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 תיאור תמציתי של החברה המנהלת, קרנות הפנסיה וקופות הגמל שבניהולה .1

 

  כללי 1.1

באוקטובר  29גמל והשתלמות בע"מ( התאגדה ביום הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ )לשעבר: אקסלנס 
של הפניקס  100%בבעלות מלאה וקרנות פנסיה. החברה  גמל כחברה פרטית במטרה לנהל קופות 2000

 חברה לביטוח בע"מ.  
 

 מיזוג החברה 1.2

החברה  - החליטו הדירקטוריון של הפניקס פנסיה בע"מ )להלן 2019במרס,  28וביום  2019במרס,  26ביום 
 30והדירקטוריון של החברה )בהתאמה( על מיזוג של החברה הנקלטת עם ולתוך החברה. ביום  קלטת(הנ

רשם ואישור  ור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןהושלם מיזוג החברות בהתאם לאיש 2019ביוני, 
 החברות. 

לקבלת  לפקודת מס הכנסה. החברה פנתה לרשות המסים 103המיזוג בוצע בפטור ממס בהתאם לסעיף 

 .אישור מראש לפטור ממס וטרם נתקבל האישור
עם השלמת המיזוג קרנות הפנסיה שהיו בניהול הפניקס פנסיה בע"מ הועברו לניהול החברה אשר שינתה 

מנהלת  2019ביוני,  30את שמה במועד המיזוג להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ. לפיכך, החל מיום 
 הפנסיה שבקבוצת הפניקס.החברה את כל קופות הגמל וקרנות 

 

 קרנות הפנסיה שבניהול החברה 1.3

 

 
     

 
  ומטה 50בני סלול מ

 60 - 50בני מסלול 
 ומעלה 60בני סלול מ

 (2018נפתח בחודש אפריל )המסלול מטה  50מסלול פאסיבי לבני 
 (2018)המסלול נפתח בחודש אפריל ומעלה  60עד מסלול בני  50מסלול פאסיבי לבני 
 (2018)המסלול נפתח בחודש אפריל ומעלה  60מסלול פאסיבי לבני 

 אג"חסלול מ
 (2018)המסלול נסגר בחודש אפריל  מדדי אג"ח -פאסיבי מסלול 

 מדדי אג"ח חו"ל  -פאסיבי סלול מ
 מניות 25%אג"ח עד ול מסל

 מניותמסלול 
 (2018)המסלול נסגר בחודש אפריל  מדדי מניות -פאסיבי מסלול 
 חו"ל מדדי מניות -פאסיבי מסלול 
 הלכהמסלול 
 מתמחה שקלי טווח קצרמסלול 

 (2018המסלול נסגר בחודש אפריל מסלול שיטת הפניקס )
 

 671    קרן פנסיה כללית  הפניקס קרן משלימה )לשעבר כללית(
     

  ומטה 50בני סלול מ
 60 - 50בני מסלול 

 ומעלה 60בני סלול מ
 אג"חסלול מ

  מניותמסלול 
 מתמחה שיקלי טווח קצרמסלול 

 
 

 347    ותיקהקרן פנסיה   ותיקה הפניקס קרן 

 מס האוצר  סוג הקרן  שם הקרן הפנסיה )שמות אפיקי השקעה(
     

      209    קרן פנסיה מקיפה  הפניקס קרן מקיפה
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 תיאור תמציתי של החברה המנהלת, קרנות הפנסיה וקופות הגמל שבניהולה )המשך( .1
 

 שבניהול החברה קופות הגמל 1.4

 

 
 תגמולים ופיצויים

 401 תגמולים פיצויים ומעלה 60אקסלנס גמל לבני   

 385 תגמולים פיצויים אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות

 211 תגמולים פיצויים מניות 15%אקסלנס גמל  עד 

 9916 תגמולים פיצויים ומטה 50אקסלנס גמל לבני 

 2089 תגמולים פיצויים מניות 20%אקסלנס גמל אג"ח עד 

 9529 תגמולים פיצויים 60עד  50אקסלנס גמל מסלול לבני 

 961 תגמולים פיצויים אקסלנס גמל מסלול מניות

 9917 תגמולים פיצויים 60עד  50אקסלנס גמל פאסיבי לבני 

 8624 תגמולים פיצויים במדדי מניות 25%עד מדד אג"ח -אקסלנס גמל פאסיבי

 8626 תגמולים פיצויים מדדי מניות-אקסלנס גמל פאסיבי

 9905 תגמולים פיצויים אקסלנס גמל פאסיבי מדדי חו"ל

 9906 תגמולים פיצויים אקסלנס גמל  שקלית טווח קצר
 

 חסכון לכל ילד
 11310 חסכון לילד מועטחוסכים המעדיפים סיכון  -אקסלנס חיסכון לכל ילד   

 11311 חסכון לילד חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -אקסלנס חיסכון לכל ילד 

 11312 חסכון לילד חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -אקסלנס חיסכון לכל ילד 

 11335 חסכון לילד הלכה -אקסלנס חיסכון לכל ילד 
 

 קופת גמל להשקעה
 7907 קופת גמל להשקעה פאסיביאקסלנס גמל להשקעה מניות   

 7909 קופת גמל להשקעה אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי

 7906 קופת גמל להשקעה מניות 15%אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 

