
1 
 

 
 
 

 בע"מ והשתלמות אקסלנס גמל

 (לשעבר אקסלנס נשואה גמל בע"מ)

 

 )51-302648-4(ח.פ. 

 

 תיאור עסקי התאגידדוח 

 

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
  



2 
 

Uתוכן עניינים 

 פרק א': תיאור עסקי החברה

1 

U5 החברה ותיאור התפתחות עסקיה פעילות 
 5 תיאור כללי של עסקי החברה 1.1
 5 בעלי המניות בחברה 1.2

אופיים ותוצאותיהם של שינויים מבניים, מיזוגים ורכישות מהותיים  1.3
 6 שהתרחשו במהלך השנים האחרונות (בהתאם לסדר כרונולוגי של האירועים)

 7 רכישה, מכירה, העברת נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל 1.4
 7 אופיים ותוצאותיהם של הליכי פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים 1.5
 7   7שינויים מהותיים שאירעו באופן ניהול עסקי החברה    1.6

2 U8 תחומי פעילות החברה 

3 U9 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו 
4 U9 חלוקת דיבידנדים 

 פרק ב': תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות

5 

Uמוצרים ושירותים בתחום הפעילות : 
 9 סוגי המוצרים המנוהלים בתחום הפעילות 5.1
 15 שינויים מהותיים בחלקה של החברה בשווקים העיקריים  5.2
 16 מוצרים חדשים 5.3
 16 מידע ונתונים לשלוש תקופות דיווח 5.4

ניתוחים והסברים של התפתחויות ושינויים שחלו בסוגי הקופות  ׁ(הנתונים  5.5
 20 ₪)המופיעים בטבלאות מטה במיליוני 

 22 תחרות 5.6
 24 עמיתים 5.7

   פרק ג': מידע נוסף ברמת כלל החברה
6 U37 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה 

7 U56 חסמי הכניסה ויציאה 
8 U57 גורמי ההצלחה קריטיים 
9 U57 השקעות 
10 U61 ביטוח משנה 
11 U62 הון אנושי 
12 U63 שיווק והפצה 
13 U64 ספקים ונותני שירותים 
14 U65 רכוש קבוע 
15 U65 עונתיות 
16 U66 נכסים בלתי מוחשיים 



3 
 

  

17 U67 גורמי סיכון 
18 U 69 3129בדצמבר  42פעולה נכון ליום הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף 

   פרק ד': היבטי ממשל תאגידי
19 U73 הדירקטורים של החברה המנהלת 

20 U78 נושאי משרה 
21 U86 מדיניות תגמול בחברה המנהלת 
22 U8 מבקר פנים: 
23 U91 רואה חשבון מבקר 
24 U91 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 
25 U92 החלטות החברה 



4 
 

 תיאור עסקי התאגיד
 

ב 8לתקנה ובהתאם  המאוחד חוזרב 5בשער  4לחלק  1פרק ל"תיאור עסקי התאגיד" ערוך בהתאם 

בים שקבע יובשינויים המחו 1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 .של קופות גמלשוק ההון, ביטוח וחסכון לעניין חברה מנהלת רשות הממונה על 

   

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

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

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

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

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

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

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

 יופיע גם בניסוחים  אחרים.

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

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

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

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

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

. להסרת ספק אין באמור בפסקה זו 18Tלדוח 17 בסעיף 18Tהחברה וכן כתוצאה מגורמי הסיכון כמתואר 

א' לחוק ניירות ערך בדבר מידע צופה פני 32פי הוראות סעיף -לעיל, כשלעצמו, כדי להוות הגנה על

 מפורש. עתיד ובמקרים בהם נכלל מידע צופה פני עתיד כאמור, יצוין הדבר באופן
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 אור עסקי החברהיפרק א': ת

  עסקיה החברה ותיאור התפתחותפעילות  .1

  תיאור כללי של עסקי החברה .1.1

 29.10.2000התאגדה ביום  ")החברה(להלן: " בע"מ והשתלמות אקסלנס גמל .1.1.1

שינתה החברה את שמה  1.1.2018ביום כחברה פרטית על פי דיני מדינת ישראל. 

   ל"אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ".מ"אקסלנס נשואה גמל בע"מ" 

החברה הנה חברה מורשית לניהול קופות גמל מכוח רישיונות שניתנו לה על ידי  .1.1.2

"), מתוקף הסמכויות הממונהשוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: "רשות הממונה על 

 1964-שהוענקו לו בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד

"). החברה עוסקת בניהול קופת גמל לתגמולים (כקופת גמל תקנות קופות גמל(להלן: "

וכקופת גמל  ואילך 2008לא משלמת לקצבה על כספים שהופקדו בה בשל שנת המס 

לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים על כספים שהופקדו בה בשל שנות המס שקדמו 

מרכזית  ההשתלמות; קופ ןקרתשואה;  מבטיחתגמל  קופתבלבד);  2008לשנת המס 

 להשקעה גמל קופתהשתלמות בניהול אישי;  קרןגמל בניהול אישי;  קופתלפיצויים; 

כהגדרת מונחים אלה בחוק הפיקוח על  ,לילד טווח ארוך לחיסכון להשקעה גמל קופתו

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

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

רה ארגון בפעילות  ביצועל )"הפניקס קבוצת: "להלן אחזקות הפניקס בשליטת החברות

 הקבוצה בחברות שהתקבלו לאישורים בהתאםהגמל והפנסיה של קבוצת הפניקס, 

, הועברו 2017בינואר  1 ביום, 2016בדצמבר  29שהתקבל ביום  הממונה אישורל ובהתאם

 הועברהכמו כן  .")הפניקס ביטוחמלוא מניות החברה לידי הפניקס ביטוח (להלן: "

 וגמל פנסיה הפניקס(בשמה הקודם: " בע"מ פנסיה הפניקס חברתהגמל של  פעילות

 הפניקס בקבוצת, כך שכל פעילות הגמל לחברה") הפניקס פנסיה(להלן: " ")"מבע

 לחוק 2 סעיףבע"מ).  והשתלמות באמצעות חברה מנהלת אחת (אקסלנס גמל מנוהלת

 מקופת יותר לנהל מנהלת חברה על אוסר) גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח

. השתלמות וקרן לחיסכון גמל קופת היתר ובין, בחוק המפורטים מהסוגים, אחת גמל

 יותר לנהל הרשאה) (גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח לתקנות ובהתאם, לפיכך

מוזגו קופות התגמולים והפיצויים וקרנות  2018 ינוארב 1 ביום), אחת גמל מקופת

של מסלולים נוספים  טכניים, בוצעו מיזוגים כן כמוההשתלמות שבניהול החברה. 

הקופות ט ורילפ. ובהתאם לאישור הממונה התחיקתי ההסדר להוראות בהתאם

 2017בדצמבר  31שנוהלו ע"י החברה עד ליום  ,השקעה למסלוליוהמסלולים, בחלוקה 

 . 5.1 ראה סעיף  2018בינואר  1ומיום 

  בחברה המניות בעלי .1.2

השליטה  תבעלש"ח ערך נקוב.  1מניות בנות  4,200,000סה"כ ההון הרשום של החברה 

מניות  2,121,212 -ממניות החברה 100%-במחזיקה  , אשרביטוח הפניקסבחברה הינה 

 נקוב.ש"ח ערך  1רגילות בנות 
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הפניקס אחזקות, חברה הנסחרת בבורסה בבעלות מלאה של  הפניקס ביטוח הינה חברה

 לני"ע בת"א. בעלת השליטה בפניקס אחזקות הינה קבוצת דלק בע"מ. 

 

  עדכניתרשים מבנה אחזקות 

 

 

אופיים ותוצאותיהם של שינויים מבניים, מיזוגים ורכישות מהותיים שהתרחשו  .1.3

 ) האחרונות (בהתאם לסדר כרונולוגי של האירועיםמהלך השנים ב

רה ארגון בפעילות הגמל והפנסיה של ביצוע לבעקבות החלטת הפניקס אחזקות  .1.3.1

, בהתאם לאישורים שהתקבלו בחברות הקבוצה, ובהתאם לאישור קבוצת הפניקס

הגמל  פעילות, הועברה 2017בינואר  1, ביום 2016בדצמבר  29הממונה שהתקבל ביום 

 קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 2 סעיף לחברה. פנסיה הפניקסחברת של 

, בחוק המפורטים מהסוגים, אחת גמל מקופת יותר לנהל מנהלת חברה על אוסר) גמל

 על הפיקוח לתקנות ובהתאם, לפיכך. השתלמות וקרן לחיסכון גמל קופת היתר ובין

 ינוארב 1 ביום), אחת גמל מקופת יותר לנהל הרשאה) (גמל קופות( פיננסיים שירותים

, כן כמומוזגו קופות התגמולים והפיצויים וקרנות ההשתלמות שבניהול החברה.  2018

 התחיקתי ההסדר להוראות בהתאםשל מסלולים נוספים  טכנייםבוצעו מיזוגים 

 ,השקעה למסלוליהקופות והמסלולים, בחלוקה ט ורילפובהתאם לאישור הממונה. 

 .5.1 ראה סעיף  2018בינואר  1ומיום  2017בדצמבר  31שנוהלו ע"י החברה עד ליום 

בפרק זה לא חל כל שינוי בזכויות העמיתים הן  יםהמפורט יםבעקבות המיזוג .1.3.2

 בקופות הממזגות והן בקופות המתמזגות. 

  להלן. 25.2  סעיף ראהלעדכון בדבר רה ארגון צפוי בחברה,  .1.3.3
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  רכישה, מכירה, העברת נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל .1.4

 קופות כלל העברת הושלמה, 2017בינואר  1 ביוםלעיל,  1.1.3 0  ףבסעיבהמשך לאמור 

קופות הגמל  להלן לניהול החברה. פנסיה הפניקס בניהול ההשתלמות וקרנות הגמל

" ופיצויים תגמוליםהגמל "הפניקס  קופת: וקרנות ההשתלמות שהועברו לניהול החברה

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

 בניהול גמל קופת); 954"ה מ אישור" (מספר מרכזית"הפניקס  לפיצויים מרכזית קופה

בניהול  השתלמות קרן); 2023"ה מ אישור" (מספר אישי בניהול גמל"הפניקס  אישי

 ). 2024בניהול אישי" (מספר אישור מ"ה  השתלמותאישי "הפניקס 

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

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

 ח.והחברה בשנת הד

 להלן. 25.2  סעיף ראהלעדכון בדבר רה ארגון צפוי בחברה, 

 
 נושים הסדר, נכסים כינוס, פירוק הליכי של ותוצאותיהם אופיים .1.5

 לא אירעו הליכי פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים וכיוצא בזה. חהדו תקופת במהלך

 
  חברההשינויים מהותיים שאירעו באופן ניהול עסקי  .1.6

שינויים מהותיים  אירעוח לא מהלך תקופת הדוב ,לעיל 1.1.3 0  עיףבס האמור למעט

 באופן ניהול עסקי התאגיד. 

 להלן. 25.2  סעיף ראהלעדכון בדבר רה ארגון צפוי בחברה, 

  תחומי פעילות החברה .2
תחום הפעילות של החברה הינו ניהול קופות גמל מסוגים שונים: קופת גמל לתגמולים 

קרן השתלמות  השתלמות, ןקר קופת גמל מבטיחת תשואה, קופת גמל לניהול אישי, ופיצויים,

וקופה   , קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילדקופת גמל להשקעהבניהול אישי, 

 מרכזית לפיצויים. 

 השתלמות  ןקר

שנים, המשלב הטבות  שש לטווח בינוני של עדחסכון  מהוות מכשירקרנות השתלמות, ככלל, 

  לעצמאיים.לשכירים ומס 

 

 לתגמולים ולפיצוייםקופת גמל 

היו קופות הגמל מכשיר הוני הניתן  2008עד שנת  תכנית חסכון לטווח ארוך. נההיקופת גמל 

הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות לחוק  3 תיקוןובהתאם ל 2008החל משנת  .למשיכה

ואילך ישמשו את העמית  2008לקופה משנת  הופקדואשר  כספים ,2005-גמל), התשס"ה

 .קצבתייםככספים 
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 גמל להשקעהקופת 

 פנסיוני.חיסכון ל להופכוהוני עם אופציה  לחיסכון חדשהינה מוצר קופת הגמל להשקעה 

כספי את  משוךניתן ל. מוגבלת בתקרת הפקדה המתעדכנת אחת לכל שנה קלנדריתקופה זו 

 המשיכפטור ממס רווחי הון כ עם ךא ,הונית משיכהכ מסעת, ללא הטבות בכל  הקופה

  .קצבהל

 
  להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילדקופת גמל 

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

 . ידי הביטוח הלאומי-על נפתחהש החיסכון לכל ילד

 
 קופת גמל בניהול אישי וקרן השתלמות בניהול אישי

את הכספים שהופקדו בקופות אלו רשאי עמית בעצמו או באמצעות מנהל תיקים לנהל 

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

, תחת מגבלות השקעה שיבוקרו על ידי החברה המנהלת, אצלה מתנהלים 2009-אישי), תש"ע

 הכספים.

 
 מרכזית לפיצויים ה קופ

, 2008 -), התשס"ח3עד לחקיקת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 

היוו קופות הגמל המרכזיות לפיצויים מכשיר עזר למעסיקים המאפשר הפקדת כספים על 

חשבון פיצויי פיטורין בשילוב הטבות מס למעסיק. העמית בקופה מרכזית לפיצויים הינו 

, לא ניתן להמשיך ולהפקיד כספים גם בחשבונות 2011 בשנתאר ינו חודשהמעסיק. החל מ

החל ממועד זה הפקדות כספי הפיצויים מבוצעות  קיימים בקופות גמל מרכזיות לפיצויים.

 פורסמו 2017-2018 השנים במהלך .המעסיק עובדי של לפיצויים אישיות קופותישירות ל

מרכזית לפיצויים חובות שונות שמטרתן  העל מעסיקים המחזיקים בקופ המטילים חוזרים

 . אלו בקופות המנוהליםלהביא למשיכת הכספים העודפים 

 

כלל תנאי ההצטרפות, ההפקדה והמשיכה בכל אחד ממוצרי החברה מוסדרים ומעוגנים 

בהסדר התחיקתי וברגולציה כפי שמתפרסמת  ,בתקנוני הקופות המפורסמים באתר החברה

 מעת לעת.

 
 תאגיד ועסקאות במניותיוהשקעות בהון ה .3

 .נערכו השקעות בעסקי התאגיד או במניותיולא בשנתיים שקדמו למועד פרסום הדוח 

 
 חלוקת דיבידנדים .4

 החברה חילקהלא  2018-ו 2017 ,2016 בשניםלחברה אין מדיניות קבועה לחלוקת דיבידנד. 

 והמזערי הנדרש, ראתקנות וחוזר ההון העצמי ב החברה עמידת. לפרטים אודות דיבידנדים

   .הכספייםלדוחות  1 באור
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  תותיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילפרק ב': 

 
 מוצרים ושירותים בתחום הפעילות .5

קופת גמל  קופות גמל מסוגים שונים: קופת גמל לתגמולים ולפיצויים,עוסקת בניהול החברה 

, קופת גמל להשקעה גמלקופת קרן השתלמות בניהול אישי, השתלמות,  ןקר בניהול אישי,

 ופת גמל מרכזית לפיצוייםקו תשואה מבטיחתגמל  קופתלהשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד, 

במוצרי החברה המוזכרים לעיל נהנים כספים העמיתים המפקידים . (להלן: "מוצרי החברה")

הצבורים במוצרי החברה  םכספיהבהתאם למאפייני כל מוצר וכל עמית.  ,מהטבות מס שונות

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

  מפורסמת באתר החברה.

  הפעילות בתחום המנוהלים המוצריםסוגי  .5.1
 

 קרנות השתלמות

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

. קרנות השתלמות מהוות חיסכון לטווח בינוני בהן רשאי מוצר פיננסיממעמד של 

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

ממס לאחר שש  יםנוספים. כספי הקרן ניתנים למשיכה הונית פטור 2.5% -לא פחות מ

שנים בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בהסדר  3שנים ממועד פתיחתה (או לאחר 

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

רישיונות סוכן שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני וגם בעלי רישיונות מכח 

-תים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"החוק הפיקוח על שירו

2005.   

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

 .עלייה במגמת, יתרונותיולו זה למוצר

 אקסלנס" הקופה תחת המנוהליםהשקעה  מסלוליהחברה מנהלת  חהדו לתקופת נכון

 לפירוט הקופות והמסלולים ראה טבלה מטה.". השתלמות

  פיצוייםלקופת גמל לתגמולים ו

ת לתשלום כספי ומיועדשאינן משלמות לקצבה  פיצוייםללתגמולים ו ת גמלוקופ

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

ים רשאים להפקיד את יעצמאעמיתים 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 

לדוח  6 לחוק קופות הגמל (להרחבה ראה סעיף  13בהתאם לתיקון  ,בנוסף לכךלחיסכון. 

זה), ניתנה לחוסכים בקופות הגמל אפשרות למשיכת כספים ישירות מקופת הגמל ללא 

צורך להעביר תחילה את הכספים לקופה לקצבה ובמקביל לכך נוספה האפשרות (אשר 

בה מקופות הגמל לחיסכון המשולמת לאורך תקופה טרם יושמה בענף) לקבלת קצ

  מוגדרת שלאחריה ישולמו התשלומים ממבטח במשך כל חיי החוסך.



10 
 

  

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

המאפשר למקבלי קצבה מינימאלית  ,2012 בשנת אושר אשר לפקודת מס הכנסה, 190

מזכה להפקיד כספים לקופת גמל, ליהנות מהטבות מס ובמקביל לשמור על הכספים 

 .זה למוצר הביקוש גדל, הדין להוראות בכפוף הכלכנזילים למשיכה הונית, 

 אקסלנס" הקופה תחת המנוהליםהשקעה  מסלוליח, החברה מנהלת הדו לתקופת נכון

 לפירוט הקופות והמסלולים ראה טבלה מטה.". פיצוייםו תגמולים

 תשואה מבטיחת גמל קופת

קופת גמולה נפתחה במקור כקופה ייחודית המבטיחה תשואה לעמיתים, שיעור התשואה 

 המובטח הינו כתלות במועד הצטרפות העמית לקופה.

כל עוד העמית  -הקופה מאפשרת לקבל הכנסה חודשית מגיל פרישה לפנסיה לכל החיים

 ועומד בתנאים לכך, כאשר ליורשי העמית הסדר ספציפי כמפורט בתקנון הקופה. בחיים

 נחסמה ההצטרפות לקופת גמולה עם הבטחת תשואה. 1988 שנתמ

אקסלנס מנוהלים תחת הקופה "הנכון לתקופת הדוח, החברה מנהלת מסלולי השקעה 

 .מטה טבלה ראה והמסלולים הקופות לפירוטגמולה מבטיחת תשואה". 

 גמל להשקעה קופת

הפקדות סך כל ה. מוצר המיועד לעמיתים במעמד עצמאי בלבדקופת גמל להשקעה הינה 

קופות הגמל להשקעה לא יעלו על  ליהיה רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו בכל שעמית

בינואר, לפי המדד  1יתעדכן מידי שנה ביום הסכום ככלל, ( בכל שנת כספים₪  70,000

מס כמשיכה בכל עת, ללא הטבות  את כספי הקופה ניתן למשוךשהיה ידוע באותו מועד). 

 . לקצבה כמשיכה פטור ממס רווחי הוןהונית, אך עם 

אקסלנס ", החברה מנהלת מסלולי השקעה המנוהלים תחת הקופה הדוחנכון לתקופת 

 להשקעה". לפירוט הקופות והמסלולים ראה טבלה מטה.גמל 

 קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד 

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

ידי הביטוח הלאומי. במסגרת תכנית החיסכון לכל -תכנית החיסכון לכל ילד שנפתחה על

(שיפתח  ידי ביטוח לאומי בחשבון החיסכון-יופקדו על ,2017ילד, והחל מחודש ינואר 

בכל ₪  50וינוהל לפי בחירת ההורים או לפי מנגנון ברירת מחדל, בקופת גמל או בבנק)  

, זאת בנוסף לקצבת הילדים המתקבלת עבורו.  עוד 18חודש בגין כל ילד עד הגיעו לגיל 

ואפשרות  להפקדת תשלום רטרואקטיבית כוללת התכנית תשלום מענקים, אפשרות

מקצבת הילדים שמשולמת עבורו, כך בגין כל ילד בחודש ₪  50וד להוסיף לחיסכון ע

סכום ההפקדה  2019(נכון לשנת  בחודש₪  100יעמוד על הפקדות החודשיות שסכום ה

, ₪) 102כך שסכום ההפקדה יעמוד על ₪  51ובאפשרות ההורה להוסיף עוד ₪  51הינו 

 . בנושא הרגולטוריות להוראות ובהתאם בכפוף והכל



11 
 

₪  508בסכום של  ,יקבלו מענק נוסף 2016 דצמברב 31נולדו עד ליום כמו כן, ילדים ש

 םיימשכו כספי(במידה ולא  21ובהגיעם לגיל  18בהגיעם לגיל ), 2019(נכון לשנת 

 ).מהקופה

 254בסך מענק שנים יקבלו  3כשימלאו להם  2017בינואר  1מיום שנולדו ילדים כמו כן, 

שנים (בנים) או  13) נוספים כשימלאו להם 2019(נכון לשנת ₪  254-) ו2019(נכון לשנת ₪ 

 ₪ 508מענק נוסף בסך קבלו , י21כספי החיסכון לא יימשכו עד גיל שנים (בנות) ואם  12

 ).2019(נכון לשנת 

 אקסלנס" הקופה תחת המנוהליםהשקעה  מסלוליח, החברה מנהלת הדו לתקופת נכון

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

 קופת גמל בניהול אישי וקרן השתלמות בניהול אישי

במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), 

בניהול  השתלמותפת גמל בניהול אישי וקרן קו 2011, הקימה אקסלנס בשנת 2009-תש"ע

קרן השתלמות בניהול אישי. /המאפשרות לחוסך פלטפורמה לניהול קופת גמלאישי 

החוסך מנהל באופן אישי את כספיו ומתאים את אופי השקעותיו עפ"י צרכיו, השקפותיו 

 ורצונותיו האישיים. 

בקופות אלו רשאי עמית בעצמו או באמצעות מנהל תיקים לנהל את הכספים שהופקדו 

אם להוראות התקנות, תחת מגבלות השקעה שיבוקרו על ידי החברה המנהלת, בהת

 אצלה מתנהלים הכספים.

"אקסלנס השקעה המנוהלים תחת הקופות  ית מסלוללנכון לתקופת הדוח, החברה מנה

בעקבות רה הארגון ו ו"אקסלנס השתלמות בניהול אישי" בניהול אישי" תגמולים

החברה מנהלת גם את "הפניקס גמל  2017בינואר  1החל מיום  ,1.1.3  בסעיףהמפורט 

 בניהול אישי" ו"הפניקס השתלמות בניהול אישי". 

 ופות מרכזיות לפיצוייםק

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

, היוו קופות מרכזיות לפיצויים מכשיר עזר למעסיקים המאפשר הפקדת כספים על 2008

חשבון פיצויי פיטורין בשילוב הטבות מס למעסיק. העמית בקופה מרכזית לפיצויים הינו 

, לא ניתן להמשיך ולהפקיד כספים גם בחשבונות 2011 בשנתינואר  חודשהמעסיק. החל מ

 חוזרים פורסמו 2017-2018השנים  במהלךרכזיות לפיצויים. קיימים בקופות גמל מ

על מעסיקים המחזיקים בקופת גמל מרכזית לפיצויים חובות שונות שמטרתן  המטילים

 . אלו בקופות המנוהליםלהביא למשיכת הכספים העודפים 

 אקסלנס" הקופה תחת המנוהליםהשקעה  מסלוליח, החברה מנהלת הדו לתקופת נכון

 לפירוט הקופות והמסלולים ראה טבלה מטה.". לפיצוייםמרכזית 

החברה מנהלת קופה מסלולית לפיצויים רבת מסלולים, קופה אשר בה העמיתים בנוסף, 

 הם מעסיקים הקובעים, בין היתר, את מדיניות ההשקעה.

