 
 מצטרפים חדשים

43,787  173,782 711,458 254,403 203,568 266,758 - - - - 298,190 377,350 978,216 

 1,736,251 1,749,384 1,332,454 41,788 - - - 1,069,048 1,086,090 1,060,850 625,415 663,294 271,604 גמולים מדמי תקבולים

 1,273,141 1,517,059 757,337 - 36,112 37,018 10,878 622,831 757,596 395,348  614,198 722,445 351,111 /לקרןלקופה צבירה העברות

 צבירה העברות
 /מהקרןמהקופה

)620,968( )399,524( )566,844( )719,382( )508,103( )657,243( )63,160( )37,651( )34,288( - )1,403,510( )945,278( )1,258,375( 

   :תשלומים

 )1,053,613( -825,490 )952,668( - )49,575( )46,712( )57,437( )617,037( -474,672 )567,164( )387,001( -304,106 )328,067( פדיונות

 - - - - - - - - - - - - - אחרים

הכנסות (הפסדים) על  עודף
 הוצאות לתקופה 

496,272 104,309 233,936 443,430 84,266 211,870 43,573 7,381 17,700 90 983,275 195,956 463,596 
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 מנכסים שנגבו ניהול דמי
 :"ח)ש(באלפי 

  

 168,643 175,241 177,464 8 7,734 9,149 10,190 85,365 87,975 86,088 75,536 77,985 78,963 3ולא פעילים 2פעילים

ניהול שנגבו מהפקדות  דמי
 (באלפי ש"ח): 

180 355 190 0 0 0 0 0 0 0 180 355 190 

 ממוצע ניהול דמי שיעור
 (באחוזים) : מנכסים

  

 0.23 - - - 0.81 0.87 0.91 0.59 0.68 0.75 2פעילים
  

  

 - 0.84 0.96 1.01 0.79 0.86 0.99 0.65 0.75 0.8 3פעילים לא
  

  

 ממוצע ניהול דמי שיעור
 (באחוזים): מהפקדות

0.08 0.08 0.07 - - - - - - - 
  

  

 שיעור הוצאות ישירות
 ממוצע (באחוזים):

  

 של ומכירה קניה עמלות
 ערך ניירות

0.05 0.04 0.04 0.06 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 -         

 ניירות של שמירה דמי עמלות
 ערך

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -         

 :סחירות לא השקעות בגין

  

  
  
  

       -   0.09 0.1 0.1 0.13 0.15 0.18 0.14 0.16 0.17 עמלות ניהול חיצוני

       -   0 0 0 0 0 0 0 0 0 עמלות אחרות

         - 0.09 0.1 0.1 0.13 0.15 0.17 0.14 0.16 0.17 הוצאות מוגבלות
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  מידע בדבר עמיתים לא פעילים:  .ב

  

   
 לפיצויים מרכזיות קופות השתלמות קרנות ופיצויים לתגמולים אישיות גמל קופות

 גמל
 להשקעה

 הכל סך

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016 2014 2015 2016 

    ]11[קשר מנותקי חשבונות

 30,723 9,361 6,559  2,907 690 767 7,583 1,552  2,437 20,233 7,119  3,355 חשבונות מספר

(באלפי  נטו מנוהלים נכסים
 "ח)ש

129,665  152,531 223,301 46,212  23,010 129,106 12,273 8,827 27,955  188,150 184,368 380,362 

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
 "ח)ש(באלפי 

1,148  1,434 1,137 437  291 1,006 206 151 187  1,791 1,876 2,330 

 ממוצע ניהול דמי שיעור
 מנכסים שנגבו

0.89  0.94 0.51 0.95  1.26 0.78 1.68  1.71  0.67     

  
 -לא פעילים חשבונות

  ₪  8,000ביתרה של  עד 
  

 53,128 54,507 93,016 חשבונות  מספר
       

93,016 54,507 53,128 

 נטו מנוהלים נכסים
 "ח)ש(באלפי 

172,684 89,537 84,197 
       

172,684 89,537 84,197 

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
 "ח)ש(באלפי 

1,592 445 165 
       

1,592 445 165 

 ממוצע ניהול דמי שיעור
 מנכסים שנגבו

0.92 0.96 0.78 
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  שיעורי דמי הניהול שרשאית חברה מנהלת לגבות בהתאם להוראות הדין החלות עליה:  .ג

שיעור דמי הניהול 

שרשאית החברה 

הוראות לגבות לפי 

  הדין (באחוזים):

קופת גמל אישית לתגמולים 

  ופיצויים
  קרנות השתלמות

קופת גמל 

  להשקעה

קופת גמל להשקעה 

לחיסכון ארוך טווח 

  לילד

2014  2015  2016  2014  2015  2016  2016  2016  

 1.05  פעילים

(מהיתרה 

הצבורה); 

4.00 

  (מהפקדות)

1.05 

(מהיתרה 

הצבורה); 

4.00 

  (מהפקדות)

1.05 

(מהיתרה 

הצבורה); 

4.00 

  (מהפקדות)

2.00 

(מהיתרה 

  הצבורה)

2.00 

(מהיתרה 

  הצבורה)

2.00 

(מהיתרה 

  הצבורה)

(מהיתרה  1.05

 4.00הצבורה); 

  (מהפקדות)

, (מהיתרה הצבורה 0.23

מסמכי מכרז לבהתאם 

החשב הכללי בעניין 

   )ניהול קופה זו

  לא פעילים:

 0.3  מנותקי קשר

(מהיתרה 

  הצבורה)

0.3 

(מהיתרה 

  הצבורה)

(מהיתרה  0.3

  הצבורה)

0.3 

(מהיתרה 

  הצבורה)

0.3 

(מהיתרה 

  הצבורה)

(מהיתרה  0.3

  הצבורה)

0.3   

  (מהיתרה הצבורה)

  ללא שינוי

  :פירוט ההוראות לעניין דמי הניהול  .ד

, דמי הניהול המרביים שהחברה 2012 -התשע"בגמל) (דמי ניהול),  בשנת הדו"ח לאחר כניסתן לתוקף של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות

ת, השתלמו נותקרבגין ניהול  .מההפקדות 4% -לשנה מנכסי הקופה ו 1.05%בשיעור של עד  גמל הינםהבגין ניהול קופות המנהלת הייתה רשאית לגבות 

בעניין  .לשנה 2% בשיעור של עד הינםדמי הניהול המרביים שהחברה המנהלת הייתה רשאית לגבות  ,לפיצויים תומרכזי תוקופ, ואישי בניהול גמל תוקופ

קנון קופת אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה, תקנות דמי הניהול אינן מגבילות את דמי הניהול שמותר לגבות במסלולים מבטיחי תשואה. יחד עם זאת, בת

אודות שיעורי דמי הניהול  לפרטים נוספיםמהיתרה הצבורה.  2%גבות במסלולים מבטיחי התשואה יהיה הקופה נקבע, כי דמי הניהול המרביים שמותר ל

  .בדוחות הכספיים 14אור אחרונות ראו ב דיווח תקופות 3-שנגבו בפועל ל
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 מופיעיםההנתונים ( ׁ והסברים של התפתחויות ושינויים שחלו בסוגי הקופות ניתוחים .5.6

 ₪) מיליוניב בטבלאות מטה

  ופיצויים לתגמולים אישיות גמל תופקו

. 2014ועליה אל מול שנת  2015אל מול שנת  בצבירה נטוירידה  ה, חל2016במהלך שנת 

אופיינה בגיוסים והפקדות חיובים למסלולי ההשקעה הפאסיביים אשר היוו  2015שנת 

  התמתנות בקצב הגיוסים.החלה  2016, בעוד שבשנת  מנוע צמיחה

  2016  2015  2014  תנועה

  625  663  272  הפקדות

  -387  -304  -328  משיכות

  47  323  -270  העברות נטו

  285  682  -326  צבירה נטו

  

  השתלמות קרנות

 .2014ועליה אל מול שנת  2015, חלה ירידה בצבירה נטו אל מול שנת 2016במהלך שנת 

והפקדות חיובים למסלולי ההשקעה הפאסיביים אשר היוו אופיינה בגיוסים  2015שנת 

  החלה התמתנות בקצב הגיוסים. 2016מנוע צמיחה, בעוד שבשנת 

  2016  2015  2014  תנועה

  1069  1086  1060  הפקדות

  -617  -475  -570  משיכות

  -34  249  -324  העברות נטו

  418  860  166  צבירה נטו

  

  לפיצויים מרכזיות קופות

היותן מוצר סגור להצטרפויות ולהפקדות, לא חל כל  םמרכזיות לפיצויים מעצקופות ב

לאורך  בקצב המשיכות וההעברות נטושינוי מהותי ניכר  לאשינוי בקצב ההפקדות, 

  .השנים

  2016  2015  2014  תנועה

  0  0  0  הפקדות

  -49  -47  -57  משיכות

  2  -1  -52  העברות נטו

  -47  -48  -109  צבירה נטו

  

  גמל להשקעהקופות 

, קבלה החברה את אישור הממונה על שוק ההון ביטוח 2016נובמבר חודש מהלך ב

מכיוון שכך, להערכת וחיסכון לתקנון קופת הגמל להשקעה והחלה בשיווק הקופה. 

  ין לא משקפות את הפעילות הצפויה במוצר זה. יעדלעיל התוצאות החברה 

 תחרות .5.7

נט, עומד נתח השוק -המפורסמים באתר הגמלנכון למועד הדיווח ובהתאם לנתונים 

וקופות מרכזיות משוק מוצרי הגמל ההשתלמות  6%-של החברה על שיעור של כ
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בדצמבר  31ליום נכון ₪ מיליארד  23 -החברה מנהלת היקף נכסים של כ .לפיצויים

להגדלת נתח  החברהכחלק מאסטרטגיית  , ונמנית על הגופים הגדולים בשוק.2016

פעילותה, החברה בוחנת באופן תדיר אפשרויות כניסה לפלחי שוק השוק בתחום 

  לעיל.  5.4  חדשים, והשקת מוצרים חדשים, כמפורט בסעיף

צר פנסיוני קיימת תחרות אגרסיבית מצד קרנות הפנסיה ופוליסות קופות הגמל, כמול

ביטוחי המנהלים אשר נהנות מיתרון יחסי על פני קופות הגמל בשל היותם מוצר 

חיסכון הכולל רכיבי ביטוח. קרנות ההשתלמות הינן המוצר הצומח ביותר בשל 

   היעדרם של מוצרים תחליפיים לו.

גברה בשנים האחרונות, בתחום קופות הגמל וקרנות ההשתלמות התחרות בין הגופים 

 בניהול השקעות מקצועי, בחסכון ארוך טווח עם הגברת המודעות מצד הציבור לצורך

, נט-. מגמה זו התחזקה עם פרסומי כלי עזר לציבור (גמלדמי הניהולב להפחתהו

   להשוואה בין הקופות השונות.) מסלקה פנסיונית , הר הכסף

אשר המתחרים של קופת הגמל להשקעה מייצרת תחרות חדשה בשוק, כ השקתה

כניות חיסכון בבנקים, פוליסות חיסכון בחברות הביטוח וניהול העיקריים שלה הינם ת

אין מוצרים תחליפיים בשוק  לילד טווח ארוך לחיסכון להשקעה גמל קופתתיקים. ל

ועל כן התחרות הקיימת לחברה במוצר זה הינה רק בין הגופים המנהלים והבנקים 

  הרשאים לנהל קופה מסוג זה.