 7908 קופת גמל להשקעה אקסלנס גמל להשקעה כללי

 7905 קופת גמל להשקעה אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
 

 השתלמות
 716 השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות  

 686 השתלמות אקסלנס השתלמות כללי

 1190 השתלמות מניות 25%אקסלנס השתלמות עד 

 715 השתלמות אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר

 1100 השתלמות מניות 15%אקסלנס השתלמות  אג"ח עד 

 9528 השתלמות אקסלנס השתלמות הלכה

 964 השתלמות כללי אקסלנס השתלמות

 968 השתלמות אקסלנס השתלמות מניות

 8629 השתלמות כללי-אקסלנס השתלמות פאסיבי
במדדי  25%מדדי אג"ח עד -אקסלנס השתלמות פאסיבי

 8628 השתלמות מניות

 8630 השתלמות מדדי מניות-אקסלנס השתלמות פאסיבי
 

 

 מס האוצר  הקופהסוג      )שמות אפיקי השקעה( הקופות גמלשם 
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 וקופות הגמל שבניהולה )המשך(תיאור תמציתי של החברה המנהלת, קרנות הפנסיה  .1

 
 )המשך( קופות הגמל שבניהול החברה 1.4

 

 

 מרכזית לפיצויים
 242 מרכזית לפיצויים אקסלנס מרכזית לפיצויים  

 384 מרכזית לפיצויים מניות 15%אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 

 801 מרכזית לפיצויים לפיצויים שקליאקסלנס מרכזית 

 804 מרכזית לפיצויים אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות

 806 מרכזית לפיצויים אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד

 8765 מרכזית לפיצויים אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדים

 8766 לפיצויים מרכזית אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח

 9418 מסלולית לפיצויים אקסלנס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים

 9475 מרכזית לפיצויים אקסלנס מרכזית לפיצויים שיקלי קצר
 

   מבטיחת תשואה
 528 קופת גמל גמולה מבטיחת תשואה אקסלנס גמולה ב מבטיחת תשואה 

 
IRA 

 1541 אישיאקסלנס גמל בניהול  IRAאקסלנס גמל   

 1542 אקסלנס השתלמות בבניהול אישי IRAאקסלנס השתלמות 

 2023 הפניקס גמל בניהול אישי הפניקס גמל בניהול אישי

 2024 הפניקס השתלמות בניהול אישי הפניקס השתלמות בניהול אישי
 

 מבטח משנה 1.5

 
ביוני,  27תקנון הקרן, ביום במסגרת הוספת והפעלת מסלולי הביטוח בקרן הפנסיה המשלימה לאור תיקון 

נחתם הסכם ביטוח משנה עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ. אישור ההסכם התקבל מאת אגף שוק  2013
.  הסכם ביטוח המשנה האמור כולל מנגנון לפיו קרן הפנסיה 2013 בדצמבר, 31ההון, ביטוח וחיסכון ביום 

הפניקס חברה  –מועבר למבטח המשנה  90%מהסכום בסיכון ויתרת הסכום בסיכון כ  10% -נושאת ב
 לביטוח בע"מ. 

 

  

 מס האוצר  הקופהסוג      )שמות אפיקי השקעה( הקופות גמלשם 
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 תיאור מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה ובסביבתה העסקית .2

 
 סביבה מקרו כלכלית 

 

להלן תיאור תמציתי של מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה, שיש להם או 
 צפויה להיות להם השפעה על הקבוצה.

 
 שווקי הכספים בישראל 
  
 בשל בעיקר הוסברה זו אך, 1% של שנתי לקצב האטה השני ברבעון הצמיחה כי פורסם המאזן תקופת במהלך 

 הצמיחה רמת סביב,  3.6% על נותרה השנייה במחצית הצמיחה כ"ובסה רכבים על מס שינוי עיתוי
 מפריצת לדאגה שהוסיף מה, הציבורית בצריכה חדה עליה בלטה ג"התמ בשימושי. המשק של הפוטנציאלית

 במהלך שפורסם ישראל בנק של המשולב המדד. בישראל המס רמת על האפשריות והשלכותיה הגירעון יעד
 . השלישי ברבעון גם המשק של הצמיחה פוטנציאל את התואמת התרחבות לתאר המשיך המאזן תקופת

 היציבה הצמיחה למרות. 3.8%-ל באוגוסט ירד החודשי האבטלה כששיעור, הדוק נותר בישראל העבודה שוק 
 לפגוע שעלולות תופעות, השקל והתחזקות העולמי בסחר מהחולשה דאגות התגברו הנמוך האבטלה ושיעור
 להפתיע בחר, ירון, ישראל בנק נגיד, מפתיעה אינפלציה והתמתנות הללו החששות לאור. מישראל ביצוא
 התחזקות את לעצור הצליחה ההודעה. הריבית העלאות מתווה סיום על חריגה הודעה עם יולי חודש בסוף

. ח"המט בשוק להתערבות אפשרות פרסם ישראל בנק השקל התחזקות כשהתחדשה. מוגבל לזמן השקל
-מ יוני בחודש נפלה האינפלציה. בישראל ריבית להפחתת לחזרה אפשרות לגלם החל ח"האג שוק בתגובה

1.5% (YOY )באוגוסט 0.6%-ל לרדת והמשיכה, ישראל בנק של התחתון האינפלציה מגבול נמוך, 0.8%-ל .
 שהותיר מה, ודלק וירקות פירות כמו, הליבה למדד שמחוץ בסעיפים חריגה נפילה י"ע הוסבר מהירידה חלק
 .  האינפלציה יעד גבולות בתוך בשוק המגולמות האינפלציה ציפיות את

 החוב דירוג את אשררה S&P האשראי דירוגי סוכנות, 3.9%-ל יוני לסוף נכון שהגיע, הגרעון פריצת למרות 