נכון לתקופת הדוח, החברה מנהלת מסלול השקעה תחת הקופה "אקסלנס גמל מסלולית 

 מסלולים". לפיצויים רבת



12 
 

 

  החברה מוצרי פירוט

השקעה שנוהלו ע"י החברה עד ליום  למסלוליפירוט הקופות והמסלולים בחלוקה  להלן

 .1.1.3 , לאחר ביצוע המיזוג כמפורט בסעיף 2018בינואר  1ומיום  2017בדצמבר  31

 סוג מוצר
 העמיתים

 ה.מ 2017שנת ב מסלול שם
 קודם

 חדש מסלול שם
 1.1.2018 יוםמ החל

 ה.מ
 חדש

 אקסלנס
 תגמולים
 ופיצויים

  מ"ה 'מס(
102( 

 שכירים
 ועצמאים

 לבני גמל אקסלנס 9916 ומטה 50 לבני גמל אקסלנס
 ומטה 50

9916 

 עד ח"אג גמל אקסלנס 
 מניות 25%

 לבני גמל אקסלנס 401
 ומעלה 60

401 

 60 לבני גמל אקסלנס 
 ומעלה

 לבני גמל אקסלנס 9918
 ומעלה 60

401 

 מדדי -פאסיבי גמל אקסלנס 
 ל"חו

 פאסיבי גמל אקסלנס 9905
 ומטה 50 לבני

9905 

 עד 50 לבני גמל אקסלנס 
60 

 פאסיבי גמל אקסלנס 9917
 60 עד 50 לבני

9917 

 מדדי-פאסיבי גמל אקסלנס 
 מניות במדדי 25% עד ח"אג

 פאסיבי גמל אקסלנס 8624
 ומעלה 60 לבני

8624 

 טווח שיקלי גמל אקסלנס 
 קצר

 שיקלי גמל אקסלנס 9906
 קצר טווח

9906 

 ללא ח"אג גמל אקסלנס 
 מניות

 ח"אג גמל אקסלנס 385
 מניות ללא

385 

 צמוד ח"אג גמל אקסלנס 
 מדד

 ח"אג גמל אקסלנס 792
 מניות ללא

385 

 מדדי-פאסיבי גמל אקסלנס 
 ח"אג

 ח"אג גמל אקסלנס 8627
 מניות ללא

385 

 עד ח"אג גמל אקסלנס 
 מניות 15%

 ח"אג גמל אקסלנס 211
 מניות 15% עד

211 

 עד ח"אג גמל אקסלנס 
 מניות 20%

 ח"אג גמל אקסלנס 2089
 מניות 20% עד

2089 

 12088 ל"חו גמל אקסלנס - מתמזג מסלול אין 
 מדדי -פאסיבי גמל אקסלנס 

 מניות
 גמל אקסלנס 8626

 מניות מדדי -פאסיבי
8626 

 מבטיחת גמולה אקסלנס 
 תשואה

 גמולה אקסלנס 528
 תשואה מבטיחת

528 

 בניהול תגמולים אקסלנס 
 אישי

 תגמולים אקסלנס 1541
 אישי בניהול

1541 

 הפניקס
 תגמולים
 ופיצויים

 מ"ה 'מס(
957( 

 שכירים
 ועצמאים

 - ופיצויים תגמולים הפניקס
 ומטה 50 לבני מסלול

 לבני גמל אקסלנס 9884
 ומטה 50

9916 

 - ופיצויים תגמולים הפניקס 
 60 עד 50 לבני מסלול

 מסלול גמל אקסלנס 9529
 60 עד 50 לבני

9529 

 - ופיצויים תגמולים הפניקס 
 ומעלה 60 לבני מסלול

 לבני גמל אקסלנס 9530
 ומעלה 60

401 

 - ופיצויים תגמולים הפניקס 
 25% עד ח"אג מסלול
 מניות

 לבני גמל אקסלנס 521
 ומעלה 60

401 

 פאסיבי גמל אקסלנס 1482 2 סיכון רמת הפניקס שיטת 
 ומטה 50 לבני

9905 

 פאסיבי גמל אקסלנס 1482 3 סיכון רמת הפניקס שיטת 
 60 עד 50 לבני

9917 

 פאסיבי גמל אקסלנס 1482 4 סיכון רמת הפניקס שיטת 
 ומעלה 60 לבני

8624 

 9906 שיקלי גמל אקסלנס 1482 הלכתי הפניקס שיטת 
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 קצר טווח
 - ופיצויים תגמולים הפניקס 

 ח"אג מסלול
 ח"אג גמל אקסלנס 1355

 מניות ללא
385 

 ח"אג גמל אקסלנס 1482 1 סיכון רמת הפניקס שיטת 
 מניות ללא

385 

 - ופיצויים תגמולים הפניקס 
 מניות מסלול

 מסלול גמל אקסלנס 961
 מניות

961 

 גמל אקסלנס 1482 5 סיכון רמת הפניקס שיטת 
 מניות מדדי -פאסיבי

8626 

   אישי בניהול תגמולים הפניקס 2023 אישי בניהול תגמולים הפניקס 
2023  

 אקסלנס
 השתלמות

 מ"ה 'מס(
399( 

 שכירים
 ועצמאים

 שקלי השתלמות אקסלנס
 קצר טווח

 השתלמות אקסלנס 715
 קצר טווח שקלי

715 

 ח"אג השתלמות אקסלנס 
 מניות ללא

 השתלמות אקסלנס 716
 מניות ללא ח"אג

716 

 השתלמות אקסלנס 
 ח"אג מדדי-פאסיבי

 השתלמות אקסלנס 8631
 מניות ללא ח"אג

716 

 ח"אג השתלמות אקסלנס 
 מניות 10% עד

 השתלמות אקסלנס 9882
 מניות 15% עד ח"אג

1100 

 ח"אג השתלמות אקסלנס 
 מניות 15% עד

 השתלמות אקסלנס 1100
 מניות 15% עד ח"אג

1100 

 ח"אג השתלמות אקסלנס 
 מניות 20% עד

 השתלמות אקסלנס 2091
 מניות 15% עד ח"אג

1100 

 ח"אג השתלמות אקסלנס 
 מניות 25% עד

 השתלמות אקסלנס 1190
 מניות 25% עד ח"אג

1190 

 השתלמות אקסלנס 
 עד ח"אג מדדי-פאסיבי
 מניות במדדי 25%

 השתלמות אקסלנס 8628
 ח"אג מדדי-פאסיבי

 במדדי 25% עד
 מניות

8628 

 השתלמות אקסלנס 686 כללי השתלמות אקסלנס 
 קצר לטווח

686 

 פאסיבי השתלמות אקסלנס 
 כללי –

 השתלמות אקסלנס 8629
 כללי – פאסיבי

8629 

 השתלמות אקסלנס 
 ל"חו מדדי -פאסיבי

 השתלמות אקסלנס 9919
 כללי – פאסיבי

8629 

 השתלמות אקסלנס 
 מניות מדדי-פאסיבי

 השתלמות אקסלנס 8630
 מניות מדדי-פאסיבי

8630 

 בניהול השתלמות אקסלנס 
 אישי

 השתלמות אקסלנס 1542
 אישי בניהול

1542 

 הפניקס
 השתלמות

 מ"ה 'מס(
964( 

 שכירים
 ועצמאים

 מסלול - השתלמות הפניקס
 קצר טווח שקלי מתמחה

 השתלמות אקסלנס 9549
 קצר טווח שקלי

715 

 השתלמות אקסלנס 1483 1 סיכון רמת הפניקס שיטת 
 מניות ללא ח"אג

716 

 מסלול - השתלמות הפניקס 
 ל"חו ח"אג מדדי - פאסיבי

 השתלמות אקסלנס 9546
 מניות ללא ח"אג

716 

 מסלול - השתלמות הפניקס 
 ח"אג מדדי - פאסיבי

 השתלמות אקסלנס 9545
 מניות ללא ח"אג

716 

 מסלול - השתלמות הפניקס 
 ח"אג

 השתלמות אקסלנס 1354
 מניות ללא ח"אג

716 

 מסלול - השתלמות הפניקס 
 מניות 25% עד ח"אג

 השתלמות אקסלנס 8597
 מניות 25% עד ח"אג

1190 

 השתלמות אקסלנס 1483 2 סיכון רמת הפניקס שיטת 
 ח"אג מדדי-פאסיבי

 במדדי 25% עד
 מניות

8628 

 מסלול - השתלמות הפניקס 
 כללי

 השתלמות אקסלנס 964
 כללי

964 



14 
 

 השתלמות אקסלנס 1483 3 סיכון רמת הפניקס שיטת 
 כללי – פאסיבי

8629 

 השתלמות אקסלנס 1483 4 סיכון רמת הפניקס שיטת 
 כללי – פאסיבי

8629 

 מסלול - השתלמות הפניקס 
 מניות

  השתלמות אקסלנס 968
 מניות

968 

 השתלמות אקסלנס 1483 5 סיכון רמת הפניקס שיטת 
 מניות מדדי-פאסיבי

8630 

 מסלול - השתלמות הפניקס 
 ל"חו מניות מדדי -פאסיבי

 השתלמות אקסלנס 9548
 מניות מדדי-פאסיבי

8630 

 מסלול השתלמות הפניקס 
 מניות מדדי - פאסיבי

 השתלמות אקסלנס 9547
 מניות מדדי-פאסיבי

8630 

 מסלול - השתלמות הפניקס 
 הלכה

 השתלמות אקסלנס 9528
 הלכה

9528 

 אישי בניהול השתלמות הפניקס  2024 אישי בניהול השתלמות הפניקס 
2024 

 אקסלנס
 מרכזית

 לפיצויים
 מ"ה 'מס(

801( 

 לפיצויים מרכזית אקסלנס מעסיקים
 קצר שקלי

 מרכזית אקסלנס 9475
 קצר שקלי לפיצויים

9475 

 לפיצויים מרכזית אקסלנס 
 שקלי

 מרכזית אקסלנס 801
 שקלי לפיצויים

801 

 מרכזית קסם אקסלנס 
 ח"אג מדדי מחקה לפיצויים

 מרכזית אקסלנס 8766
 מחקה לפיצויים

 ח"אג מדדי

8766 

 לפיצויים מרכזית אקסלנס 
 מדד צמוד

 מרכזית אקסלנס 806
 מדד צמוד לפיצויים

806 

 לפיצויים מרכזית אקסלנס 
 מניות 15% עד

 מרכזית אקסלנס 384
 15% עד לפיצויים

 מניות

384 

 מרכזית אקסלנס 242 לפיצויים מרכזית אקסלנס 
 לפיצויים

242 

 מרכזית קסם אקסלנס 
 מדדים מחקה לפיצויים

 מרכזית אקסלנס 8765
 מחקה לפיצויים

 מדדים

8765 

 לפיצויים מרכזית אקסלנס 
 מניות מדדי מחקה

 מרכזית אקסלנס 804
 מחקה לפיצויים

 מניות מדדי

804 

 הפניקס
 מרכזית

 לפיצויים
 מ"ה  'מס(

954( 

 מרכזית אקסלנס 954 מרכזית הפניקס מעסיקים
 15% עד לפיצויים

 מניות

384 

  אקסלנס
 גמל

 להשקעה

 להשקעה גמל אקסלנס עצמאים
 מניות ללא ח"אג

 גמל אקסלנס 7905
 ללא ח"אג להשקעה

 מניות

7905 

 להשקעה גמל אקסלנס 
 מניות 15% עד ח"אג

 גמל אקסלנס 7906
 עד ח"אג להשקעה

 מניות 15%

7906 

 גמל אקסלנס 7908 כללי להשקעה גמל אקסלנס 
 כללי להשקעה

7908 

 כללי להשקעה גמל אקסלנס 
 פאסיבי

 גמל אקסלנס 7909
 כללי להשקעה

 פאסיבי

7909 

 להשקעה גמל אקסלנס 
 מניות מדדי - פאסיבי

 גמל אקסלנס 7907
 - פאסיבי להשקעה

 מניות מדדי

7907 

 אקסלנס
 גמל

 להשקעה
 לחיסכון

 טווח ארוך

  -לילד חיסכון אקסלנס עצמאים
 סיכון המעדיפים חוסכים

 מועט

 חיסכון אקסלנס 11310
 חוסכים  -לילד

 סיכון המעדיפים
 מועט

11310 

 11311 חיסכון אקסלנס 11311 -לילד חיסכון אקסלנס 
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 סיכון המעדיפים חוסכים לילד
 מוגבר

 חוסכים -לילד
 סיכון המעדיפים

 מוגבר
 - לילד חיסכון אקסלנס 

 סיכון המעדיפים חוסכים
 בינוני

 חיסכון אקסלנס 11312
 חוסכים - לילד

 סיכון המעדיפים
 בינוני

11312 

 – לילד חיסכון אקסלנס 
 הלכה

 חיסכון אקסלנס 11335
 הלכה – לילד

11335 

 

 בחלקה של החברה בשווקים העיקריים מהותיים שינויים .5.2

בשנת  ש"חמיליוני  13,658 סך נכסי קופות הגמל לתגמולים ולפיצויים גדל מסך של

  ש"ח.מיליוני   526 של , גידול בסך2018בשנת  ש"חמיליוני   14,184, לסך של 2017

 , לסך של2017בשנת  ש"חמיליוני  14,039סך נכסי קרנות ההשתלמות גדל מסך של 

  .ש"חמיליוני  423 גידול בסך של. 2018בשנת  ש"חמיליוני  14,462

 1,024, לסך של 2017בשנת  ש"חמיליוני  1,013מסך של  גדלסך נכסי הקופות המרכזיות 

 .ש"חמיליוני   11 של בסך גידול ,2018בשנת  ש"חמיליוני 

 412לסך של  2017מיליוני ש"ח בשנת  195סך נכסי קופות הגמל להשקעה גדל מסך של 

 מיליוני ש"ח. 217, גידול בסך 2018מיליוני ש"ח בשנת 

מיליוני ש"ח בשנת  105סך נכסי קופות להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד גדל מסך של 

 מיליוני ש"ח. 69, גידול בסך 2018ח בשנת מיליוני ש" 174לסך של  2017

כספים מחברות  העברתגידול במ בעיקר נובע 2018-ו 2017 השניםהגידול בין  מקור

 העברתהפקדות שוטפות וקיטון ב עם גיוס עמיתים חדשים, גידול באחרות לחברה

  .5.6 0  סעיףראה  השוקנתח  לפירוט אודות .כספים מהחברה לחברות אחרות
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  חדשים מוצרים .5.3

 גיל תלוי השקעה מודלעדכון מסלולי ההשקעה במסגרת 

לצד במסגרת מודל תלוי גיל  פאסיבייםהתווספו שלושה מסלולי השקעה  ,2018בינואר 

 הקיימים במודל תלוי גיל. האקטיבייםשלושת המסלולים 

 :העמית גיל לפי מדורגים המודל במסגרת ההשקעה מסלולי

 ; ומטה 50 לבניגמל  אקסלנס •

 ;  60עד  50לבני גמל מסלול  אקסלנס •

 ;ומעלה 60לבני גמל  אקסלנס •

 ; ומטה 50לבני  פאסיביגמל  אקסלנס •

 ;  60עד  50לבני   פאסיביגמל  אקסלנס •

  ומעלה 60לבני  פאסיביגמל  אקסלנס •

 המביאהינה בהיקף החשיפה למניות,  בכל שיטת השקעה בין המסלולים השונות עיקר

 .גיל שכבת בכל החוסך למאפייני המסלול התאמת את ביטוי לידי

 

  דיווח תקופות לשלוש ונתוניםמידע  .5.4

 מידע מרוכז לפי סוגי קופות, ללא פירוט של כל קופה בנפרד: .א
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 קופת גמל להשקעה לפיצויים מרכזיות קופות השתלמות קרנות ופיצויים לתגמולים אישיות גמל קופות 
קופת גמל להשקעה לחיסכון 

 סך הכל ארוך טווח לילד

 
2016* 2017 2018 2016* 2017 2018 2016* 2017 2018 2016* 2017 2018 2017 2018 2016* 2017 2018 

 מספר
 :עמיתים

   

  208,448 ***203,710 ***88,759 84,578 ***79,698 3,433  ***2,064 ***612 - - - 96,541  98,071 66,501 23,896  23,877 21,646 פעילים

 242,689 ***267,804 ***214,729 2,602 - 3,213  ***1,360 - 7,354 ***6,174 ***6,004 115,229  ***134,477 ***83,153 114,291  ***125,793 ***125,572 לא פעילים

 451,137 ***471,514 ***303,488 87,180 ***79,698 6,646  ***3,424 ***612 7,354  ***6,174 ***6,004 211,770  ***232,548 ***149,654 138,187  ***149,670 ***147,218 "כסה

 מספר
 חשבונות
 :עמיתים

   

  213,729 ***222,262 ***99,214 84,578 ***79,713 3,622 ***2,586 ***699  -  - - 98,420 *** 108,903 ***70,127 27,109 *** 31,060 ***28,388 פעילים

 367,646 ***375,818 ***315,544 2,602 - 3,650 *** 1,586 -  7,539 *** 7,826 ***7,813 176,246 *** 175,373 ***119,352  177,609 ***191,033 ***188,379 פעילים לא

נכסים 
מנוהלים, 

 נטו
(באלפי 

 ש"ח)
 

   

Pפעילים

2 2,140,027 
 

2,480,685  
 

 
2,351,575 

 
5,596,682 

 
6,660,208  

 

 
6,365,096 

 
- -  -  41,877 102,373  151,090 104,474 169,154 7,778,586 9,347,741  9,036,915  

Pפעילים לא

3 9,408,327 11,178,007  11,832,388  5,345,656 7,378,832  8,096,393 922,599 1,012,769  1,024,547  - 92,651  261,256 - 4,051 15,676,582 19,662,259  21,218,636  

 נתונים
 תוצאתיים

(באלפי 
 ש"ח):

   

דמי גמולים 
משונתים 

עבור 
מצטרפים 

 חדשים

711,458 18,959  32,731 266,758 190,181  286,787 - - -  - 32,326  147,257 3,630 8,622 978,216 245,096  475,397 

 תקבולים
  2,548,570  2,866,520 1,736,251 72,640  94,460 258,430 153,920 41,788  -  - - 1,445,690 2,021,310 1,069,048 771,810 596,831 625,415 גמולים מדמי

תקבולים 
גמולים מדמי 

 חד פעמיים
 139,830 648,611  668,029 62,873  -  -   141,793 171,808 -  -  949,652**** 883,292 

 העברות
 צבירה
 /לקרןלקופה

614,198 621,169  946,472  622,831 552,253  991,002 36,112 57,268  165,811  - - 60 12  10 1,273,141 1,230,702  2,103,355  

 העברות
 צבירה

/מהמהקופה
 קרן

)566,844( )1,018,834( )630,992( )657,243( )1,347,353( )949,512( )34,288( )35,744( )66,821( - )8(  )152( )340( )1,258,375( )2,402,092( )1,647,665( 

    :תשלומים

 )1,375,300( )1,427,340( )1,053,613( )150( )20( )28,880( )7,810( - )64,140( )52,130( )49,575( )859,760( )893,990( )617,037( )422,370( )473,390( )387,001( פדיונות
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 .2017בינואר  1יום לניהול החברה בהפניקס פנסיה הועברו מניהול אשר הקופות את  יםכולל םאינ נים*הנתו
  ים).מהעמית לא( לאומי מביטוח**נגבה 

 .עמיתיםחושב על בסיס מספר  2018חושבו על בסיס מספר מסלולים לעמית והנתון לשנת  2016-2017 לשנים הנתונים***
 **** הנתון מוצג מחדש.

       

לפיצויים מרכזיות קופות השתלמות קרנות ופיצויים לתגמולים אישיות גמל קופות   קופת גמל להשקעה 
קופת גמל להשקעה לחיסכון 

 ארוך טווח לילד
 סך הכל

 2016* 2017 2018 2016* 2017 2018 2016* 2017 2018 2016* 2017 2018 2017 2018 2016* 2017 2018 

 - - -  -  - - - - - - - - - - - אחרים

הכנסות  עודף
(הפסדים) על 

הוצאות 
 לתקופה

233,936 622,931 )209,410( 211,870 586,959 )229,053( 17,700 49,869 )23,613( 90 6857 )12,540( 3327 )3,430( 463,596 1,269,943 )478,046( 

 ניהול דמי
 שנגבו

 מנכסים
(באלפי 

 :"ח)ש

   

Pפעילים

2
P  ולא

Pפעילים

3 75,536 83,143 79,538 85,365 96,658 100,133 7,734 7,754 7,199 8 664 1,614 112 318 168,755 188,331 188,801 

ניהול  דמי
שנגבו 

מהפקדות 
(באלפי 
 ש"ח):

190 222 196 - - - - - - - 149 67 -  190 371 263 

 דמי שיעור
 ממוצע ניהול

 מנכסים
 (באחוזים) :

   

Pפעילים

2 0.59 0.57 0.65 0.81 0.78 0.73 - 0.00 0.00 0.23 0.61 0.63 0.23** 0.23** 
   

Pפעילים לא

3 0.65 0.64 0.58 0.79 0.76 0.66 0.84 0.60 0.71 - 0.59 0.57 0.00 0.00 
   

 דמי שיעור
 ממוצע ניהול

 מהפקדות
 (באחוזים):

0.07 0.09 0.04 - - - - - - - 0.10 0.03 -     

שיעור 
הוצאות 
ישירות 
ממוצע 

 (באחוזים):

   

 קניה עמלות
 של ומכירה
 ערך ניירות

0.04 0.01 0.01 0.05 0.02 0.01 0.04 0.02 0.02 - 0.10 0.02 0.22 0.02 
   

 דמי עמלות
 של שמירה
 ערך ניירות

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.11 0.01 0.14 0.01 
   

 השקעות בגין
    :סחירות לא

עמלות ניהול 
 חיצוני

0.14 0.08 0.08 0.13 0.10 0.09 0.09 0.04 0.05 - 0.06 
0.02 

 
0.10 0.02 

   
עמלות 
 אחרות

- 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 
   

הוצאות 
 מוגבלות

0.14 0.09 0.08 0.13 0.10 0.09 0.09 0.05 0.05 - 0.06 0.02 0.10 0.02 
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  מידע בדבר עמיתים לא פעילים: .ב

 
 להשקעה גמלקופת  לפיצויים מרכזיות קופות השתלמות קרנות ופיצויים לתגמולים אישיות גמל קופות

 
 

קופת גמל להשקעה 
 לחיסכון ארוך טווח לילד

 הכל סך

 2016* 2017 2018 2016* 2017 2018 2016* 2017 2018 2016 2017 2018 2017 2018 2016* 2017 2018 

 מנותקי חשבונות
Pקשר

]11[  

 30,723 - - - - - 2,350 2,308 2,907 7,962 7,225 7,583 22,826 17,277 20,233 חשבונות מספר
26,810 

 
33,318 

 

 נטו מנוהלים נכסים
 "ח)ש(באלפי 

223,301 159,744 325,141 129,106 83,435 103,372 27,955 16,505 28,437 - - - - - 380,362 
 

259,684 
 

 
456,950 

 
 שנגבו ניהול דמי

(באלפי  מנכסים
 "ח)ש

1,137 752 2,373 1,006 507 884 187 106 239 - - - - - 2,330 
1,365 

 
3,496 

 

 ניהול דמי שיעור
 שנגבו ממוצע

 מנכסים
0.51 0.47 0.73 0.78 0.608 0.85 0.67 0.64 0.84         

 
לא  חשבונות

ביתרה של   -פעילים
 ₪ 8,000עד 

     

 42,294 47,302 53,128 חשבונות מספר
       

    53,128 47,302 42,294 

 נטו מנוהלים נכסים
 59,118 73,560 84,197 "ח)ש(באלפי 

       
    84,197 73,560 59,118 

 שנגבו ניהול דמי
(באלפי  מנכסים
 "ח)ש

165 1,220** 984 
       

    165 1,220** 984 

 ניהול דמי שיעור
 שנגבו ממוצע

 מנכסים
0.78 0.8 0.76 

              
 .2017בינואר  1יום לניהול החברה בהפניקס פנסיה הועברו מניהול אשר הקופות את  יםכולל םאינ נים*הנתו

 ** הנתון מוצג מחדש.
 



20 
 

שיעורי דמי הניהול שרשאית חברה מנהלת לגבות בהתאם להוראות הדין החלות  .ג

 עליה: 

  ים).מהעמית לא( לאומי מביטוח*נגבה 

 

  :הניהול דמי לעניין ההוראות פירוט

, דמי 2012-גמל) (דמי ניהול), התשע"ב תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופותלהוראות  בהתאם

 הינם גמלהניהול קופות  בגיןח הדו תקופתבם שהחברה המנהלת הייתה רשאית לגבות ירבייהניהול המ

התשלומים  תוךמ 4% עדו עמית כל של בחשבונו הצבורה היתרה מןלשנה  1.05%בשיעור של עד 

 תואישי וקופ בניהול גמל תו, קופתהשתלמו נותקרניהול  בגין, כן .עמית כל בשל לחברה המועברים
 הינםהדוח  בשנתרביים שהחברה המנהלת הייתה רשאית לגבות ידמי הניהול המ ,לפיצויים תומרכזי

תשואה, בתקנון הקופה נקבע, כי דמי  מבטיחתקופת אקסלנס גמולה  בעניין .לשנה 2% בשיעור של עד

מהיתרה הצבורה. לשנה  2% עד והתשואה יהי מבטיחיבמסלולים  לגבייה הניתניםהניהול המרביים 

ח גבתה בשנת הדוניהול קופת גמל לחיסכון ארוך טווח לילד, דמי הניהול שהחברה המנהלת  בגין

בהתאם למסמכי מכרז החשב הכללי  מהיתרה הצבורה לשנה 0.23%בשיעור של  הינםמביטוח לאומי 

דיווח  תקופות 3-ל בפועל שנגבו הניהול דמי שיעורי אודות נוספים לפרטים בעניין ניהול קופה זו.

 .הכספייםבדוחות  14 אוראחרונות ראו ב

 

 מופיעיםההנתונים ( ׁ והסברים של התפתחויות ושינויים שחלו בסוגי הקופות ניתוחים .5.5

 ₪) מיליוניב בטבלאות מטה

 
 ופיצויים לתגמולים אישיות גמל תופקו 

הינה  2018בשנת  לקופות גמל אישיות לתגמולים ופיצוייםבהפקדות עלייה יקרית להסיבה הע

מתאפיין בהפקדות חד  190 תיקון. 2018לשנת  2017 שנתבין  190לתיקון  הפקדותב עלייה

  פעמיות בהיקפים משמעותיים. 

 דמי שיעור

 הניהול

 שרשאית

 החברה

 לפי לגבות

 הוראות

 הדין

 (באחוזים):

 אישית גמל קופת

 ופיצויים לתגמולים

, קופת השתלמות ןקר

גמל בניהול אישי, קרן 

השתלמות בניהול אישי, 

קופה מרכזית לפיצויים, 

קופת גמל מבטיחת 

 תשואה

 להשקעה גמל קופת
 להשקעה גמל קופת

 לילד טווח ארוך לחיסכון

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2016 

 

2017 

 

2018 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 פעילים
 );הצבורה(מהיתרה  1.05

 (מהפקדות) 4.00

 )הצבורה(מהיתרה  2.00

 

 );הצבורה(מהיתרה  1.05

 (מהפקדות) 4.00

 *)הצבורה(מהיתרה  0.23

 

 מנותקי

 קשר
 )הצבורה(מהיתרה  0.3 )הצבורה(מהיתרה  0.3 )הצבורה(מהיתרה  0.3

 *)הצבורה(מהיתרה  0.23
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העברות ב העליה. נטו בהעברותועלייה   פדיונותב ירידה לראות ניתן 2018, במהלך שנת בנוסף

 .לחברהאחרות  חברותהעברות כספים מעלייה מהותית במ נובעתנטו 

 

 2018 2017 *2016 תנועה

 772 596 625 הפקדות

 -422 - 473 -387 פדיונות

 315 **-398 47 ***העברות נטו

 665 -275 285 צבירה נטו

 .2017בינואר  1אשר נוהלו על ידי הפניקס פנסיה עד ליום הקופות את  יםכולל םאינ נים*הנתו
 והעברות פנימיות מקופות אקסלנס לקופות הפניקס. אקסלנס לקופות הפניקס מקופותפנימיות  העברות**כולל 

 מהחברה לחברות אחרות. ניודיםמחברות אחרות לחברה בניכוי  ניודים ***

 
  השתלמות קרנות

בגין הפקדות לקרנות   אומנם קיימת ירידה לכאורה בנתון המוצג 2018שנת  במהלך

כי אין שינוי מהותי בהקשר זה בפעילות החברה  יצוין אך, החברה שבניהול ההשתלמות

כלל הפקדה חד פעמית בסכום משמעותי לקופה בניהול אישי.  2017והנתון הרלבנטי בגין 

כספים  העברותכתוצאה מעלייה מהותית ב זאתונטו,  העברותב עליההייתה  2018 בשנת

  .לחברהאחרות  מחברות

 
 2018 2017 *2016 תנועה

 1446 2021 1069 הפקדות

 -860 - 894 -617 פדיונות

 41 **-795 -34 ***העברות נטו

 627 333 418 צבירה נטו

 .2017בינואר  1אשר נוהלו על ידי הפניקס פנסיה עד ליום הקופות את  יםכולל םאינ נים*הנתו
 הפניקס.ות פנימיות מקופות אקסלנס לקופות והעבר מקופות הפניקס לקופות אקסלנס פנימיות **כולל העברות

 .ניודים מחברות אחרות לחברה בניכוי ניודים מהחברה לחברות אחרות***
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 לפיצויים מרכזיות קופות

ניתן לראות  2018בשנת . מוצר סגור להצטרפויות ולהפקדות הינןקופות מרכזיות לפיצויים 

 לחברה. מחברה אחרת העברת כספים בסכום משמעותי גידול בהעברות נטו, זאת בשל 

 
 2018 2017 *2016 תנועה

 0 0 0 הפקדות

 -64 -52 -49 פדיונות

 99 **21 2 ***העברות נטו

 35 -30 -47 צבירה נטו

 .2017בינואר  1פנסיה עד ליום אשר נוהלו על ידי הפניקס הקופות את  יםכולל םאינ נים*הנתו
 כולל העברות פנימיות מקופות הפניקס לקופות אקסלנס והעברות פנימיות מקופות אקסלנס לקופות הפניקס.**

 .ניודים מחברות אחרות לחברה בניכוי ניודים מהחברה לחברות אחרות***
 

 קופות גמל להשקעה

ביטוח  ,שוק ההוןרשות , קבלה החברה את אישור הממונה על 2016במהלך חודש נובמבר 

וחיסכון לתקנון קופת הגמל להשקעה והחלה בשיווק הקופה. לאור זאת הנתונים המופיעים 

  .2017-2018והשנים  2016דצמבר –הינם בגין נובמבר

 2018 2017 11-12/2016 תנועה

 259 154 42 הפקדות

 -29 -8 0 פדיונות

 0 0 0 *העברות נטו

 230 146 42 צבירה נטו

 .ניודים מחברות אחרות לחברה בניכוי ניודים מהחברה לחברות אחרות* 
 

 ילד לכל חיסכון קופת

ביטוח וחיסכון עבור תקנון  ,, קבלה החברה את אישור הממונה על שוק ההון2016בדצמבר 

לאור זאת  .2017והקופה נפתחה בינואר  קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד

  בלבד. 2017-2018הנתונים המופיעים הינם בגין השנים 

 2018 2017 תנועה

 72 **94 הפקדות

 0 0 פדיונות

 0 0 *העברות נטו

 72 94 צבירה נטו

 .ניודים מחברות אחרות לחברה בניכוי ניודים מהחברה לחברות אחרות*  
 .2016משנת כוללים הפקדה רטרואקטיבית  2017**הנתונים לשנת   

 
 תחרות .5.6

, עומד נתח השוק של החברה על נט-הגמל באתר המפורסמים לנתונים ובהתאםנכון למועד הדיווח 

מנהלת  החברה .לפיצויים מרכזיות וקופותמשוק מוצרי הגמל ההשתלמות  6.56%-כשיעור של 

 .בשוק הגדולים הגופים על ונמנית, 2018בדצמבר  31 ליוםנכון  ₪ מיליארד 30.2היקף נכסים של 

פעילותה, החברה בוחנת באופן תדיר להגדלת נתח השוק בתחום  החברהכחלק מאסטרטגיית 

 לעיל.  5.3  אפשרויות כניסה לפלחי שוק חדשים, והשקת מוצרים חדשים, כמפורט בסעיף
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 אשר המנהלים ביטוחי ופוליסות הפנסיה קרנות מצדקופות הגמל כמוצר פנסיוני קיימת תחרות ל

הגמל בשל היותם מוצר חיסכון הכולל רכיבי ביטוח. קרנות  קופות פני על יחסי מיתרון נהנות

  ר הצומח ביותר בשל היעדרם של מוצרים תחליפיים לו.ההשתלמות הינן המוצ

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

דמי ב להפחתהו בניהול השקעות מקצועי, בחסכון ארוך טווח המודעות מצד הציבור לצורך

) , מסלקה פנסיונית , הר הכסףנט-(גמל. מגמה זו התחזקה עם פרסומי כלי עזר לציבור הניהול

  להשוואה בין הקופות השונות.