משאבים הן ניהוליים והן  החברה עם התחרות, מקצה החברההתמודדות במסגרת 

ל כספיים בערוצי הפרסום, השיווק וההפצה, בחיזוק המותג, חיזוק מערך ניהו

. לשם לעמיתיםשירות משיפור רמת ה כחלק בהרחבת מערך התפעולוההשקעות, 

להמשיך ולהקצות משאבים לתחומים אלו,  החברההמשך התמודדותה כאמור תידרש 

כחלק מהמענה הנדרש לתחרות . החברהפעולה שתביא לגידול בסעיף ההוצאות של 

שלה ממיקוד לפי  רהבשוק בו פועלת החברה, התאימה החברה את אסטרטגיית המכי

להציע ללקוחות ולעמיתים  נה. מטרת החברה כממוקדת לקוח, הילקוחמוצר למיקוד ל

, למקסם הזדמנויות עסקיות, החברהשירות טוב ויעיל יותר המקיף את כל מוצרי 

  להטמיע ולהשיק מוצרים חדשים ולבנות תהליכי עבודה יעילים יותר. 

ות הינם גופים משוק ההון בעלי יכולת בתחום הפעיל החברההמתחרים העיקריים של 

  ניהול השקעות מוכחת וכן גופים מתחום הביטוח. 

להלן פירוט החברות המנהלות עם סך הכנסים המנוהלים הגדול ביותר בענף הגמל 

בהתאם לנתוני  2016 - 2014ותיאור התפתחות חלקם בסך נכסי קופות הגמל בשנים 

   נט") (באחוזים):-משרד האוצר ("גמל

  חברה מנהלת  31.12.16 31.12.15 31.12.14

  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ  14.2% 14.6% 14.7%

  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ  10.0% 9.6% 8.7%

  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ  9.7% 10.2% 10.5%

  כלל פנסיה וגמל בע"מ  8.5% 9.1% 9.8%

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ  6.9% 5.0% 4.3%
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  הראל פנסיה וגמל בע"מ  6.7%  5.6%1  15.7%

  2אקסלנס נשואה גמל בע"מ  5.8% 5.9% 5.6%

  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ  4.9% 4.6% 3.9%

  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ  3.8% 4.0% 4.3%

חברה מנהלת  - קרנות השתלמות למורים ולגננות   3.4% 3.4% 3.3%
  בע"מ

  אחרים  26.1% 28.0% 29.2%

  סה"כ 100.0% 100.0%  100.0%

  

  עמיתים .5.8

, לחברה אין יווחנכון למועד הדהפעילות. לחברה אין תלות בעמית כלשהו בתחום 

ומעלה מסך הכנסות החברה או שהנכסים  10%שהכנסות החברה ממנו מהוות  עמית

   .ומעלה מסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה 1%המנוהלים עבורו מהווים 

בדבר הוותק, ההתמדה והשימור של הלקוחות באמצעות המדדים הבאים בשנת מידע 

  :הדיווח ובשנה שקדמה לה

  :2015 לשנת נתונים

  קרנות השתלמות  קופות גמל  מדד

  4.8%  2.8%  **מהצבירה הממוצעת  *שיעור הפדיונות

  49  49  גיל ממוצע של עמיתים

  5  16  ***וותק ממוצע של עמיתים

  לעמיתים והעברות מהקופה.תשלומים  -*פדיונות

  ממוצע של יתרת נכסים נטו לתחילת תקופה ליתרת נכסים נטו לסוף תקופה בקופה. - **צבירה ממוצעת

  ***ותק ממוצע חושב עבור עמיתים פעילים ממועד ההצטרפות לראשונה לקופה.

  

  :2016 לשנת נתונים

  קרנות השתלמות  קופות גמל  מדד

  6.2%  3.2%  **מהצבירה הממוצעת  *שיעור הפדיונות

  49  51  גיל ממוצע של עמיתים

  6  14  ***וותק ממוצע של עמיתים

  תשלומים לעמיתים והעברות מהקופה. -*פדיונות

  ממוצע של יתרת נכסים נטו לתחילת תקופה ליתרת נכסים נטו לסוף תקופה בקופה. - **צבירה ממוצעת

  ממועד ההצטרפות לראשונה לקופה.***ותק ממוצע חושב עבור עמיתים פעילים 

  

 ותפרק ג' לדוחראו מידע נוסף בדבר המעסיקים הגדולים איתם התקשרה החברה המנהלת ל

  ות.הקופ הסקירה של

  

                                                 

  .בע"מהנתון מתייחס לנכסים אשר נוהלי על ידי הראל גמל והשתלמות      1
 מסך 0.9% -כ, אשר ניהלה נכסים בשיעור של 2017בינואר  1עד ליום  בע"מ על ידי הפניקס פנסיה וגמל שר נוהלואהנתון אינו כולל את הנכסים   2

.2014 בשנת 7% -וכ 2015 בשנת 0.8%-כ, 2016 בשנת הגמל קופות נכסי
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  החברה נוסף ברמת כלל': מידע גפרק 

   ופיקוח החלים על פעילות החברה מגבלות .6

ובכללן הוראות חוק  כפופה להוראות הדין החלות על מבטחים, וקופות גמל, החברהפעילות 

"), חוק חוק קופות הגמל(להלן: " 2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

 2005-) התשס"הייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונייםהפיקוח על שירותים פיננסיים (

ס פיהן, תקנות מ-") והתקנות שהותקנו עלחוק הייעוץ" או "הפנסיוני חוק הייעוץ(להלן: "

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

") וכן להוראות הממונה כפי שהן מתפרסמות מעת לעת (בדמות חוזרים והבהרות). תחום גמל

שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן ייקראו כל אלה רשות הפעילות עתיר רגולציה ומפוקח על ידי 

להלן סקירה של עקרי מגבלות החקיקה, תקינה ואילוצים  ").התחיקתיההסדר ביחד: "

מיוחדים החלים על החברה, הן ברמת כלל החברה והן ברמת תחומי פעילותה. יודגש כי 

ויש לבחון את האמור אל מול נוסח החקיקה  בלבד הוראותהאמור להלן מהווה תמצית ה

   :סם והמלאהמפור

", תיקון-  השקעות פעילות אגב אשראי סיכוני ניהול" 33-9-2015חוזר גופים מוסדיים  .6.1

ניהול נכסי  -4פרק  - תיקון הוראות החוזר המאוחד 34-9-2015וחוזר גופים מוסדיים 

השקעה (ועדת אשראי פנימית, בקרת השקעות וטיפול בחובות בעייתיים) (להלן: 

 ")תיקוני חוזרי אשראי"

 ,2016בחודש מרץ נכנסו לתוקף , 2015 בדצמבר 13 ביוםתיקוני חוזרי אשראי פורסמו 

הנוגעות להעמדת אשראי ולטיפול בחובות ים בעיקרם בהוראות ממשל תאגידי ועוסק

  להלן.  9 ראה סעיף  . לפרטים נוספיםבעייתיים

 "מסלולי השקעה בקופות גמל" 29-9-2015חוזר גופים מוסדיים  .6.2

, פורסם חוזר מסלולי השקעה בקופות גמל אשר נכנס לתוקף 2015בספטמבר  16ביום 

ראות לעניין הקמת . חוזר מסלולי השקעה, קובע, בין היתר, הו2016בינואר  1ביום 

מודל השקעה תלוי גיל, מגבלות על כמות מסלולי ההשקעה המותרת, והוראות לעניין 

 התאמת שמות מסלולי ההשקעה ומדיניות ההשקעה לנוסחים אשר נקבעו בחוזר.

  .לעיל 5.2, 1.4.5סעיפים  הרא ידי החברה-על ראות החוזרוהיישום לפרטים אודות 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת  .6.3

 ")תקנות משיכת סכומים נמוכים(להלן: " 2016 -גמל)(סכומים נמוכים), התשע"ו

, בהמשך לפרסום 2016בינואר  25פורסמו בתאריך  תקנות משיכת סכומים נמוכים

ות בעלי יתרה צבורה של חוק קופות הגמל אשר מתיר משיכת כספים מחשבונ 13תיקון 

מגדירות את הזכאים  תקנות משיכת סכומים נמוכים₪.  8,000הנמוכה מסך של 

למשיכת כספם מחשבונות בעלי יתרה נמוכה ואת חובת משלוח הודעות העדכון לאותם 

חוזר , פורסם 2016בספטמבר  29עמיתים זכאים, בדבר זכותם למשיכת הכספים. ביום 

" שנכנס לתוקף החל מחשבונות קטנים בקופות גמל משיכת כספים" 2016-2-1גמל 

עם הוראות למתן הודעה לעמיתים בעלי חשבונות , ואשר קובע 2016בדצמבר  31מיום 

בדבר זכותם למשיכת הכספים, הוראות לפרסום הזכות למשיכת  יתרה צבורה נמוכה

ס כספים כאמור באתר האינטרנט של החברות המנהלות וכן חובת דיווח לממונה ביח

 .ליישום ההוראותלביצוע משיכות כאמור. החברה נערכה 



27 

 

חוזר גמל" (להלן: " קופת בחירת לעניין "הוראות 6-9-2016 מוסדיים גופים חוזר .6.4

 ") בחירת קופת גמל

ובמהלך שנת הדיווח  2016במרץ  13חוזר בחירת קופת גמל פורסם לראשונה ביום 

 של מנהלת קופת גמל קובע כי חברהעודכן מספר פעמים ובנושאים שונים. חוזר בחירת 

 תאפשר אשר לא מילא טופס הצטרפות ולא עובד של לא תאפשר צירופו גמל קופת

אותו עובד אלא אם הקופה נבחרה במסגרת הליך  בשל מעסיק של תשלומים הפקדת

ידי -תחרותי אם ע"י הממונה על שוק ההון במקרים של קרנות הפנסיה ואם על

המעסיקים עצמם במקרים של קרנות השתלמות וקופות הגמל לקצבה. בנוסף חוזר זה 

ידי -קובע את הפרמטרים שיש לבחון במסגרת ההליך התחרותי לבחירת קופת הגמל על

קים ואת המשקל שיש לתת לכל פרמטר במסגרת ההליך התחרותי. בהתאם המעסי

להוראות המעבר של חוזר בחירת קופת גמל, החברה רשאית להמשיך בהתקשרותה 

  . 2016במרץ  31מול מעסיקים עמם היו לה הסכמים לפני תאריך 

 19, ומספר 15חוק קופות הגמל תיקון מספר  .6.5

"). עיקרו של 15 תיקון(להלן: "לחוק קופות הגמל  15תיקון  פורסם ,2016 ביוני 7 ביום

 ,2016 בספטמבר 29 ביום .הוא בהוספת מוצר חדש "קופת גמל להשקעה" 15 תיקון

. עם קבלת אישור הממונה על שוק ההון גמל להשקעההתקנון תקני לקופת  פורסם

, 2016ידי החברה, במהלך הרבעון הרביעי של שנת -ביטוח וחיסכון לתקנון שהוגש על

 , פורסם חוק2016בדצמבר  31החלה החברה לקבל מצטרפים חדשים לקופה זו. בחום 

- ו 2017 התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני( הכלכלית ההתייעלות

"). במסגרת 19תיקון קופות הגמל (להלן: " במסגרתו תוקן בין היתר גם חוק )2018

דירות מגורים רשאי, בתנאים מסוימים, כל משקיע המחזיק למעלה משתי  19תיקון 

למכור את דירותיו העודפות ואת התמורה מהמכירות יוכל, באישור רשות המסים, 

על שוק  באישור הממונה₪. מיליון  2.5להפקיד לקופת  גמל להשקעה עד לסכום של 

בתקנון קופת הגמל  19, החברה הטמיעה את הוראות תיקון ההון ביטוח וחיסכון

 לעיל. 5.1 ראה סעיף רטים נוספים להשקעה. לפ

חוזר " (להלן: "פנסיוני מוצר לתפעולכללים " 6-10-2016 ויועצים סוכנים חוזר .6.6

  ")התפעול

ומועד כניסתו לתוקף נקבע תחילה  ,2016באוגוסט  31 יוםפורסם בחוזר התפעול 

מועד תחילתו  ,2017בינואר  1 יום. בעקבות תיקון שפורסם ב2017בינואר  1לתאריך 

של  6פורסם בהמשך לתיקון  התפעול . חוזר2017נדחה לחודש יולי  התפעול של חוזר

התכנית  חוקכחלק מ 2015בנובמבר  30 ביוםחוק הייעוץ הפנסיוני אשר פורסם 

), 2016-ו 2015הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

נקבעו תנאים  ,בין היתר ,החוק במסגרת .")החוק(להלן בסעיף זה: " 2015- והתשע"