 אלא. קואליציה בהקמת כישלון לאחר, לכנסת חוזרות בחירות התקיימו ספטמבר בחודש(. -AA) ישראל של
 .ממשלה בהקמת חוזר לקושי החשש וגבר משמעותית בצורה השתנתה לא הגושים שמפת

 ₪ 3.47-ל, 2.6%-ב התחזק הדולר ומול 7.2%-ב התחזק היורו מול, המטבעות סל מול להתחזק המשיך השקל 

. 0.92%-ל 1.54%-מ נפלה( SWAP זירו) בישראל שנים 10-ל התשואה, 3.2%-ב התחזק 125 א"ת מדד. לדולר
 .1.5%-ב עלה 60 בונד תל מדד

 
 המאזן תאריך שלאחר בתקופה

 
 לקצב עליה עם הפתיעה השלישי לרבעון הצמיחה אך, 0.8%-ל, מטה כלפי מעט עודכנה השני לרבעון הצמיחה

 ביצוא ירידה, בהשקעות ירידה כשנרשמה, חיובי פחות נראה הצמיחה הרכב, זאת עם. 4.1% של שנתי
 העולמי הסחר האטת רקע על הגיעה ביצוא הירידה. 2.8% של שנתי לקצב הפרטית בצריכה הגידול והתמתנות
 סביב, הפוטנציאל בקצב צמיחה המשך על ללמד המשיך אלישר בנק של המשולב המדד. השקל והתחזקות

 על ללמד שעשויות אינדיקציות התפרסמו אך, 3.7% של שפל רמת סביב נותר במשק אבטלה שיעור. 3%
 וקצב להתמתן המשיך לצרכן המחירים מדד. הפנויות המשרות בשיעור ירידה בניהן, בהידוק התרופפות
 אלה, יחסית יציבות נותרו קדימה האינפלציה ציפיות זאת עם. 0.4%-ל אוקטובר בחודש ירד האינפלציה

 של השנה מתחילת ראשונה פעולה רקע על גם, להיחלש החל השקל אוקטובר בחודש. 1.0% מעל מעט לשנה
 בנק ריבית החלטת פרוטוקול. להתחזק חזר השקל נובמבר בחודש, זאת עם. ח"מט לרכישות ישראל בנק

 הועדה חברי חמשת מבין שניים, 0.25% על, שינוי ללא נותרה שהריבית אף כי לימד אוקטובר בחודש ישראל
 ההתפתחויות בעקבות. אליהם להצטרף עשויים נוספים ושניים, הפחתה לטובת הצביעו המוניטרית
 הוודאות אי נמשך הפוליטית בזירה. העולם ביתר התשואות לעליית ביחס נמוכות נותרו בישראל התשואות

 .  ממשלה להקמת בקשר
. 3.9%-ב התחזק 125 א"ת מדד. לדולר ₪ 3.54-ל, 0.2%-ב התחזק הדולר ומול 1.3%-ב היורו מול נחלש השקל

 .שינוי ללא נותר 60 בונד תל מדד. 1.0% -ל 0.9%-מ מעט עלתה( SWAP זירו) בישראל שנים 10-ל התשואה
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  ובסביבתה העסקית )המשך(ות בפעילות החברה תיאור מגמות אירועים והתפתחוי .2
 

 שווקי הכספים בחו"ל 
 

 בירידה שהתבטא, בעולם התעשייה ענפי לבלוט המשיכו הנחלש בצד. בולט בפיצול אופיינה העולם כלכלת
 הרכש מנהלי סקרי באמצעות, התכווצות על חברות ודיווחי העולמי בסחר ירידה, מפעלים בהזמנות

'. נק 49.7', נק 50-מ נמוכה רמה על נותר התעשייה לענפי JPM של המשוקלל הרכש סקרי מדד. בתעשייה
 . 4.2% של שנתי בשינוי יולי בחודש התכווץ התעשייתי היצור שם, בגרמניה נרשמה חריגה חולשה

 בחודש שעלו קמעונאיות מכירות עם, האמריקאי זה ובמיוחד הפרטי הצרכן בלט הכלכלה של החזק בצד
 כששיעור, העבודה שוק של לעוצמה גם כנראה קשור הצרכן של החוזק. 4.3% של שנתי בשינוי אוגוסט

 . 3.7% של שפל רמת סביב יולי בחודש נותר האבטלה
 .בצרכן לפגיעה וממנו העבודה לשוק מסוים בשלב תתגלגל בתעשייה שהחולשה היה המרכזי החשש
 רקע על גם. חזק עבודה שוק למרות וזאת. הנפט מחיר ירידת רקע על גם, ירדו בעולם האינפלציה ציפיות

 את והוריד ריבית להפחתות לעבור הפדרלי הבנק החליט המוזכרים והחששות האינפלציה ציפיות התפרקות
 . בסופה 1.75%-ל התקופה בתחילת 2.50% של מרמה אוגוסט חודש של הריבית

 נוסף מכסים סבב על הכריז וטראמפ קרסו להסכם השיחות הסחר במלחמת" אש הפסקת" של תקופה לאחר
 מוצרי יבוא עצירת על הסינים הכריזו בתגובה. דולר מיליארד 300 של בהיקף סחורה על 10% של, סין על

 משרד. הסיני המטבע של נוסף חד פיחות אפשרו וכן ממשלתית בבעלות חברות י"ע אמריקאים חקלאות
 והוביל נוספת כהסלמה השוק בעיני שנתפס מה", מטבע מניפולטורית"כ סין על הכריז האמריקאי האוצר