אשר המתחרים העיקריים שלה בשוק, כ יחסית קופת הגמל להשקעה מייצרת תחרות חדשה

 גמל קופתתיקים. ל כניות חיסכון בבנקים, פוליסות חיסכון בחברות הביטוח וניהולהינם ת

אין מוצרים תחליפיים בשוק ועל כן התחרות הקיימת לחברה  לילד טווח ארוך לחיסכון להשקעה

 במוצר זה הינה רק בין הגופים המנהלים והבנקים הרשאים לנהל קופה מסוג זה.

 ,הן ניהוליים והן כספיים ,משאבים החברה עם התחרות מקצה החברההתמודדות במסגרת 

באמצעות ניהול  ל ההשקעותחיזוק המותג, חיזוק מערך ניהושיווק ו, של החברה בערוצי ההפצה

 1החל מיום ") הפניקס השקעותופיננסים בע"מ (להלן: "הפניקס השקעות ע"י ההשקעות 

ללקוחות שירות משיפור רמת ה והשירות כחלק התפעול כימערוייעול בהרחבת ו 2017, בינואר

להמשיך  החברה. לשם המשך התמודדותה כאמור תידרש החברה, ובכלל זאת עמיתים וסוכנים

. החברהגידול בהוצאות של הערכת החברה לולהקצות משאבים לתחומים אלו, פעולה שתביא ל

כחלק מהמענה הנדרש לתחרות בשוק בו פועלת החברה, החברה תמשיך למקד את אסטרטגיית 

המכירה בלקוח ויצירת ערכים נוספים עבורו. מטרת החברה כממוקדת לקוח, הינה להציע 

ירות טוב ויעיל יותר המקיף את כל מוצרי החברה, למקסם הזדמנויות ללקוחות ולעמיתים ש

 עסקיות, להטמיע ולהשיק מוצרים חדשים ולבנות תהליכי עבודה יעילים יותר. 

ההון וכן גופים מתחום שוק בבתחום הפעילות הינם גופים  החברההמתחרים העיקריים של 

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

-בהתאם לנתוני משרד האוצר ("גמל 2016-2018התפתחות חלקם בסך נכסי קופות הגמל בשנים 

  נט") (באחוזים):

 -, אשר ניהלה נכסים בשיעור של כ2017בינואר  1את הנכסים אשר נוהלו על ידי הפניקס פנסיה עד ליום *הנתון אינו כולל 
 .2016מסך נכסי קופות הגמל בשנת  0.9%

 

  עמיתים .5.7

אין לחברה לקוח או קבוצת לקוחות שצורפו באמצעות הסדר עם מעסיק, שהכנסות החברה מהם 

 ומעלה מסך הכנסות החברה. 10%מהוות 

ומעלה מסך  1%שהנכסים המנוהלים עבור כל אחד מהם מהווים  ותלקוח שנים מיקיילחברה 

ת גמל בניהול אישי וההתקשרות ובקופ יםעמית םהינ ותהנכסים המנוהלים ע"י החברה. הלקוח

 ותלקוחההינה במסגרת הסכם הצטרפות לקופת גמל בניהול אישי. תקופת ההתקשרות לגבי  םעימ

 סיום וכל התנאים הרלבנטיים מוסדרים בהסכם כאמור."ל אינה מוגבלת במועד הנ

 מיליון 1.46, ומלקוח ב' הינם ₪ מיליון 1.27 הינם 2018כאמור לשנת  א' לקוחהכנסות החברה מ

.₪  

 31.12.16 31.12.17 31.12.18 חברה מנהלת
 10.00% 12.77% 16.45% אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
 14.20% 12.84% 11.80% פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

 9.70% 9.57% 9.06% מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
 6.90% 9.10% 8.15% ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 6.70% 6.99% 7.36% הראל פנסיה וגמל בע"מ
 8.50% 7.50% 7.15% כלל פנסיה וגמל בע"מ

 *5.80% 6.47% 6.56% אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
 4.90% 4.99% 5.38% מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

 3.80% 3.60% 3.59% מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
 2.74% 2.42% 3.37% אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 26.76% 23.75% 21.13% אחרים
 100.00% 100.00% 100.00% סה"כ
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מידע בדבר הוותק, ההתמדה והשימור של הלקוחות באמצעות המדדים הבאים בשנת להלן 

 :הדיווח ובשנה שקדמה לה

 

  :2017 לשנת נתונים

 קרנות השתלמות קופות גמל מדד

 7.69% 6.29% **מהצבירה הממוצעת  *שיעור הפדיונות

 45 55 גיל ממוצע של עמיתים

 4.4 12 ***וותק ממוצע של עמיתים

 תשלומים לעמיתים והעברות מהקופה. -*פדיונות  
 תקופה בקופה.ממוצע של יתרת נכסים נטו לתחילת תקופה ליתרת נכסים נטו לסוף  -**צבירה ממוצעת

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

  :2018 לשנת נתונים

 קרנות השתלמות קופות גמל מדד

 19.8% 12.3% **מהצבירה הממוצעת  *שיעור הפדיונות

 48 55 גיל ממוצע של עמיתים

 5.7 14.7 וותק ממוצע של עמיתים***

 7.5 21.9 ****ממוצע של עמיתיםוותק 

 תשלומים לעמיתים והעברות מהקופה. -*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 בניהול החברה.
חושב עבור עמיתים פעילים ממועד ההצטרפות לראשונה לקופה. ככל שמדובר בקופה שנוידה מחברה ****ותק ממוצע 

  אחרת לחברה, הותק חושב ממועד ההצטרפות לקופה בחברה אחרת.
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 החברה נוסף ברמת כלל': מידע גפרק 

  ופיקוח החלים על פעילות החברה מגבלות .6
 כללי -רגולציה ופיקוח  .6.1.1

כפופה להוראות הדין הכללי כמו גם להוראות הדין  חברהה כמתואר בדוח זה, פעילות

 . חברההספציפיות החלות על כל אחד מתחומי הפעילות של ה

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון  ביניהן שונות, פיקוח רשויות ידי על מפוקחת ההחבר

(להלן: "הרשות" או "הממונה"). הרשות הינה רשות עצמאית אשר השר הממונה עליה 

. הבטחת 2. הגנה ושמירה על עניינם של העמיתים. 1הוא שר האוצר ותפקידיה הם: 

. קידום התחרות במערכת הפיננסית 3היציבות והניהול התקין של הגופים המפוקחים. 

. עידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בפעילותם 4וק ההון, הביטוח והחיסכון. ובמיוחד בש

  . 1-3של הגופים המפוקחים, בשים לב לתפקידי הרשות לפי פסקאות 

וכן הצעות וטיוטות, אשר הינן בעלות  חברהלהלן תמצית הוראות הדין החלות על ה

ועד פרסומו. יצוין אשר פורסמו במהלך תקופת הדוח ועד למ חברההשפעה מהותית על ה

כי ההוראות הנזכרות בדוח זה אינן מהוות רשימה ממצה של הוראות הדין החלות על 

 החברה, אלא רק את העיקריות שבהן.

 

 תחיקתיים הסדרים .6.1.1.1

(להלן:  1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א .6.1.1.1.1

 "חוק הפיקוח") ותקנות מכוחו (להלן: "תקנות הפיקוח")

קוח ותקנות הפיקוח שהוצאו מכוחו מסדירים, בין היתר, את חוק הפי

, רישיונות עיסוק בענפי הביטוח השונים, החזקת סמכויות הממונה

אמצעי שליטה ופיקוח על עסקי הביטוח והוראות הנוגעות לשמירה על 

הוראות שעבירה עליהן  ענייני מבוטחים. חוק הפיקוח כולל שורה של

רחיב את האחריות של נושאי משרה מהווה עבירה פלילית והוא מ

למניעת עבירות. כמו כן, בהתאם לחוק הפיקוח, מוסמך הממונה להטיל 

עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים בסכומים משמעותיים מבלי להיזקק 

 להגשת כתב אישום.

 

 פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק ברשומות פורסם 2018, יולי בחודש .6.1.1.1.2

נקבע כי גופים  במסגרתו, 1981 א"התשמ) 37' מס תיקון) (ביטוח(

דקות ללקוח (ללא מתן אפשרות  6המוסדיים יחויבו לתת מענה עד 

ביחס לשלושת סוגי  וזאתלהשארת הודעה, אלא אם הלקוח בחר בכך), 

השירותים הבאים: טיפול בתקלה, בירור חשבון וסיום התקשרות. 

  .2019התיקון יכנס לתוקפו ביולי 
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 פות תקנות והנחיות נוס .6.1.1.1.3

נוספות המסדירות את דרך פעולתם של  רבותקיימות תקנות והנחיות 

החברות המנהלות בתחום הגמל. התקנות וההנחיות מעודכנות באתר 

 .http://www.mof.gov.il/honהאינטרנט של האוצר בכתובת: 

 

 להלן.  6.1.3 לתקנות והסדרים בנושא ניהול השקעות של גופים מוסדיים ראה סעיף 

 

(להלן: "חוק  2013-החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד .6.1.1.1.4

פורסם חוק הריכוזיות אשר  2013בחודש דצמבר  הריכוזיות" ו/או "החוק").

) הגבלת השליטה בחברות במבנה 1ה פרקים עיקריים: (מורכב משלוש

פירמידלי, לשתי שכבות בלבד והחלת כללי משטר תאגידי מוגברים על 

) הפרדה בין תאגידים פיננסיים משמעותיים (כגון בנק, 2חברות כאמור. (

חברת ביטוח, קרן השקעות וכד') ובין גופים ריאליים משמעותיים (תאגיד 

הגדרתם בחוק הריכוזיות ואשר במסגרתו, בין היתר, חל שאינו גוף פיננסי) כ

איסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה במבטח 

) שקילת שיקולי ריכוזיות כלל משקית 3( -שהוא גוף פיננסי משמעותי; ו

ושיקולי תחרות ענפית בהקצאת זכויות לשימוש במשאבי המדינה (תשתיות 

 טים) לגורמים ריכוזיים. חיוניות ונכסים מופר

באתר משרד האוצר רשימת הגורמים הריכוזיים, מעת לעת מפורסמת 

רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים ורשימת הגופים הפיננסיים 

 המשמעותיים. 

וחברת האם (הפניקס ביטוח) נכללות ברשימת הגורמים הריכוזיים,  החברה

פניקס אחזקות מוגדרת בשל הגדרתן כגופים פיננסיים משמעותיים. ה

  ריכוזי בשל היותה חלק מקבוצת דלק. וכגורםכתאגיד ריאלי משמעותי 

בהתאם  -מגבלות על שליטה בחברות שכבה במבנה החזקות פירמידלי

לחוק, מבנה החזקות פירמידלי מותר מוגבל לשתי שכבות בלבד של תאגידים 

ום חוק מדווחים. בהתחשב במבנה ההחזקות של קבוצת דלק במועד פרס

הריכוזיות, החברה נחשבת כחברת שכבה שניה, בעוד שהתאגידים המדווחים 

הנשלטים על ידה (מהדרין בע"מ), מוגדרים כחברות שכבה שלישית. עם זאת, 

נקבעה בחוק תקופת מעבר, לפיה חברת שכבה שניה תהא רשאית להמשיך 

ולשלוט בחברת שכבה שלישית במשך תקופה של שש שנים ממועד פרסום 

 "). תקופת המעבר(להלן: " )2019החוק (כלומר, עד חודש דצמבר 

 

") חברות השכבה העודפותעל חברות שכבה ברמה השלישית ומטה (להלן: "

חלות במהלך תקופת המעבר, הוראות ממשל תאגידי מוגברות, ובין היתר: 

על רוב חברי הדירקטוריון להיות דירקטורים בלתי תלויים, כאשר מספר 
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הדירקטורים החיצוניים המזערי יהיה מחצית ממספר חברי הדירקטוריון 

 פחות אחד (מעוגל למעלה) ולא פחות משניים. 

 

הפרדה בין החזקות בתאגידים ריאליים משמעותיים לגופים פיננסיים 

חוק הריכוזיות קובע מגבלות ותנאים ליצירת הפרדה בין  -משמעותיים

גופים פיננסיים משמעותיים לבין תאגידים ריאליים משמעותיים, לרבות 

 החלה משמעותי ריאליבתאגיד  שליטהמאמצעי  10% עד שלמגבלת החזקה 

. החוק אף קובע תקופת מעבר של שש שנים להפרדת אחזקות מוסדי גוף על

תאגידים ריאליים משמעותיים וגופים פיננסיים  קיימות מקבילות של

 משמעותיים. 

 ריאלי בתאגיד השולט אדם שלחוק הריכוזיות קובע אף איסור על כהונה 

 ריאלי בתאגיד משרה נושא או כאמור לשולט הקשור אדם, משמעותי

 משמעותי.  פיננסידירקטור בתאגיד כ משמעותי

 

 והשליטה בה.  הפניקס תלהוראות האמורות לעיל השפעה על מבנה קבוצ

 

) 21' מס תיקון( העסקיים ההגבלים חוקפורסם  2019, ינואר בחודש .6.1.1.1.5

ובשמו  1988-חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח לתיקון, 2019-ט"התשע

התיקון משנה באופן מהותי חלק מההוראות ". הכלכלית התחרות חוקהחדש "

הנוגעות לפיקוח על מונופולין ופיקוח על מיזוגים. על פי התיקון תינתן לממונה 

הסמכות להכריז על מי שמרכז בידיו כוח שוק משמעותי לגבי אספקת נכסים 

. 50%נתח השוק שלו נמוך משיעור של או רכישתם כבעל מונופולין גם אם 

ה בצורה משמעותית את תנאי הסף לעניין דרישת אישור בנוסף, התיקון מעל

מראש מאת הממונה על הגבלים עסקיים לביצוע עסקת מיזוג. עובר לתיקון 

החוק, נדרשו לקבל אישור מיזוג צדדים לעסקה שמחזור המכירות המשותף 

מיליון ש"ח כאשר בעקבות התיקון  150שלהם בשנת הכספים הקודמת עלה על 

מיליון ש"ח. בנוסף,  360-רות המשותף המצריך אישור לעודכן מחזור המכי

במסגרת התזכיר מוצע להרחיב את סמכויות האכיפה של הממונה על 

ההגבלים העסקיים, לרבות הרחבת סמכויות החקירה הפליליות, הגדלת 

מיליון ש"ח  והרחבת כללי פטור הסוג.  100תקרת העיצום הכספי לסך של 

 .2019אר החוק נכנס לתוקפו בחודש ינו
 

התרת  -חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסים (אישור מיוחד ואי  .6.1.1.1.6

  2016-הוצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו

זה קובע מגבלות על שכר המשולם בתאגיד פיננסי ועל אופן דרכי אישורו.  חוק

 35על פי החוק, עובד בתאגיד פיננסי לא יוכל לקבל תגמול העולה על פי 
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מול הנמוך ביותר המשולם לעובד בתאגיד בשנה שקדמה למועד מהתג

-ההתקשרות (לעניין זה, "עובד", לרבות עובד של קבלן כוח אדם המועסק על

הליכי אישור תגמול לעובד בתאגיד  קובע החוקידי התאגיד הפיננסי). כמו כן, 

 מיליון ש"ח (בכפוף לשמירת היחס האמור 2.5 -פיננסי המקבל תגמול הגבוה מ

 –לעיל). בנוסף נקבע, כי החלק העודף מעל הסכום האמור יוכפל בשניים 

והסכום המתקבל לא יוכר כהוצאה של התאגיד לצורכי מס. בנוסף להוראות 

 משתנה ותגמול קבוע תגמול לקביעת ביחס ממונהחוק זה חלות הוראות 

 אלו הוראות. מוסדיים בגופים מרכזיים תפקידים ובעלי משרה לנושאי

 מדיניות תגמול בגופים מוסדיים.  בחוזר מעוגנות
 

 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח .6.1.1.1.7

חוק הגנת השכר מעניק במקרים מסוימים הגנה לעובד במקרה והמעביד איננו 

מעביר את ההפרשות לקופת גמל כמשמעה בפקודת מס הכנסה, לרבות 

וימים תוכנית ביטוח, המוכרת כקופת גמל לרבות הקניית זכויות במקרים מס

 כאשר לא התקבלו תשלומים מאת מעביד.

 

), 227' מס( הכנסה מס פקודת לתיקון חוק פורסם, 2016 יולי בחודש .6.1.1.1.8

מאפשר למדינת ישראל להחליף מידע עם מדינות בעולם, ה, 2016–ו"התשע

נחתמים הסכמים להחלפת מידע אודות אזרחיהם בנוגע לרכושם. בכך  עימן

הברית, -ייושם בפועל ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל לממשלת ארצות

", לפיו התחייבה מדינת ישראל להורות FATCAהידוע גם בשם הסכם "

לגופים פיננסיים ישראליים החייבים בדיווח לבדוק חשבונות המתנהלים 

שות המסים מידע על חשבונות של לקוחות המוחזקים בידי אצלם ולהעביר לר

הברית ותושביה, לצורך העברת מידע לרשויות המוסמכות -אזרחי ארצות

 , עם פרסום תקנות2016הברית. החוק נכנס לתוקף בחודש אוגוסט -בארצות

, המהוות הוראות טכניות 2016ו "התשע פטקא) הסכם (יישום הכנסה מס

האיחוד האירופי פרסם תקן להעברת מידע בין  ,בנוסףליישום ההסכם. 

). מדינות שיאמצו תקן זה (CRS- common reporting standardמדינתי 

ויחתמו עם מדינת ישראל על הסכם, יוכלו לקבל מידע מישראל ולהעביר מידע 

לישראל אודות התושבים המחזיקים בנכסים בישראל או באותה מדינה, 

 פברואר בחודש .מדינות מספרם כאמור עם מיהסכ מובהתאמה. עד כה נחת

אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות  , פורסמו תקנות מס הכנסה (יישום תקן2019

את סוגי  ותאשר מגדיר 2019 -ט"של מידע על חשבונות פיננסים), התשע

, וזאת CRSהחברות והחשבונות אשר יהיו ברי דיווח במסגרת הוראות  ה

 . כחלק מההסכם הבין מדינתי האמור
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, 2018-"חתשע, במזומן השימוש לצמצום חוק פורסם, 2018אפריל  בחודש .6.1.1.1.9

 תשלום ומתןהגבלות לקבלת  נקבעו שבמסגרתו, 2019 בינואר לתוקפו שנכנס

 וכן; בחוק המפורטים בסכומים עוסקים שאינם ולאנשים, לעוסקים במזומן

 ו, נקבעכן כמו. במזומן ומתנותשכר עבודה  לתשלום הנוגע בכל הגבלותנקבעו 

התשלום  מקבלשל  נקובוקבלת המחאות ללא שם  למתן ביחס הגבלות

; בהן נקוב אינו המסב של זהות ומספר ששם המחאות הסבת ביחס והגבלות

 ביחס, אשראי פיקדון שירותי ובעלי בנקאיים תאגידים על מגבלותנקבעו  עוד

 ועבירות כספיים עיצומים נקבעו .בהן נקוב אינו הנפרע ששם המחאות לפירעון

 המיסים רשות לעובדיניתנו  וכן החוק הוראות להפרות ביחס פליליות

 . ואכיפה פיקוח סמכויות
 

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע),  לתוקפן נכנסו 2018, מאי בחודש .6.1.1.1.10

, הקובעות בין היתר, את חובותיהם ואחריותם של ארגונים 2017-זהתשע"

כויות נושאי המידע במאגרים בתחום אבטחת מידע אישי במטרה להגן על ז

ידי עובדי הארגון. -ידי גורמים מחוץ לארגון והן על-מפני שימוש לרעה על

תחולת תקנות  2/2018רשם מאגרי מידע מס'  הנחיית פורסמה 2018 באפריל

על חברות מנהלות ומבטחים  2017"ז התשעהגנת הפרטיות (אבטחת מידע) 

התקנות  תחולתחיסכון, לפיה הכפופים להוראות רשות שוק ההון ביטוח ו

ם להנחיות רשות שוק ההון ביטוח פיהאמורות על גופים המפוקחים וכפו

 וחיסכון הינה מצומצמת לנוכח ההוראות הייחודיות הקיימות לגופים אלו. 
 

(אגרות) (תיקון)  המשפט בתי לתקנות תיקון לתוקפו נכנס, 2018 מאי בחודש .6.1.1.1.11

נקבעו לראשונה, אגרות להליך של תובענה ייצוגית כאשר  שבו 2017-"זהתשע

-לתובענות ייצוגיות שיוגשו לבית משפט השלום, ו₪  3,036האגרות יעמדו על 

נקבע  בתקנותלתובענות ייצוגיות שיוגשו לבית המשפט המחוזי. ₪  16,191

 .זכיה של במקרה ולהשבתןתשלום האגרות  לאופןהסדר 

 

  וחיסכון חביטו ההון שוק רשות חוזרי .6.1.1.2

 

שירות סוכנים  2018-10-3חוזר סוכנים ויועצים , פורסם 2018 מאיחודש ב .6.1.1.2.1

מפרט שורה של הוראות שעל ה, 2019לתוקף בינואר  שנכנס, ויועצים ללקוחות

 לרבותבעל רישיון (יועץ וסוכן פנסיוני) למלא ביחס למתן שירות ללקוחותיו, 

בירור התאמת המוצר הפנסיוני לצרכי  חובת; מענה וזמני התקשרות דרכי

אחראי על שירות לקוחות ועל  מינויהלקוח נוכח שינויים שחלו אצל לקוח; 

 הטיפול בפניות לקוחות בסוכנויות מעל עשרה עובדים. 
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מיקור חוץ בגופים  2018-9-19חוזר גופים מוסדיים פורסם  2018, יוני בחודש .6.1.1.2.2

ביחס לשימוש במיקור  לבצעגוף מוסדי  כל שעל כלליםמטרתו לקבוע ש, מוסדיים

 בהגברת עוסקים התיקון עיקרי, זה בעניין קיים חוזר להחליף נועד החוזרחוץ. 

 להעברת הקשור בכל המוסדי הגוף ודירקטוריון המוסדי הגוף של האחריות

 הפיקוח ופעולות השיקולים סט הרחבת תוך, חוץ למיקור מהותית פעילות

 בדצמברהגוף המוסדי לבצע בעת התקשרות במיקור חוץ מהותי.  שעל והבקרה

 הינונקבע כי תחילתו של החוזר  בו –ביחס לסעיף התחולה  תיקון, פורסם 2018

 כן כמו. 2019לאפריל,  1ביחס להסכמי מיקור חוץ חדשים אשר ייחתמו לאחר 

 כרתשנ מהותית פעילות של חוץ מיקור הסכם להתאים רשאי מוסדי גוףנקבע כי 

  .2021 בדצמבר 31 ליום עד, 2019 באפריל 1 לפני
 

איסוף מידע סטטיסטי  2019-9-3חוזר גופים מוסדיים , פורסם 2019בחודש מרץ  .6.1.1.2.3

, לפיו יתבצע איסוף מידע סטטיסטי אודות כלל פניות הציבור פניות ציבור -

המתקבלות אצל הגופים המוסדיים, על מנת לאפשר לרשות שוק ההון ביטוח 

וחיסכון, לקבל מידע רחב יותר ומבוסס אודות פניות הציבור, לצורך איתור 

סוגיות הדורשות אסדרה ובחינת רמת השירות באשר לטיפול בפניות ציבור 

ות בגופים המוסדיים. נקבעו הוראות ביחס לסיווג פניות ציבור ולאופן המתקבל

 הגשת דיווח שנתי לממונה על רשות שוק ההון. 

 

 טיוטות והצעות להסדרים תחיקתיים: .6.1.1.3

תזכיר חוק הגנת סייבר ומערך הסייבר הלאומי התשע"ח  פורסם 2018, יולי בחודש .6.1.1.3.1

טחוני שיפעל במשרד ראש גוף ב –לפיו, מוצע להקים מערך סייבר לאומי  2018

הממשלה, שתפקידו לנהל ולבצע מערכי הגנה כנגד תקיפות סייבר ואיומי סייבר. 

 .אכיפה לרבות, יותזכיר החוק מפרט את תפקידי מערך הסייבר וכן את סמכויות

 

תיקון הוראות החוזר המאוחד  2018-131טיוטת חוזר פורסמה  2019בחודש מרץ  .6.1.1.3.2

לפיה שולבו חוזרים העוסקים במדיניות  "תגמול"שכותרתו  5פרק  5שער  1חלק 

התגמול של נושאי משרה בגופים מוסדיים בהוראות החוזר המאוחד, וכן נקבעו 

לטוריים שחלו עם חקיקתו של חוק תגמול לנושאי משרה והקלות נוכח שינויים רג

בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג), 

   .2016ע"ו התש
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  הוראות לעניין הסדרת המשטר התאגידי .6.1.2

 
 תחיקתיים הסדרים .6.1.2.1

 2011-חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התש"א .6.1.2.1.1

 (להלן: "חוק האכיפה המנהלית") 

החוק חל על חברות הפעילות בשוק ההון ובהן חברות ציבוריות, תאגידים מדווחים, 

יועצי ומשווקי השקעות, מנהלי תיקים וקרנות נאמנות, חברות תעודות סל וחברות 

המנפיקות מוצרים פיננסים. מטרת החוק בעיקרה לייעל את הליכי האכיפה של 

 הוראות החוקים עליהם ממונה רשות ניירות ערך. 

(להלן: "חוק  2011-חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א .6.1.2.1.2

 הגברת האכיפה")

חוק בעל עקרונות דומים לחוק ייעול הליכי האכיפה, אשר חל על חברות ביטוח 

וחברות מנהלות קופות גמל וקרנות פנסיה. מטרתו העיקרית לייעל את הליכי 

 ות שוק ההון ביטוח וחיסכון. האכיפה של הוראות החוקים עליהם ממונה רש

. מטרת החוזר חוזר ניהול סיכוני ציות בגופים מוסדייםבמסגרת זו פרסם הממונה 

הינה לחייב גופים מוסדיים למנות ממונה ציות ואכיפה פנימית וכן לקבוע תוכנית 

 ציות ואכיפה פנימית ונקיטת אמצעים סבירים ליישומה. 