בהתקיימם עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו יוכלו לתת שירותי  רקמיוחדים אשר 

קובע  התפעול שיווק פנסיוני. חוזרשירותי תפעול למעביד שבעבור עובדיו הם נותנים 

מנגנון שתפקידו להבטיח את קיום התנאים המפורטים בחוק לרבות קיזוז עמלת 

ים מהעמיתים שמקבלים מדמי הניהול הנגב ,הסליקה שמקבל בעל הרישיון מהמעסיק

 לתוקף החוזר לכניסת היערכותה במסגרתמאותו בעל רישיון.  שיווק פנסיוני שירותי

 .כלשונן החוזר הוראות לביצוע ממוכנות מערכות מטמיעה החברה
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חוזר " (להלן: "מוסדיים בגופים סייבר סיכוניניהול " 14-9-2016 מוסדיים גופים חוזר .6.7

 ") סייבר

באפריל  2 יוםוהוא צפוי להיכנס לתוקף ב ,2016באוגוסט  31 יוםפורסם בחוזר סייבר 

קובע עקרונות להגנה על נכסי הגוף המוסדי במטרה להבטיח את  סייבר חוזר .2017

, המידע נכסישמירת זכויות העמיתים על ידי שמירה על סודיות, שלמות וזמינות 

 כולל החוזר .המוסדי הגוף שלהתקינה  ופעילותו העסקיים התהליכים, המידע מערכות

 עקרונותמגדיר ו סייבר ואירועי איומי עם והתמודדות חקירה, נטרול, למניעה הנחיות

 עדכני, אפקטיבי באופן אלו סיכונים לנהל ומחייבבגוף מוסדי  סייברלניהול סיכוני 

 .כלשונן החוזר הוראות ויישום להטמעת נערכת החברה. ושוטף

תקנות (להלן: " 2016-ו"התשע), לילד טווח ארוך חיסכון( הלאומי הביטוח תקנות .6.8

 ") ילד לכל חיסכון

בהמשך לתיקון חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],  2016בספטמבר  6 יוםב מופורס

שנחקק כחלק מחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי  1995 - "ההתשנ

בו נוסף סימן ה' אשר עניינו  2015 -"ה התשע), 2016 -ו 2015התקציב לשנות התקציב 

כוללות תנאים ודרכים למשיכת כספי חשבון  חיסכון לכל ילד חיסכון לכל ילד. תקנות

ע"י עמית הזכאי לכך, הוראות בדבר ניוד כספים בין קופות גמל והוראות בדבר אופן 

פורסם חוזר גופים  ,2016בנובמבר  3 יוםהטיפול בכספים בעת פטירת עמית קטין. ב

שתכליתו  "לילד טווח ארוך לחיסכון להשקעה גמלקופת " 2016-9-20מוסדיים 

לפרטים נוספים להשלים את המנגנונים שנקבעו  במסגרת תקנות חיסכון לכל ילד. 

 לעיל. 5.1 ראה סעיף 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה, מכירה והחזקה של טיוטת  .6.9

 ")תקנות רכישה ומכירהטיוטת (להלן: " 2016-והתשע" ,ניירות ערך)

ת תקנות רכישה הועברה טיוט ,2016בדצמבר  18 ביום בהמשך לטיוטות קודמות

ליו"ר וועדת הכספים. במסגרת הטיוטה נקבע, בין היתר, כי ההליך ומכירה האמורות 

התחרותי לרכישה ומכירה של ניירות הערך יתקיים בין שמונה משתתפים לפחות, אם 

קיימים (במקום ארבעה משתתפים), ההליך התחרותי ייערך בנפרד לכל אפיק השקעה, 

או מכירה עם צד  כמו כן הטיוטה קובעת מגבלות בעניין התקשרות בעסקת רכישה

קשור או עם תאגיד המספק לגוף המוסדי או לצד קשור אליו שירותי ניהול או תפעול. 

  בשלב זה, לא ניתן להעריך את השלכות טיוטת תקנות רכישה ומכירה על החברה. 

 מרכזית בקופה צבורות יתרות בנושא המסים רשות של 7/2016' מס הכנסה מס חוזר .6.10

 ")הכנסה חוזר מס(להלן: " לפיצויים

קופות הגמל . החוזר מתייחס ל2016בדצמבר  25 חוזר מס הכנסה פורסם ביום

שהיה הבעלים של  ,הופקדו כספי הפיצויים של עובדי מעסיק בהןהמרכזיות לפיצויים 

לא ניתן היה להקים קופות גמל מרכזיות לפיצויים  2008החשבון בפועל. החל משנת 

חוזר מס לא ניתן היה להפקיד כספים נוספים לקופות אלו.   2012חדשות והחל משנת 

קופות המרכזיות כספים מה דהוראות לעניין משיכה וניו הכנסה קובע, בין היתר,

   .החוזר השלכות את ובוחנת לומדת החברהבאופן מדורג. לפיצויים 
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 20חוק קופות הגמל תיקון מספר  .6.11

שפורסמו (בהתאמה)  2015-12508ושה.  2015-1043עמדות הממונה שה. בהמשך ל

 ),2017בינואר  16בתאריך ולאחר תקופת הדיווח ( ,2015ומרץ  2015בחודשים ינואר 

, החל 20 תיקוןבמסגרת  ").20תיקון קופות הגמל (להלן: "של חוק  20פורסם תיקון 

חברה מנהלת לא תהיה רשאית לשלם לבעלי הרישיון עמלות  2017מחודש אפריל 

 לא ניתן הנגזרות מדמי הניהול שמשלמים העמיתים עבור מצטרפים חדשים. בשלב זה,

  .השלכות התיקון על החברה את להעריך

טיוטת "בסעיף זה:  (להלן "משיכת כספים מקופת גמל" 45-2015חוזר פנסיה טיוטת  .6.12

 ")החוזר

קובעת . הטיוטה חוזרהפורסמה טיוטת  ,2017במרץ  1 לאחר תאריך הדיווח, ביום

הוראות בדבר אופן אימות פרטי התשלום של עמית או מוטב בין היתר באמצעות 

קובעת תבנית קבועה ומחייבת לטופסי משיכת  טיוטת החוזרחברת אשראי. בנוסף, 

ת שיש להגיש לצורך כספים מקופת גמל שלא בדרך של קצבה ורשימת האסמכתאו

מנחה כיצד יש לבצע משיכת כספים לחשבונות  . כמו כן, טיוטת החוזרביצוע המשיכה

כספים  משיכתבחו"ל וקובעת חובות בדבר הקמת הליך דיגיטלי לעמיתים ל

  מצעות אתר האינטרנט של החברה.מחשבונותיהם בא

  ויציאהחסמי הכניסה  .7

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

הדין החלות בתחום הפעילות, לרבות תנאי הזכאות לקבלת רישיון ניהול קופות הגמל, ובכלל 

לויות יישום הרגולציה, בקרה זה דרישת ההון העצמי, איתנות פיננסית שתאפשר לשאת בע

איתור כוח אדם מקצועי ומיומן חשוב ועלויות מערכות מוביקורת וניהול אבטחת סיכונים, 

בשיעור  השחיקהלהערכת החברה, ובנוסף, בניהול פעילות פיננסית ופנסיונית בשוק ההון. 

לות למידע בדבר מגב תחום הפעילות.מהווה אף היא חסם כניסה משמעותי לדמי הניהול 

   לעיל. 6 הפיקוח על פעילות החברה ראה סעיף 

. סיום פעילות ניהול קופות פעילותהלהערכת החברה אין חסמי יציאה משמעותיים בתחום 

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

  הוסדר בדין.תהליך העברת ניהול קופות גמל 

  רישיונות והיתרים שנתקבלו

חוק (להלן בסעיף זה: " 1981-על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"אבהתאם לחוק הפיקוח 

 במבטח (לרבות החזקה בחברה מנהלת של קופות גמל) 3"אמצעי שליטההחזקת ""), הפיקוח

  כפופה לקבלת היתר של הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

העניקה הממונה על עיל, בקבוצת הפניקס כמפורט ל ארגון- רה במסגרת 2016 דצמבר בחודש

שוק ההון, ביטוח וחיסכון למר יצחק שרון (תשובה) היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה 

הנשלטים על ידה: הפניקס ביטוח, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ גופים בבפניקס אחזקות ו

הפניקס ידי -המבטחים הנשלטים על", "השליטה היתר(להלן בהתאמה: " והחברה

                                                 
הצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של זכות  )1"אמצעי שליטה" מוגדרים בחוק הפיקוח, כדלקמן: (    3

) יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות 1ין זה (ידירקטור בתאגיד, ולענזכות למנות  )2( תאגיד אחר;
) חזקה על תאגיד שנושא משרה בו נתמנה לדירקטור בתאגיד אחר, ועל מי ששולט באותו תאגיד, שהם 2למנותו; (

) הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו, לאחר 4( ) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;3( ו;בעלי זכות למנות
 סילוק חבויותיו.



30 

 

"). היתר שליטה זה החליף את היתר השליטה שניתן למר יצחק שרון (תשובה) בחודש אחזקות

. היתר השליטה האמור כולל הוראות בדבר שמירת מסגרת האחזקות של קבוצת 2010דצמבר 

של אמצעי השליטה  ידי קבוצת דלק-, מגבלות על מכירה או העברה עלבפניקס אחזקותדלק 

פניקס אחזקות ), לרבות השליטה של ה50.01%(בפניקס אחזקות המהווים את גרעין השליטה 

, הפניקס ביטוח, הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות ופיננסים בע"מ בהפניקס השקעות

, וכן מגבלות על קבוצת דלק להנפיק אמצעי שליטה בע"מ והפניקס פנסיה וגמל בע"מ

. י הפניקס אחזקותיד- ובמבטחים הנשלטים על פניקס אחזקותבחוק הפיקוח) ב(כהגדרתם 

כן כולל היתר השליטה, בין השאר, הוראות דיווח שונות לממונה על רשות שוק ההון -כמו

פניקס ידי ה- ובמבטחים הנשלטים עלפניקס אחזקות הנוגעות לשינויים בשיעורי האחזקה ב

, שמירה על פניקס אחזקותל גרעין השליטה ב, הוראות בדבר אחזקה בנאמנות שאחזקות

כשהם נקיים  פניקס אחזקותידי ה-ובמבטחים הנשלטים על פניקס אחזקותגרעיני השליטה ב

משעבודים (למעט מקרים המפורטים בהיתר השליטה), והתחייבות של קבוצת דלק להשלמת 

יתר השליטה ההון העצמי של חברות הביטוח, הגמל והפנסיה שבשליטת הפניקס אחזקות. ה

בפעילות הגמל של קבוצת  ארגון- לאחר שהושלם הליך הרה ,2017בינואר  1נכס לתוקף ביום 

לידי הפניקס ביטוח, הליך העברת ניהול  בחברההפניקס והשלמת העברת אמצעי השליטה 

והליך העברת ניהול קרן הפנסיה  לחברהפנסיה וגמל בע"מ  בהפניקסקופות הגמל המנוהלות 

קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ לניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ.  יקסבהפנהמנוהלת 

בהיתרים נקבעו תנאים ומגבלות שונות, בין היתר לעניין מכירה, העברה, הנפקה או מתן 

   זכויות לצדדים שלישיים באמצעי השליטה.