 .בעולם המניות בשווקי לירידות

 מוניטרית שהחבילה כך על, ECB-ה, האירופאי הבנק מתוך אמירות עם יחד, חברות של טובים חות"דו
 בשוקי חזרה תמכו פיסקלי תמריץ שוקלת גרמניה כי ודיווחים השוק מציפיות גדולה תהיה ספטמבר בחודש
 .המניות

 שנים 10-ל התשואה. 5.1%-ב ירד MSCI EM -וה 2.8%-ב עלה 50 סטוקס היורו, 1.2%-ב עלה S&P500 מדד

 דולר 54-ל 7.5%-ב ירד( WTI) הנפט. 1.09-ל 4.2%-ב הדולר מול נחלש היורו. 1.7%-ל 2.0%-מ ירדה ב"בארה
 .לחבית

 
  המאזן תאריך שלאחר בתקופה

 
. הפרטית בצריכה גידול על כולה ונשענה, 1.9% ל הציפיות מעל עלתה השלישי ברבעון הצמיחה ב"בארה
. הקמעונאיות המכירות במדד לטובה ובהפתעה השונים הצרכנים בסקרי גם ביטוי לידי בא הצרכן של החוזק
 המנהלי בסקרי היתר בין ביטוי לידי שבא מה, בחולשתו לבלוט המשיך התעשייה סקטור, היציב הצרכן לעומת

 האינפלציה. העולמי הסחר ובחולשת התעשייתי ביצור בירידה(, 48.3' באוק  ISMשל) בתעשייה הרכש

 הליבה ואינפלציית, מהציפיות נמוך(, PCE) 1.3% של שנתי בשינוי עלתה' באוק, כבושה נותרה ב"בארה

(PCE )לקדם החלו וסין ב"ארה ברקע. 1.75%-ל 2.00%-מ, ריבית בהפחתות המשיך הפד. 1.7%-ל התמתנה 
 בינתיים נדחה, ההסלמה לעצירת להביא צפוי שהיה, ראשון שלב על כשהחתימה, בשלבים סחר הסכם

 השלישי ברבעון הצמיחה באירופה. חיוביות לגביהן הציפיות אך, נפתרו לא עדיין ליבה סוגיות כשמספר
 שנתית התכווצות) התעשייה סקטור התכווצות בין גבוהה שונות בלטה בה גם אך, 1.2% של בקצב נותרה

 בנתוני ביטוי לידי שבא מה, הצרכן של יציבה עליה ובין, בגרמניה בעיקר שפוגעת(, 1.7% של בספטמבר
 באוקטובר הגיעה בגוש האינפלציה. 3.1% של שנתי בשינוי בספטמבר שעלו בגוש, הקמעונאיות המכירות

 האטה המשך בלטה בסין. -0.5% של ברמה שינוי ללא הריבית את הותיר ECB-ה. 0.7% של שנתי לשינוי
 והיבוא( דולרי) 0.9% של שנתי בשינוי' באוק נפל מסין היצוא. הסחר בנתוני נפילה ובמיוחד 6.0%-ל, בצמיחה

 . אשראי פעילות לעודד בניסיון לבנקים הריבית את הוריד בסין המרכזי הבנק. 6.4%-ב נפל

 10-ל התשואה. 4.8%-ב עלה MSCI EM -וה, 4.0%-ב עלה 50 סטוקס היורו,4.8%-ב עלה S&P500 מדד

 58-ל 6.8%-ב עלה( WTI) הנפט. 1.11-ל 1.4%-ב הדולר מול התחזק היורו. 1.8%-ל 1.7%-מ עלתה ב"בארה שנים
  .חבית דולר
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  מגבלות ופיקוח החלים על החברה .3

 
נתונים לשינויים תכופים בהסדרים תחיקתיים. בפרק זה יסקרו חוזרים, טיוטות  החברהתחומי הפעילות של  

חוזרים, תקנות והנחיות עיקריות שפורסמו על ידי המפקח וגופים אחרים לאחר מועד פרסום הדוח התקופתי 
בעלי השלכה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה. ההסדרים התחיקתיים שפורסמו בתקופה  2018לשנת 

 .2018ועד לפרסום הדוח התקופתי, כאמור, נכללו בדוח התקופתי לשנת  2019מינואר  החל

, 2008-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות(, התשס"ח 
, קובעות את סוגי ההוצאות הישירות שרשאי גוף מוסדי לנכות מתוך כספי העמיתים בקופת גמל שבניהולו

כאשר ביחס להוצאות ישירות מסוימות )שעיקרן עמלת ניהול חיצוני( נקבע שגוף מוסדי יהיה רשאי לנכותן 
מסך  0.25%בלבד, ובכפוף לכך שסך הוצאות אלה לא יעלה על תקרה של  2019כהוראת שעה עד לתום שנת 

השעה נמצאת  למיטב ידיעת החברה, הארכת תוקפה של הוראת שווי המשוערך של נכסי קופת הגמל.ה
בדיונים בין הגופים המוסדיים ובין הממונה על שוק ההון והנושא אף צפוי להגיע לדיון בפני ועדת הכספים 
של הכנסת, אולם, נכון למועד פרסום הדוח, טיוטת תקנות טרם הונחה על שולחנה של ועדת הכספים של 

גרום להשפעה מהותית בגין זקיפת הכנסת. אי אישור הארכת תקפה של הוראת השעה כאמור לעיל יכול וי
 .2020החל מהדוחות הכספיים לשנת  ההוצאות כאמור וזאת

 הסדרים בתוקף

פורסם חוזר בדבר קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות. מטרת החוזר הינה ליצור  2018בחודש אוגוסט 
דמי הניהול כללים אשר יחולו בקשר עם קביעת קרנות ברירת מחדל. במסגרת החוזר, נקבע כי שיעור 