: קריטריונים להערכת אפקטיביות של הבהרה -עמדת הממונהבמקביל, פורסמה 

בהתאם לנייר העמדה  תוכנית ציות ואכיפה פנימית ומדיניות הממונה ליישומה.

קיומה של תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית תסייע במניעת הפרות ותהווה שיקול 

 להפחתת עיצום כספי המוטל על המפר. 

ר עם הדינים עליהם תכנית ציות ואכיפה פנימית בקש ץאימדירקטוריון החברה 

ממונה על ציות ואכיפה פנימית מכוח  השוק ההון ומינרשות מפקח הממונה על 

 התכנית זו. יישומה של תכנית הציות והאכיפה מתבסס הן על פעולות שהחבר

, והן על תכנית עבודה רב שנתית שנקבעה, ובכלל זה: עריכת סקרי ציות, הביצע

 טיפול בממצאים, עדכון נהלים וכד'.

 

-(דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) .6.1.2.1.3

 ") תקנות הדירקטוריון(להלן: " 2007

תקנות הדירקטוריון קובעות כללים לדרך ואופן התנהלות הדירקטוריון וועדותיו. 

 הוראות מרבית את מחליף להלן בסעיף המפורט מוסדי גוף דירקטוריון חוזר

 .הדירקטוריון תקנות
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של  שורההקובע  דירקטוריון גוף מוסדי -חוזר , התפרסם 2018אוגוסט  בחודש .6.1.2.1.4

"ר הדירקטוריון, הרכב יוביחס לעניין כשירות חברי הדירקטוריון,  חדשותהוראות 

 בשפה בקיאות, הדירקטוריון חברי של מושבם מקום, כשירותהדירקטוריון, 

הנדרשת מחברי  מומחיות, קטוריםדיר וכהונת למינוי ביחס הגבלות העברית

 ועדות לעניין הוראותדירקטוריון, סמכויותיו ואופן התנהלותו של הדירקטוריון וכן 

כאשר  2019באפריל,  24יכנס לתוקף ביום  החוזר. המוסדי הגוף של הדירקטוריון

בתקופה ארוכה יותר, כך שיישום  ליישוםמעבר  הוראותמסוימים  לענייניםנקבעו 

 החוזר במלואו יהיה בתוך מקסימום שלוש שנים ממועד התחילה האמור. 

 
 טיוטות והצעות להסדרים תחיקתיים: .6.1.2.2

 

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים התפרסמה  2017ספטמבר,  בחודש .6.1.2.2.1

ההוראות . במסגרת הטיוטה הורחבו 2017 -"זהתשעהשקעות,  ועדתגמל)  קופות(

הקיימות כיום ביחס לוועדת השקעות עמיתים, הכשירות המקצועית הנדרשת 

מחברי הוועדה ואי התלות של החברים בה. בנוסף, על רקע קיומן של מסגרות 

אסדרה שונות לוועדת השקעות תלויות תשואה של חברות ביטוח ולוועדת של 

 קופות גמל, הוצע במסגרת הטיוטה ליצור האחדה והתאמה.

 

 שאינן השקעות"ועדת  בנושא חוזר טיוטתהתפרסמה  2018פברואר,  חודשב .6.1.2.2.2

. מטרת החוזר הינה לקבוע הוראות לגבי ועדת השקעות שאינן "תשואה תלויות

תלויות תשואה, לרבות הסדרת היבטים שונים בדרכי עבודת הוועדה והרכבה, כך 

ים שיותאמו לתפקידי הוועדה ולמסגרת העדכנית של ממשל תאגידי בגופ

 המוסדיים.
 

 הוראות הנוגעות לניהול השקעות של גופים מוסדיים  .6.1.3

 
 תחיקתיים הסדרים .6.1.3.1

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כללי השקעה החלים על גופים  .6.1.3.1.1

קובעות מסגרת אחידה לכללי  ")(להלן: "התקנות 2012-מוסדיים), התשע"ב

 השקעה החלים על כל הגופים המוסדיים, לרבות כספי הנוסטרו.

 

קודקס הרגולציה בנושא ניהול נכסי השקעה מרכז ומשלב הוראות רגולציה אשר  .6.1.3.1.2

קיבלו ביטוי בחוזרים השונים מכוח סמכותו של הממונה על פי התקנות, סמכות אשר 

הוענקה במטרה לאפשר התאמת חלק מהמגבלות החלות על גופים מוסדיים לתנאי 

 שוק משתנים. 
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את  מתקן 2018-9-24גופים מוסדיים חוזר נכנס לתוקף  2018אוגוסט  בחודש .6.1.3.1.3

ועל פיו  פרק ניהול נכסי השקעה (הלוואות לא סחירות) –הוראות החוזר המאוחד 

 השאלת, הלוואות להעמדת ביחס 5% של לשיעור 3%של  משיעורהשיעור  הוגדל

 שקבועים בקריטריונים עומדים שאינם סחיר לא חוב בנכס והשקעה, ערך ניירות

 הרגולציה.  בקודקס

 

' מס תיקון( בנאמנות משותפות השקעות לחוק תיקוןהתפרסם  2017 אוגוסט בחודש .6.1.3.1.4

באופן שתעודות  סל לקרנות הסל תעודות הפיכת את המסדיר, 2017-ז"התשע) 28

 הסל תחדלנה מלהתקיים. 
 

על מנת להסדיר את האפשרות להחזיק בקרנות הסל (בדומה לתעודות הסל עובר 

 בחודשכפי שהיה עד למועד התיקון התפרסמו  20%לתיקון) בשיעור העולה על 

(כללי  )גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוחטיוטת תקנות , 2018 נובמבר

 . 2018 -ט"התשעמוסדיים) (תיקון),  גופים על החלים השקעה
 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע  .6.1.3.1.5

 (להלן: "תקנות ההוצאות"). 2008 עסקאות), התשס"ח

 מתוך לנכות המוסדי לגוף שמותר הישירות ההוצאות סוגי את מסדירות אלה קנותת

 הניהול לדמי מעבר, זאת, ידו על המבוצעות ההשקעות בגין שבניהולו העמיתים כספי

  ם.מהעמיתי גובה הוא אותם

 שנת תום עד כי, היתר בין קבעה אשר השעה הוראת עודכנה 2018 אוגוסט בחודש

 ממתן או סחיר לא ערך בנייר מהשקעה הנובעות הישירות ההוצאות שיעור, 2019

 של שיעור על יעלה לא, ממשכנתה הנובעות והוצאות, חיצוני ניהול עמלות, הלוואות

 הוראת" או/ו" המגבלה: "להלן( המוסדי הגוף ידי על המנוהלים הנכסים מסך 0.25%

 במניות מהשקעה או הלוואה ממתן הנובעות הוצאות על חלה לא המגבלה"). השעה

 הפנסיה קרנות על חלה לא המגבלה, כן כמו. לתשתיות פרויקטים למימון סחירות לא

 גמל בקופת חדש השקעה מסלול או חדשה גמל קופת ועל שבהסדר הוותיקות

 .הממונה יורה שעליהם מחדל ברירת מסלול שאינו מסלולית

 

(פטור  העסקיים ההגבלים כללי וההגבלים העסקיים פרסמרשות  2018, יוניבחודש  .6.1.3.1.6

 הלוואותלפיהם  2018-ח"התשע), שעה הוראת) (משותפות הלוואות להסדרי סוג

 מבלי זאת לעשות רשאים, עסקיים לגורמים פיננסיים גופים מספר ידי על הניתנות

 בתנאים לעמידה בכפוף וזאת עסקיים להגבלים הדין מבית מקדים אישור לקבל

 .כאמור בפטור המפורטים
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 במסגרתו 2018-ח"התשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוק פורסם, 2018 במרץ .6.1.3.1.7

הוסדרו כלל דיני חדלות הפירעון של יחידים ושל תאגידים, ובוטלו הפקודות הישנות 

 הכלכלי לשיקומו להביא) א: עיקריות מטרותיווההסדרים הקיימים בחוק החברות. 

 של והיציבות הוודאות הגברת) ג.; לנושים שייפרע החוב שיעור הגדלת) ב; החייב של

. החוק קובע שורה של הסדרים חדשים הבירוקרטי הנטל והפחתת הליכים קיצור, הדין

בקשר עם כניסת תאגיד למצב של חדלות פירעון או למצב של "אזור חדלות פירעון" 

כנס לתוקף בהדרגה כמו גם הסדרים חדשים בנוגע לדיני קדימה ושעבודים. החוק יי

 2018. בחודש דצמבר, 2019 מספטמברוככלל יחול על הליכי חדלות פירעון שיחלו 

טיוטות תקנות בנושאים שונים שמטרתן להסדיר ולאפשר את יישום החוק   פורסמו

 ניהם: אסיפת נושים וועדת נושים, פתיחה במשא ומתן מוגן ותביעות חוב.יוב

 

מסדיר  2019באפריל  12אשר יכנס לתוקף ביום  2016-חוק נתוני אשראי, התשע"ו .6.1.3.1.8

שיתוף בנתוני אשראי, שמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל בידי בנק ישראל ומסירת 

נתוני אשראי ממנו ללשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם, בין השאר לנותני אשראי, 

ליהם תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ועל פרטיות הלקוחות שהנתונים מתייחסים א

ומניעת פגיעה בה במידה העולה על הנדרש. מטרות החוק הינן, בתמצית: (א) להגביר את 

התחרות בשוק האשראי הקמעונאי; (ב) הרחבת הנגישות לאשראי; (ג) צמצום ההפליה 

(ד) יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק  -במתן אשראי והפערים הכלכליים; ו

 ישראל לשם ביצוע תפקידיו. 

 

, גוף מוסדי שהעמיד אשראי 2017-ל פי כללי נתוני אשראי (הוראות שונות), תשע"חע

ללקוחות (כאשר הלוואות לעמיתים ולמבוטחים אינן נכללות בהגדרה זו) בהיקף שנתי 

מיליוני ש"ח נדרש להעביר נתוני אשראי לבנק ישראל לשם הכללתם  250העולה על 

 במאגר המידע. 

 

 חיקתיים: הצעות להסדרים תוטיוטות  .6.1.3.2

פרסמה רשות התחרות טיוטת גילוי דעת לשימוע פומבי ביחס  2019פברואר,  בחודש .6.1.3.2.1

פות הכלליות של ילשיתופי פעולה בין גופים מוסדיים בכל הנוגע לקבלת החלטות באס

ד בתנאים המפורטים בטיוטת הגילוי כאמור, לא והתאגיד כך ששיתוף פעולה שיעמ

 הסדר כובל.  היהוו
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 .לעניין דיווח חשבונאי, כללי דיווח והצגה ודיווחים שיש למסור לממונההוראות  .6.1.4

 
 כללי .6.1.4.1

חוק הפיקוח והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים, בין היתר, הוראות לעניין תוכנם, 

, מנהלות חברותפרטיהם והעקרונות החשבונאיים לעריכת הדוחות הכספיים של 

 . מנהלת חברהת של לרבות אופן הטיפול החשבונאי בנכסים ובהתחייבויו

לדוחות הכספיים של החברה מובאים העקרונות החשבונאים העיקריים  2בביאור 

 בעריכת הדוחות הכספיים. חברההמשמשים את ה

הממונה מפרסם מעת לעת חוזרים והנחיות הנוגעים הן לכללי הדיווח של חברות 

ם של חברות מנהלות והן הנוגעות לכללי חשבונאות אותם יש ליישם בדוחות הכספיי

 מנהלות. 

 בגופים תפקיד בעלי על ודיווח משרה נושאי אישור חוזר פורסם 2018 מרץ בחודש .6.1.4.2

 שמינויים משרה נושאי של קביעתם לעניין הממונה הוראות עודכנו במסגרתו מוסדיים

 וכן כאמור אישור מתן לצורך לממונה להעביר שיש המידע עדכון, אישורו את טעון

 דיווח יחייב שמינויו אחר מרכזי תפקיד בעל מינוי אגב הדרוש נוסף מידע עדכון

 .לאישורו כפוף אינו אך, לממונה
 

תיקון הוראות החוזר המאוחד  2018-9-20חוזר גופים מוסדיים פורסם  2018 יוני בחודש .6.1.4.3

. ההון שוק לרשות הנדרשים דיווחיםה רשימת אתהמעדכן  לעניין דיווחים לממונה

בוצע שינוי לאופן החישוב של שיעור הוצאות ישירות; וכן נוספה בקרה לדוח  בחוזר

  החודשי של קופת גמל, קרן פנסיה וחברת ביטוח.

תיקון הוראות החוזר  -2018-9-33חוזר גופים מוסדיים  ורסםפ 2018, דצמבר בחודש

 4חלק שב 1פרק ב כלליות הוראות עודכנו מסגרתוב המאוחד לעניין דין וחשבון לציבור

דוח יחס כושר ב תיקונים נערכו, כן כמובחוזר המאוחד "דין וחשבון לציבור".  5לשער 

פירעון כלכלי; דוח דירקטוריון רבעוני של גוף מוסדי; דוח תיאור עסקי תאגיד של חברה 

מנהלת; סקירת הנהלה של קופת גמל וקרן פנסיה חדשה; דוח אקטואר רבעוני של קרן 

של קרן  ורבעונישל חברת ביטוח; דוח כספי שנתי  ורבעוניפנסיה חדשה; דוח כספי שנתי 

 פנסיה חדשה;
  

 ניהול סיכונים  .6.1.5

 חובת מינוי מנהל סיכונים, תפקידיו דרכי עבודתו ותנאי כשירותו .6.1.5.1

מנהל  תפקידיעל גוף המוסדי למנות מנהל סיכונים ולהקים יחידת ניהול סיכונים. 

הסיכונים הינם, בין היתר, זיהוי הסיכונים המהותיים של החברה, כימות והערכת 

  השפעתם ודיווח לדירקטוריון ולהנהלה. 
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 המסגרות החוקיות העיקריות של תחום פעילות חיסכון ארוך טווח .6.1.6

 תחיקתיים הסדרים .6.1.6.1

(להלן:  2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה .6.1.6.1.1

 "חוק קופות הגמל").

החוק מסדיר את מערכת היחסים שבין עמית והחברה המנהלת, את הקמתן 

 התנאים מפרט את עילותן,של חברות מנהלות ואת אופן ניהולן ודרכי פ
קובע  וכן מנהלות הגמל וחברות קופות של לקבלת רישיונות ההיתרים לקבלת

מנהלות. כמו כן,  בחברות החזקה שליטה והיתרי היתרי קבלת לעניין הוראות

החוק מסדיר את מערכת היחסים שבין עמית והחברה המנהלת ואף קובע את 

 זכות הבחירה של העמית לבחור בקופת גמל. 

 

צו ההרחבה להגדלת ההפרשות הפנסיוניות במשק פורסם  2016 יוני בחודש .6.1.6.1.2

הפקדות ש כך גמל לקופות והעובד המעסיק הפקדות ורחבובמסגרתו ה

 6%הפקדות תגמולי העובד יעמדו על ו 6.5% על יעמדוהמעסיק לתגמולים 

תיקון לחוק הפיקוח על פורסם  2016מקביל, בחודש יוני ב. 2017 מינואר החל

, במטרה 2016-ו") התשע16גמל) (תיקון מס'  שירותים פיננסיים (קופות

 להתאימו להסכם האמור. 

 

פיננסיים  שירותים על תיקון לחוק הפיקוחהתפרסם  2015בחודש נובמבר,  .6.1.6.1.3

, הכולל הוראות  -2015ו"תשע )שעה והוראת 13מס'  גמל) (תיקון קופות(

) אפשרות לתשלום קצבה מקופת גמל לחיסכון שאינה קופת 1כמפורט להלן: (

ביטוח או קרן פנסיה באמצעות שילוב של משיכה תקופתית (אנונה) ורכישת 

פנסיה חדשה ) בעת הצטרפות לקרן 2ביטוח אריכות ימים ממבטח חיצוני. (

פעילים בקרנות פנסיה חדשות -יועברו כספי החיסכון הצבורים בחשבונות לא

 2017 ינוארלקרן הפנסיה שאליה הוא מבקש להצטרף. בחודש  אחרות,

התפרסם חוזר מתקן בנושא הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל במטרה 

הקיים של ) בכדי להתמודד עם המלאי 3( -ו לקבוע הוראות ליישום תיקון זה;

פעילים בקרנות פנסיה, נקבע מנגנון לאיחוד -הכספים המנוהלים בחשבונות לא

 באופןתבצע ה, האמור כספים איחודוהעברתם לחשבון הפעיל.  הדרגתיכספים 

, וזאת כל עוד לא 2018 עד 2016הדרגתי במסגרת הוראת השעה בין השנים 

הפחתת דמי זו ומטרתה, בין היתר,  להעברההתקבלה התנגדות העמית 

זה הוביל לצמצום מספר העמיתים הלא פעילים בקרנות  מהלךהניהול. 

הפנסיה המנוהלות בחברת הפניקס פנסיה, כאשר עד כה התקבלו כספים 

בהיקף הגבוה יותר מהיקף הכספים שהועברו מחברת הפניקס פנסיה אל 

 קרנות אחרות. 
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 שירותים על הפיקוח לחוק תיקון ברשומות פורסם, 2018 יולי בחודש .6.1.6.1.4

 כספי משיכת 2018-ח"התשע), 21' מס תיקון) (גמל קופות( פיננסיים

 כספי לדרוש למעסיק חודשים ארבעה של זמן פרק ניתן במסגרתו, פיצויים

, האמור הזמן פרק לאחר. פנסיוני חיסכון במוצרי, לעובד שהופקדו פיצויים

 צורך ללא, הפיצויים כספי את לפדות יוכל מעביד-עובד יחסי שסיים עובד

, 2018 אוגוסט בחודש. 2018 ביולי לתוקפו נכנס התיקון. מעסיק באישור

 – פיצויים ממרכיב כספים משיכת 2018-11461 ה.ש זה בעניין פורסמה

 הפיצויים כספי תשלום את לעכב רשאית תהיה לא מנהלת חברה לפיה, הבהרה

 ודהעב יחסי על החלים אחר הסכם או העסקה הסכם אם גם, שכיר לעמית

פורסמה הבהרה כי זכותו של העמית  2019בחודש מרץ . אחרת קובעים

 למשיכת כספי פיצויים לא תותנה בקבלת כל אישור מהמעסיק. 

 

 1964תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד  .6.1.6.1.5

") התקנות מסדירות את הקשור בהקמתן, אישורן תקנות קופות גמל(להלן: "

של קופות גמל, לרבות: הסדרת דרישות הרישוי והביטוח של  ואופן ניהולן

חברה מנהלת, התשלומים שיש לבצע לקופות הגמל, השימוש בכספי קופת 

גמל, תשלומים לעמיתים, השקעת כספים של קופות גמל והמגבלות הקיימות 

להשקעת כספים בקופות גמל גובה דמי הניהול, הוראות לעניין מתן דיווחים 

 בת ביטוחים. לעמיתים, חו

כניות ביטוח נות הפנסיה, קופות הגמל וגם על תתקנות קופות גמל חלות על קר

 אשר קיבלו אישור כקופת ביטוח (ביטוחי מנהלים ועצמאיים). 

 

, הקובע גמל קופות לתקנות 19 לתקנהתיקון התפרסם  2018, פברואר בחודש .6.1.6.1.6

גמל (חלק עובד את שיעורי ותנאי התשלום המופקדים בגין עמית שכיר לקופת 

קיימת ביחס  שהיתהוחלק מעסיק). עיקרו של התיקון הינו בהסרת המגבלה 

יבוצע באותה קופת  5%התשלום שמעבר לשיעור של  לפיה, שוניםלמוצרים 

גמל בה מבוצע התשלום עד לשיעור האמור. התיקון נועד להגדיל את חופש 

צרים במו 5%ביחס להפקדות הרכיב שמעבר ל  העמיתיםהבחירה של 

 הרלוונטיים. 

 

מקנה מעמד מיוחד לקופות  1961-פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א .6.1.6.1.7

גמל, קרנות פנסיה וקופות ביטוח, לעניין זיכויים וניכויים ממס הכנסה 

והוראות פטור שונות וזאת במטרה לעודד את הציבור לחסוך לגיל פרישה 

תקנות קופות גמל, באמצעות קופות גמל וקופות ביטוח. פקודת מס הכנסה ו

קובעות כללים והוראות מס לגבי המוצרים הפנסיוניים השונים. תקנות אלה 

כוללות הוראות נוספות, בין היתר, לאופן חישוב צבירת הכספים בגין פיצויי 

פיטורים והזכאות לקבלם. כללי המס החלים על מוצרי החיסכון הפנסיוני 
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את החוסכים בהטבות מס  השונים הינם אחידים, כך שכל המוצרים מזכים

זהות, וזאת במטרה לאפשר לציבור החוסכים לקבל החלטות הנסמכות על 

 צרכיהם הפנסיוניים ולא להיות מוטים כתוצאה משיקולי מס.

 

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב במסגרת  .6.1.6.1.8

 2016שפורסם בחודש דצמבר  2016-), התשע"ו2017-2018לשנת התקציב 

") בוצעו מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה שנכנסו חוק ההסדרים(להלן: "

 , כמפורט להלן:2017לתוקף בחודש ינואר 

ש"ח  32,000נקבע, כי הפקדה שוטפת של מעסיק לפיצויים בגין שכר העולה על 

מהווה הכנסת עבודה בידי העובד ביום ביצוע ההפקדה, וכי הפקדת חוב ותק 

ש"ח במכפלת שנות העבודה מהווה הכנסת עבודה  32,000בגין שכר העולה על 

 בידי העובד ביום ביצוע ההפקדה.

בנוסף, נקבע כי אם הצבירה עבור העובד בכל קופת הגמל לקצבה אינה עולה 

ש"ח או מכפלת שנות עבודתו בפעמיים וחצי השכר הממוצע  360,000על 

במשק, הגבוה מהשניים, והעובד הפורש לא פנה לפקיד השומה וביצע 

התחשבנות מס בגין כספים אלה, יראו בצבירת הפיצויים ככזו שיועדה לרצף 

 . קצבה

 עוד נקבעה חובת הפקדה שתחול על עצמאים לקופת גמל לקצבה.

 

-(דמי ניהול) התשע"ב תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) .6.1.6.1.9

בדמי הניהול המקסימליים שניתן לגבות במוצרים הפנסיוניים.  ותעוסק 2012

לפרטים נוספים על דמי הניהול המקסימליים במוצרים השונים, ראה סעיף 

 בדוח זה.  5.4 

 

חוזר דמי ניהול במכשירי החיסכון לתוקפו  נכנס 2018, אפריל בחודש .6.1.6.1.10

 חדשות הוראות וקובע הקייםזה מבטל את החוזר  חוזר, תיקון –הפנסיוני 

: התקופה המזערית להלן כמפורט היתר בין ניהול בדמי הנחות מתן עם בקשר

להנחה בדמי הניהול תעמוד על חמש שנים לפחות; החלת הסדר דמי ניהול 

מיטיב לעמית שהחליף מקום עבודה; החלת הנחה בדמי ניהול על כל יתרת 

החיסכון הצבורה, ובמקרה בו זכאי לשיעורי הנחות שונים על יתרות צבורות 

; בנוסף, קובע החוזר מנגנון הודעות מביניהןההנחה הגבוהה  –הקרן  באותה

לעמית אגב הנחות ו/או שינויים בדמי ניהול. תיקון זה אשר הינו חלק 

 . הניהול דמי שיעור הפחתת של האחרונות בשנים הכללית מגמהמה

(כיסויים ביטוחיים  תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) .6.1.6.1.11

תקנות אלו יחד עם החוזר בנושא רכישת  .2013-תשע"ג ,בקופות גמל)

כיסויים ביטוחים באמצעות חברה מנהלת של קופת גמל קובעים תנאים 
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שבכפוף להם יוכלו חברות מנהלות של קופות גמל לשווק לעמיתיהן כיסויי 

ביטוח באמצעות פוליסות ביטוח פרט ופוליסות קבוצתיות. בחוזר נקבעו 

הלת של קופת גמל תהא רשאית לקבל רישיון סוכן כללים לפיהם חברה מנ

תאגיד ביטוח פנסיוני, לשיווק כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות ולכיסוי ביטוחי 

 לסיכוני נכות באמצעות פוליסות ביטוח פרט. 
 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה  .6.1.6.1.12

") מסדיר את השיווקחוק הייעוץ ו(להלן: " 2005-פנסיוניים), התשס"ה

העיסוק בייעוץ ובשיווק של מוצרים פנסיוניים, לרבות קביעת הוראות לעניין 

חובת רישוי ותנאי הרישיון, איסורים והגבלות לעניין עיסוק בייעוץ ובשיווק 

פנסיוני, פיקוח על בעלי רישיון וסמכות הממונה להוציא הוראות לניהול תקין 

הטלת עיצומים, קנסות אזרחיים  ושמירה על עסקי מבוטחים, לרבות

 וסנקציות פליליות.

החוק כולל פרקים אשר עניינם הסדרת הליך רישוי של חברה להפעלת מערכת 

 "). המסלקהסליקה פנסיונית ומנגנוני הפיקוח על חברה כאמור (להלן: "

מידע אודות מוצרים פנסיוניים של עמיתים בגופים  מועברבאמצעות המסלקה 

המוסדיים השונים, מועברות בקשות לביצוע שינויים במוצרים הפנסיוניים, 

מידע אודות העברות כספיות ישירות ממעסיקים וכן מבוצעות העברות 

 כספיות בפועל. 

 את ולהסדיר לשפר מטרתם אשר חוזרים מספר פורסמו הדוח תקופתבמהלך 

 . בה המשתמשים הגורמים כל ידי על במסלקה ימושהש אופן

 

גופים מוסדיים מבנה  יחוזר םלתוקפ נכנסו, 2018 ונובמבר, אפריל בחודשים .6.1.6.1.13

 את עדכנו החוזרים .אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני

 מעסקים רישיון בעלי, מוסדיים גופים המשמשים האחידים הממשקים

 במהלך. הפנסיונית המסלקה באמצעות לרבות, הפנסיוני בחיסכון בתחום

התווספו פעולות נתמכות ומספר עדכונים במסגרת החוזר  פורסמו 2018

, הניוד ממשק: וביניהםנוספות על ידי המסלקה הפנסיונית במספר ממשקים, 

. להערכת החברה יישום מעסיקים וממשק אחזקות ממשק, אירועים ממשק

 משמעותית.  יכוניתמההוראות דורש הערכות 

 

, לפיו הוראות לעניין בחירת קופת גמלהתפרסם חוזר בנושא  2016בחודש מרץ  .6.1.6.1.14

חברה מנהלת של קופת גמל לא תאפשר הפקדת כספים ממעסיק בגין עובד 

שלא בחר במוצר פנסיוני אלא אם אותה חברה מנהלת נבחרה על ידי הממונה 

 בחוזריק בהליך תחרותי. כקרן פנסיה ברירת מחדל או שנבחרה על ידי המעס

גם נקבעו הוראות מעבר בקשר עם הסכמי ברירת מחדל שהיו קיימים בין 

מעסיקים לחברות מנהלות עובר למועד פרסומו כך שהסכמים אלו יסתיימו 
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באופן שלא ניתן יהיה לקלוט ממועד זה ואילך מצטרפים  2019בחודש מרץ 

הוראת  את מקצרמור הפורסם תיקון לחוזר הא 2017חדשים. בחודש דצמבר 

 כךמעבר לעניין הסכמי ברירת מחדל שקבועים בהם דמי ניהול מקסימליים, ה

 ).2019 מרץ(במקום  2018 מרץ בחודש הסתיימו שהם

 

התניות בהסדרים  2018-9-21חוזר גופים מוסדיים  פורסם, 2018יולי  חודשב .6.1.6.1.15

 אין כי נקבע המקוריחוזר ב. תיקון –פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים 

הנחה בכיסוי הביטוחי בגוף מוסדי מסוים, ברכישת המוצר הפנסיוני  התנותל

 הטבה אף להתנות אין כי הובהר בתיקוןעל ידי המבוטח באותו גוף מוסדי. 