 גורמי ההצלחה קריטיים  .8

פעילות הינם, בין היתר, איתנות הלהערכת החברה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום 

, ניהול השקעות איכותי התואם את העדפות לעמיתפיננסית, מערך שירות איכותי וזמין 

, ביצועים עודפים בתחום ניהול ההשקעות ביחס לחברות מנהלות העמיתיםהסיכון של 

 יםמוצר סוגי של גיווןקיומם של מערכי ניהול סיכונים, רגולציה, בקרה ושליטה, אחרות, 

, ניהול נכסים בהיקף גדול מקצועי , מערך שיווקהלקוחות קהל עבור אופטימלי פתרון ליצירת

(הקטנת חלקן היחסי של התקורות), גמישות תפעולית וניהולית הבאה לידי ביטוי במתן 

 תגובה מהירה להתרחשויות ולשינויים בשווקים והיערכות מהירה לשינויים רגולטורים.

חשיבות רבה קיימת למעמדה של החברה בקרב מערכי ההפצה החוץ בנקאיים (סוכני ביטוח) 

   ולקשריה עמם. 

  השקעות .9

דירקטוריון החברה, זאת לאחר  מובאות לאישורמדיניות ההשקעות הכללית של הקופות 

החברה  . דירקטוריוןשל החברה וקבלת המלצתהשקעות העדת הווקיום דיונים בנושא ב

  בהתאם לצורך ובהתאם להוראות הדין.  על פעילות ההשקעות ים שוטפיםחמקבל דיוו

גבולות מדיניות ההשקעה התקנונית וכן בכפוף לככלל, ההשקעות בפועל מבוצעות בהתאם ל

פורסמו באתר האינטרנט  אשרמרכזי הגזרה שנקבעו על ידי ועדת ההשקעות של החברה, לו

ניהול נכסי השקעה לקודקס  - 4בפרק  של החברה ביחס לכל קופה וקופה, כמתחייב

הרגולציה, אשר קובע את הקריטריונים ואת אופן ההצגה והדיווח של מדיניות השקעה של 

   גוף מוסדי.
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למתן שירותי ביצוע ומסחר  ,"מבע אחזקות סל תעודות.ס.ם. ק חברתלחברה הסכם עם 

 2.5 -עומד על כד) (עוקבי המדבמסלולים הפאסיביים  נכסיםההיקף . לעקיבה אחרי מדדים

    להלן. 17 ראה סעיף  הסכםהלפרטים נוספים אודות  .2016בדצמבר  31נכון ליום ₪ מיליארד 

  מבנה ניהול ההשקעות .9.1

צוותים המתמחים בתחום  שלושהמערך ניהול ההשקעות כלל במהלך תקופת הדיווח, 

שוטף האחראים גם לניהול היו מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, אשר בין היתר 

ניהול חשיפות בחתכים שונים וגידורים, לפי לוכן  הקופותשל יתרות המזומנים של 

ניהול ההשקעות נתמך במערך תפעול  מערך. השקעה מדיניות ההשקעה של כל מסלול

ערך מנתמך כן כמו  .אחראי לבקרות על מגבלות הרגולציההיה ני"ע אשר בין היתר 

בקרות אחר ביצוע על  , בין היתר,וןאמהיה בקרת השקעות אשר ההשקעות במערך 

 הדירקטוריון ו/או ידי-שהתקבלו עלפנימיות ההחלטות אחר המדיניות ההשקעה ו

  . של החברהועדת ההשקעות 

הינה בעלת סמכויות פיקוח, בקרה וקביעת מדיניות. של החברה ועדת ההשקעות 

   .מידי שבועיים לכל הפחות מתכנסת הוועדה

"תיקון הוראות החוזר המאוחד  2015-9-34גופים מוסדיים בהתאם להוראות חוזר 

ניהול נכסי השקעה (ועדת אשראי פנימית, בקרת השקעות וטיפול בחובות  -4פרק 

ומרכז חובות  ועדת אשראי פנימיתבחברה  מונו, 2016במרץ  1החל מיום  ,בעייתיים)

ורום חוב. , פעלו בחברה ועדת משנה לאשראי ופ2016במרץ  1עד ליום  .בעייתיים

במסגרת יישום הוראות חוזרי האשראי (כהגדרתם לעיל), הופסקו פעילותם של ועדת 

האשראי ופורום החוב. את פורום חוב החליף צוות מרכז חובות בעייתיים, וועדת 

  אשראי.המשנה להשקעות תהא אמונה במסגרת תפקידיה גם על תפקידי ועדת 

החברה מקבלת שירותי ניהול ותפעול  ,2017ינואר ב 1יום החל מלאחר תקופת הדיווח ו

לפרטים אודות הרכב ועדת  .השקעות ופיננסים בע"מ השקעות מחברת הפניקס

 1החל מיום  להלן. 2ג. ראה סעיף  ,2017בינואר  1ליום ההשקעות של החברה נכון 

וועדת ההשקעות של החברה הינה וועדה זהה בהרכבה לוועדת ההשקעות , 2017בינואר 

  והפניקס פנסיה וגמל בע"מ.של הפניקס ביטוח, 

 ה מהותיות עתיאור פעילויות השק .9.2

  אין לחברה פעולות השקעה מהותיות. נכון למועד הדיווח, 
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  הון אנושי .10

דירקטוריון החברה מתווה את מדיניותה של החברה ומפקח על ביצועי המנכ"ל ופעולותיו. 

תכנון תפעול זכויות עמיתים,  :מערכים במהלך תקופת הדיווח, פעלה החברה באמצעות מספר

המבנה . השקעות, הנהלה ומטה פעולתרגולציה וניהול השקעות, ופיתוח מצוינות ארגונית, 

  הארגוני בחברה מוגדר כך שלחברה אין תלות בעובד מסוים.

להלן בשנה קודמת.  119עובדים לעומת  99 -הועסקו בחברה כ ,2016בדצמבר  31ליום נכון 

  תרשים המפרט את המבנה הארגוני של החברה בשנת הדוח:

 

  

מחלקת פתוח תוכנה ומחשוב, מחלקת מכירות , עובדי המחלקה המשפטיתנכון לשנת הדיווח, 

 ומחלקת ניהול סיכונים שיווק, מחלקת משאבי אנוש,ה, מחלקת מחלקת הכספים ,ולקוחות

באמצעות עובדים ייעודים לחברה שירותים  העניקה אשר חברה אחות לחברה ידי-על הועסקו

   .לפעילות החברה

מחלקות  ידי-לע הדיווחאשר בוצעו במהלך תקופת להלן פירוט עיקרי המשימות  .10.1

  התפעול, שיווק ומכירות

תפקידה של יחידה זו לטפל בתהליכי הקליטה והעבודה  -תפעול זכויות עמיתיםיחידת 

השוטפת מול הלקוחות ומול ספקי התפעול של הקופות. במסגרת זו מטופלים 

הלוואות לעמיתים, העברות לקופות ומהקופות, התחומים הבאים: הפקדות, משיכות, 

  . ותפעול השקעות לקוחות, בקרת הלבנת הוןלפניות בירורים הצטרפויות, 

על פעילות השיווק מול הבנקים, על  ותאחראי אלו ותמחלק -מכירותלקוחות ומחלקת 

על פעילות השיווק מול כן קוחות פרטיים של מוצרי החברה ולשיווק ישיר לחברות ול

שירות  מבוצעת פעילותמו כן כסוכני הביטוח המבצעים שיווק של מוצרי החברה. 

מתבסס על  הישיר מבנה השכר של חלק מעובדי השיווקלקוחות, שימור וטלמיטיניג. 

  שכר בסיס ובונוס שהינו פונקציה של גיוס כספים חדשים במוצרי החברה. 

במהלך תקופת הדיווח נוספה יחידה זו.  -מחלקת תכנון ופיתוח מצוינות ארגונית

ה תומך ליחידת תפעול זכויות עמיתים. המחלקתפקידה של יחידה זו להוות גורם 

מובילה פרויקטים רגולטורים הכוללים הטמעה של דרישות הרגולציה, התאמת 

ל"מנכ

ניהול השקעות  
תכנון ופיתוח  

מצוינות ארגונית
תפעול זכויות  

עמיתים עמלות ודמי ניהול
רגולציה ותפעול  

השקעות  
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המערכות ותהליכי העבודה. כמו כן היחידה כוללת צוות אנליזה עסקית אשר מספקת 

    ים., אנליזות ופרויקטים מיוחדהתפעוליותתמיכה במערכות 

 הדרכות .10.2

החברה מקיימת תכנית הדרכות פנימיות וחיצוניות, למנהלים עובדים ודירקטורים הן 

בתחומים מקצועיים הכוללים רגולציה, שינויים בשוק ונושאים פיננסים שונים והן 

דוגמת סדנאות ניהול, ביטוחים והעשרה אחרות. ההדרכות כבתחומים נלווים 

יים פנימיים והן על ידי מרצים חיצוניים לרבות מועברות הן על ידי גורמים מקצוע

החברה מפיצה מידעונים באמצעות  עו"ד, סוכנים, ויועצים מומחים בתחומים שונים.

דואר אלקטרוני לכלל עובדיה על לשמר את הרמת המקצועית. לצורך מטרה זו 

מתחזקה החברה פורטל באמצעותו יכול כל עובד להגיע לדפי מידע וסקירות בתחומים 

הכרת תחום בקיים הליך קליטה המסייע בלימוד ומתכאשר מגויס עובד חדש  שונים.

הפעילות. בנוסף החברה יוזמת הדרכות לשימור יכולות ניהוליות של צוות הניהול וזאת 

  באמצעות קורסים משותפים עם מרכז הדרכה המתמחה בהדרכות ניהוליות.

 נושאי משרה בחברה  .10.3

למינוי נושאי המשרה בחברה בהתאם לחוזר הממונה במסגרת הקמתה פעלה החברה 

) בעניין דיווח לממונה על שוק ההון על נושאי משרה 2006-2-4 על שוק ההון (חוזר גמל:

המסמכים הנדרשים לצורך  את בחברה מנהלת של קופת גמל. כל נושאי המשרה הגישו

 בחינת כשירותם על ידי הממונה.

 פרק ד' לדוח.למידע על נושאי המשרה בחברה, ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה ראו 

  דיניות תגמול מ .10.4

כמו  .www.xnes.co.ilשל החברה מפורסמת באתר בכתובת: עקרי מדיניות התגמול 

  להלן. 1ד. כן ראו סעיף 

  עובדים התאגדות .10.5

 מעל כי לחברה החדשה הכללית העובדים הסתדרות הודיעה ,2014 במאי 27 ביום

 להודעת בהמשך. הכללית להסתדרות להצטרף בחרו החברה מעובדי שלישל

ת בקבוצ השונות בחברות עובדים של ההצטרפות פרטי קבלת ולאחר, ההסתדרות

 ההסתדרות נציגי עם ומתן משא לנהל קבוצת אקסלנס הנהלת נציגי החלו, אקסלנס

 סכסוך על הכללית העובדים הסתדרות הכריזה ,2014 בספטמבר 18. ביום הפעולה וועד

 הצדדים בין ומתן המשא נפסק, האמור בעקבותקבוצת אקסלנס ו בחברות עבודה

, ומאז ומתן המשא לשולחן הצדדים חזרו לאחריהם אשר, שבועות מספר למשך

 .קיבוצי הסכם גיבוש לצורך מגעים הצדדים בין מתנהלים

  שיווק והפצה .11

באמצעות  וק וההפצה של קופות הגמל מבוצעתפעילות השיו ,נכון למועד עריכת הדו"ח

) יועצי השקעות 3) סוכני ביטוח (2) משווקים פנסיונים (1( :שלושה  ערוצי הפצה עיקריים

  ויועצים פנסיונים בנקאיים, הנמנים על הבנקים עימם נחתם הסכם הפצה. 