ביחס לצבירה.  0.05%-ביחס להפקדות ומ 1%-די קרנות ברירת מחדל לא יפחתו מיהמרביים, אשר יגבו על 
כמו כן נקבע כי דמי הניהול אשר יגבו ממקבלי קצבת זקנה חדשים שיפרשו בתקופת הזכייה, לא יעלו על 

 –ך קביעת קרנות פנסיה נבחרות תוצאות הלי 2018-14772פורסם ש.ה.  2018, באוקטובר. 0.03%שיעור של 
ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון )אלטשולר שחם,  עלקרנות פנסיה נבחרות  ארבעשל  שמותפורסמו 

 הנבחרות הקרנות. נבחרות פנסיה קרנות קביעת להליך בהתאם וזאתפסגות, מיטב דש, הלמן אלדובי(, 
יצוין כי הזוכות במכרז פורסמו לאחר  .2021באוקטובר,  31ועד  2018, בנובמבר 1 מיום לפעול יחלו

שהתאחדות חברות הביטוח משכו את הבג''ץ שהוגש כנגד המדינה לגבי הליך קביעת קרנות הפנסיה 
הנבחרות. קרנות ברירת המחדל הנבחרות מהוות ברירת מחדל לעובדים שלגביהם לא נקבעה בדין או 

קופת גמל לצורך הפקד התשלומים שלהם ואשר  בהסכם )לרבות הסכמי ברירת מחדל קיימים( או מכוחם,
 לא בחרו בקופת גמל לאחר שניתנה להם הזדמנות לעשות כן.

קרנות ברירת המחדל הנבחרות מציעות דמי ניהול בשיעורים נמוכים משמעותית מממוצע דמי ניהול 
כרז בהתאם כלל הסכמי ברירת מחדל שנבחרו ע"י המעסיק במ פקעו 2019במרס,  31הנהוגים בשוק. ביום 

להצטרף להסדרים  כוליםעובדים חדשים לא י 2019באפריל,  1להוראות הדין החדשות והחל מיום 
הקבועים בהם. בתקופת הדוח נמשכה השחיקה בשיעור דמי הניהול בשוק ובכלל זה בקרנות שבניהול 

 החברה. 

 במסגרתו ,מוסדיים לגופים לקוחותשירות  2019-9-7חוזר גופים מוסדיים  תיקון ל םפורס 2019 יולי, בחודש
 הודעות שליחת בדבר פירוט, שיחות תיעודנקבעו לוחות זמנים ספציפיים ביחס למתן שירות טלפוני, 

 .שונים, ומתן מענה באמצעי תקשורת במכתבים הנדרש מידע, ללקוחות

 
 5פרק  5שער  1הוראות החוזר המאוחד חלק  2019-9-6חוזר גופים מוסדיים  פורסם 2019, יולי בחודש

שולבו חוזרים העוסקים במדיניות התגמול של נושאי משרה בגופים מוסדיים  ושכותרתו תגמול, במסגרת
בהוראות החוזר המאוחד וכן נקבעו הקלות נוכח חקיקתו של חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים 

 .2016יוחד ואי התרת הוצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג(, התשע"ו פיננסיים )אישור מ

 
 לתקופה מהארץ שיצאו קצבאות למקבלי תשלומים 2019-3-1 פנסיה חוזר פורסם 2019 אוקטובר בחודש

  במסגרתם, עדכון - פנסיה בקרנות עמיתים וחובות זכויות לעניין הוראות 2019-3-2 פנסיה וחוזר ממושכת
 מקבלי אודות מידע קבלת לצורך האוכלוסין לרשות לפנות פנסיה קרן של מנהלת רהחב על חובה הוטלה

, בחיים היותם את לאמת מנת על, חודשים 6 על העולה רציפה לתקופה לישראל מחוץ השוהים קצבאות
 אישור" לה להמציא בדרישה קצבה למקבלי מנהלות חברות של הפניה הליך בעניין הוראות נקבעו וכן

 המצאת לאחר וחידושן" חיים אישור" בהעדר הקצבאות תשלומי עיכוב, הקצבה קבלת המשך לשם" חיים
 הקצבה מקבל של חובתו את בו לעגן מנת על הפנסיה קרן תקנון נוסח תוקן במקביל". חיים אישור"

 לה ולמסור חודשים שישה על העולה לתקופה לישראל מחוץ רצופה שהות על המנהלת לחברה להודיע
 .בהתאם" חיים אישור"
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 מגבלות ופיקוח החלים על החברה )המשך( .3
 

שעניינו תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת  2019-1-10פורסם חוזר ביטוח  2019בחודש נובמבר 
עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח  -התחייבויות 

עמדה באותו עניין. במסגרת החוזר נערך עדכון להנחות הדמוגרפיות שעל בסיסן  ולקרנות הפנסיה וכן נייר
על חברות ביטוח לחשב את מקדמי הקצבה ואת ההתחייבויות בגין פוליסות ביטוח חיים וכן נערך עדכון 
להנחות הדמוגרפיות שעל בסיסן על חברות מנהלות של קרנות פנסיה לחשב את המאזן האקטוארי שלהן 

 קרנות הפנסיה,על פי הערכת אקטואר  הכלולים בתקנון הקרן. מים הכלולים בתקנון הקרן.ואת המקד
 .1%-יישום החוזר צפוי להגדיל את ההתחייבויות לפנסיונרים בכ