 .2018 באוגוסט 1 ביום זה חוזר של תחילתו. האמור עם בקשר
 

בין קופות  תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים .6.1.6.1.16

"). מסדירות את תקנות הניוד הפנסיוני(להלן: " 2008-גמל), התשס"ח

קופות גמל, תכניות  -המעבר (הניוד) בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים 

לביטוח חיים וקרנות פנסיה. התקנות מאפשרות ללקוחות לעבור בין מוצרי 

גביר את החיסכון הפנסיוני בכל עת בהתאם להעדפתם וזאת במטרה לה

 התחרות ולשפר את השירות הניתן להם. 

 

 בשוק ונתונים מידע להעברת אחיד מבנהחוזר פורסם  2017 דצמבר בחודש .6.1.6.1.17

את הקמת ממשק ניוד בין גופים  המסדיר, הניוד ממשק – הפנסיוני החיסכון

פורסם  2018, פברואר בחודש. )זה לדוח 6.1.6.1.13 ראו סעיף (מוסדיים 

 על יחול לאהוא  אולם, 2019 ספטמבר מחודש לפעוליחל  הממשקתיקון לפיו 

 לכל ילד.  חיסכון וקופות אישי בניהול גמל קופות

 

 עמיתים איתור)(גמל פיננסיים (קופות שירותים על הפיקוח תקנות .6.1.6.1.18

. מטרת חוזר נוהל איתור עמיתים ומוטביםו-2012 ב"התשע )ומוטבים

 עמם שהקשר חוסכים לאיתור וישים אפקטיבי התקנות והחוזר לקבוע מנגנון
 החוסכים את ליידע חוסך, כדי של לאחר מותו מוטבים ולאיתור נותק

הוראות בתקנות ובחוזר נקבעו  .הם זכאים להם כספים קיימים כי והמוטבים

לעניין הפעולות הנדרשות לאיתור מוטבים שזהותם ידועה והוראות לאיתור 

מוטבים. בהתאם לתקנות בנושא דמי ניהול שפורסמו במקביל, ובמטרה ליצור 

תמריץ לאיתור מוטבים וחוסכים, נקבע שיעור דמי הניהול מירבי שיגבה 

מקרה מהצבירה וב 0.3%מחשבונות של עמיתים שעמם נותק הקשר בגובה 

  . 0.5%שאותרו, למשך תקופת ניתוק הקשר יעמדו על 

 גמל) לקופות תשלומים)(פיננסיים (קופות גמל שירותים על הפיקוח תקנות .6.1.6.1.19

 ביצוע ומועד לאופן ביחס נקבעו הנחיות התקנות , במסגרת2014ד "התשע
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 ידי על המנוהלים של עובדיהם פנסיוניים למוצרים מעסיקים של הפקדות
 אגב המוסדיים למסור לגופים מעסיקים שעל ובמידע המוסדיים הגופים

 בהפקדה. עיכוב במקרה של ריבית לשלם מעסיקים חויבו כן ההפקדה. ביצוע
 וביחס למעסיקים במועדים חוזר היזון במתן חויבו מנגד, המוסדיים הגופים

התפרסם תיקון לתקנות אלו  2015בחודש דצמבר  בתקנות. המנויים לפרטים

 100) לגבי מעסיקים של מעל 1על מנת להקל על תהליך יישום התקנות לפיו: (

) לגבי 2). (2016(בגין שכר ינואר  2016עובדים התקנות חלות מחודש פברואר, 

עובדים חלות התקנות מחודש  100עובדים ועד  50-מעסיקים של למעלה מ

עובדים חלות  50 –פחות מ  המעסיקים) לגבי מעסיקים 3. (2017 פברואר

 . 2018 פברואר מחודשהתקנות 

 

חוזר מתקן בדבר אופן הפקדת תשלומים לקופת , פורסם 2017בחודש נובמבר  .6.1.6.1.20

. מטרת התיקון היא, בין היתר, להבטיח קיומה של התאמה מלאה בין גמל

בקופת הגמל של אופן ניכוי הכספים משכר העובד לבין אופן קליטת הכספים 

העובד, הגברת השקיפות מול העמית ומול המעסיק ושיפור איכות השירות של 

החברות המנהלות, תוך הגדרת לוחות זמנים לטיפול בליקויים. בנוסף, חברה 

מנהלת נדרשת להנגיש חשבון מקוון למעסיק עם מלוא המידע הנדרש לשם 

במועדים שונים  בהדרגה לתוקף יכנסועמידה בהוראות הדין. התיקונים בחוזר 

 לחוזר נוסף תיקון פורסם 2019ינואר,  חודש. ב2020עד  2018 השניםבמהלך 

עובדים עד  רהכניסה לתוקף עבור מעסיקים שלהם פחות מעשה את דחה אשר

. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(קופות גמל 2020לפברואר, 

"). מאפשרות מל בניהול אישיג(להלן: " 2009 -בניהול אישי) התשס"ט

לחוסכים לנהל בעצמם את השקעת כספי החסכון הפנסיוני שלהם. שרות זה 

מאפשר לחוסך מצד אחד להנות מהטבות המס על הפקדות כסף לקופות גמל 

ו/או קרנות השתלמות, ומצד שני לשלוט באופן השקעת הכספים, אם באופן 

 2017 בשנתחיות החוסך. אישי או באמצעות מנהל תיקים שפועל על פי הנ

נקבעו תקרות לסכומים המרביים שניתן להפקיד בקופת גמל בניהול אישי ואף 

נקבע כי בקופת גמל בניהול אישי ניתן לנהל כספים שמקורם בהכנסת עבודה 

 בלבד. 
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פות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קולתוקפו  נכנס 2017 אפריל בחודש .6.1.6.1.21

-)(איסור זיקה בין עמלת הפצה לדמי ניהול), התשע"ז20גמל)(תיקון מס' 

קבע כי עמלת ההפצה המשולמת לבעל רישיון לא תחושב בזיקה לדמי ש 2017

 הניהול שחברה מנהלת גובה מעמיתיה. 

. תיקון לחוזר מסלולי השקעה בקופות גמלהתפרסם  2016בחודש אוגוסט,  .6.1.6.1.22

כללים להקמת מסלולי ברירת מחדל המותאמים לגיל העמיתים  קבעהחוזר 

בקופות גמל וזאת במטרה להתאים את רמת הסיכון במסלול לגיל החוסך. 

 60, בני 50-60, בני 50החוסכים יחולקו לקבוצות גיל: אלו שטרם מלאו להם 

 ומעלה ופנסיונרים. 

 

פנסיוני בעת צירוף הבהרה בדבר הליך שיווק , פורסמה 2018פברואר  בחודש .6.1.6.1.23

גוף מוסדי רשאי לשלם עמלת הפצה רק  כי הובהר ה. במסגרתלמוצר פנסיוני

במקרה שבו ביצע סוכן ביטוח פנסיוני 'עסקה' כחלק מהליך של שיווק פנסיוני. 

 תחול האמורה ההוראה לפיההבהרה נוספת,  פורסמה 2018 אוגוסט בחודש

 על תחול ולא ואילך 2018 פברואר מחודש שיבוצעו חוסכים צירופי על רק

 .זה למועד קודם שנעשו צירופים

חוזר משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל , פורסם 2018מרץ  בחודש .6.1.6.1.24

הודעות לעמיתים בעלי חשבון  בסכומים  משלוח. בו נקבעו הוראות לתיקון –

, בדבר זכותם למשיכת הכספים, וכן הוראות לגבי ח"ש 1,350 ועד ח"ש 50 שבין

עמיתים ל, המחאה שתאפשר הודעהמנהלת, לצרף להתה של החברה חוב

 למשוך את כספם. 

 

ייפוי כוח לבעל  2018-10-8חוזר סוכנים ויועצים , פורסם 2018יולי  חודשב .6.1.6.1.25

. מטרת התיקונים בחוזר היא להתאים את החוזר לחובת תיקון –רישיון 

 לתוקף הכוח ייפוי לכניסת הזמנים לוחות את מקצר החוזר. במסלקההשימוש 

 לתוקף נכנס החוזר. בעבר לסוכנים שניתנה השימור אפשרות את מבטל וכן

 . 2018נובמבר  בחודש

 

 – הנמקה מסמך 2018-10-6 ויועצים סוכנים חוזר פורסם 2018 יולי בחודש .6.1.6.1.26

 מסמך ביצוע הינה הרישיון בעל של המחדל ברירת כי נקבע במסגרתו, תיקון

 נקבעו, כן כמו. לקוחות שימור בעת גם, פנסיוני שיווק בעת מלא הנמקה

 ביצועללקוח בעת הצטרפות למוצר פנסיוני.  ליתןבקשר למידע שיש  הוראות

 שאר, 2018 באוקטובר לתוקף נכנס לקוחות שימור בעת מלא הנמקה מסמך

 .2019 ביולי לתוקף יכנסו החוזר סעיפי
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גמל להשקעה קופת  2018-9-25חוזר גופים מוסדיים  םפורס 2018בחודש יולי  .6.1.6.1.27

, בהמשך לתיקון חוק הביטוח הלאומי, תיקון –לחיסכון ארוך טווח לילד 

במסגרתו התווספו סכומי מענקים נוספים לילדים ומועדי תשלומם וכן עודכנו 

 הוראות ביחס לדיווחים למשיכת כספים מקופות אלו.

 

מרכיבי חשבון  2018-9-13חוזר גופים מוסדיים , פורסם 2018בחודש מאי  .6.1.6.1.28

. החוזר קובע הוראות לעניין רישום מרכיבי חשבון בקופת הגמל בקופת גמל

ומחיל חובת רישום של הפעולות השונות בחשבון קופת הגמל, כאשר לרישום 

השלכות לעניין זכאות החוסכים לכספים לרבות לעניין חבות המס. תחילתו 

ס יתרות (ד), העוסק בייחו 8; למעט סעיף 2018בספטמבר  1של חוזר זה ביום 

. בחודש מרץ 2019ביולי  1שאינן פטורות ליתרות פטורות ולהיפך, שיחל ביום 

 . 2020לפיה יישום סעיף זה ידחה לינואר  טיוטאפורסמה  2019

 

 תחיקתי בעניין איסור הלבנת הון  הסדר .6.1.6.2

 

איסור הלבנת הון (חובות זיהוי,  צוו 2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס .6.1.6.2.1

ם של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת דיווח וניהול רישומי

, מטילים חובה על חברה מנהלת של 2017 -"זהתשעהלבנת הון ומימון טרור), 

קופת גמל וסוכן ביטוח לזהות ולאמת את פרטי הלקוחות במטרה להתחקות 

 נכנסו החדש הצו הוראותאחר אירועים חשודים בהלבנת הון ומימון טרור. 

 הליך לבצע החובהבין היתר, לעניין  חדשותקבעו הוראות ו 2018 במרץ לתוקפן

; חובת בדיקה מול הרשימה של גמל קופת" בפתיחת חשבון הלקוח"הכר את 

החליף צווים קודמים שחלו על מבטח וסוכן ביטוח ועל  הצוארגוני טרור. 

 חברה מנהלת קופת גמל. 
 

הלבנת הון ומימון טרור חוזר ניהול סיכוני לתוקפו  נכנס, 2018 מרץ חודשב .6.1.6.2.2

המפרט קביעת מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון בגוף , בגופים מוסדיים

המוסדי, תוך התייחסות לתשתית הארגונית, זיהוי הערכת סיכונים ואמצעים 

להפחתת הסיכון. תפקידי הדירקטוריון ביחס למדיניות ניהול סיכוני הלבנת 

 ילוי חובות התאגיד. הון, פיקוח ובקרה ותפקידיו של אחראי למ

 

 הצעות להסדרים תחיקתיים:ו טיוטות .6.1.6.3

 בין כספים העברת תקנותטיוטת הכספים  לועדתהועלו  2018יוני,  בחודש .6.1.6.3.1
 מהותיים שינויים של שורה המציעה2018, -ח"התשע )תיקון( גמל קופות

 של הליך ביצוע לאסור) 1( הוצע הטיוטא במסגרת. גמל קופות בין הניוד בתחום
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 להעברת אפשרות מתן) 2( ;לניוד מלאה בקשה שהועברה לאחר לקוחות שימור
 המגבלה ביטול) 3; (קצבה לקבל החל שעמית לאחר וזאת ,קופות בין כספים

 שניתנה הלוואה בשל לקופה חוב פרע שטרם עמית של כספים העברת האוסרת

 זמני קיצור) 4; (הלוואה קיימת בה קופה של העברה לביצוע אפשרות ומתן לו
 להשקעה גמל ובקופת עסקים ימי לחמישה מעשרה קופות בין הכספים העברת

  .עסקים ימי שני תוך

 

 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 

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

איתור כוח אדם מקצועי ומיומן חשוב ועלויות מערכות מיכונים, וביקורת וניהול אבטחת ס

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

למידע בדבר מגבלות הפיקוח  תחום הפעילות.מהווה אף היא חסם כניסה משמעותי להניהול 

  .לעיל 6  סעיףעל פעילות החברה ראה 

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

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

 תהליך העברת ניהול קופות גמל הוסדר בדין.

 רישיונות והיתרים שנתקבלו

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

P0F1"אמצעי שליטההחזקת ""), הפיקוח
P (לרבות החזקה בחברה מנהלת של קופות גמל) במבטח 

 כפופה לקבלת היתר של הממונה.

, העניקה הממונה למר עילבקבוצת הפניקס כמפורט ל ארגון-רה במסגרת 2016 דצמבר בחודש

 גופיםבו אחזקות בפניקסיצחק שרון (תשובה) היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה 

היתר (להלן בהתאמה: " והחברההנשלטים על ידה: הפניקס ביטוח, הפניקס פנסיה 

"). היתר שליטה זה החליף את אחזקות הפניקסידי -המבטחים הנשלטים על", "השליטה

. היתר השליטה האמור 2010היתר השליטה שניתן למר יצחק שרון (תשובה) בחודש דצמבר 

אחזקות, מגבלות על  פניקסהבכולל הוראות בדבר שמירת מסגרת האחזקות של קבוצת דלק 

צעי השליטה המהווים את גרעין השליטה ידי קבוצת דלק של אמ-מכירה או העברה על

אחזקות בהפניקס השקעות, הפניקס ביטוח,  פניקסאחזקות, לרבות השליטה של ה פניקסהב

וכן מגבלות על קבוצת דלק להנפיק אמצעי שליטה (כהגדרתם בחוק והחברה  הפניקס פנסיה

כולל היתר כן -. כמואחזקות הפניקס ייד-ובמבטחים הנשלטים על אחזקות פניקסהפיקוח) ב

השליטה, בין השאר, הוראות דיווח שונות לממונה על רשות שוק ההון הנוגעות לשינויים 

, הוראות אחזקות פניקסידי ה-אחזקות ובמבטחים הנשלטים על פניקסבשיעורי האחזקה ב
                                                 

זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של  )1"אמצעי שליטה" מוגדרים בחוק הפיקוח, כדלקמן: ( 1
) 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; (
אגיד בעת חיסולו, לאחר ) הזכות ליתרת נכסי הת4( ) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;3( בעלי זכות למנותו;

 סילוק חבויותיו.
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, שמירה על גרעיני השליטה אחזקות פניקסבדבר אחזקה בנאמנות של גרעין השליטה ב

כשהם נקיים משעבודים  אחזקות פניקסידי ה-ים הנשלטים עלובמבטח אחזקות פניקסב

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

ס נהעצמי של חברות הביטוח, הגמל והפנסיה שבשליטת הפניקס אחזקות. היתר השליטה נכ

  .2017בינואר  1לתוקף ביום 

 גורמי ההצלחה קריטיים .8

בתחום הישגי החברה  פעילות הינםהברה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום להערכת הח

 2017. בהקשר זה יצוין כי החל מינואר ניהול ההשקעות ביחס לחברות מנהלות אחרות

הפניקס השקעות מעניקה שירותי ניהול השקעות לקופת הגמל המנוהלות ע"י החברה. 

ניהול השקעות הפניקס השקעות ביצעה במהלך שנת הדיווח  .18  סעיף ראה נוספיםלפרטים 

 בשיטת הסלים.  העמיתיםאיכותי התואם את העדפות הסיכון של 

 אשר ,)ובנקים שיריםיסוכני ביטוח, החברה ( שלמערכי ההפצה ל, חשיבות רבה קיימת בנוסף

ייעול מערך ההפצה של החברה  גורם הצלחה קריטי נוסף הינו גיוסי כספים. יכולתם להגביר ב

  הפניקס. קבוצתסוכני יאל העסקי של צבאמצעות מיצוי הפוטנ

מגוון , לרבות איתנות פיננסית, ניהול נכסים בהיקף גדול גורמי הצלחה נוספים הינם

  .והיכולת להתאים את המוצרים לתנאי השוק וצרכי הלקוח ,המוצרים

מערך  ;קיומם של מערכי ניהול סיכונים, רגולציה, בקרה ושליטהגורמי הצלחה נוספים הינם 

תפעולית וניהולית הבאה לידי ביטוי במתן תגובה מהירה ויעילות גמישות  מקצועי; שיווק

והיערכות מהירה  הוצאות תפעול וניהול , בקרה ושליטה עללהתרחשויות ולשינויים בשווקים

 ים.  לשינויים רגולטורי

 השקעות .9

 ניהול השקעות .9.1

 מבנה ניהול ההשקעות 

 כללי .9.1.1

התבצע החברה  בניהולניהול ההשקעות של קופות הגמל  2016בדצמבר  31עד ליום 

, באופן עצמאי ונפרד. בעקבות רה אקסלנס השקעות בע"מ והחברות שבשליטתהבאמצעות 

לחברה בת בבעלות מלאה של הפניקס ביטוח,  החברהקבוצת הפניקס והפיכת הארגון ב

לעמיתי הפניקס ביטוח,  לניהול ההשקעות המשותף החברההועבר ניהול ההשקעות של 

. לפרטים באמצעות הפניקס השקעות 2017בינואר  1החל מיום  הפניקס פנסיה והחברה

 לדוח זה. 1.1.3 0 ארגון בקבוצת הפניקס ראה סעיף -נוספים בדבר רה

ת ועדות משותפות לכלל הגופים המנויים לעיל וביניהן, ניהול ההשקעות מתבצע באמצעו

ועדת השקעות משותפת, ועדת משנה לאשראי משותפת, ועדת אשראי פנימית משותפת 

ומרכז חובות בעייתיים. ועדת ההשקעות קובעת את מדיניות ההשקעה של המוצרים 

ועדת השונים, תוך התייחסות למאפייניהם הספציפיים. לאחר קבלת החלטה במסגרת 
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ההשקעות, הדירקטוריון של כל אחת מהחברות האמורות מאשר את מדיניות ההשקעות 

 ביחס לפעילות החברה הרלוונטית. 

 

 הקבוצה של ההשקעות ניהול מדיניות .9.1.2

פועלת בתחומי השקעה מגוונים, ביניהם, פעילות בניירות ערך סחירים, אשראי לא  הקבוצה

סחיר, נדל"ן, קרנות השקעה, השקעות פרטיות וכיו"ב. שיעורי החשיפה ביחס לכל אחד 

מתחומי הפעילות השונים נקבעת במסגרת מדיניות ההשקעות. מדיניות ההשקעה מבוססת, 

הנחות עבודה ביחס למצב המאקרו כלכלי בארץ  העבודה, תוכניותבין היתר, על יעדי 

ובעולם, מגמות בשווקים השונים ובתחומי ההשקעה המגוונים, הערכות ביחס לשיעורי 

ריבית, שערי חליפין במטבע חוץ, מצב פוליטי, מצב ביטחוני, שיעורי אבטלה וכיו"ב. 

 הפניקסון מדיניות ההשקעה מובאת לדיון ולאישור במסגרת וועדות ההשקעה ודירקטורי

 על"הצהרה  לחוזר בהתאםגמל, לפחות אחת לשנה.  ואקסלנס פנסיהביטוח, הפניקס 

מפרסמת החברה באתר האינטרנט שלה מידע  2009-9-13' מס", צפויה השקעה מדיניות

 ראה החברה של ההשקעות ניהול מדיניות בדבר לפירוט. 1F2ביחס למדיניות ההשקעה שלה

: בכתובת החברה של האינטרנט באתר

18Thttps://www.xnes.co.il/pension/About/information.aspx18T. 

 מדיניות גידור .9.1.3

שהוגדרו במדיניות ההשקעות ומגבלות החשיפה  במטרה להשיג את יעדי האלוקצייה

שנקבעו ע"י האורגנים בגוף המוסדי, החברה נעזרת במכשירים פיננסיים נגזריים לגידור, 

או להקטין את \דוגמת שימוש בחוזים עתידיים על מטבע חוץ כלשהו במטרה להגדיל ו

החשיפה  החשיפה הקיימת למטבע כתוצאה מפעילות השקעה בנכס כלשהו ובהתאם לרמת

 למט"ח אשר נקבעה במסגרת מדיניות ההשקעות.

 השקעות  בקרת .9.1.4

הנפרדת מיחידת הייזום, ביצוע, הקצאה  עצמאיתבקרת השקעות הינה יחידה  מחלקת

 אגףהשקעות אשר הינה חלק מ חשבותתחת  פועלתוהערכה של נכסי השקעה. היחידה 

 מפעילות מנותקת והינה לחברה זה בתחום שירותים המעניקה, ביטוח הפניקסהכספים של 

. היחידה מבקרת את פעילות ההשקעות הנעשית על בסיס שוטף בהתאם ההשקעות

לרגולציה לה כפופה החברה בניהול השקעותיה. בהתאם, מחלקת בקרת השקעות אחראית 

על מכלול של דיווחים הנדרשים בהתאם להוראות הרגולציה והדרישות הפנימיות של 

 האורגנים השונים.

 ניהול ההשקעות  שירותי .9.1.5

ההשקעות מתבצע על ידי הפניקס השקעות. בהתאם, הפניקס השקעות התקשרה  ניהול

 בהסכם לניהול השקעות עם כל אחת מהחברות בקבוצה; הפניקס ביטוח, הפניקס פנסיה

 ). 2017בינואר  1(החל מיום  והחברה

                                                 
   .זה לדוח 6  סעיף ראה, האמור לחוזר שנערך תיקון עם בקשר למידע  2

https://www.xnes.co.il/pension/About/information.aspx
https://www.xnes.co.il/pension/About/information.aspx
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"מ, למתן שירותי ביצוע ומסחר בע אחזקות סל תעודות.ס.ם. ק חברתהסכם עם  לחברה

 -כ על עומדהמדד)  עוקביבמסלולים הפאסיביים ( הנכסים היקףלעקיבה אחרי מדדים. 

ראה סעיף  ההסכם. לפרטים נוספים אודות 2018בדצמבר  31נכון ליום ₪ מיליארד  2.056

   להלן. 18 0 

 תחום. השונים ההשקעה בתחומי המתמחים השקעות מנהלי ידי על נעשהניהול ההשקעות 

באמצעות מנהלי  הנוסטרו וכספיניירות הערך הסחירים מתבצע בנפרד עבור כספי עמיתים 

 אשר השקעות מנהלי באמצעות מתבצעים האחרים ההשקעה תחומי. עודייםייהשקעות 

הן עבור ניהול כספי עמיתים והן עבור ניהול כספי הנוסטרו, כאשר כל  שירותים מספקים

הזדמנות השקעה מוצעות בו זמנית למנהל השקעות נוסטרו ולמנהל השקעות עמיתים, על 

 פי יחס פיצול קבוע מראש. 

ת ומסתייעים בסקירות ובניתוחים של מנהלי ההשקעות נתמכים במחלקת מחקר פנימי

, מנהלי ההשקעות נתמכים בנוסףאנליסטים מבנקים ומבתי השקעות בארץ ובחו"ל. 

 במחלקות מקצועיות נוספות כגון, מחלקת כספים, אגף לייעוץ משפטי וכיו"ב. 

): ההשקעות בגין קופות גמל בניהול אישי IRAבניהול אישי (וקרנות השתלמות  גמל קופות

)IRA(  מנוהלות באמצעות מנהלי השקעות חיצוניים הממונים על ידי העמיתים או מנוהלים

עברו קופות הגמל בניהול אישי,  2017בינואר  1ישירות על ידי העמיתים עצמם. החל מיום 

 ביחד עם שאר קופות הגמל, מניהול הפניקס פנסיה לניהול אקסלנס גמל. 

 קופות גמל .9.1.6

ובכפוף לתקנות ההשקעה, הקובעות, בין היתר, נכסי קופות גמל מנוהלים בהתאם 

הוראות לעניין סוגי נכסים שהם רשאים להחזיק, כנגד התחייבויותיהם ומאפייניהם 

 השונים. 

החברות בקבוצה המנהלות את השקעותיהם באמצעות הפניקס השקעות מינו ועדה  .9.2

"). ועדת ועדת השקעות משתתףלניהול השקעות של כספי העמיתים שבניהולם ("

השקעות משתתף מונה נכון למועד דוח זה חמישה חברים. כל חברי הוועדה מקיימים 

את תנאי הכשירות של דירקטורים חיצוניים על פי חוק החברות וכן את תנאי הכשירות 

הנדרשים מהחברים בוועדת השקעות משתתף. ועדת השקעות משתתף מתכנסת לפחות 

 שירותים על הפיקוח תקנות טיוטת התפרסמה 2017, ספטמבר בחודשאחת לשבועיים. 
 2018פברואר,  ובחודש 2017 -ז"התשע, )השקעות ועדת() גמל קופות( פיננסיים

אלו  טיוטות ."תשואה תלויות שאינןטיוטת חוזר בנושא "ועדת השקעות  התפרסמה

, אופן ונוסטרוהשקעות משתתף  בועדותמסדירות את תנאי הכשירות של החברים 

לדוח זה. נכון למועד  6 להרחבה ראה סעיף  "ב. וכיוצבחירתם, נהלי העבודה של הועדות 

 הדוח טרם התפרסמו נוסחים סופיים של טיוטות אלו. 

 הסדרת ניהול אשראי  .9.3

 ניהול סיכוני אשראי

במסגרת קודקס הרגולציה והוראות חוזרים אשר עוסקים בניהול נכסי השקעה 

 ניהול אשראי על ידי גופים מוסדיים, כדלקמן:  נכללו הוראות שעניינן
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 ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעות .9.3.1

מטרת ההנחיות בדבר ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעות הינה הבטחת 

קיומם של תמיכה ניהולית, מקצועית ותפעולית וכן מנגנוני בקרה ופיקוח נאותים 

ם לקביעת מדיניות העמדת האשראי בגופים מוסדיים. החוזר קובע כללים וכלי

במסגרת מדיניות ההשקעות הכוללת הנקבעת על ידי הדירקטוריון, קביעת 

 סמכויותיהן של ועדות ההשקעות, ועדת האשראי ומנגנוני פיקוח, בקרה ודיווח. 

בהתאם להוראות הקודקס והחוזרים הרלוונטיים קיים בהפניקס השקעות מערך 

עדות משותפות להפניקס ביטוח, הפניקס פנסיה, אשראי לא סחיר וכן קיימות ו

). 2017בינואר,  1הפניקס מאוזנות (עד למיזוגה וחיסולה) ואקסלנס גמל (החל מיום 

במסגרת מדיניות האשראי קיימת התייחסות, בין היתר, לנושאים הבאים: (א) 

מדרגי סמכויות לאישור עסקאות אשראי; ב)חשיפה לסיכוני אשראי; ג) חשיפה 

ם לפי חלוקה לסוגי לווים שונים; ד) הבטחת קיומם של מנגנוני ניהול, פיקוח ללווי

 ובקרה לניהול סיכונים אלה. 