נוסף על  אלה, פועלת  החברה, מעת לעת, לשיווק והפצה גם באמצעות הדרכים המפורטות 

טלוויזיה (מתן חסות), עיתונות, אתר אינטרנט,  -להלן: פרסום באמצעי התקשורת 
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; פרסום באמצעות השתתפות בכנסים ואירועים; מערך שירות הנותן מענה לפניות אפליקציה

    .דין כל להוראות בכפוף), יטינגיזומות של לקוחות וייזום שיחות ללקוחות (טלמ

הבנקים המסחריים בישראל  מרביתעם  הה הסכמים להפצת מוצריחברח, ל"נכון למועד הדו

ת הפצה בשיעורים קרנות ההשתלמות בתמורה לתשלום עמלו המורשים בהפצת קופות הגמל

 עשר השנים החלק על יעלה לאעומדים על שיעור שדוח האשר נכון למועד הגשת , המרביים

 האחרון העסקים ביום הגמל בקופת עמיתה לזכות העומדים הסכומים כל מסך 0.25% של

על פי הכללים הקבועים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות  ש, זאתחוד כל של

לחברה הסכמי הפצה עם סוכנויות עצמאיות  .2006-התשס"ו ),(עמלות הפצה גמל)

למידע נוסף אודות הוראות  ת.יומהמובילות בשוק להפצת מוצריה ללקוחות הסוכנו

   לעיל. 6  ראו סעיף הפצה לערוצי תשלומים לעמלות או הרגולציה המתייחסות

   :דיווח תקופות לשלושבדבר עלויות רכישה ועמלות שנתיות  מידע להלן

  

   עמלות נפרעים
 (כולל הוצאות משרד)

   עמלות יעד
 ומענקים)(כולל פרסים 

 סה"כ עמלות

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

   סוכן/סוכנות:

צד קשור ו/או  
ת קבוצבשליטת 
 אקסלנס

             
2,792  

             
4,182  

             
3,857  - - - 

             
1,390  

             
2,792  

              
3,857  

 אחר
            
23,788  

            
25,026  

            
26,930  

             
1,118  

             
5,081  

           
7,423  

            
24,906  

            
30,107  

             
34,353  

   יועץ פנסיוני:

 בנקים
             

8,008  
             

9,559  
            
10,631    -    -    -  

             
7,444  

             
8,008  

             
10,631  

 אחרים
                  

23  
                  

51  
                  

54    -    -    -  
                  

15  
                  

23  
                   

54  

 הכל סך
            
34,611  

            
38,818  

            
41,472  

             
1,118  

             
5,081  

           
7,423  

            
33,755  

            
40,930  

             
48,895  

 

 הלקוחות גיוס עיקר, כאשר, 2016 שנת במהלךמהותית  השתנה לא החברה של ההפצה ערוצי פילוח

, )2014 שנתב 56%(לעומת   67%-כ ,הסוכנים ערוץ באמצעות בוצע 2016 בשנת החברה של החדשים

 מערך באמצעות 8%-ו, )2015 שנתב 30%(לעומת  ישירים משווקים באמצעות גויסו 26% -כ בעוד

או בנק  ישיר משווק, בסוכן תלות אין לחברה. )2015 שנתב 10%(לעומת  בנקיםב הפנסיוניייעוץ ה

   כערוץ הפצה עיקרי. מסוימים

רגולטוריות בנושא זה ראו . לפרטים אודות הוראות להלן 17 לפרטים אודות הסכמי הפצה ראו סעיף 

  לדוחות הכספיים. 17לפרטים נוספים ראו באור  לעיל. 6 סעיף 

 ספקים ונותני שירותים  .12

החברה מתקשרת מעת לעת עם ספקים בהתאם לצרכיה, ובין היתר, לצורך קבלת שירותי 

  . בענייני מיסויומשפטיים,  םמחשוב, שירותי תפעול, שירותי הפצה, יעוץ בענייני

מזרחי טפחות  ונות העמיתים בבנקתפעול לחשב םבמסגרת פעילותה התקשרה החברה בהסכ

של זכויות עמיתי כמתפעל להלן). במסגרת שירותי התפעול משמש הבנק לעיל ו(כמפורט  בע"מ

קופות הגמל בניהול החברה, וכן מעניק לקופות הגמל שירותי מחשוב ושירותי חשבות. 

תם מול שנח בתמורה לשירותי התפעול, הבנק זכאי לעמלת תפעול בשיעור כפי שנקבע בהסכם
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  . הבנק

לאור העברת ניהול קופות הגמל בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ לניהול החברה כמפורט 

  .2017בינואר,  1הוסבו לחברה הסכמי התפעול של קופות גמל אלו, החל מיום בדו"ח זה, 

  רכוש קבוע .13

 2,572 -מסתכם ב ,2016בדצמבר  31 החברה ליום ידי-לע סך הרכוש הקבוע, נטו המוחזק

בדוח  5אור לפרטים נוספים ראה ב . 2015בדצמבר  31 נכון ליום₪ אלפי  651, לעומת ₪אלפי 

     הכספי של החברה.

  עונתיות .14

ולקרנות  אינו מאופיין בעונתיות. ההפקדות לקופות הגמל החברהפעילות של התחום 

הינן על בסיס חודשי/ תקופתי (לעמיתים עצמאיים) שאינו תלוי עונה (כאשר  ההשתלמות

 - קרנות השתלמות לבחודש דצמבר של כל שנה ניתן להבחין בגידול בהפקדות לקופות גמל ו

   .בעיקר מצדם של עמיתים עצמאיים)

 מוחשיים בלתינכסים  .15

לחברה מאגרי . הכספייםלדוחות  3לפרטים אודות הנכסים הלא מוחשיים ראה באור מס' 

  מידע רשומים לקופות הגמל בניהולה, ומאגר מידע לעובדי החברה.

 גורמי סיכון .16

  להלן פירוט גורמי הסיכון, דירוגם ודרכים להתמודדות: 
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מדיניות השפעה של גורם הסיכון על החברה   גורם הסיכון  סוג הסיכון

  המנהלת

  דרכי התמודדות

השפעה   השפעה בינונית  השפעה גדולה

  קטנה

  סביבה עסקית:  סיכוני מאקרו

סיכון הנובע מגורמים ואירועים חיצוניים 
  -לחברה

 כלכליים •

 פיננסיים  •

 חברתיים  •

  פוליטיים  •

  X    שונים (וועדות  אורגנים לחברה

מקצועיות ופורומים) אשר במסגרת 

תפקידם בין היתר עוקבים אחר שינויים 

בסביבה העסקית של החברה ומעריכים 

 של האפשרית ההשפעה מידה את

 ובכלל, החברה על האמורים השינויים

 היקפי אחר ומגוונות שוטפות בחינות זה

 ,כן כמו. בקופות השונות החשיפה

 ופורומים היגוי ועדות החברה מקיימת

 במסגרתם) לדירקטוריון דיווח(לרבות 

 השפעתן ואופן בשוק בהתפתחויות דנים

  .החברה פעילות על

לחברה מחלקה משפטית וממונה אכיפה       X  סיכון רגולטורי  סיכונים ענפיים

האמונים על ההיבטים הרגולטוריים 

בפעילות החברה ושמלווים במידת 

חיצוניים. הצורך ע"י גורמים מקצועיים 

בעלי התפקידים השונים בחברה 

מקיימים קשר ישיר עם מקביליהם 
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במשרד האוצר על מנת לצמצם את 

חשיפות החברה לסיכונים הרגולטוריים, 

  .ככל האפשר

סיכונים מיוחדים 

  לחברה המנהלת

   - סיכון להפסד מהותי, כתוצאה

 מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים •

 טעויות אנוש •

 הונאות ומעילות  •

 היעדר תהליכי בידוק ובקרה נאותים •

 חשיפה לסיכוני טכנולוגיות המידע •

 איומי סייבר  •

 נושאי המשכיות עסקית •

 סיכוני ציות •

 סיכוני איסור הלבנת הון •

 מוניטין •

 -סיכוני אשראי •

 חשיפות לגופים פיננסיים •

חדלות פירעון חלקית או מלאה של  •

 מנפיק/לווה גדול

  הנוסטרופגיעה בכספי  •

X       ובכלל לחברה מספר מנגנוני בקרה והגנה

זה שלושת מעגלי הבקרה, המשקפים את 

המתחזקים עקרון הפרדת התפקידים, ו

סט בקרות מונעות מגלות ומפצות 

לרבות, יחידת אבטחת מידע, תכנית 

המשכיות עסקית, ממונה אכיפה, ממונה 

איסור הלבנת הון, מערך ניהול סיכונים, 

מחלקת אשראי ואנליזה, ועדת אשראי ו

בקרות תפעוליות ממוכנות, ממשקי 

עבודה ממוכנים. כמו כן החברה הסדירה 

את פעילותה בנהלי עבודה סדורים 

 לצורך תמיכה בניהול השוטף של ענייניה.

מול ספקיה  SLAלחברה הסכמי 

העיקריים המסדירים את אופן הפעילות 

ורמת הבקרות והשירות המגולם 

  ולם.בתהליכי העבודה מ

סיכונים של הקופות 

בעלי השפעה מהותית 

  על החברה

 סיכון להפסדים כתוצאה מערבות •

  לביצועי קופה 

  X     החברה מנהלת קופה מבטיחת תשואה

החברה נושאת באחריות למימון אי אשר 

מנכסי  85%עמידה בתשואה המובטחת. 
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 בקדונות בחשיהקופה מופקדים בפ

הכללי הנושאים ריבית הגבוהה מהריבית 

המובטחת לעמיתי הקופות. בנוסף, 

החברה מבצעת מעקב חודשי אחר ביצועי 

הקופה וכן בוחנת באופן שוטף גיוס 

השקעות המתאימות ביותר לפרופיל 

הקופה באופן שיבטיחו את התשואה 

  המובטחת.

 

 החברה המנהלת. בדוחות הכספיים התקופתיים של 22לפרטים נוספים ראו באור 
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 2016בדצמבר  31נכון ליום  הסכמי שיתוף פעולהו הסכמים מהותיים .17

ים לא ירגיל, בהתקשרויות שונות עם צדדים שלישהעסקים הבמהלך  החברה מתקשרת

קשורים, המסדירות, בין היתר, זכויות ו/או אפשרויות לביצוע שיתופי פעולה בין הצדדים 

   להלן פירוט הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה:השלישיים כאמור לבין החברה. 

 הסכם ניהול .17.1

במהלך תקופת  החברה התקשרה עם אקסלנס השקעות בע"מ (בעלת השליטה בחברה

למתן שירותי ניהול שונים, הכוללים, בין היתר, שירותי יזמות,  ם), בהסכהדיווח

פיתוח, ייעוץ תפעול וניהול בתחומי פעילותה של החברה במטרה לסייע לחברה להגדיל 

לדוחות  21פרטים נוספים ראה באור את פעילות החברה ולמקסם את רווחיה. 

  הכספיים.

  הסכם שירותים והשתתפות בהוצאות .17.2

, וביניהן החברה, להסכמה לפיה, ת אקסלנסהגיעו החברות בקבוצ, 2004החל משנת 

") תעניק לחברות שירותים אקסלנסחברת אקסלנס נשואה שירותים בע"מ (להלן: "

בקבוצה שירותי תפעול שונים הכוללים, בין היתר, שירותי ניהול, שירותי משרד, ציוד 

משרדי, שימוש במחשבים ובתוכנות, מזכירות, תקשורת, ועוד שירותים נוספים כפי 

שהם מפורטים בהסכם בין הצדדים. בגין השירותים משלמת החברה לאקסלנס 

בסיס ההוצאות שנבעו מהשירותים כאמור שנצרכו  שירותים תשלומים המחושבים על

על ידי החברה. לקראת תום כל שנה נערכת התחשבנות מסכמת בין הצדדים, לעניין סך 

ההוצאות הכולל שהוצא בפועל על ידי אקסלנס שירותים בגין מתן השירותים לחברה, 

הסכם . ששולמו ככלמקדמות שכבר שולמו על ידי החברה,  ותכאשר מסכום זה, מנוכ

כל אחד מן הצדדים רשאי לסיים את . 2004באפריל  1 זה הינו בתוקף החל מיום

לפרטים נוספים ראה  חודשים מראש. 3ההתקשרות בהסכם בהודעה מוקדמת של 

  לדוחות הכספיים. 21 אורב

 בעלים הלוואת הסכם .17.3

לצורך רכישת קופות ₪  מיליוני 337 -כהוענקה לחברה הלוואה בהיקף של  2007 בשנת

. לפירוט נוסף ראה באור לעיל 1.4.1  בסעיףהגמל מבנק מזרחי טפחות בע"מ כמפורט 

  לדוח הכספי. 13

 יקופות גמל וקרנות השתלמות עם בנק מזרח םהסכ .17.4

נחתם הסכם תפעול בין בנק מזרחי לבנק בין החברה, לפיו בנק מזרחי  14.2.2007 ביום

העמיתים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות  לחשבונותייתן לחברה שירותי תפעול 

 23לפרטים נוספים ראה באור שבניהול החברה, בתמורה לדמי תפעול חודשיים. 