 
 תחיקתיים להסדרים והצעות טיוטות

מסמך היוועצות לציבור במסגרתו מוצעת תכנית פעולה פרסמה רשות שוק ההון  2019בחודש ספטמבר 
שמטרתה מתן התייחסות מיוחדת לבני הגיל השלישי, בין היתר, בהיבטים של הצירוף לביטוח, השירות 

 .השוטף, הליך מיצוי הזכויות והטיפול בפניות ציבור
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 ריכוז תוצאות הפעילות .4

 
30.09.2019 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

קופת גמל  קרנות פנסיה חדשות
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 

לחסכון ארוך 
 טווח לילד

מרכזית 
 סך הכל לפיצויים

 משלימה מקיפה יסוד

 מספר עמיתים:
         

                  88,306 3,481 96,634 22,645 4,175 213,970 756 פעילים
-    

429,967 

 485,821 7,219 3,650 5,274 117,996 115,838 24,962 209,742 1,140 לא פעילים

 מקבלי קצבה:
 

   
     

  

 זכאים קיימים לפנסיה:
 

   
     

  

 2 -  -  -  -  -  - 2 -  זקנה

 14 -  -  -  -  -  - 14 -  שארים

 4 -  -  -  -  -  - 4 -  נכות

 מקבלי קצבה קיימים:
 

   
     

  

 1,201 -  -  -  -  -  192 512 497 זקנה

 851 -  -  -  -  -  15 810 26  שארים

 628 -  -  -  -  -  1 627 -  נכות

 פנסיונרים:
 

   
     

  

 375 -  -  -  -  -  44 331 -  זקנה

 165 -  -  -  -  -  5 160 -  שארים

 349 -  -  -  -  -  4 345 -  נכות

 919,377 7,219 91,956 8,755 214,630 138,483 29,398 426,517 2,419 סה"כ
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30.09.2019 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

קופת גמל  קרנות פנסיה חדשות
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 

לחסכון ארוך 
 טווח לילד

מרכזית 
 לפיצויים

 סך הכל

 משלימה מקיפה יסוד

 מספר חשבונות עמיתים:
         

 443,398                 -  88,306 3,774 98,253 25,652 4,253 222,404 756 פעילים

 677,733 7,400 3,650 5,415 181,210 181,523 26,059 271,321 1,155 לא פעילים
 נכסים מנוהלים, נטו אלפי ש"ח 

        
 31,748,610 -  256,718 136,903 6,791,430 2,280,068 121,130 21,379,515 782,846 פעילים

 28,558,257 1,159,260 7,372 443,637 9,172,720 13,364,022 312,062 3,904,497 194,687 לא פעילים
            בגין מקבלי קצבה:

 זכאים קיימים לפנסיה: 
 

  
      

  
 1,325 -  -  -  -  -  -  1,325 -  זקנה

 3,848 -  -  -  -  -  -  3,848 -  שארים
 444 -  -  -  -  -  -  444 -  נכות

            מקבלי קצבה קיימים:
 718,695 -  -  -  -  -  59,338 103,169 556,188 זקנה

 404,692 -  -  -  -  -  -  404,692 -  שארים
 281,108 -  -  -  -  -  1,136 279,972 -  נכות

 פנסיונרים:
 

  
      

  

 77,517 -  -  -  -  -  4,638 72,879 -  זקנה
 182,268 -  -  -  -  -  446  181,822 -  שארים

 214,580 -  -  -  -  -  3,155  211,425 -  נכות

 556,188  סה"כ מקבלי קצבה
    

1,259,576   68,713  -  -  -  -  - 1,884,477 

 62,191,344 1,159,260  264,090  580,540  15,964,150  15,644,090  501,905  26,543,588 1,533,721  סה"כ נכסים מנוהלים נטו
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30.09.2019 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

קופת גמל  קרנות פנסיה חדשות
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 

לחסכון ארוך 
 טווח לילד

מרכזית 
 לפיצויים

 סך הכל

 משלימה מקיפה יסוד

  

         נתונים תוצאתיים אלפי ש"ח :

דמי גמולים משונתים עבור 
 1,042,629 -  3,447 11,432 259,440 38,495 50,685 679,130 - מצטרפים חדשים

 4,930,207 -  74,400 162,070 1,080,470 648,770 70,644 2,878,199 15,654 תקבולים מדמי גמולים

תקבולים מדמי גמולים חד 
 -  פעמי

24,242 7,166 504,867 61,785 129,925 487 
 - 

728,472 

 4,648,601 165,127 217 23,787 1,310,582 1,408,931 24,045 1,715,912 -  העברות צבירה לקרן

 3,640,029 48,318 463 24,749 1,221,472 1,215,242 20,625 1,109,160 -  העברות צבירה מהקרן

          תשלומים:
 1,780,595 62,800 280 35,370 719,290 417,290 8,269 531,506 5,790 פדיונות

 -403 -  -  -  -  -  -403 -  -  אחרים

תשלומים לזכאים קיימים 
          לפנסיה:

 15 -  -  -  -  -  -  15 -  פנסיית זקנה

 67 -  -  -  -  -  -  67 -  פנסיית נכות

 255 -  -  -  -  -  -  255 -  פנסיית שארים
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30.09.2019 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

קופת גמל  קרנות פנסיה חדשות
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 

לחסכון ארוך 
 טווח לילד

מרכזית 
 לפיצויים

 סך הכל

 משלימה מקיפה יסוד

תשלומים למקבלי קצבה 
          קיימים:

 25,040 -  -  -  -  -  3,060 5,215 16,765 פנסיית זקנה

 29,999 -  -  -  -  -  68  29,931 -  פנסיית נכות

 16,509 -  -  -  -  -  97  16,412 -  פנסיית שארים
 תשלומים לפנסיונרים:

         
 2,891 -  -  -  -  -  169  2,722 -  פנסיית זקנה

 23,942 -  -  -  -  -  190  23,752 -  פנסיית נכות

 3,713 -  -  -  -  -  15  3,698 -  פנסיית שארים
עודף הכנסות )הפסדים( על 

 1,932,515 -  -  -  -  -  37,558 1,748,683 146,274 הוצאות לתקופה 

 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:
        

 163,618 5,033 379 2,016 79,095 70,131 1,431 3,932 1,601 פעילים ולא פעילים
 44,742 -  -  -  -  -  589 43,271 882 מקבלי קצבה )*(

         דמי ניהול שנגבו מהפקדות )באלפי ש"ח(: 

 
970 71,711 1,249 125  -  -  -  - 74,055 

        שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים(  :
  0.00% 0.23% 0.58% 0.72% 0.65% 0.38% 0.22% 0.02% פעילים

  0.67% 0.00% 0.57% 0.65% 0.58% 0.60% 0.40% 0.80% לא פעילים
  -  -  -  -  -  1.18% 0.50%  מקבלי קצבה )*(
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30.09.2019 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

קופת גמל  קרנות פנסיה חדשות
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 

לחסכון ארוך 
 טווח לילד

מרכזית 
 לפיצויים

 סך הכל

 משלימה מקיפה יסוד

שיעור דמי ניהול ממוצע 
          מהפקדות )באחוזים(:

 6.20% 2.49% 1.77% 0.03%  -  -  -  -  
שיעור עודף /גרעון 

          אקטוארי )באחוזים(:

  -  -  -  -  -  -0.19% 0.30%- -  עמיתים/ מבוטחים
  -  -  -  -  -  -  0.30%- -  זכאים קיימים לפנסיה
  -  -  -  -  -  0.00% 0.30%- -  מקבלי קצבה קיימים

  -  -  -  -  -  0.26% 0.30%- -  פנסיונרים
          חשבונות מנותקי קשר:

 39,922 2,816  -  -  7,976  18,823  440  9,816  51  מספר חשבונות 

נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
 ש"ח(

 6,783  95,106  1,969  167,368  80,335 
 - 

 -  32,180 383,741 

שנגבו מנכסים דמי ניהול 
 )באלפי ש"ח(

 28.76  231.09  7.88  684  474 
 -  - 

 171 1,597 

שיעור דמי ניהול ממוצע 
 0.79% 0.54% 0.56% 0.34% 0.59% שנגבו מנכסים )**(

 - 
0.00% 0.71%  
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30.09.2019 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

קופת גמל  קרנות פנסיה חדשות
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 

לחסכון ארוך 
 טווח לילד

מרכזית 
 לפיצויים

 סך הכל

 משלימה מקיפה יסוד

 -חשבונות לא פעילים
          ש"ח 8,000ביתרה של  עד 

 37,372 -  -  -  -  36,906  -  -  466  מספר חשבונות 

נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
 406.16  ש"ח(

 -  -  60,863  -  -  -  - 
61,269 

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
 3.09  )באלפי ש"ח(

 -  -  371  -  -  -  - 
374 

שיעור דמי ניהול ממוצע 
שנגבו מנכסים )אחוזים 

 שנתי(
1.02% 

 -  - 
0.81% 

 -  -  -  -  

 

 

 דמי ניהול שנגבים הינם מתשלומי פנסיות לפנסיונרים ואינם מהנכסים.  -*( בקרן יסוד 

 ת ההגדרה "עמית שהקשר עמו נותק"**( שיעור דמי הניהול הנו שנתי וכולל גם חלקים בשנה שבהם לא חלה על העמי        
 )על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(     
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 בתקופת הדוח: בקרנות פנסיהלהלן השינויים העיקריים 
 

 הפניקס פנסיה מקיפה
 

 ןמיליו 26,544 -כלסך של  2018שנת  בסוף"ח ש ןמיליו 21,921-כ שלמסך  ועלשהנכסים המנוהלים  בהיקף 27.09%-בתקופת הדוח נרשם גידול של כ .א
 הדוח.. הגידול נבע בעיקר מהפקדות בתקופת 2019בספטמבר  30 ליום"ח ש

בתקבולים מדמי גמולים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. התקבולים מדמי גמולים שנגבו הסתכמו בסך  14.43%-בתקופת הדוח נרשם גידול של כ .ב
 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 2,515-מיליון ש"ח בתקופת הדוח בהשוואה לסך של כ 2,878-של כ

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הפדיונות  20.36%-ם הפדיונות ששולמו לעמיתים בשיעור של כבמקביל לגידול בהפקדות חלה עליה גם בסכו .ג
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  שיעור הפדיונות בשיעור שנתי  442-מיליון ש"ח בתקופת הדוח בהשוואה לסך של כ 532-הסתכמו בסך של כ

 (.2.13% –ה מקבילה אשתקד )תקופ 2.2%-מתוך יתרת הנכסים הממוצעת, נטו, הסתכם בכ

מיליון ש"ח. בתקופה המקבילה אשתקד נרשמו  393 -בתקופת הדוח נרשמו העברות חיוביות נטו )העברות לקרן בניכוי העברות מהקרן( בסך של כ .ד
 מיליון ש"ח. 79-העברות חיובית נטו בסך כ

מיליון ש"ח בתקופת הדוח  2,874-( הסתכם בצבירה נטו חיובית של כסך הצבירה נטו )דמי גמולים והעברות פנימה בניכוי פדיונות והעברות החוצה .ה
 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 2,091לעומת צבירה נטו חיובית של 