 העמדת אשראי לא סחיר על ידי גופים מוסדיים .9.3.2

עוסקת במגוון סוגי מימון, לרבות אשראי עסקי לסוגיו (אגרות חוב  ת הפניקסקבוצ

ובנה לרבות אגרות חוב מגובות והלוואות לא סחירות), עם ובלי בטחונות, מימון מ

נכסים, מוצרים מובנים אחרים, נגזרים פיננסיים ונכסים מורכבים, פיקדונות, 

 שטרי הון, וערבויות חוק המכר וליווי בניה (במסגרת פעילות הנוסטרו בלבד). 

 טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב .9.3.3

חובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים קיימות הוראות בדבר אופן הטיפול ב

לגביית חוב שנועדו להבטיח כי גופים מוסדיים יפעלו באופן אקטיבי לגביית חובות. 

כמו כן, נועדו ההוראות להגדיר מסגרת להיערכות גוף מוסדי לצורך מעקב ובקרה 

שוטפים אחר חוב שבניהולו, לצורך טיפול בחוב בעייתי ולצורך גיבוש החלטה בדבר 

אמצעים שינקוט לגביית החוב ובדבר השתתפותו בתהליך הסדר חוב, וכן לקבוע 

את הגורמים האחראים לביצוע פעולות אלה. מרכז חובות בעייתיים אחראי על 

תהליך הערכת מצב חוב וסיווגו כחוב בעייתי ו/או כחוב אחר. חובות בעייתיים 

ב) חוב בפיגור; ג) חוב  יסווגו בהתאם לקטגוריות הבאות: א) חוב בהשגחה מיוחדת;

מרכז חובות בעייתיים אחראי, בין היתר על עריכת דיווחים מידיים  .מסופק

ותקופתיים והשתתפות בכל הדיונים של הגורמים המוסמכים להחליט על אופן 

הטיפול בחוב בעייתי, תוך מתן המלצה על ביצוע הפרשות לחובות, בהתאם למדרגי 

ית על מתן המלצה בדבר אופן הטיפול אישור. ועדת אשראי פנימית אחרא

-והאמצעים בהם יש לנקוט לטיפול בחובות בעייתיים שהן הלוואות מותאמות. כמו

כן, מתבצע מעקב שוטף ודיון במצבת החובות הבעייתיים וניתן דיווח רבעוני 

לדירקטוריון ולוועדות השונות בנוגע לחובות הבעייתיים, התפתחויות במצב החוב 

  בהם. וסטטוס הטיפול
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 "שיטת הפניקס" לניהול השקעות 

הפעילה הקבוצה את "שיטת הפניקס" לניהול חיסכון ארוך טווח,  2009החל משנת 

תוך בניית תיק חיסכון פנסיוני אישי, המותאם למאפייני העמית והעדפותיו. 

מאפייני השיטה הייחודיים באים לידי ביטוי, בין היתר, באופן ניהול ההשקעות 

עות מדדים סחירים מובילים בארץ ובחו"ל, כאשר הקצאת הנכסים הנעשה באמצ

 הינה ע"י מודל סטטיסטי. 

, נסגר מסלול "שיטת הפניקס" למצטרפים חדשים וזאת 2016בינואר  1החל מיום 

 נסגרה 2018 בינואר 1 ביוםבמסגרת יישום הוראות חוזר המודל החכ"מ. יצוין כי 

וכלל הצבירות בה הועברו למסלולי  החברה שבניהול הגמל בקופותשיטת הפניקס 

 .5.1 לפירוט הקופות והמסלולים ראה הטבלה בסעיף  .פאסיביים השקעה חלופיים

 13-ים פאסיביים בהיקף נכסים של כמסלול  24-נכון למועד הדוח הקבוצה מנהלת כ

מיליארד ש"ח. מסלולים אלה עוקבים בהתאם למדיניותם אחר מדדים פומביים 

מפורסמים. תפעול ההשקעות ביחס למסלולים אלה מתבצע על ידי קסם תעודות 

 סל אחזקות בע"מ. 

 

 פירוט הנכסים המנוהלים .9.4

 הכנסות מהשקעות והשפעתן על רווחי מבטח וחברות מנהלות

גמל, התשואה מההשקעות, בניכוי דמי הניהול מהצבירה לאחר הנחות, נזקפת ה בתחום

לעמיתים ועל כן השפעת תוצאות ההשקעות על רווחי החברה המנהלת של קופות הגמל, 

קופת הגמל ממנה נגזרים במצטמצמת להשפעה הנגזרת מן ההיקף הכולל של הצבירה 

 דמי הניהול לחברה המנהלת את קופת הגמל.

ק ניכר מתיק הנכסים של הקבוצה מושקע בניירות ערך סחירים בשוק ההון. לפיכך חל

לתשואות בשוק ההון באפיקים השונים, השלכה מהותית הן על התשואה המושגת עבור 

 לקוחות הקבוצה והן על רווחי הקבוצה.

 השקעות מהותיות בחברות מוחזקות  .9.5
 ות. אין לחברה פעולות השקעה מהותינכון למועד הדיווח, 

 משנה ביטוח .10

אין לחברה ביטוח משנה שכן היא מנהלת קופת גמל וקרן השתלמות בלבד.
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  הון אנושי .11
, מכירות, סוכנים, תפעולשירות ובמהלך תקופת הדוח פעלה החברה באמצעות מספר מערכים: 

 . הנהלה ומטה

 העובדים מצבת .11.1

P2Fעובדים 267הועסקו בחברה  2018בדצמבר  31ליום  נכון

3
P הדיווח בשנת עובדים 253 לעומת 

 .הקודמת

 2018עובדים  2017עובדים  תחומים

 97 95 תפעול

 שירות לקוחות
במסגרת מחלקת 
 לקוחות ומכירות

29 

באמצעות הפניקס  השקעות
 השקעות

 הפניקס באמצעות
 השקעות

הפעילות קטנה והתמזגה  4 ניירות ערך
 לאגף התפעול

 8 8 מטה

מחלקת לקוחות ומכירות (אגף 
 עיסקי)

113 
(בכלל זאת עובדי 

ועובדי  שירות לקוחות
מחלקת לקוחות 

)ומכירות  

65 

 מערך הסוכנים
במסגרת מחלקת 
 לקוחות ומכירות

32 

 9 12 פיתוח עסקימחלקת 

 3 2 מחלקת משאבי אנוש

 4 3 מערך הייעוץ משפטי

 6 5 מחלקת הכספים

 2 2 מחלקת השיווק
מחלקת פיתוח תוכנה 

 +אנליזה ויישומיםומחשוב
9 12 

 267 253 סה"כ

  

הכוללים, בין  שונים ירותיםשמקבלת מהפניקס ביטוח (חברת האם)  החברה, 31.12.2018ליום  נכון

שירותי מכירות, , משפטי יעוץ שירותיתפעול השקעות,  שירותיניהול סיכונים,  שירותיהיתר, 

. הצדדים בין בהסכם כמפורט נוספים ושירותיםמנהל ולוגיסטיקה  שירותיחשבות שכר,  שירותי

 שכר משלמת נהואי רבעוןאחת ל תמורה ביטוח להפניקס משלמת החברה, כאמור השירותים בגין

 .ביטוח הפניקס של הרלבנטיים לעובדיה ישיר באופן

שונים הכוללים,  םשירותישירותים בע"מ  נשואהמקבלת מאקסלנס  החברה 31.12.2018ליום  נכון

שירותים בע"מ תשלומים המחושבים על  נשואהמשלמת לאקסלנס  החברה. בעיקר שירותי מחשוב

בסיס ההוצאות שנבעו מהשירותים כאמור שנצרכו על ידי החברה ואינה משלמת שכר באופן ישיר 

  לעובדיה הרלבנטיים של אקסלנס שירותים בע"מ.

 

                                                 
ידי -עובדים המועסקים על ואינה כוללת ללא תשלום ים/ות בחופשת לידה ובחופשהכוללת עובדאינה  החברהמצבת עובדי  3

 .ידי נותני שירותים לחברה-על המועסקים דפוסי העסקה אחרים, כגון עובדים
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ההשתלמות  וקרןהשקעות בגין קופת הגמל  יהולנמקבלת מהפניקס השקעות שירותי  החברה

שבניהול החברה. החברה משלמת להפניקס השקעות תשלום חודשי ואינה משלמת שכר באופן 

 ישיר לעובדיה הרלבנטיים של הפניקס השקעות.

 

 .ותפעול הקבוצה מוצרי שיווק לצורך עובדים השאלות מיהסכ םמיקיי הקבוצה פעילות במסגרת

 

 במצבת העובדים שינויים מהותיים

 .הפעילות של החברהמגידול נובעת  2017לעומת סוף שנת  2018העלייה במצבת העובדים בסוף שנת 

 

 ארגוני ופיתוח בהדרכה השקעה .11.2

 עובדים ,למנהלים, וחיצוניות פנימיות הדרכות תכניתבפיתוח וקידום  משקיעה החברה

ים יבתחומים מקצועיים הכוללים רגולציה, שינויים בשוק ונושאים פיננס הן ודירקטורים

ההדרכות  , ביטוחים והעשרה אחרות.ניהול סדנאותדוגמת כשונים והן בתחומים נלווים 

"ד, עו לרבות חיצוניים מרצים ידי על והןמועברות הן על ידי גורמים מקצועיים פנימיים 

מפיצה מידעונים באמצעות דואר  החברה .שונים בתחומים מומחים ויועצים, סוכנים

 מפעילהמטרה זו  לצורך .המקצועית הרמת את לשמר מנתאלקטרוני לכלל עובדיה על 

דע מי לאתריכול כל עובד  באמצעותו 2018שנת  במהלךשדרוג  שעבר ארגוניפורטל  החברה

 והסמכה קיים הליך קליטהמת יםחדש יםעובדל  וסקירות בתחומים שונים.מקצועי 

. הארגוני והמקצועי הרלוונטי לאותו העובד הכרת תחום הפעילותבהמסייע בלימוד ו

בנוסף החברה יוזמת הדרכות לשימור יכולות ניהוליות של צוות הניהול וזאת באמצעות 

 קורסים משותפים עם מרכז הדרכה המתמחה בהדרכות ניהוליות.

 

 נושאי משרה בחברה  .11.3

 בחוזר 5 לשער 1 בחלק 4 פרקמשרה בחברה בהתאם ללמינוי נושאי הפועלת החברה 

המסמכים  את . כל נושאי המשרה הגישונושאי משה ובעלי תפקידבעניין  המאוחד

 הנדרשים לצורך בחינת כשירותם על ידי הממונה.

 .הלןל 20 סעיף  ראו בחברהלמידע על נושאי המשרה בחברה, ועובדי ההנהלה הבכירה 

 דיניות תגמול מ .11.4

 כןכמו  .18Tw.xnes.co.ilww18Tשל החברה מפורסמת באתר בכתובת: קרי מדיניות התגמול יע

 .להלן 21 סעיף ראו 

 שיווק והפצה .12

שלושה באמצעות וק וההפצה של קופות הגמל מבוצעת פעילות השיוח, נכון למועד עריכת הדו

) יועצי השקעות ויועצים פנסיונים בנקאיים, 2(; וחביט סוכני) 1( :ערוצי הפצה עיקריים

  .קמעונאי משווקים פנסיונים) ערוץ 3; (הבנקים עימם נחתם הסכם הפצההנמנים על 

http://www.xnes.co.il/
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נוסף על  אלה, פועלת  החברה, מעת לעת, לשיווק והפצה גם באמצעות הדרכים המפורטות 

טלוויזיה (מתן חסות), עיתונות, אתר אינטרנט; פרסום  -להלן: פרסום באמצעי התקשורת 

באמצעות השתתפות בכנסים ואירועים; מערך שירות הנותן מענה לפניות יזומות של לקוחות 

   .דין כל להוראות בכפוף), יטינגוייזום שיחות ללקוחות (טלמ

סחריים הבנקים המ מרביתעם  הה הסכמים להפצת מוצריחבר, ל2018בדצמבר  31יום נכון ל

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

 החלק על יעלה לאעומדים על שיעור שדוח האשר נכון למועד הגשת , בשיעורים המרביים
 ביום הגמל בקופת עמיתה לזכות העומדים הסכומים כל מסך 0.25% של עשר השנים

על פי הכללים הקבועים בתקנות הפיקוח על שירותים  ש, זאתחוד כל של האחרון העסקים

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

 הוראות אודותלמידע נוסף  ת.יועצמאיות מהמובילות בשוק להפצת מוצריה ללקוחות הסוכנו

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

 :דיווח תקופות לשלושבדבר עלויות רכישה ועמלות שנתיות  מידע להלן

 (*) מוצג מחדש.

 צורפו סוכני הפניקס למערך ההפצה של החברה. 2017במהלך שנת 

 
 הלקוחות גיוס עיקר, כאשר, 2018 שנת במהלך מהותית השתנה לא החברה של ההפצה ערוצי פילוח

, )2017 שנתב 66%(לעומת   72%-כ ,ערוץ הסוכנים באמצעות בוצע 2018 בשנת החברה של החדשים

 מערך באמצעות 4%-ו, )2017 שנתב 29%(לעומת  ישירים משווקים באמצעות גויסו 24%-כ בעוד

או בנק  ישיר משווק, בסוכן תלות אין לחברה. )2017 שנתב 5%(לעומת  בנקיםב הפנסיוניייעוץ ה

 כערוץ הפצה עיקרי. מסוימים

  

בנושא זה ראו  רגולטוריות. לפרטים אודות הוראות להלן 18  אודות הסכמי הפצה ראו סעיף לפרטים

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

 ספקים ונותני שירותים .13

בחירתם נעשית בהתאם לאיכות . החברה מתקשרת מעת לעת עם ספקים בהתאם לצרכיה

וטיב השירות המוצע על ידם, זמינותם, ותחומי מומחיותם. אופני ההתקשרות עם ספקים 
                                                 

 
 

  
3Fעמלות נפרעים 

 (כולל הוצאות משרד)
4Fעמלות יעד 

 סה"כ עמלות (כולל פרסים ומענקים)

2016 (*) 2017 (*) 2018 2016 (*) 2017 (*) 2018 2016 (*) 2017 (*) 2018 

         סוכן/סוכנות:
צד קשור 

בשליטת   ו/או
 קבוצת הפניקס

8,808 7,809 7,891 - - - 8,808 7,809 7,891 

 34,335 30,140 22,572 17,399 6,459 7,423 16,936 23,681 15,149 אחר

         יועץ פנסיוני:
 11,019 11,107 10,631 - - - 11,019 11,107 10,631 בנקים

 67 75 54 - - - 67 75 54 אחרים

 53,312 49,131 42,065 17,399 6,459 7,423 35,913 42,672 34,642 סך הכל
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פי -פי פעולה, על-פי תעריף גלובלי, על-ונותני שירותים אלו כוללים, בין היתר, תשלום על

י נמנעת תעריף לשעה ולחוות דעת. התקשרויות אלו אינן כוללות הסדר בלעדיות. באופן כלל

הקבוצה, ככל שהדבר מתאפשר, מקיומה של תלות בספק אחד ופועלת ליצירת גיוון בקרב 

 ספקיה.

תפעול ל םבהסכמ עם בנק מזרחי טפחות בע" 2007בשנת במסגרת פעילותה התקשרה החברה 

של זכויות עמיתי כמתפעל במסגרת שירותי התפעול משמש הבנק  חשבונות העמיתים בבנק.

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

לאור העברת ניהול קופות הגמל בניהול הפניקס פנסיה לניהול החברה כמפורט בדוח זה, 

  .2017בינואר  1גמל אלו, החל מיום הוסבו לחברה הסכמי התפעול של קופות 

ומי שירותי שוק ההון בע"מ (להלן: לאהוסב לחברה הסכם תפעול בין הפניקס פנסיה לבין , כך

הפניקס ות העמיתים בקופות לחברה שירותי תפעול לחשבונ נותנת") לפיו לאומי לאומי"

(למעט בגין קופת הגמל וקרן ההשתלמות בניהול אישי) הועברו לניהולה של החברה שפנסיה 

מניהולה של מוזגו קופות הגמל שהועברו  2018בינואר  1ביום  ").הסכם התפעול(להלן: "

ובהתאם לכך במועד זה הסתיים הפניקס פנסיה לניהולה של החברה עם יתר קופות החברה 

 הסכם התפעול.

") מלמכן, הוסב לחברה הסכם תפעול בין הפניקס פנסיה לבין מלמ תפעול גמל בע"מ (להלן: "

ת לפיו מלמ נותנת לחברה שירותי תפעול לחשבונות העמיתים בקופת הגמל ובקרן ההשתלמו

 ."אקסלנס גמל בניהול אישי"-"הפניקס גמל בניהול אישי" ו -בניהול אישי שבניהול החברה

בהסכם לקבלת שירותים  התקשרה עם הפניקס ביטוח (צד קשור)החברה  2017שנת ב

  . וכדומהניהול סיכונים, חשבות שכר, לוגיסטיקה  ניהול עסקים, הכוללים בין היתר

 השקעות ניהולשירותי  לקבלתעם הפניקס השקעות (צד קשור),  התקשרה החברה 2017שנת ב

  להלן. 18 ראו סעיף  ההסכם אודות נוספיםת שבניהול החברה. לפרטים וקופהבגין 

 להלן. 18  מהותיים ראו סעיף םלפרטים אודות הסכמי

  רכוש קבוע .14

 3,857 -מסתכם ב ,2018בדצמבר  31 החברה ליום ידי-לע סך הרכוש הקבוע, נטו המוחזק

 5 אורב ראה נוספים לפרטים .2017בדצמבר  31 ליוםנכון  ₪אלפי  3,081, לעומת ₪אלפי 

 . החברה של הכספי בדוח

  עונתיות .15

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)
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 מוחשיים בלתינכסים  .16

לחברה מאגרי מידע . לדוחות הכספיים 3לפרטים אודות הנכסים הלא מוחשיים ראה באור 

מספרי מאגרי  להלן רשימת רשומים לקופות הגמל בניהולה, ומאגר מידע לעובדי החברה.

 המידע בבעלות החברה:

 סטטוס המאגר מספר
 מאושר 1067695

 מאושר 990077330
 מאושר 990077346
 מאושר 990077353
 מאושר 990077360
 מאושר 990077383
 מאושר 990077408
 מאושר 990077415
 מאושר 990077422
 מאושר 990077445
 מאושר 990077452
 מאושר 990077469
 מאושר 990077475

 מאושר 305997
 מאושר 722442
 מאושר 148556

 מאושר 700007703
 מאושר 700007710
 מאושר 700007727
 מאושר 700012013
 מאושר 700012020
 מאושר 700012037
 מאושר 700012043
 מאושר 700012073
 מאושר 700006639

 

מאגרי  העברת בעלותל פועלת החברה, 1.1.3 0  הארגון והמיזוג המתואר בסעיף רה לאור

  . המידע מאגריכלל  עדכוןול שהועברו לניהול החברה פנסיה הפניקס קופות של המידע
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 גורמי סיכון .17
קופות הגמל הטבלה הבאה מפרטת את גורמי הסיכון העיקריים אליהם חשופות החברה ו

 ומידת השפעתם הפוטנציאלית: המנוהלות על ידה 

 

 התמודדות דרכי

השפעת גורמי הסיכון על 
 החברהפעילות 

 גורמי הסיכון
השפעה 

 נמוכה
השפעה 
 בינונית

השפעה 
 גדולה

 מאקרו סיכוני 
אורגנים שונים אשר במסגרת תפקידם, בין היתר  בחברה

 החברהעוקבים אחר שינויים בסביבה העסקית של 
ומעריכים את מידה ההשפעה האפשרית של השינויים 

, ובכלל זה בחינות שוטפות ומגוונות החברההאמורים על 
. כמו כן, השונים הסיכון לגורמיאחר היקפי החשיפה 

פורומים שונים, במסגרתם דנים  החברהמקיימת 
. החברהבהתפתחויות בשוק ואופן השפעתן על פעילות 

החברה מתאימה את מוצריה בהתאם למגמות הנצפות, 
 מתוך תפיסה של חדשנות, לרבות השקת מוצרים חדשים.

    מצב המשק ורמת
 התעסוקה

132Tמאשרים את מדיניות  הת ההשקעוועדודירקטוריון ה
 ההשקעה.

132Tהטמיעה חישובי  החברהVAR  ותרחישי קיצון שונים, תוך
שימוש בשיטות מקובלות לביצוען. הדירקטוריון קבע 
 מגבלות לערכי הסיכון והוא מקבל דיווח בדבר עמידה בהן. 

 :סיכוני שוקפירוט    
   ריבית סיכון 
   אשראי מרווח סיכון 

   
 מכשירים סיכון

 ונכסים(מניות  הוניים
 )ריאליים

   חליפיןר שע סיכון 
   אינפלציה סיכון 

132Tמדיניות המאשרים את  הת ההשקעוועדודירקטוריון ה
דירקטוריון קבע מגבלות לשיעור הונהלי מתן האשראי. 

החשיפה המקסימלית בחתכים שונים, כגון: מנפיק, 
 , חשיפה גיאוגרפית, לדירוגי אשראי וכו'.ענףקבוצה, 

132T פיתחה והטמיעה מודל לדירוג אשראי עסקי, אשר  החברה
 VAR-חישובי ה משלביםידי המפקח. בנוסף, -אושר על

) לצורך כימות סיכון Spread Riskאת סיכון "המרווח" (
 האשראי.

132T של מקבילי ודירוג ניתוח מבצעת סיכונים ניהול מחלקת 
 ומפיצה האשראי ועדת לאישור מובאיםה חדשים אשראים

 .בו המרכזיים הסיכונים את המנתח התייחסות נייר
132T של תהליך לבצע שמטרתו, חוב פורום מינתה הפניקס 

 .בגינם לדירקטוריון ולדווח בעייתיים חובות וסיווג בקרה

   סיכון אשראי 

 ענפיים סיכונים 
פעילות החברה כפופה לדרישות רגולטוריות ענפות. 
קיימת מגמה מתמשכת של החמרה והוספה של דרישות 

 לחברהרגולציה, וכן של הגברת האכיפה של דרישות אלו. 
 להפרות הסיכון את למזער שמטרתה וציותאכיפה  תוכנית

 שהינם. התוכנית כוללת סדרה של סקרי ציות רגולטוריות
הקמת מנגנונים  וכןשנתית  הרב העבודה מתוכנית חלק

 שמטרתם ונהלים פורומים, הדרכות, בקרות: כגון מגוונים
 הדין בהוראות עומדת שהחברה ודאלוהטמיע ל

   רגולציה וציות 
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 התמודדות דרכי

השפעת גורמי הסיכון על 
 החברהפעילות 

 גורמי הסיכון
השפעה 

 נמוכה
השפעה 
 בינונית

השפעה 
 גדולה

 .והרגולציה

 בתחומי חדשה ורגולציה ההלכות אחר עוקבת החברה
 על להשפיע כדי בהם שיש בתחומים או/ו פעילותה
 והכיוונים היסוד עקרונות את לאתר מנת על החברה
, המשפט בתי מצד לחתור ניסיון נעשה אליהם הכלליים
פועל אגף ייעוץ משפטי,  בחברה .הרגולטור או המחוקק

המתעדכן בנוגע לרגולציה ולפסקי הדין הרלוונטיים, באופן 
 שוטף.

   תקדימים משפטיים 

 מבצעת, המכירה וערוצי מאמצי את מרחיבה החברה
 מהלכים ובוחנת השוק לתנאי התמחיר של התאמה
 .לקוחות שימור מערך לחברהכמו כן,  .השרות לשיפור

    תחרות ורמת שימור
 התיק

 הפעילות היקפי אחרי הדוק מעקב מבצעת החברה
 מוצריה את מתאימה החברה. השונים פעילותה בתחומי
 .חדשים למוצרים בהצעות ויוצאת

   שינוי בטעמי הציבור 

 לחברה מיוחדים סיכונים 
יתרות המזומנים של  נבחנות ההשקעה ועדות במסגרת
על צורכי הנזילות של  כוללת הסתכלות תוך, החברה

החברה והמצב בשווקים הפיננסיים. כמו כן, נבנה בחברה 
מודל פנימי לבחינת צרכי נזילות אל מול הנכסים הנזילים, 

 תחת תרחישי קיצון ונקבעו מגבלות דירקטוריון.

   יכון נזילותס 

הסיכונים התפעוליים כולל מגוון בקרות כגון: פעילות  ניהול
ועדת הביקורת ודיוני ביקורת בפורום מנכ"ל, פעילות 
מערך הביקורת הפנימית, בקרות המוטמעות בתהליך 

 העסקי ובקרות באפליקציות במערכות המידע. 
תהליך הערכת הסיכונים התפעוליים  ביצעה החברה

מופו ודורגו תהליכי הליבה בקבוצה  והעיקריים. במסגרת
 וכן הוצפו הסיכונים העיקריים הנגזרים מהם. 

 . BCMמערך  והוטמע הוקם, בנוסף

    סיכונים תפעוליים 

פעילות החברה מושתתת על שימוש במערכות מידע 
. תקלה שונות. ישנה תלות משמעותית במערכות אלו

התאמתה לסביבה -מהותית, קריסה של מערכת או אי
עסקית ורגולטורית מתפתחת, עשויים להוביל לעלויות 

 משמעותיות, השבתת פעילות והפרות רגולטוריות.
החברה הגדירה מערכות קריטיות הן לפעיות השוטפת והן 
לחירום ודואגת לערוך סרי מערכות מידע מעת לעת. כמו 

להתקשר מול חברות תוכנה מוכרות כן, החברה נוהגת 
 ויציבות.

   סיכון מערכות מידע 

מוגדרת מדיניות אבטחת מידע. מוגדרים עקרונות השימוש 
המאובטח, נהלים ומנגנוני אבטחת מידע במערכות המידע 

תהליך סדור של הערכת סיכוני  מתקיים. החברה של
 האבטחת מידע במערכות המידע והממשקים. ההנהל

ים מתאימים להפחתת הסיכון על פי תוצר מפנה משאב
 הערכת הסיכונים.

   סייבר סיכוני 
 מידע ואבטחת

 ונהנית גבוהה פיננסית איתנות על שומרת החברה
החברה פועלת  .האם החברה של הטובים מביצועיה      פגיעה במוניטין

 בקבוצה ותלות
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 התמודדות דרכי

השפעת גורמי הסיכון על 
 החברהפעילות 

 גורמי הסיכון
השפעה 

 נמוכה
השפעה 
 בינונית

השפעה 
 גדולה

 באחריות ובזהירות.
 אחד  מהתממשות כתוצאה להתממש עלול מוניטין סיכון

 סיכונים ניהול, לפיכך. מעלה שהוזכרו מהסיכונים יותר או
 חשופה אליהם הסיכונים מגוון את בחשבון המביא כולל

 ובאיתנות במוניטין לפגיעה הסיכון את מפחית החברה
 .הפיננסית

תשואה ונושאת באחריות  החברה מנהלת קופה מבטיחת
מנכסי  85%למימון אי עמידה בתשואה המובטחת. 

הקופה מופקדים בפיקדונות בחשב הכללי הנושאים ריבית 
הגבוהה מהריבית המובטחת לעמיתי הקופות. בנוסף, 

 ורמתהחברה מבצעת מעקב חודשי אחר ביצועי הקופה 
 המתאימות השקעות שוטף באופן בוחנת וכן בה הסיכון
 התשואה את שיבטיחו באופן הקופה לפרופיל ביותר

 .מתאימה סיכון רמת בהינתן, המובטחת

   
 להפסדים סיכון

 מערבות כתוצאה
 קופה לביצועי

 

הינה  על קופות הגמל המנוהלות על ידהמידת ההשפעה של גורמי הסיכון על החברה המנהלת ו

הערכת החברה בהתחשב בהיקף ובמאפייני פעילותה נכון למועד דוח זה. שינויים במאפייני 

 הפעילות ו/או בתנאי השוק עשויים לשנות את מידת ההשפעה. 