 לדוחות הכספיים.

 "מבע פנסיוני לביטוח סוכנות אקסלנס סוכן הסכם .17.5

 סוכנותהחברה התקשרה עם אקסלנס סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ,  2012 בשנת

המנוהלים על ידי החברה,  החיסכוןלשיווק מוצרי  בהסכם, ביטוח מקבוצת אקסלנס

לפרטים נוספים ראה . החברה של זה מסוג להתקשרויות סטנדרטי ובנוסח שוק בתנאי

  לדוחות הכספיים. 21אור ב
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 הסכמי הפצה עם התאגידים הבנקאיים .17.6

הדו"ח, התקשרה החברה בהסכמי הפצה להפצת קופות הגמל  במהלך תקופת

שבניהולה עם מרבית התאגידים הבנקאיים בישראל. ככלל, בגין שירותי הייעוץ 

הפנסיוני תשלם החברה לכל אחד מן התאגידים הבנקאיים עמלת הפצה בשיעור 

מסך נכסי העמיתים המיועצים על  0.25% -וו"ח זה הנמרבי, אשר נכון למועד הגשת דה

פי הכללים הקבועים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות 

). ההתקשרות הנה לתקופה בלתי מוגבלת אולם כל צד רשאי 2006-הפצה, התשס"ו 

להביא את ההתקשרות לידי סיום בהתאם לתנאים המפורטים בהסכמים כאמור. 

 לדוחות הכספיים. 23אור ים נוספים ראה בלפרט

 הסכם למתן שירותי ברוקראז' .17.7

במהלך תקופת הדיווח, התקשרה החברה בהסכמים למתן שירותי ברוקראז' עם 

ובהתאם להוראות הממונה על , 2013הגופים שנבחרו בהליך התחרותי שהתקיים בשנת 

  .ביטוח וחיסכון שוק ההון

 מדדים אחרי לעקיבה ומסחר ביצוע שירותי מתן הסכם .17.8

 ").ס.םק"מ (להלן: "בע אחזקות סל תעודות.ס.ם. ק התקשרה עם חברת החברה

.ס.ם לחברה, בין היתר, שירותי ביצוע ומסחר לעקיבה אחרי קלפיו תעניק  בהסכם

.ס.ם תמורה חודשית הנגזרת לקביצוע מלוא השירותים תשלם החברה  בגין מדדים.

 21לפרטים נוספים ראה באור  המדד. עוקבימסך הנכסים המנוהלים במסלולים 

  לדוחות הכספיים.
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   היבטי ממשל תאגידי': דפרק 

 הדירקטורים של החברה המנהלת   .א

 להלן פרטים אודות כל אחד מהדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במהלך ולאחר תקופת הדו"ח .1.א

שמוליק   מעיין כהן  עוזיאל דנינו  

  אודרברג

  מנחם נאמן  אלי שורץ  בן שיזף  יניב חברון  ערן אורן 

  028017523  032315517  054773080  34093021  28062594  32192874  23677545  54887591  מספר ת.ז.

  25.8.1970  10.6.1975  25.6.1957  12.07.1977  29.01.1971  31.07.1975  09.05.1968  08.12.1957  תאריך לידה

מען להמצאת כתבי 

  דין- בי

 25רחוב אפעל 

  פתח תקווה

 25רחוב אפעל 

  פתח תקווה

 25רחוב אפעל 

  פתח תקווה

 25רחוב אפעל 

  פתח תקווה

 25רחוב אפעל 

  פתח תקווה

, 53דרך השלום 

  גבעתיים

דרך השלום 

  , גבעתיים53

, 53דרך השלום 

  גבעתיים

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות

חברות 

בוועדה/וועדות 

  הדירקטוריון

  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא

דירקטור בלתי 

  תלוי/מוצהר

  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא

מומחיות 

חשבונאית 

  ופיננסית

 לא כן כן  כן  כן  כן  כן  לא

דירקטור חיצוני 

  מומחה

  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא

עובד 

החברה/חברת בת 

  כן  כן  כן  כן  כן  כן  כן  כן
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שלה/חברה 

קשורה/בעל עניין 

  בה

תאריך תחילת 

  כהונה

09.01.2012  19.11.2012  30.07.2013  30.04.2014  20.01.2016  1.1.2017  1.1.2017  1.1.2017  

   BA   השכלה

  -מנהל עסקים 

  המכללה למנהל

MBA  

  -מנהל עסקים 

  שלוחת דרבי

  

רישיון ייעוץ 

  השקעות

BA   

חשבונאות 

  ומנהל עסקים 

  המכללה למנהל

  

רישיון רואה 

  חשבון

BA   

 -כלכלה וניהול 

  המכללה למנהל

MBA  

 -מנהל עסקים 

הקריה 

  האקדמית

  קריית אונו 

BA   

כלכלה ומנהל 

   -עסקים 

  המכללה למנהל

MBA  

  –מנהל עסקים 

Baruch 

College 

CUNY – 

Zicklin 

school 

Business 

BA   

 -כלכלה וניהול 

  המכללה למנהל

MBA  

 -כלכלה 

אוניברסיטת תל 

  אביב

  

רישיון ניהול 

  תיקי השקעות

תואר -השכלה

) BAראשון (

בכלכלה 

 -וחשבונאות 

אוניברסיטת תל 

לימודי  ;אביב

השלמה לרו"ח 

ובחינות 

 ;למועצת רו"ח

קורס מנהלים 

בכירים בבנק 

הפועלים (פו"מ 

  בכירים). 

תואר ראשון 

בכלכלה 

 -וחשבונאות

אוניברסיטת 

  ;בן גוריון

תואר שני  

 ,מנהל עסקיםב

 יברסיטתאונ

; בר אילן

רישיון רואה 

  חשבון.

תואר ראשון 

)LLB (

במשפטים 

באוניברסיטת 

תואר  ;בר אילן

) LLMשני (

במשפטים 

באוניברסיטת 

  בר אילן.

וכהונה  עיסוק

 נכוןכדירקטור 

  "חהדו עריכת ליום

מנכ"ל אקסלנס 

  השקעות בע"מ;

דירקטור 

בחברות 

סמנכ"ל בכיר 

בקבוצת 

אקסלנס 

 -השקעות בע"מ 

מנכ"ל משנה ל

אקסלנס קרנות 

  נאמנות בע"מ

מנהל חטיבת 

  לקוחות

ראשי  כלכלן

ומנהל מחלקת 

מחקר 

ואסטרטגיה,  

מנכ"ל הפניקס 

פנסיה וגמל 

משנה בע"מ; 

למנכ"ל ומנהל 

סמנכ"ל 

הפניקס חברה 

לביטוח בע"מ 

כספים ה מנהלו

 יועץסמנכ"ל, 

משפטי ראשי 

 בהפניקס

אחזקות בע"מ 
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מקבוצת 

אקסלנס 

  השקעות בע"מ; 

אחראית על 

תחום הכספים, 

התפעול, 

מערכות מידע, 

משאבי אנוש 

  וחברת הנהלה; 

בית השקעות 

  אקסלנס.   

תחום חסכון 

ארוך טווח 

וסיכוני חיים 

בפניקס חברה 

 ;לביטוח בע"מ

דירקטור 

בחברות 

בקבוצת 

  הפניקס.

של ראשי ה

קבוצת 

הפניקס; 

דירקטור 

בחברות 

בקבוצת 

  הפניקס.

חברה והפניקס 

; לביטוח בע"מ

דירקטור 

בחברות 

מקבוצת 

הפניקס 

  אחזקות בע"מ

וכהונה  עיסוקו

 5- בכדירקטור 

  האחרונות השנים

מנהל החטיבה 

לנכסי לקוחות 

וייעוץ וסגן 

מנהל החטיבה 

העסקית ומנהל 

מרחב מרכז 

בבנק מזרחי 

  טפחות בע"מ.

משנה למנכ"ל 

ואחראית תחום 

הכספים, תפעול 

ומשאבי אנוש 

וחברת הנהלה 

במגדל שוקי 

  הון.   

מנכ"ל אפריקה 

ישראל ניהול 

קרנות נאמנות 

בע"מ; מנהל 

מוצר גמל 

בפסגות בית 

  השקעות.

מנכ"ל אקסלנס 

נשואה ניהול 

השקעות בע"מ; 

סמנכ"ל לקוחות 

עסקיים, מנהל 

מערכי לקוחות 

פסגות בית 

  השקעות.

ראשי  לכלןכ

ומנהל מחלקת 

מחקר 

ואסטרטגיה,  

בית השקעות 

  אקסלנס.   

משנה למנכ"ל 

ומנהל תחום 

חסכון ארוך 

טווח וסיכוני 

חיים בפניקס 

חברה לביטוח 

; מנכ"ל בע"מ

הפניקס קרנות 

פנסיה מאוזנות 

  . וותיקות בע"מ

סמנכ"ל בכיר 

 בהפניקס

חברה לביטוח 

בע"מ ומנהל 

הכספים 

הראשי של 

קבוצת 

הפניקס; 

דירקטור 

בחברות 

בקבוצת 

  הפניקס.

שותף במשרד 

עו"ד הרצוג, 

; פוקס נאמן

יועץ וסמנכ"ל 

משפטי של 

 Betterחברת 

Place Israel.  

  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא   לאהאם קיים קשר 
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משפחתי לבעל 

  עניין בחברה

במידה וסיים 

סיום כהונה תאריך 

  הכהונה

  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי  19.1.2016  1.1.2017  1.1.2017  1.1.2017

  

 

 הדירקטורים החיצוניים של החברה המנהלת   .ב

 ן החברה במהלך ולאחר תקופת הדו"חלהלן פרטים אודות כל אחד מהדירקטורים החיצוניים המכהנים בדירקטוריו .1.ב

  

  מאירה גזית  יעקב אלינב  אורי מור  

  

  9392176  6287338  28029767  מספר ת.ז.