לפירוט בדבר גורמי הסיכון, מדיניות ניהול הסיכונים, תהליכי העבודה, אופן ניהול הסיכונים 

 חות הכספיים.לדו 22והבקרות הקיימות, ראה באור 

 2018בדצמבר  31נכון ליום  הסכמי שיתוף פעולהו כמים מהותייםהס .18

רגיל, בהתקשרויות שונות המסדירות, בין היתר, זכויות העסקים הבמהלך  החברה מתקשרת

ו/או אפשרויות לביצוע שיתופי פעולה בין הצדדים השלישיים כאמור לבין החברה. להלן 

  שיתוף פעולה:פירוט הסכמים מהותיים והסכמי 

 

 הסכם שירותים והשתתפות בהוצאות .18.1

(בהמשך לאמור  , וביניהן החברהאקסלנס ת, הגיעו החברות בקבוצ2004החל משנת 

, ), הועברו מלוא מניות החברה לידי הפניקס ביטוח2017בינואר  1 ביום, 1.1.3 בסעיף 

") שירותים אקסלנסלהסכמה לפיה, חברת אקסלנס נשואה שירותים בע"מ (להלן: "

 בלתמק החברה, 31.12.2018 ליום נכון .תעניק לחברות בקבוצה שירותי תפעול שונים

בגין השירותים משלמת נשואה שירותים בע"מ בעיקר שירותי מחשוב.  מאקסלנס

החברה לאקסלנס שירותים תשלומים המחושבים על בסיס ההוצאות שנבעו מהשירותים 

  לדוחות הכספיים. 21 אורב ראה נוספים לפרטיםכאמור שנצרכו על ידי החברה. 



59 
 

 

 

 השקעות בע"מאקסלנס  -קשורמצד  ההלווא הסכם .18.2

 מיליוני 337-כבהיקף של מאקסלנס השקעות בע"מ הוענקה לחברה הלוואה  2007 בשנת

 13רוט נוסף ראה באור . לפילצורך רכישת קופות הגמל מבנק מזרחי טפחות בע"מ ₪

 לדוח הכספי.

 

 קופות גמל וקרנות השתלמות עם בנק מזרחי םהסכ .18.3

נחתם הסכם תפעול בין בנק מזרחי לבנק בין החברה, לפיו בנק מזרחי ייתן  2007בשנת 

העמיתים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהול  לחשבונותלחברה שירותי תפעול 

 תקופת הוארכה הדוח תקופת במהלךהחברה, בתמורה לדמי תפעול חודשיים. 

  .יםהכספי ותלדוח 25 באור ראהנוספים  לפרטים. ההתקשרות

 

 השקעות ניהול הסכם לקבלת שירותי  .18.4

קבלת שירותי התקשרה עם הפניקס השקעות (צד קשור) להחברה ח במהלך תקופת הדו

שבניהול החברה, כנגד תשלום חודשי. וקרן ההשתלמות השקעות בגין קופת הגמל ניהול 

 21 באור ראהנוספים  לפרטים .הוארכה תקופת ההתקשרות תקופת הדוחבמהלך 

 .יםהכספי ותלדוח

 

 "מבע פנסיוני לביטוח סוכנות אקסלנס סוכן הסכם .18.5

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

 בתנאיהמנוהלים על ידי החברה,  החיסכוןלשיווק מוצרי  בהסכם, מקבוצת אקסלנס

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

 לדוחות הכספיים.

 

 הסכמי הפצה עם התאגידים הבנקאיים .18.6

בהסכמי הפצה להפצת קופות הגמל שבניהולה עם מרבית התאגידים התקשרה החברה 

הבנקאיים בישראל. ככלל, בגין שירותי הייעוץ הפנסיוני תשלם החברה לכל אחד מן 

 -וח זה הנלמועד הגשת דומרבי, אשר נכון ההתאגידים הבנקאיים עמלת הפצה בשיעור 

מסך נכסי העמיתים המיועצים על פי הכללים הקבועים בתקנות הפיקוח על  0.25%

). ההתקשרות הנה 2006-שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה, התשס"ו 

לתקופה בלתי מוגבלת אולם כל צד רשאי להביא את ההתקשרות לידי סיום בהתאם 

 .הכספיים לדוחות 25 אורב ראה נוספים לפרטיםכאמור. לתנאים המפורטים בהסכמים 
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 מדדים אחרי לעקיבה ומסחר ביצוע שירותי מתן הסכם .18.7

(להלן:  (צד קשור) "מבע אחזקות סל תעודות.ס.ם. ק התקשרה עם חברת החברה

.ס.ם לחברה, בין היתר, שירותי ביצוע ומסחר לעקיבה קלפיו תעניק  בהסכם ").ס.םק"

.ס.ם תמורה חודשית לקביצוע מלוא השירותים תשלם החברה  בגיןאחרי מדדים. 

 21נוספים ראה באור  לפרטים המדד. עוקביהנגזרת מסך הנכסים המנוהלים במסלולים 

 לדוחות הכספיים.

 

 הסכם שירותים .18.8

הכוללים  םשירותיהתקשרה עם הפניקס ביטוח לקבלת החברה ח במהלך תקופת הדו

חשבות שכר,  שירותיתפעול השקעות,  שירותיניהול סיכונים,  שירותי, בין היתר

 נוספים ושירותיםמנהל ולוגיסטיקה  שירותי, שירותי מכירות, משפטי ייעוץ שירותי

 ביטוח להפניקס משלמת החברה, כאמור השירותים בגין. הצדדים בין בהסכם כמפורט

 הפניקס של הרלבנטיים לעובדיה ישיר באופן שכר משלמת נהואי רבעוןתמורה אחת ל

 לדוחות הכספיים. 21נוספים ראה באור  לפרטים .ביטוח

 

 לאומי תפעול הסכם .18.9

תפעול בין הפניקס פנסיה  הסכםהוסב לחברה  1.1.2017, ביום 13 לאמור בסעיף  בהמשך

לחברה שירותי  נותנת") לפיו לאומי לאומילבין לאומי שירותי שוק ההון בע"מ (להלן: "

של החברה (למעט לניהולה  הועברופנסיה ש הפניקסתפעול לחשבונות העמיתים בקופות 

בגין קופת הגמל וקרן ההשתלמות בניהול אישי), בתמורה לדמי תפעול חודשיים (להלן: 

של  מניהולהמוזגו קופות הגמל שהועברו  2018בינואר  1, ביום כן"). הסכם התפעול"

הפניקס פנסיה לניהולה של החברה עם יתר קופות החברה ובהתאם לכך במועד זה 

 לדוחות הכספיים. 25נוספים ראה באור  פרטיםל הסתיים הסכם התפעול.

 

 מלמ תפעול הסכם .18.10

תפעול גמל בע"מ (להלן:  מלמ, הוסב לחברה הסכם תפעול בין הפניקס פנסיה לבין כן

נותנת לחברה שירותי תפעול לחשבונות העמיתים בקופת הגמל ובקרן  מלמ") לפיו מלמ"

 לפרטיםבתמורה לדמי תפעול חודשיים. , החברה שבניהול אישי הולההשתלמות בני

 .הכספיים לדוחות 25 באור ראה נוספים

 

 במשותף העסקה הסכמי .18.11

 מוצרי שיווק לצורך עובדים השאלות מיהסכ םמיקיי הפניקס תקבוצ פעילות מסגרתב

 . ותפעול הקבוצה
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 ביטוח הפניקס -צד קשורל הלוואה הסכם .18.12

במסגרת ניהול כספי הנוסטרו של  להפניקס ביטוח הלוואהחברה הקה יהענ 2018 בשנת

. מסגרת ההלוואה הינה עד לגובה כספי הנוסטרו של החברה שהם מעבר להון החברה

. נקבעה בהסכם בין הצדדיםמהחברה ע"פ דין ועד למגבלה שהנדרש העצמי המינימאלי 

   לדוח הכספי. 24לפירוט נוסף ראה באור עודכן ההסכם האמור.  2019במהלך שנת 
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 יבטי ממשל תאגידיה': דפרק 

  המנהלת החברה של הדירקטורים .19

 .029589751 , מס' ת.ז.: דניאל כהןשם ושם משפחה:  .19.1

 .1972 :שנת לידה

 תימורים.  מען:

 .ישראלית הנתינות:

 .לא חברותו/ה בועדות הדירקטוריון:

 לא. – נציג חיצוני

משנה כן. – האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין

למנכ"ל ומנהל תחום חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים בפניקס חברה לביטוח בע"מ; 

 .מכהן כדירקטור בחברות מקבוצת הפניקסמנכ"ל הפניקס פנסיה; 

 .2018נובמבר  מועד תחילת הכהונה כדירקטור:

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור: 

אוניברסיטת בן גוריון  -) במדעי ההתנהגות, ניהול וכלכלהBAתואר ראשון ( -השכלתו

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב. -) במנהל עסקיםMBAבנגב; תואר שני (

משנה  ;"מבע והשתלמות גמל אקסלנסבחברת  דירקטוריון"ר יו: היום–התעסקותו

קס חברה לביטוח בע"מ; למנכ"ל ומנהל תחום חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים בפני

ומנהל משנה למנכ"ל  :בעבר; דירקטור בחברות מקבוצת הפניקס. מנכ"ל הפניקס פנסיה

כלל ה ,, כלל חברה לביטוח בע"מ; יו"ר דירקטוריוןמערך הלקוחות וחטיבת הבריאות

 .בע"מ הראשון

 .לא –האם הוא/היא בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד 

 .028017523: , מס' ת.ז.נאמן (מני) מנחם: שם ושם משפחה .19.2

 .1970 שנת לידה:

 שוהם. 40לכיש מען: 

 ישראלית.הנתינות: 

 לא.חברותו/ה בועדות הדירקטוריון: 

 לא. בעל כשירות מקצועית.נציג חיצוני: 

 כן. סמנכ"ל–האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין 

בהפניקס אחזקות; סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ראשי, ומזכיר החברה  יועץ משפטי ,בכיר

 דירקטור בחברות מקבוצת הפניקס; ביטוח בהפניקס וקצין ציותמזכיר החברה 
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מרכזי  120שהעיקריות שבהן: אקסלנס השקעות בע"מ, גמא ניהול וסליקה בע"מ ועד 

ניהול ונאמנות  הפניקס פנסיה ואיסופ שירותי; מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ

 בע"מ.

 .2017 ינוארמועד תחילת הכהונה כדירקטור: 

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור: 

) LLBתואר ראשון (אוניברסיטת בר אילן;  –ם י) במשפטLLMתואר שני ( -השכלתו

 .  אוניברסיטת בר אילן –במשפטים 

יועץ סמנכ"ל בכיר, דירקטור בחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ; : היום -התעסקותו

סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ראשי, מזכיר החברה וקצין ; משפטי ומזכיר הפניקס אחזקות

שהעיקריות שבהן: אקסלנס  דירקטור בחברות מקבוצת הפניקס; ציות בהפניקס ביטוח

גורים לאוכלוסיה המבוגרת מרכזי מ 120השקעות בע"מ, גמא ניהול וסליקה בע"מ ועד 

"ד עועבר: שותף במשרד ב. הפניקס פנסיה ואיסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ.בע"מ; 

 ;הרצוג פוקס נאמן

 לא. –האם הוא/היא בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

 .032315517: , מס' ת.ז.רץושו אלי: שם ושם משפחה .19.3

 .1975שנת לידה: 

 , יהוד.10 יעקב בר סימנטוב מען:

 ישראלית. הנתינות:

 לא. חברותו/ה בועדות הדירקטוריון:

 לא. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.–נציג חיצוני 

 משנהכן. –האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין 

ובחברות נוספות בקבוצת  ביטוחהפניקס בו אחזקותהפניקס ומנהל כספים בלמנכ"ל 

 דירקטור בחברות בקבוצת הפניקס שהעיקריות שבהן: הפניקס השקעות ;סהפניק

מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ, הפניקס סוכנויות ביטוח  120, עד ופיננסים

תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ; קסם קרנות נאמנות  םקס בע"מ, הפניקס פנסיה, 1989

השקעות בע"מ; חבר ועדת השקעות ) בע"מ ואקסלנס 2009הפניקס גיוסי הון ( בע"מ;

 נוסטרו.

 .2017 ינואר מועד תחילת הכהונה כדירקטור:

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור: 

בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון  )B.Aתואר ראשון (רואה חשבון;   -השכלתו

 ), אוניברסיטת בר אילן.M.Aבנגב ומוסמך במנהל עסקים (
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למנכ"ל  משנהדירקטור בחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ; : היום -התעסקותו

; ובחברות נוספות בקבוצת הפניקס הפניקס ביטוחבו אחזקותהפניקס ומנהל כספים ב

, עד ופיננסים דירקטור בחברות בקבוצת הפניקס שהעיקריות שבהן: הפניקס השקעות

בע"מ,  1989אוכלוסיה המבוגרת בע"מ, הפניקס סוכנויות ביטוח מרכזי מגורים ל 120

 קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ; קסם קרנות נאמנות בע"מ; הפניקס פנסיה,

 ) בע"מ ואקסלנס השקעות בע"מ; חבר ועדת השקעות נוסטרו.2009הפניקס גיוסי הון (

, מנהל מערך : חשב השקעות ומנהל כספים בחברות בנות מקבוצת הפניקסבעבר; 

 יישומים ארגוניים באגף מערכות מידע של הפניקס ביטוח.

 לא. –האם הוא/היא בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

 .033029570: ת.ז., מס' גרייב'ואן רג שם ושם משפחה: .19.4

 .1976 שנת לידה:

 .נצרת, 3/4077' רח מען:

 ישראלית. הנתינות:

 לא. חברותו/ה בועדות הדירקטוריון:

 לא. – נציג חיצוני

"ל סמנככן. – האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין

 .ביטוח בהפניקסבכיר, מנהל מוצרי ביטוח חיים 

 .8.6.2017 מועד תחילת הכהונה כדירקטור:

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור: 

; אונו האקדמית הקריה -במימון התמחות, עסקים מנהלב )MBA( תואר שני  -השכלתו

 .בירושלים העברית האוניברסיטה -בכלכלה ראשון תואר

"ל בכיר, סמנכדירקטור בחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ; : היום -התעסקותו

 ההון שוק אגף על לממונה כירב גןס: בעבר ביטוח. בהפניקסמנהל מוצרי ביטוח חיים 

 .ייזום מקורות בחברת האוצר משרד מטעם דירקטור; האוצר במשרד

 לא. –האם הוא/היא בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

 .28029767: , מס' ת.ז.מור אורי: שם ושם משפחה .19.5

 .1970: שנת לידה

 אור יהודה. 3הדקל  מען:

 ישראלית. הנתינות:

 .השקעות ועדת חבר. ביקורתועדת  חבר חברותו/ה בועדות הדירקטוריון:

 . בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.כן– נציג חיצוני
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 . לא– האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין

 .17.4.2013: מועד תחילת הכהונה כדירקטור

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור: 

 שני תואראוניברסיטת בן גוריון;  -ומנהל עסקים  בכלכלה) BA( ראשון תואר  -השכלתו

)MAאוניברסיטת בן גוריון. -) בכלכלה 

בעלים ומנכ"ל דירקטור בחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ;  :היום -התעסקותו

משותף בחברת מור לנגרמן בע"מ; יו"ר דירקטוריון בחברת מ. אביב מפעלי בניה בע"מ; 

; דירקטור ויו"ר ועדת ר ויו"ר ועדת ביקורת בחברת בירמן עצים ופרזול בע"מדירקטו

. בעבר: דירקטור בחברת אלקוברה בע"מ; יקטים בע"מימנרב פרו חברתביקורת ב

מדיקל  - MCS; סמנכ"ל כספים בחברת דירקטור בחברת אנגל משאבים ופיתוח בע"מ

ת אגוז ; דירקטור בחברבע"מ דירקטור בחברת ביונדווקס קומפרישיין סיסטם בע"מ;

 .פיננסים בע"מ

 לא. –האם הוא/היא בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

 .9392176 מס' ת.ז.:, גזית מאירה שם ושם משפחה: .19.6

 .1948 שנת לידה:

 , רמת גן.20 רוזן: מען

 ישראלית. הנתינות:

 ועדת ביקורת.  תחבר: חברותו/ה בועדות הדירקטוריון

 מומחיות חשבונאית ופיננסית. ת. בעלכן– תחיצוני הנציג

 . לא– של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין תא עובדיהאם ה

 .13.5.2015: יתמועד תחילת הכהונה כדירקטור

 תא משמשיבחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם ה הוהתעסקות ההשכלת

 : יתדירקטור

 ;אביב תלאוניברסיטת  - המדינה ומדעי עבודה מודיילב) BA( ראשון תואר  -ההשכלת

 רישיון ניהול תיקי השקעות; רישיון סוכן פנסיוני.

מתנדבת כחברת דירקטורית בחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ;  :היום -ההתעסקות

בעבר: דירקטורית  הועד המנהל של עמותת אחת מתשע למען נשים חולות סרטן השד.

ל פיננסים בטוחה ניירות ערך; דירקטורית, יו"ר ועדת השקעות ויו"ר ועדת ביקורת בכל

 ויו"ר ועדת הביקורת בחברה לניהול קופות גמל ופיצויים של עובדי בנק לאומי.

  לא. –האם היא בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
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 .051446144  מס' ת.ז.:, הורביץ יצחק :שם ושם משפחה .19.7

 .1953:שנת לידה

 גבעתים., 15דוד רמז : מען

 : ישראלית.הנתינות

 ועדת ביקורת.  יו"ר: חברותו בועדות הדירקטוריון

 .יות חשבונאית ופיננסית. בעל מומחכן: ינציג חיצונ

 . לא :האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין

 .16.1.2019: מועד תחילת הכהונה כדירקטור

רונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האח

 דירקטור: 

 אוניברסיטה העברית. ה -) בכלכלהBAתואר ראשון ( -השכלתו

 דירקטור חיצוני דירקטור בחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ; :היום -התעסקותו

ה לאישור דוחות ועדה; יו"ר ועדת ביקורת בהפניקס פנסיה; חבר פנסיהבחברת הפניקס 

 .פנסיית נכות בהפניקס פנסיהמקבלי מעקב אחר ל הועדהבהפניקס פנסיה; חבר  כספיים

פניקס קרנות חברת הב , חבר ועדת ביקורת וחבר ועדת מאזןדירקטור חיצוני: בעבר

 טוח.ביפניקס הנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות ב; משפנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ

 לא. :בתאגידהאם הוא/היא בן/בת משפחה של בעל עניין אחר 

 ישיבות דירקטוריון. 9 תקיימוה 2018בשנת 

 

 ח:לכהן לאחר ובמהלך תקופת הדו חברי דירקטוריון שחדלו

 . 054773080.: מס' ת.ז, בני שיזף: שם ושם משפחה .א

 .31.10.2018מועד סיום כהונה: 

  . 007970197.: מס' ת.ז, אברמוביץ משה: שם ושם משפחה .ב

  בגוף מוסדי אחר. מינוי בשל לכהן חדל .3.10.2018מועד סיום כהונה: 
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 נושאי משרה .20

 .049037930.: מס' ת.ז, קיסוס אורי: שם ושם משפחה .20.1

 .1981: שנת לידה

 : מנכ"ל.התפקיד שהוא ממלא בחברה

 לא.: התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד או בבעל עניין בו

 ? לא.בעל ענייןהאם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה או של 

 השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: 

המרכז הבינתחומי הרצליה; תואר  -תואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק -תוהשכל

 .המרכז הבינתחומי הרצליה -ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון וניהול סיכונים

מנהל עסקים ראשי בחברה; עוזר מנכ"ל הפניקס אחזקות; מנהל מחלקת  -ניסיונו העסקי

 ; מנהל דסק פלטינום בפסגות בית השקעות.לאומי מערך יועצים בפסגות בית השקעות

 .2018ינואר  :התאריך שבו החלה כהונתו

 .038723912: מס' ת.ז., ניר-פקר הדס: שם ושם משפחה .20.2

 .1976 שנת לידה:

 מנהלת כספים. בחברה: תא ממלאיהתפקיד שה

 לא.: בחברת בת של התאגיד או בבעל עניין בו תא ממלאיהתפקיד שה

 לא. משפחה של נושא משרה או של בעל עניין? תעניין בחברה או ב תא בעליהאם ה

 העסקי בחמש השנים האחרונות:  הוניסיונ ההשכלת

טה העברית האוניברסי -תואר שני במנהל עסקים, התמחות בניהול פיננסי -התהשכל

האוניברסיטה העברית ירושלים; בעלת  -ירושלים; תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה

 רישיון רואה חשבון.

מנהלת כספים בתמיר פישמן ושות'; דירקטורית בתמיר פישמן קרנות  -ניסיונה העסקי

 נאמנות.

  .2017פברואר : ההתאריך שבו החלה כהונת
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 .066241100: מס' ת.ז., צינמן אלדדשם ושם משפחה:  .20.3

 .1982שנת לידה: 

 תפעול.שירות מנכ"ל סהתפקיד שהוא ממלא בחברה: 

 לא.התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד או בבעל עניין בו: 

 האם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה או של בעל עניין? לא.

 השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: 

 המכללה האקדמית תל אביב יפו. -ראשון בכלכלה ומנהל עסקיםתואר  -תוהשכל

אפ.אמ.אר; סמנכ"ל תפעול ושירות  תסמנכ"ל תפעול ושירות בחבר -ניסיונו העסקי

 .ופנסיה גמל קופותארוך טווח בפסגות  חיסכוןחטיבת 

 .2018ינואר התאריך שבו החלה כהונתו:  

 .034172809 מס' ת.ז.: ,בדש עידו שם ושם משפחה: .20.4

 .1977 שנת לידה:

 משנה למנכ"ל. התפקיד שהוא ממלא בחברה:

 לא.: התפקיד בחברת בת של החברה המנהלת או בבעל עניין בו

 לא.: האם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה או של בעל עניין

 השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: 

המרכז הבינתחומי  -), התמחות במימוןBA(במנהל עסקים ראשון  תואר -תוהשכל

טעם משרד האוצר; בעל רישיון ניהול תיקים מהרשות מהרצליה; בעל רישיון פנסיוני 

 לניירות ערך.

מנהל  :בעבר; בע"מ 1989הפניקס סוכנויות ביטוח ב: דירקטור היום -ניסיונו העסקי

 . ; סמנכ"ל לקוחות בחברהבחברה; מנהל פרויקטים בחברהמחלקת בנקים 

 .2018 יולי כהונתו: ההתאריך שבו החל

 .027469931 מס' ת.ז.:, ברק דלית: שם ושם משפחה .20.5

 .1974: שנת לידה

 סמנכ"ל סוכנים. :בחברה תא ממלאיהתפקיד שה

 לא. התפקיד בחברת בת של החברה המנהלת או בבעל עניין בו:

 לא. :האם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה או של בעל עניין

 העסקי בחמש השנים האחרונות:  הוניסיונ ההשכלת

 .תעודת גישורבעלת , מכללת עמק יזרעאל -בתקשורת וניהולתואר ראשון  -תההשכל

 .בפסגותמכירות ישירות גמל  ית; סמנכ"לבאנליסט"לית מכירות סמנכ -העסקי ניסיונה

 .2016ינואר  :הכהונת ההתאריך שבו החל
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 .060161239.: מס' ת.ז, ינובסקי אביטל: שם ושם משפחה .20.6

 .1982: שנת לידה

בחברת בת  תא ממלאיהתפקיד שהעסקיפיתוח  מנהלת: בחברה תא ממלאיהתפקיד שה

 לא.של התאגיד או בבעל עניין בו: 

 ? לא.משפחה של נושא משרה או של בעל עניין תעניין בחברה או ב תא בעליהאם ה

 העסקי בחמש השנים האחרונות:  הוניסיונ ההשכלת

באיכות  MA המכון הטכנולוגי לישראל; -מהנדסת תעשייה וניהול BSC -התהשכל

 אוניברסיטת תל אביב. -הסביבה

 מנהלת חטיבת לקוחות ותחום שירות ארגון ושיטות בחברת הייעוץ -ניסיונה העסקי

AVIV AMCG. 

 .2016דצמבר   :ההתאריך שבו החלה כהונת

 .027438274 מס' ת.ז.:, פלד ניר: שם ושם משפחה .20.7

 .1974: שנת לידה

 מנהל מערכות מידע. :התפקיד שהוא ממלא בחברה

 לא.: התפקיד בחברת בת של החברה המנהלת או בבעל עניין בו

 .של בעל עניין: לאהאם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה או 

 השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: 

 האוניברסיטה הפתוחה. -תואר ראשון בניהול וכלכלה -תוהשכל

 מנהל פרויקטים באג"ת פתרונות תוכנה בע"מ. -ניסיונו העסקי

 .2015דצמבר : התאריך שבו החל כהונתו

 .052702008 מס' ת.ז.:, סעאת אתי: שם ושם משפחה .20.8

 .1981: לידהשנת 

 .תכנון ובקרה מנהלת בחברה: תא ממלאיהתפקיד שה

 .לא: התפקיד בחברת בת של החברה המנהלת או בבעל עניין בו

 : לא.משפחה של נושא משרה או של בעל עניין תעניין בחברה או ב תא בעליהאם ה

 העסקי בחמש השנים האחרונות:  הוניסיונ ההשכלת

  .אפיק כללתמתעשיה וניהול,  הנדסאית -התהשכל

 .בחברה טכנולוגיים ויישומים אנליזה תחום מנהלת -העסקי הניסיונ

 .2018ספטמבר : הכהונת ההתאריך שבו החל
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 .037402526 מס' ת.ז.: ציק,-תמר סולל שם ושם משפחה: .20.9

 .1980: שנת לידה

 .שיווק מנהלת: בחברה תא ממלאיהתפקיד שה

 .לא: עניין בוהתפקיד בחברת בת של החברה המנהלת או בבעל 

 : לא.משפחה של נושא משרה או של בעל עניין תעניין בחברה או ב תא בעליהאם ה

 העסקי בחמש השנים האחרונות:  הוניסיונ ההשכלת

) במנהל MBA( תואר שני; אוניברסיטת תל אביב ,תואר ראשון בכלכלה וניהול -התהשכל

 .אוניברסיטת תל אביבעסקים, התמחות במימון, 

 .בע"מ תפקידי ניהול שיווק בקבוצת אקסלנס השקעות -העסקי הניסיונ

 .2018ינואר : הכהונת ההתאריך שבו החל

 .043143395.: מס' ת.ז, מור ויינפלד שם ושם משפחה: .20.10

 .1981: שנת לידה

 .משאבי אנוש מנהלת: בחברה תא ממלאיהתפקיד שה

 .לא: התפקיד בחברת בת של החברה המנהלת או בבעל עניין בו

 לא. משפחה של נושא משרה או של בעל עניין: תעניין בחברה או ב תא בעליהאם ה

 העסקי בחמש השנים האחרונות:  הוניסיונ ההשכלת

התמחות במשאבי אנוש, המכללה האקדמאית  -תואר ראשון במדעי ההתנהגות -התהשכל

 נתניה.

 בקבוצת אקסלנס השקעות בע"מ; מנהלת משאבי אנוש בחברת HRBP -העסקי הניסיונ

 טלדור.