  31.01.1948  25.12.1944  14.11.1970  תאריך לידה

  פתח תקווה 25רחוב אפעל   פתח תקווה 25רחוב אפעל   פתח תקווה 25רחוב אפעל   דין-מען להמצאת כתבי בי

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות

 1יו"ר ועדת השקעות (עד ליום   חברות בוועדה/וועדות הדירקטוריון

בינואר  1, החל מיום 2017בינואר 

  חבר ועדת השקעות),  2017

  וועדת ביקורת

  ), 2017בינואר  1ועדת השקעות (עד ליום   יו"ר ועדת ביקורת, ועדת אשראי

  וועדת ביקורת

  לא  לא  לא  דירקטור בלתי תלוי/מוצהר

  כן  כן  כן  מומחיות חשבונאית ופיננסית



45 

 

  כן  כן  כן  חיצוני מומחהדירקטור 

עובד החברה/חברת בת שלה/חברה 

  קשורה/בעל עניין בה

  לא  לא  לא

  13.05.2015  29.12.2014  17.04.2013  תאריך תחילת כהונה

   BA   השכלה

אוניברסיטת  -כלכלה ומנהל עסקים 

  בן גוריון

MBA  

  אוניברסיטת בן גוריון -כלכלה 

BA   

  האוניברסיטה העברית -כלכלה 

BA   

 -למודי עבודה ומדעי המדינה 

  אוניברסיטת תל אביב 

  

  רישיון ניהול תיקי השקעות

  

  רישיון סוכן פנסיוני

  

 ליום נכוןוכהונה כדירקטור  עיסוק

  "חהדו עריכת

בחברת אמיל מור ודירקטור מנכ"ל 

בעלים  יעוץ עסקי ופיננסי בע"מ;

ומנכ"ל משותף בחברת מור לנגרמן 

  בע"מ;

 - MCSסמנכ"ל כספים בחברת 

 מדיקל קומפרישיין סיסטם בע"מ;

  דירקטור בחברת אגוז פיננסי בע"מ;

יו"ר דירקטוריון בחברת מ. אביב 

  מפעלי בניה בע"מ; 

ויו"ר ועדת ביקורת בחברת  דירקטור

סאפיאנס בע"מ; בחברת דירקטור 

עופר השקעות בחברת דירקטור 

אפסילון בחברת בע"מ; דירקטור 

דירקטור  חיתום והנפקות בע"מ;

סלע קפיטל בע"מ; דירקטור בחברת 

  גלובל בוקס בע"מ; בחברת 

אלינב יעוץ בחברת ירקטור ומנכ"ל ד

תדירגן בחברת דירקטור  ושירותים;

  בע"מ;

  

חברת הועד המנהל של עמותת מתנדבת כ

אחת מתשע למען נשים חולות סרטן 

  .שדה
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  בירמן עצים ופרזול בע"מ;

  קטור בחברת ביונדווקס בע"מ;דיר

 השנים 5-בוכהונה כדירקטור  עיסוקו

  האחרונות

בע"מ;  אלקוברהבחברת  דירקטור

דירקטור בחברת אנגל משאבים 

 ופיתוח בע"מ; 

  

דש קופות גמל בע"מ; חברת יו"ר  

  דפי זהב;חברת יו"ר 

שלמה החזקות בחברת דירקטור 

  בע"מ; 

פולאר תקשורת בחברת דירקטור 

 פרוטרוםבחברת בע"מ; דירקטור 

  תעשיות בע"מ; 

  זאפ גרופ בע"מ; בחברת דירקטור 

 בכלל ביקורת ועדת"ר יוירקטורית וד

 ;ערך ניירות בטוחה פיננסים

יו"ר ועדת השקעות ויו"ר דירקטורית, 

ועדת הביקורת בחברה לניהול קופות 

  גמל ופיצויים

  .של עובדי בנק לאומי

האם קיים קשר משפחתי לבעל עניין 

  בחברה

  לא  לא  לא

וסיים כהונה תאריך סיום  במידה

  הכהונה

  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי
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  שינויים שחלו בכהונת דירקטורים חיצוניים במהלך ולאחר תקופת הדו"ח .2.ב

, סיימה גברת מאירה גזית את תפקידה כחברת ועדת 2017בינואר  1ביום   .א.2.ב

לכהן כדירקטורית חיצונית השקעות בחברה. הגברת גזית ממשיכה 

בדירקטוריון החברה וכמו כן כחברה בוועדת הביקורת ובוועדת התגמול 

  של החברה.

, סיים מר אורי מור את תפקידו כיו"ר ועדת השקעות 2017בינואר  1ביום   .ב.2.ב

בחברה. מר מור ממשיך לכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה וכמו 

הביקורת ובוועדת התגמול של כן כחבר בוועדת ההשקעות, בוועדת 

  החברה.



48 

 

 נושאי משרה בחברה  .ג

  (שפרטיהם אינם בטבלה בסעיף א' לעיל) 31.12.2016נושאי המשרה המכהנים בחברה נכון ליום  .1.ג

אביטל   ערן אורן  מאיר פילוס  

  ינובסקי

  רונן מטמון  עידן עבו  עמית כץ  יניב פורת  שירי חן

 032234114 031109663 033901737 021342589 021380605 060161239  28062594  24675837  מספר ת.ז.

 02.05.1975 18.09.1980 21.03.1977 11.10.1979 20.12.1979  24.2.1982  29.01.1971  04.11.1969  תאריך לידה

 01.01.2010 01.12.2013 08.10.2013 01.04.2014 03.09.2016 01/12/2016  03.11.2013  31.12.2013  תאריך תחילת כהונה

התפקיד שהוא ממלא 

בחברה, בחברה קשורה 

  שלה או בבעל עניין בה

מנהל חטיבת   מנכ"ל החברה

  לקוחות

מנהלת תכנון 

ופיתוח 

מצוינות 

 ארגונית

  מנהל כספים סמנכ"ל פרויקטים מנהלת תפעול

בחברה 

ובחברות 

נוספות 

ת בקבוצ

, אקסלנס

דירקטור 

בחברת 

אקסלנס 

 פיננסית בע"מ.

מנהל השקעות  מנהל תפעול

 ראשי

האם מורשה חתימה 

  עצמאי בחברה

 לא לא לא לא לא לא  לא  לא

האם בעל עניין בחברה 

או  בן משפחה של נושא 

משרה אחר או של בעל 

 לא לא לא לא לא לא  לא  לא
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  עניין בחברה

במדעי  BA  השכלה וניסיון עסקי

 MBAהמדינה; 

במדיניות 

ציבורית; מנהל 

מחלקת מרכזי 

לימוד 

באוניברסיטה 

הפתוחה; 

סמנכ"ל תפעול 

  בחברה.

BA  כלכלה

ומנהל עסקים 

במכללה 

  למנהל

MBA  מנהל

-עסקים ב

Baruch 

College 

CUNY – 

Zicklin 

school 

Business  

מנכ"ל 

אקסלנס 

נשואה ניהול 

השקעות 

בע"מ; 

סמנכ"ל 

לקוחות 

עסקיים, מנהל 

מהנדסת 

תעשייה וניהול 

BSC   

MA   באיכות

 הסביבה

 -תואר ראשון

מנהל עסקים 

התמחות 

 –במימון 

המרכז 

  ;הבינתחומי

 -תואר שני

 -מנהל עסקים

התמחות ייעוץ 

מכללה  -ארגוני

 למנהל

כלכלה   BAרו"ח; 

וחשבונאות, 

אוניברסיטת 

מנהל   MBAחיפה;

עסקים וניהול 

פיננסי, 

ת תל אוניברסיט

אביב; מנהל מערך 

תפעול ני"ע 

 בחברה.

 MBAרו"ח;  

מנהל עסקים 

מאוניברסיטת 

  ת"א.

מנהל בכיר 

במשרד 

קסלמן 

וקסלמן רו"ח 

PwC ;מנהל 

 במספר כספים

 חברות

 בקבוצת

 אקסלנס

 .השקעות

 BAרו"ח; 

במנהל 

עסקים, 

הקריה 

האקדמית 

אונו; ממונה 

אכיפה 

 בחברה.

BA  בכלכלה

ומנהל עסקים, 

MBA  במנהל 

עסקים 

אוניברסיטת 

בן גוריון; 

מנהל השקעות 

בקופות גמל 

וקרנות 

 נאמנות.
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 מערכי לקוחות

פסגות בית 

  השקעות.

במידה וסיים כהונה 

  תאריך סיום הכהונה

 1.1.2017 4.1.2017 1.1.2017 1.1.2017  לא רלבנטי  לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי

  

 לעיל)אשר פרטיהם אינם מופיעים בטבלת הדירקטורים בסעיף א' ( חברי ועדת השקעות במהלך ולאחר תקופת הדו"ח .2.ג

  זאב מילבאואר  זיו גיל  שלום זינגר  יעקב רוזן  מירב סיגל  

  014473722  058831645  00660894  51255842  028770295  מספר ת.ז.

  1955  1964  1946  1952  1971  לידה שנת

  1.1.2017  1.1.2017  1.1.2017  1.1.2017  29.12.2014  תאריך תחילת כהונה

התפקיד שהוא ממלא בחברה, בחברה 

  קשורה שלה או בבעל עניין בה

חברה בוועדת 

ההשקעות של החברה, 

יו"ר ועדת אשראי 

(במעמד נציגה 

  חיצונית).

יו"ר ועדת השקעות 

ובפניקס פנסיה  בחברה

יו"ר ועדת ; וגמל בע"מ

מאזן בפניקס פנסיה 

וגמל בע"מ; חבר ועדת 

פנסיה ביקורת בפניקס 

  ; וגמל בע"מ

יו"ר ועדת השקעות 

ודירקטור חיצוני 

בפניקס קרנות פנסיה 

  מאוזנות וותיקות בע"מ

חבר ועדת השקעות 

ובפניקס פנסיה  בחברה

  וגמל בע"מ.

חבר ועדת השקעות 

  בחברה;

חבר ועדת השקעות 

בפניקס חברה לביטוח 

הפניקס קרנות  ,בע"מ

פנסיה מאוזנות 

והפניקס  וותיקות בע"מ

  .וגמל בע"מפנסיה 

של השקעות הועדת בחבר 

  ; חברהה

חבר ועדת השקעות בפניקס 

 ,לביטוח בע"מ החבר

הפניקס קרנות פנסיה 

 מאוזנות וותיקות בע"מ

  והפניקס פנסיה וגמל בע"מ.
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  לא  לא  לא  לא  לא  האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

האם בעל עניין בחברה או  בן משפחה 

 של נושא משרה אחר או של בעל עניין

  בחברה

  לא  לא  לא  לא  לא

שנים  5-ב השכלה וניסיון עסקי

  האחרונות

BA  ,כלכלה

האוניברסיטה העברית; 

MBA    ,מנהל עסקים

המכללה למנהל. 

מקימת חברת ולקירי 

השקעות, מייצגת 

ומלווה לקוחות 

בעסקאות מסחריות 

שונות בשוק ההון, 

מלווה חברות פרטיות 

  במיזמי השקעה שונים.  

) BAתואר ראשון (

בכלכלה, אוניברסיטת 

מנכ"ל מנורה ; ת"א

 ;מבטחים פנסיה בע"מ

יו"ר מנורה מבטחים 

משנה  ;גמל בע"מ

 ;למנכ"ל בבנק הפועלים

דירקטור במנורה 

  .מבטחים ביטוח בע"מ

בוגר לימודי ראיית 

חשבון, אוניברסיטת 

; זינגר מויסטר חיפה

בע"מ; דירקטור 

במפעלי נייר חדרה 

בע"מ ; דירקטור 

בע"מ;  באביליטי

דירקטור ברוברט 

  מרכוס שמאות בע"מ.

  

תואר ראשון 

 -במתמטיקה וכלכלה

MBA  

מנכ"ל ושותף ברימון 

  השקעות (קרן גידור)

Waterlogic 

international חבר ,

בוועדה מייעצת 

בארקסיס יעוץ (יעוץ 

  פיננסי לפרטים)

מנהל עסקים (לימודי 

בעל רישיון לניהול ; תעודה)

  ;תיקים

ת שותף/מנהל בנקאו

שירותי בורסה  - להשקעות

והשקעות בישראל אי.בי.אי 

; דירקטור בשירותי בע"מ

בורסה והשקעות בישראל 

 אי.בי.אי בע"מ.

במידה וסיים כהונה תאריך סיום 

  הכהונה

  לא רלבנטי  לא רלבנטי  לא רלבנטי  לא רלבנטי  1.1.2017
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 מדיניות תגמול בחברה המנהלת  .ד

   מדיניות התגמול של החברה .1.ד

"מדיניות תגמול בגופים  2014-9-2פורסם חוזר גופים מוסדיים  2014באפריל  10ביום 

פורסם חוזר גופים , 2015באוקטובר  7"). ביום חוזר מדיניות תגמולמוסדיים" (להלן: "

החוזר תיקון" (להלן: "-"מדיניות תגמול בגופים מוסדיים 2015-9-31מוסדיים 

בהתאם לחוזר מדיניות תגמול ולחוזר המשלים, אימצו ועדת התגמול  .")המשלים

  והדירקטוריון של החברה מדיניות תגמול.

בין הרצון מדיניות התגמול של החברה הושתתה על עקרונות אשר יאפשרו איזון 

 התגמול מבנה כי להבטיח הצורך ובין ,לתגמל נושאי משרה על הצלחותיהם מחד גיסא

 של העסקי והחזון האסטרטגיה ועם(החוסכים)  העמיתים טובת עם אחד בקנה עולה

, תוך התחשבות במדיניות ניהול הסיכונים של החברה מאידך גיסא זמן לאורך החברה

  ויעדיה.

, ידי דירקטוריון החברה-, אושרה מדיניות התגמול של החברה על2014ביוני  30ביום 

  יניות תגמול.מדנוסח מדיניות התגמול הותאם להוראות חוזר כאשר 

ת עדכון מדיניות התגמול של אדירקטוריון החברה  אישר, 2015בדצמבר  24ביום 

  המשלים.חוזר ההותאם להוראות נוסח מדיניות התגמול העדכני החברה, כאשר 

החברה בוחנת עדכונים נדרשים  לעיל, 1.6  -, ו1.1.3 בסעיפים: בעקבות האמור 

  .במדיניות התגמול

בכתובת: מפורסמים באתר החברה, מדיניות התגמול של החברה עיקרי 

https://www.xnes.co.il/pension/About/information.aspx  
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   הדיווח בשנת התגמולים פירוט .2.ד

     תגמולים אחרים(**) תגמולים בעבור שירותים (*) פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 החברה

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

 ריבית אחר** עמלה
דמי 

 שכירות
 סה"כ אחר**

החלק המיוחס 
לחברה  מתוך 

קבוצת שליטה 
 (באחוזים)***

ערן 
 27אורן

מנהל 
חטיבת 
 הלקוחות

60% - 749 717 - - - - - - - - 1,466 85% 

רונן 
 28מטמון

מנהל 
השקעות 

 ראשי
100% - 880 306 - - - - - - - - 1,186 100% 

מאיר 
 29פילוס

 100% 1,161 - - - - - - - - 342 819 - 100% מנכ"ל

עובד 
 30א'

מנהל 
בחטיבת 
 הלקוחות

100% - 417 313 - - - - - - - - 730 100% 

עובד 
 31ב'

מנהל 
 השקעות

100% - 452 214 - - - - - - - - 666 100% 

  

רכיב המענק ₪. אלפי  25הפרשות סוציאליות ונלוות ושווי רכב, כמקובל וכן מענק חודשי קבוע בסכום של משרה),  100%(בגין ₪ אלפי  45שכר חודשי (ברוטו) של השכר כולל  רכיב) 27(

 ור ועוד).מייצג מענק משתנה שנקבע בהתאם ליעדים העסקיים של חטיבת הלקוחות שבתחום אחריותו (יעדי הכנסות ביחס לתקציב מטרה, יעדי התייעלות, שימ

הפרשות סוציאליות ונלוות ושווי רכב, כמקובל. רכיב המענק כולל מענק משתנה שנקבע בהתאם ליעדים העסקיים של החברה, ₪, אלפי  45י (ברוטו) של ) רכיב השכר כולל שכר חודש28(

 הערכת מנכ"ל החברה וכן עמידה ביעדי ביצוע מקצועיים ספציפיים.

ות ונלוות ושווי רכב, כמקובל. רכיב המענק כולל מענק משתנה הנגזר מרווחיות החברה, בהתאם לרווחיות הפרשות סוציאלי₪, אלפי  41) רכיב השכר כולל שכר חודשי (ברוטו) של 29(

  החברה אל מול התקציב השנתי.

  מור.ליעדי שי) רכיב השכר כולל שכר חודשי, הפרשות סוציאליות ונלוות ושווי רכב, כמקובל. רכיב המענק כולל מענק משתנה שנקבע בהתאם למכירות בפועל ו30(

הפרשות סוציאליות ונלוות ושווי רכב, כמקובל. רכיב המענק כולל מענק משתנה שנקבע בהתאם ליעדים העסקיים ₪, אלפי  30) רכיב השכר כולל שכר חודשי (ברוטו) בתקרה של עד 31(

  של החברה, הערכת מנכ"ל החברה וכן עמידה ביעדי ביצוע מקצועיים ספציפיים.
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 מבקר פנים   .ה

, חדלה הגברת רוזנצוויג מלכהן כמבקרת הפנים של החברה. סיבת 2016יולי במהלך חודש 

סיום כהונתה של גברת רוזנצוויג אינה כרוכה בנסיבות אשר היה צורך להביאן בפני רשות 

 20מיום מכהן כמבקר הפנים של החברה החל  מר פאבל בללובסקישוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

. מר בללובסקי מעניק את שירותיו כנותן שירות חיצוני לחברה מטעם משרד רו"ח 2016ביולי 

בריטמן אלמגור זהר ושות', מכהן בנוסף כמבקר פנים בחברה אקסלנס נשואה ניהול השקעות 

אלמגור זהר ושות'  בע"מ, ובחברות נוספות מחוץ לקבוצת אקסלנס. משרד רו"ח בריטמן

(באמצעות גורמים נוספים מטעמו) משמש כמבקר פנים בחברות נוספות מחוץ ומתוך 

מקבוצת אקסלנס, להלן החברות מקבוצת אקסלנס: אקסלנס השקעות בע"מ, אקסלנס 

) בע"מ ואיזופ שירותי ניהול 1993נשואה שרותי בורסה בע"מ, אקסלנס נשואה חיתום (

נוספים של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' ושל מבקר ונאמנות בע"מ. תפקידיו ה

 למועד נכון, החברה ידיעת למיטבתפקידם בחברה.   הפנים אינם יוצרים ניגוד עניינים עם

  מחזיק בני"ע של החברה או גוף קשור אליה. והפנים אינ מבקר, הדיווח

קורת של החברה תכנית העבודה של ביקורת הפנים מובאת לדיון מידי שנה בוועדת הבי

 ועדתידי -על שאושרה כפי, 2016ביקורת הפנים של החברה לשנת  תכניתידה. -ומאושרת על

 שעות ביקורת 4,250היקף של זאת לעומת  ,ביקורת שעות 3,750 של היקף על עמדה, הביקורת

היקף שעות הביקורת צומצם עקב העברת תחום סקרי הסיכונים ליחידת ניהול . 2015בשנת 

פיהם נקבעת תכנית -השיקולים עלם של החברה ובשל התייעלות תהליכי הביקורת. הסיכוני

הביקורת כוללים, בין היתר, את הערכת הסיכונים העדכנית של מבקר הפנים, המבוססת, בין 

היתר, על עדכון סקר הסיכונים לקביעת תכנית עבודה של הביקורת הפנימית, ממצאי דו"חות 

רה וביקורת אחרים, והכל תוך תאום עם הנהלת החברה וביצוע ביקורת פנימית ושל גורמי בק

הפנים פועל  מבקרהתאמות לאור שינויים רגולטוריים, שינויים במבנה החברה וצרכיה. 

פי תקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנים, ובהתאם להוראות הדין. -בעריכת הביקורת על

  מכים, ולמערכות החברה.למבקר הפנים גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית למס

להערכת דירקטוריון  .₪ אלפי 490 -כ של לסך הפנים מבקר עלות הסתכמה 2016 בשנת

החברה, לא קיימת השפעה של תגמול מבקר הפנים על שיקול דעתו המקצועי. יצוין כי לא 

  קיים קשר, ישיר או עקיף, בין ממצאי הביקורת הפנימית לבין גובה תגמול מבקר הפנים.

 חשבון מבקררואה   .ו

שבון משמש כרואה החשבון החיצוני של חאי רו משרד קוסט פורר גבאי את קסירר

. השותף האחראי מטעם המשרד הינו רו"ח דני 2014בינואר  1החברה החל מיום 

  ₪): אלפי ב( 2015-2016לו זכאי רו"ח המבקר לשנים  הכוללשכר המישקובסקי. 

  2015  2016  

 501  501  ביקורת שירותי בגין שכר

 189  127  שכר בגין שירותי מס מיוחדים*

 102  90  שכר בגין שירותים אחרים**

עד  2011, נובע מביקורת ניכויים בגין שנים 2016עיקר הגידול בשירותי המס המיוחדים בשנת *

2013.  

  שירותים אחרים מתייחסים בעיקרם למתן שירותים בנוגע לחוזר הכרעה וחוזר טיוב נתונים.**
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 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  .ז

הכספים של החברה המנהלת העריכו  ומנהלהנהלת החברה המנהלת בשיתוף המנכ"ל 

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  האפקטיביותלתום התקופה המכוסה בדוח זה את 

ומנהל . על בסיס הערכה זו, מנכ"ל החברה המנהלת והקופות שבניהולה החברה המנהלת

של החברה המנהלת לגבי הגילוי , כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים הסיקוכספים ה

על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע  אפקטיביותהינן והקופות שבניהולה 

הדיווח שהחברה המנהלת נדרשת לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות 

  .סכון ובמועד שנקבע בהוראות אלוישקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וח

 החלטות החברה   .ח

  אחריות מקצועית ביטוח  .1.ח

לתקופת הביטוח  הבפוליסות ביטוח אחריות מקצועית אשר נערכ תמבוטחהחברה 

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית  .2017 במאי 01ועד ליום  2015 בדצמבר 01מיום 

חובה מקצועית פרת כלפי צד שלישי בגין ה החברההחוקית של ה אחריות, את המכס

עד לסכום גבול האחריות שנקבע  כלפי צד שלישי החברהוכן מעילה באמון של עובדי 

של נכון למועד הדוח, גבול האחריות המכוסה בפוליסת הביטוח . ביטוחהפוליסת ב

לתקופת הביטוח. סכום  למקרה ובסך הכל₪ מיליון  36.45של עומד על סך החברה 

פוליסת ביטוח אחריות  .לתביעה₪  180,000של ההשתתפות העצמית הינו בסך 

נערכה פוליסה  ,לעילת המפורט הבנוסף לפוליס -מקצועית ברובד שני (פוליסת מטריה)

בגבול  ת אקסלנס,החברות בקבוצכלל נוספת ברובד שני (פוליסת מטריה) המכסה את 

ובסך הכל לתקופת הביטוח,  למקרה ₪ ליון ימ 95ת בסך אחריות משותף לכל החברו

לכיסוי נזק  CRIMEבנוסף, נערך ביטוח הונאות/ אין השתתפות עצמית בפוליסה זו.

נכון למועד הדוח גבול  חברה,עקב הונאות ומעילות של עובדי ה לחברהשיגרם 

טוח מיליון דולר למקרה ובסך הכל לתקופת הבי 10האחריות המכוסה בו הינו בסך 

בנוסף לביטוחים כאמור,  דולר למקרה. 250,000וההשתתפות העצמית הינה בסך 

מבוטחים נושאי המשרה והדירקטורים בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

  כ לתקופת הביטוח."ליון דולר למקרה ובסהימ 30אשר למועד הדוח עומד על סך 

וצת הפניקס, ואישור אישור העברת מניות החברה מאקסלנס השקעות בע"מ לקב .2.ח

  לקליטת קופות הגמל בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ לניהול החברה

 החברה מניות מלוא העברת את החברה דירקטוריון אישר, 2016 באוקטובר 31 ביום

 מוחזקות החברה מניות מלוא, 2017 בינואר 1 ליום שנכון כך, הפניקס לקבוצת) 100%(

 קופות קליטת את החברה דירקטוריון אישר, כן כמו. ביטוח הפניקס חברתידי -על

 :סעיפים ראה נוספים לפרטים. החברה לניהול"מ בע וגמל פנסיה הפניקס בניהול הגמל

  .לעיל 1.5  -, ו1.4.6 , 1.1.3 