 .2017ינואר  :הכהונת ההתאריך שבו החל

 :השקעותועדת  חברי

 .51255842 מס' ת.ז.:, יעקב רוזן: שם ושם משפחה .20.11

 .1952: שנת לידה

 : ישראלית.הנתינות

 .יו"ר ועדת משנה לאשראיו השקעות ועדת"ר יו: התפקיד שהוא ממלא בחברה

 כן. – נציג/ה חיצוני/ת

 .1.1.2017: השקעות ועדת חברהתאריך שבו החלה כהונתו/ה כ

 לא. –האם הוא/היא עובד/ת של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין

 לא. –האם הוא/היא בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
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 השכלתו/ה והתעסקותו/ה בחמש השנים האחרונות: 

 אוניברסיטת תל אביב.  ,) בכלכלהB.Aתואר ראשון ( –השכלתו 

בקבוצת הפניקס;  יו"ר ועדת משנה לאשראיו יו"ר ועדת השקעות כיום: –התעסקותו 

דירקטור חיצוני, חבר ועדת ביקורת ויו"ר הועדה לאישור דוחות כספיים בהפניקס 

מכון הלאומי פנסיה; חבר ועדת השקעות, אוניברסיטת באר שבע; יו"ר הועד המנהל, ה

בעבר:  ;רוזן י.ר. ייזום והשקעות בע״מון, ויו"ר דירקטורי ; מנכ"ללשיקום נפגעי ראש

יו"ר מנורה מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה בע"מ; יו"ר מנורה מבטחים גמל בע"מ; 

משנה למנכ"ל בנק הפועלים; דירקטור במנורה מבטחים מבטחים קרנות נאמנות בע"מ; 

 פניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ.הודירקטור חיצוני ב ביטוח בע"מ

 .23887276 מס' ת.ז: ,שגיב שרית: שם משפחהשם ו .20.12

 .1968: שנת לידה

 ישראלית.הנתינות: 

 .השקעות ועדת: התפקיד שהיא ממלאת בחברה

 כן. –נציג/ה חיצוני/ת 

2019P5Fפברואר : התאריך שבו החלה כהונתו/ה כדירקטור

4
P. 

 לא. -האם הוא/היא עובד/ת של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין

 לא. -האם הוא/היא בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

 השכלתו/ה והתעסקותו/ה בחמש השנים האחרונות: 

) MBAמוסמכת (; חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב) BA(בוגרת  -השכלתו

במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב; תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב; 

 נאות, אוניברסיטת תל אביב.לימודי תעודה בחשבו

חברת ועדת השקעות בקבוצת הפניקס; מנהלת בחטיבה העסקית,  היום: -התעסקותו

 .בעבר: מנהלת כספים ראשית, נייס בע"מ אמדוקס בע"מ;

  

                                                 
 כחברת ועדת השקעות עמיתים חלף כהונתו של מר זיו גיל.  2019הגב' שרית שגית מונתה בחודש פברואר  4 4
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 .לעיל 19.5 19.5 ראה סעיף  לפירוט "צ).דח( אורי מור מר .20.13

 .00660894.: מס' ת.ז, שלום זינגר: שם ושם משפחה .20.14

 .1946: שנת  לידה

 תל אביב. 11שלמה : בן יוסף מען

 ישראלית.הנתינות: 

 .השקעות ועדת: התפקיד שהוא ממלא בחברה

 כן. – נציג/ה חיצוני/ת

 .4.1.2017: התאריך שבו החלה כהונתו/ה

 לא. –האם הוא/היא עובד/ת של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין

 לא. –האם הוא/היא בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

 השכלתו/ה והתעסקותו/ה בחמש השנים האחרונות: 

 אית חשבון, אוניברסיטת חיפה.ר -השכלתו

זינגר מויסטר ב מנהל שותףחבר ועדת השקעות בקבוצת הפניקס;  :היום -התעסקותו

 חבררוברט מרכוס שמאות בע"מ; ב דירקטור"מ; בע חדרה בנייר דירקטורבע"מ; 

 באביליטי בע"מ.: דירקטור בעבר. לפיתוח א"ת קרן מועצת
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 .058642323.: מס' ת.ז, גרוס שי: שם ושם משפחה .20.15

 .1964: שנת  לידה

 .העין ראש, 1 זית: מען

 ישראלית. הנתינות:

 .השקעות ועדת: התפקיד שהוא ממלא בחברה

 כן. – נציג/ה חיצוני/ת

 .18.5.2017: התאריך שבו החלה כהונתו/ה

 לא. –ה קשורה או של בעל ענייןהאם הוא/היא עובד/ת של התאגיד, חברה בת, חבר

 לא. –האם הוא/היא בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

 השכלתו/ה והתעסקותו/ה בחמש השנים האחרונות: 

הפקולטה  –האוניברסיטה העברית ירושלים ,בכלכלה חקלאית ומנהל B.Sc -השכלתו

 מרכז הבין תחומי הרצליה.ה ,לחקלאות ברחובות; קורס דירקטורים

מנורה מבטחים  ,נוסטרותחום  מנהל; בעבר: : יועץ כלכלי עצמאיהיום  -התעסקותו

חברה הכלכלית ירושלים בע"מ; חבר ועדת ה ,תלוי בלתי דירקטורחברה לביטוח בע"מ; 

מור קרנות נאמנות;  ,השקעות ועדת חבראילון חברה לביטוח בע"מ;  ,נוסטרוהשקעות 

 .םהשקעות (זמני), הדסה ירושלי ועדתיו"ר 

 

 שחדלו לכהן לאחר ובמהלך תקופת הדוח: ועדת השקעותחברי 

 .058831645.: מס' ת.ז, זיו גיל: שם ושם משפחה

 .24.2.2019 מועד סיום כהונה:

 

  .2018פעמים בשנת  71הועדה התכנסה 
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 :הפניקס קבוצת עובדי שהינם לחברה שירותים הנותנים נוספים משרה ושאינ

 
 034456921.ז. ת, שץ ניר  םש 

 .1977  לידה שנת 

 היועץ המשפטי ומזכיר החברה.  התפקיד שהוא ממלא בחברה 

התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של  
 או בבעל עניין בו  החברה

 פניקס פנסיה.ההיועץ המשפטי ומזכיר החברה ב 

 
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  

 אחר או של בעל עניין
 לא. 

וניסיונו העסקי בחמש השנים השכלתו  
 האחרונות

  - תואר ראשון במשפטים ובכלכלה -תוהשכל 
  אוניברסיטת ת"א.

היועץ המשפטי ומזכיר החברה  -העסקי סיונוינ
;  פניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מהב

מנורה מבטחים בהיועץ המשפטי ומזכיר החברה 
 מנורה מבטחים גמל בע"מ. בפנסיה בע"מ ו

 
 .2017ספטמבר   שבו החלה כהונתו  התאריך 

    

    

 59601336, ת.ז. רועי יקיר  םש 

 .1965  לידה שנת 

 .ראשי מנהל השקעות  התפקיד שהוא ממלא בחברה 

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של  
 או בבעל עניין בו  החברה

מנהל השקעות ראשי  ;אחזקותהפניקס  משנה למנכ"ל 
הפניקס אחזקות בע"מ; של חברות בקבוצת הפניקס: 

מנכ"ל  ;ופיננסים , הפניקס השקעותביטוח הפניקס
דירקטור חליף באקסלנס  ;ופיננסים הפניקס השקעות

בחברות מהדרין בע"מ והשקעות בע"מ, דירקטור ב
 .בקבוצת הפניקס

 
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  

 בעל ענייןאחר או של 
 .לא 

השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים  
 האחרונות

תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני  – תוהשכל 
 במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.

מנהל השקעות ראשי של קבוצת  -נו העסקיניסיו
 ;מנכ"ל הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ הפניקס;

 .מנהל השקעות ראשי בקבוצת הפניקס
 

 .2017ינואר   שבו החלה כהונתו  התאריך 

    
 

    

 028722213, ת.ז לעמית נתנא  םש 
 .1971  לידה שנת 
 .מנהל סיכונים  התפקיד שהוא ממלא בחברה 
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של  

 או בבעל עניין בו  החברה
מנהל סיכונים וממונה על האכיפה הפנימית סמנכ"ל,  

מנהל סיכונים וממונה על האכיפה  ;אחזקותהפניקס ב
ובחברות בנות בקבוצת ביטוח הפניקס הפנימית ב

    הפניקס.
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  

 אחר או של בעל עניין
 לא 

השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים  
 האחרונות

כלכלה וניהול, האוניברסיטה הפתוחה;  –תוהשכל 
 חשבונאות, אוניברסיטת תל אביב.  –תואר שני במימון

הפניקס אחזקות מנהל סיכונים ב -נו העסקיניסיו
 . והפניקס ביטוח

 .2017ינואר   שבו החלה כהונתו  התאריך 
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 מדיניות תגמול בחברה המנהלת .21

  מדיניות התגמול של החברה .21.1

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

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

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

 אישר 2018 ביוני 20 וםבילחוזר מדיניות תגמול ולחוזר המשלים,  בהתאם"). המשלים

מדיניות התגמול מבוססת  .החברה של התגמול מדיניות עדכון את החברה דירקטוריון

וכן על סדרה של  חברההבעיקרה על התוצאות הרב שנתיות, תשואה להון שתשיג 

העבודה  פרמטרים אישיים המותאמים לנושאי המשרה השונים המבוססים על תוכניות

באתר החברה, מפורסמת  החברה של התגמול מדיניותשיקבע הדירקטוריון מדי שנה. 

 .https://www.xnes.co.il/pension/About/information.aspxבכתובת: 

 תכנית תמרוץ לעובדי השקעות  .21.2

בהתאם לחוזר הממונה אשר הנחה לקבוע מדיניות תגמול לעובדי השקעות, ובהתאם 

למדיניות התגמול, קיימת בחברה ובהפניקס השקעות תכנית תגמול רב שנתית לתגמול 

עובדי השקעות הבאה לאזן בין מרכיבי התגמול הקבוע והמשתנה וכן לתת ביטוי לרמת 

השונים. החברה משתתפת בתגמול עובדי הסיכון בה הושגו התשואות בערוצי ההשקעות 

. התוכנית מבוססת על סדרה השקעות הפניקסההשקעות בהתאם להסכם שבין החברה ל

של פרמטרים ורווחיות המבוססים ככלל על תוצאות רב שנתיות מצטברות של שלוש 

שנים, התוצאות באפיקי ההשקעה השונים בהשוואה למתחרים תוך התייחסות לרמת 

הסיכון היחסית באפיקים השונים על סדרה של פרמטרים, ורמת הסיכון היחסית. 

מול לעובדי ההשקעות ראה: לפרטים בדבר מדיניות התג

18Thttps://www.xnes.co.il/pension/About/information.aspx18T. 

 ים בכירים ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה ועובד .21.3

החברה נכללת במסגרת הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנרכשה 

כן העניקה החברה כתבי שיפוי ופטור -ידי הפניקס אחזקות עבור כל הקבוצה. כמו-על

 לנושאי משרה בחברה. 

 תכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה .21.4

ת תגמול לעובדים ולנושאי אחזקות בע"מ תוכני הפניקסאימצה  2018בחודש דצמבר 

כתבי אופציה, לא רשומים למסחר, הניתנים  4,531,559משרה לפיה ניתן להקצות עד 

 אחזקות הפניקסש"ח ע.נ. כל אחת של  1מניות רגילות בנות  4,531,559למימוש לעד 

 אחזקות פניקסעובדים של ה 84על פי המתאר שאושר, האופציות מוצעות לעד "מ. בע

של הפניקס  ושל חברות קשורותהפניקס אחזקות בע"מ  שלת בנות , של חברו"מבע

 .אחזקות בע"מ

https://www.xnes.co.il/pension/About/information.aspx
https://www.xnes.co.il/pension/About/information.aspx
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אימצה החברה תכנית תגמול לעובדים ולנושאי משרה על פיה העניקה  2019בחודש ינואר 

ללא תמורה, לעובדים ונושאי  ,"מבע אחזקות הפניקס של הכתבי אופצי 51,500החברה 

 המשרה בה. 
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  הדיווח בשנת התגמולים פירוט .א

 )1תגמולים בעבור שירותים ( פרטי מקבלי התגמולים

 תפקיד שם סה"כ
היקף 
 משרה

 
שיעור *

החזקה בהון 
 מענק **שכר התאגיד

 
תשלום 
מבוסס 
 דמי שכירות דמי ניהול מניות

 רועי יקיר
)1( 

 החברה של ראשי השקעותמנהל 
"ל למנכ משנה הפניקסקבוצת ושל 

 הפניקס"ל ומנכהפניקס ביטוח, 
 ופיננסים בע"מ השקעות

 2,356 - - - 750 1,606 0.02% מלאה

בני שיזף 
)2( 

 ומשנה"ל הפניקס פנסיה מנכ
 ביטוח הפניקסלמנכ"ל 

 1,240 - - - 300 941 0% מלאה

אורי 
 קיסוס

)3( 

מנכ"ל אקסלנס גמל והשתלמות 
 בע"מ

 1,076    111 965 0% מלאה

 עידו בדש
)4( 

משנה למנכ"ל אקסלנס גמל 
 והשתלמות בע"מ

 985    448 537 0% מלאה

עמית 
 )5נתנאל (

מנהל הסיכונים ראשי של החברה 
 ושל"ל בהפניקס ביטוח; סמנכ

 .הפניקס קבוצת
 915 - - - 125 790 0% מלאה

 ביטוח, כאשר הכוונה בטבלה שלעיל במונח "שיעור החזקה בהון התאגיד" היא להחזקת בחברת הפניקס החזקות בע"מ."מ נמצאת בשליטה מלאה של הפניקס בע והשתלמות גמל אקסלנס(*)
 (**)השכר כולל תשלום המחויב על פי הסכם העסקה שאינו תלוי יעדים ו/או שיקול דעת.
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 :הערות לנתונים שבטבלה

רכיב השכר הנקוב כולל את כל הרכיבים הבאים: שכר חודשי, זכויות סוציאליות, הפרשות 

 סוציאליות ונלוות כמקובל, וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד. 

 

ר רועי יקיר, משנה למנכ"ל חברת הפניקס אחזקות והפניקס ביטוח מ )1(

הפניקס כמנהל השקעות ראשי של קבוצת  2013שנת מכהן החל מ

כמנהל השקעות  2017וכמנכ"ל הפניקס השקעות והחל מחודש ינואר 

ראשי של החברה. שכרו של מר יקיר המופיע בטבלה שלעיל משולם על 

משלמת את חלקה בשכרו במסגרת החברה , כאשר השקעות הפניקסידי 

לבין הפניקס השקעות. השכר המוצג החברה שבין  שירותיםהסכם 

מהשכר המשולם למר יקיר ולא מהווה את  100%בטבלה לעיל מהווה 

בלבד. השכר המיוחס בפועל לטובת נושא  החברההמשולם על ידי  השכר

ש"ח לחודש צמוד למדד  97,000מר יקיר המשרה אינו מהותי. שכרו של 

, על בסיס רבעוני. כמו 2013המחירים לצרכן הידוע בסוף חודש אפריל 

למענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול של החברה  יקיר מרכן זכאי 

. עם סיום העסקת ביטוחהפניקס ובהתאם לשיקול דעתו של מנכ"ל 

המנהל בחברה, מכל סיבה שהיא, למעט בנסיבות השוללות תשלום 

יקיר לתקופת הסתגלות בת ארבעה  מרפיצויי פיטורין, יהיה זכאי 

ההסתגלות יהיה חודשים למן תום תקופת ההודעה המוקדמת, בתקופת 

למשכורת לרבות כל ההטבות והתנאים הנלווים בהסכם.  יקיר מרזכאי 

כמו כן זכאי המנהל להפרשות סוציאליות, תנאים נלווים והחזר 

 הוצאות כמקובל למנהלים במעמדו. 

מנכ"ל הפניקס פנסיה ומשנה , אשר כיהן בתקופת הדוח כמר בני שיזף )2(

כמנהל תחום  2008ספטמבר החל מחודש  כיהןלמנכ"ל הפניקס ביטוח 

מכהן  2015החל מחודש מאי כיהן , ך טווח בהפניקס ביטוחחיסכון ארו

ומכהן החל מחודש  משרה 50%גם כמנכ"ל הפניקס פנסיה בהיקף של 

השכר המוצג בטבלה לעיל . כיו"ר דירקטוריון החברה 2017ינואר 

שכרו של מר בני מהשכר המשולם למר שיזף בקבוצה.  100%מהווה 

ש"ח לחודש צמוד למדד המחירים לצרכן  48,300 בתקופת הדוח זףשי

 , בתקופת הדוח, על בסיס שנתי. כמו כן2008הידוע בסוף חודש מאי 

למענק שנתי בהתאם למדיניות החברה ובהתאם  היה מר שיזףזכאי 

לשיקול דעתו של מנכ"ל הפניקס ביטוח, לעניין זה נקבע בהסכם 

 384ה זכאי המנהל לא יפחת מסך של ההעסקה כי המענק השנתי לו יהי

לשנה צמוד למדד ("המרכיב הקבוע של המענק"), חלק יחסי של ₪ אלפי 

המרכיב הקבוע של המענק ישולם מידי רבעון. כמו כן זכאי המנהל 

להפרשות סוציאליות, תנאים נלווים והחזר הוצאות כמקובל למנהלים 

כהונתו כמנכ"ל  מר בני שיזף סיים את 2018במעמדו. בחודש נובמבר 

 החברה וכן, ביתר תפקידיו בקבוצה.
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 2017מר אורי קיסוס, מנכ"ל החברה, החל את תפקידו בחברה ביוני  )3(

מכהן כמנכ"ל החברה.  2018כמנהל עסקים ראשי, והחל מחודש ינואר 

ש"ח לחודש. כמו כן, זכאי  45,000שכרו של מר קיסוס לתקופת הדוח 

התגמול של החברה ובהתאם  המנהל למענק שנתי בהתאם למדיניות

לשיקול דעת והחלטת דירקטוריון החברה. כמו כן זכאי מר קיסוס 

להפרשות סוציאליות, קרן השתלמות, תנאים נלווים והחזר הוצאות 

כמקובל למנהלים במעמדו. עם סיום העסקתו של מר קיסוס בחברה, 

יה מכל סיבה שהיא, למעט בנסיבות השוללות תשלום פיצויי פיטורין, יה

חודשים. בתקופת ההודעה  3זכאי המנהל לתקופת הודעה מוקדמת בת 

למשכורת לרבות כל ההטבות והתנאים  מר קיסוסהמוקדמת יהיה זכאי 

 הנלווים בהסכם.

כמשנה למנכ"ל.  2018, משנה למנכ"ל, מכהן החל מיולי מר עידו בדש )4(

לתגמול  מר בדשלחודש. כמו כן, זכאי ₪  30,000שכרו של מר עידו בדש 

להפרשות בנוסף, זכאי מרק בדש משתנה חודשי תלוי ביצועים. 

סוציאליות, קרן השתלמות, תנאים נלווים והחזר הוצאות כמקובל 

 למנהלים במעמדו.

מר עמית נתנאל, מנהל הסיכונים הראשי של קבוצת הפניקס, מכהן  )5(

שכרו החברה. גם כמנהל הסיכונים הראשי של  2017החל מחודש ינואר 

, ביטוח הפניקסמשולם על ידי  שלעילר נתנאל המופיע בטבלה מ של

שבין  שירותיםמשלמת את חלקה בשכרו במסגרת הסכם החברה כאשר 

 100%לבין הפניקס ביטוח. השכר המוצג בטבלה לעיל מהווה החברה 

מהשכר המשולם למר נתנאל בקבוצה ולא מהווה את המשולם על ידי 

טובת מר נתנאל אינו מהותי. בלבד. השכר המיוחס בפועל ל החברה

ש"ח לחודש צמוד למדד המחירים לצרכן  44,500מר נתנאל שכרו של 

 מר, על בסיס שנתי. כמו כן, זכאי 2012הידוע בסוף חודש אוגוסט 

נתנאל למענק שנתי בהתאם למדיניות החברה ובהתאם לשיקול דעתו 

ליות, להפרשות סוציא נתנאל מרשל מנכ"ל הפניקס ביטוח. בנוסף זכאי 

 תנאים נלווים והחזר הוצאות כמקובל למנהלים במעמדו.
 

 תגמול דירקטורים .ב

לדירקטורים של החברה בגין כהונתם בדירקטוריון של  2018תגמולי החברה בשנת 

אלפי ש"ח. הגמול הניתן לדירקטורים בחברה הינו  350החברה עמדו על סך כולל של 

 .2000-ס"התש), חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים( החברות תקנותל התאםב

 
 מבקר פנים  .22

איליה  מר .החברה של הפנים כמבקר איליה מאיר מרמכהן  2018 בינואר 1 מיום החל

. הולצמןמעניק את שירותיו כנותן שירות חיצוני לחברה מטעם משרד רו"ח רוזנבלום 

 קבוצתבפנים בחברות נוספות  יכמבקר יםמשמש הולצמן רוזנבלוםרו"ח  משרדב שותפים
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 הון גיוסי והפניקס פנסיה הפניקס, ביטוח הפניקס, אחזקות הפניקס: להלן, הפניקס

 למיטב. חברהב איליה מאיר של תפקידויוצרים ניגוד עניינים  אינם אלו םתפקידי. "מבע

מחזיק בני"ע של החברה או גוף  והפנים אינ מבקר, הדיווח למועד נכון, החברה ידיעת

 קשור אליה.

 
העבודה של ביקורת הפנים מובאת לדיון מידי שנה בוועדת הביקורת של החברה  תכנית

 ועדתידי -על שאושרה כפי, 2018ביקורת הפנים של החברה לשנת  תכניתידה. -ומאושרת על

שעות ביקורת  3,500היקף של  לעומת זאת ,ביקורת שעות 3,400 של היקף על עמדה, הביקורת

 הערכת את, היתר ביןפיהם נקבעת תכנית הביקורת כוללים, -על השיקולים. 2017 בשנת

 לקביעת הסיכונים סקר עדכון על, היתר בין, המבוססת, הפנים מבקר של העדכנית הסיכונים

ביקורת פנימית ושל גורמי בקרה  חותדו ממצאי, הפנימית הביקורת של דהעבו תכנית

וביקורת אחרים, והכל תוך תאום עם הנהלת החברה וביצוע התאמות לאור שינויים 

פי -הפנים פועל בעריכת הביקורת על מבקררגולטוריים, שינויים במבנה החברה וצרכיה. 

תקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנים, ובהתאם להוראות הדין. למבקר הפנים גישה 

 שית, מתמדת ובלתי אמצעית למסמכים, ולמערכות החברה.חופ

 
 להערכת .(כולל מע"מ) ₪ אלפי 234-כ של לסך הפנים מבקר עלות הסתכמה 2018 בשנת

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

 מבקר תגמול גובה לבין הפנימית הביקורת ממצאי בין, עקיף או ישיר, קשריצוין כי לא קיים 

 .הפנים

 
  מבקר חשבון רואה .23

  משמש כרואה החשבון החיצוני של החברה  שבוןח רואי קסיררפורר גבאי את  קוסט משרד

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

 

 ): , כולל מע"מ₪אלפי ב( 2017-2018רו"ח המבקר לשנים ששולם ל הכוללשכר ה

 2017 2018 

 281 281 ביקורת שירותי בגין שכר

 19 19 מיוחדים מס שירותי בגין שכר

 59 85 *אחרים שירותים בגין שכר

ושירותי ייעוץ  SOX-ל בנוגע שירותים למתן בעיקר מתייחסים 2018-ו  2017 יםבשנ*שירותים אחרים 

 .נוספים

 
 הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות הבקרה הפנימית על  .24

הכספים של החברה המנהלת העריכו לתום  תומנהלהנהלת החברה המנהלת בשיתוף המנכ"ל 

והקופות  של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת האפקטיביותאת תקופת הדיווח 

, כי לתום תקופה הסיקוכספים ה תומנהל. על בסיס הערכה זו, מנכ"ל החברה המנהלת שבניהולה

על  אפקטיביותהינן והקופות שבניהולה של החברה המנהלת לגבי הגילוי זו הבקרות והנהלים 

מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה המנהלת נדרשת לגלות בדוח השנתי 

 .הממונה ובמועד שנקבע בהוראות אלו הבהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע
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לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  31.12.2018ת הדיווח המסתיימת ביום במהלך תקופ

החברה על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותית, על 

 הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

 

 
  החברה החלטות .25

  מקצועית  אחריות ביטוח .25.1

 28יום  שבין הלתקופ הבפוליסות ביטוח אחריות מקצועית אשר נערכ תמבוטח החברה

, את ה. פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מכס2020 מרץב 28ועד ליום  2018 אוקטוברב

חובה מקצועית וכן מעילה  פרתכלפי צד שלישי בגין ה החברההחוקית של  האחריות

פוליסת בכלפי צד שלישי עד לסכום גבול האחריות שנקבע  החברהבאמון של עובדי 

החברה עומד על  שלביטוח. נכון למועד הדוח, גבול האחריות המכוסה בפוליסת הביטוח ה

ובסך הכל לתקופת הביטוח. סכום ההשתתפות העצמית  תביעהל ₪מיליון  36.45 שלסך 

 . לתביעה ₪ 180,000 שלהינו בסך 

 

ברובד שני (פוליסת  CRIME+מקצועית אחריות תליספוב מבוטחת החברה ,בנוסף

. פוליסת 2019 מרץב 31 ועד יום 2018 מרץב 1 יום שבין לתקופה נערכה אשר, מטריה)

, בגבול אחריות משותף לכל אחזקות הפניקס תהחברות בקבוצ כללמכסה את המטריה 

 אחריותפרק מיליון דולר עבור  20-ו  CRIME עבור פרק דולרליון ימ 20החברות בסך 

לתקופת  דולר מיליון 30 של סךוביחד לא יותר מ 'ג צד כלפי עובדים ומעילות מקצועית

 תסכום ההשתתפות העצמי. רק אחריות מקצועיתאין השתתפות עצמית בפ .הביטוח

בנוסף לביטוחים . דולרומעילות עובדים כלפי צד ג' הינו בסך של מיליון   CRIMEבפרק

אשר  נושאי משרהאחריות  פוליסתהמשרה והדירקטורים בכאמור, מבוטחים נושאי 

החברות  כללכסה את ומ 2019 מרץב 31 ועד ליום 2018 מרץב 1 יום שבין הלתקופ הנערכ

 לתביעה דולרליון ימ 100, בגבול אחריות משותף לכל החברות בסך הפניקס תבקבוצ

 דולר 75,000 שלסכום ההשתתפות העצמית הינו בסך  .פוליסההובסה"כ לתקופת 

 של בסך הינו העצמית ההשתתפות סכום, Entityני"ע בהרחבת  בתביעות. לתביעה

  .לתביעה דולר 200,000

 החברה בניהול ההשתלמות וקרנות הגמל קופות מיזוג אישור .25.2

 בניהול הגמל קופות קליטת את החברה דירקטוריון אישר 2016באוקטובר  31ביום 

 לחוק 2 סעיףלעיל.  1.1.3  ףסעי ראה נוספים לפרטים .החברה לניהול פנסיה הפניקס

 גמל מקופת יותר לנהל מנהלת חברה על אוסר) גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח

 לפיכך, השתלמות. וקרן לחיסכון גמל היתר קופת ובין, בחוק המפורטים מהסוגים אחת

 מקופת יותר לנהל הרשאה) (גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח לתקנות ובהתאם

מוזגו  2018 ינוארב 1 ביום, כאמורלקראת חלוף שנה מיום העברת קופות הגמל  )אחת גמל

, בוצעו מיזוגים כןקופות התגמולים והפיצויים וקרנות ההשתלמות שבניהול החברה. 
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ובהתאם לאישור  קתיהתחי ההסדר להוראות בהתאםטכניים של מסלולים נוספים 

 .הממונה

ישיבת דירקטוריון של החברה שעל סדר היום שלה  צפויה להתקיים 2019במרץ  28ביום 

מיזוג הפניקס פנסיה, שהינה חברה אחות של החברה עם יובא לאישור הדירקטוריון 

 30צפוי להיות מושלם ביום  המיזוגככל שהדירקטוריון יאשר את מתווה המיזוג, חברה. ה

. בהתאם למתווה המיזוג, קרנות הפנסיה שבניהול הפניקס פנסיה יועברו 2019ביוני 

סיה שבקבוצת לניהול החברה ובכך תנהל החברה את כל קופות הגמל וקרנות הפנ

לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ביניהם אישור הממונה אף הפניקס. האמור כפוף 

 .החברות על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ואישור רשם

 

     2019, ץבמר 24
 אורי קיסוס  דניאל כהן  תאריך אישור הדוח  

 
 

 

 מנכ"ל  הדירקטוריון"ר יו   
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