עודף/גרעון אקטוארי של הקרן מורכב מעודף/גרעון בשל גורמים דמוגרפים המחולק לכלל עמיתי הקרן לרבות מקבלי קצבה וכן עודף/גרעון  .ו
 בע מתשואה וריבית המחולק רק למקבלי קצבה.אקטוארי הנו

 הנובע מהגורמים המפורטים להלן:  -0.3%בתקופת הדוח נרשם בקרן גרעון דמוגרפי למבוטחים בשיעור של  .ז

 מההתחייבויות.  -0.3%-שיעור הגרעון בגין עמיתים ומבוטחים הסתכם בכ .1

 מההתחייבויות.  -0.3%-שיעור הגרעון בגין זכאים קיימים לפנסיה הסתכם בכ .2

 מההתחייבויות.  -0.3%-שיעור הגרעון בגין מקבלי קצבה קיימים הסתכם בכ .3

 מההתחייבויות.  -0.3%-שיעור הגרעון בגין פנסיונרים הסתכם בכ .4
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 משלימההפניקס פנסיה 
 

"ח ש ןמיליו 502 -כלסך של  2018שנת  בסוף"ח ש ןמיליו 403-כ שלמסך  ועלשהנכסים המנוהלים  בהיקף 24.56%-בתקופת הדוח נרשם גידול של כ .א
 . הגידול נבע בעיקר מהפקדות בתקופת הדוח.2019 בספטמבר 30 ליום

בתקבולים מדמי גמולים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. התקבולים מדמי גמולים שנגבו הסתכמו בסך  37.25%-בתקופת הדוח נרשם גידול של כ .ב
 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 51-לסך של כמיליון ש"ח בתקופת הדוח בהשוואה  71-של כ

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הפדיונות  20.58%-במקביל לגידול בהפקדות חלה עליה גם בסכום הפדיונות ששולמו לעמיתים בשיעור של כ .ג
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  שיעור הפדיונות בשיעור שנתי  6.8-מיליון ש"ח בתקופת הדוח בהשוואה לסך של כ 8.2-הסתכמו בסך של כ

 (.1.34% –)תקופה מקבילה אשתקד  1.81%-מתוך יתרת הנכסים הממוצעת, נטו, הסתכם בכ
מיליון ש"ח. בתקופה המקבילה אשתקד נרשמו  3.4 -בתקופת הדוח נרשמו העברות חיוביות נטו )העברות לקרן בניכוי העברות מהקרן( בסך של כ .ד

 מיליון ש"ח. 9.8-העברות שליליות נטו בסך כ
מיליון ש"ח בתקופת הדוח  64-סך הצבירה נטו )דמי גמולים והעברות פנימה בניכוי פדיונות והעברות החוצה( הסתכם בצבירה נטו חיובית של כ .ה

 המקבילה אשתקד.מיליון ש"ח בתקופה  34 -כ לעומת צבירה נטו חיובית של
עודף/גרעון אקטוארי של הקרן מורכב מעודף/גרעון בשל גורמים דמוגרפים המחולק לכלל עמיתי הקרן לרבות מקבלי קצבה וכן עודף/גרעון  .ו

 אקטוארי הנובע מתשואה וריבית המחולק רק למקבלי קצבה.
 בתקופת הדוח נרשם בקרן עודף/גרעון דמוגרפי למבוטחים לפי הפירוט להלן: .ז

 מההתחייבויות. 0.19%-בגין עמיתים ומבוטחים הסתכם בכ הגרעוןור שיע .1
 מההתחייבויות. 0.26%-בגין מקבלי קצבה קיימים הסתכם בכ העודףשיעור  .2

 
 ותיקההפניקס פנסיה 

 

 ןמיליו 1,534 -כלסך של  2018שנת  בסוף"ח ש ןמיליו 1,394-כ שלמסך  ועלשהנכסים המנוהלים  בהיקף 10.04%-בתקופת הדוח נרשם גידול של כ .א
 . 2019 בספטמבר 30 ליום"ח ש

 הגידול נבע בעיקר מעודף הכנסות על הוצאות אשר נרשמו בקרן בתקופת הדוח.     

בתקבולים מדמי גמולים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. התקבולים מדמי גמולים שנגבו הסתכמו בסך  3.70%-בתקופת הדוח נרשם קיטון של כ .ב
 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 16.2-בתקופת הדוח בהשוואה לסך של כ מיליון ש"ח 15.6-של כ

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הפדיונות  362%-במקביל לגידול בהפקדות חלה עליה גם בסכום הפדיונות ששולמו לעמיתים בשיעור של כ .ג
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  שיעור הפדיונות בשיעור שנתי  1.2-מיליון ש"ח בתקופת הדוח בהשוואה לסך של כ 5.79-הסתכמו בסך של כ

 (.0.07% –)תקופה מקבילה אשתקד  0.40%-מתוך יתרת הנכסים הממוצעת, נטו, הסתכם בכ
 14.9ית של מיליון ש"ח בתקופת הדוח לעומת צבירה נטו חיוב 9.8-של כ חיוביתסך הצבירה נטו )דמי גמולים בניכוי פדיונות( הסתכם בצבירה נטו  .ד

 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
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30.09.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 סך הכל לפיצויים

 

 משלימה מקיפה יסוד 
 מספר עמיתים: 

         
 409,201  -  81,922 2,184 89,525 23,098 3,100 208,553 819 פעילים 
 482,711 7,393 3,639 3,015 115,201 116,823 23,377 212,081 1,182 לא פעילים 
 מקבלי קצבה: 

         
 זכאים קיימים לפנסיה: 

         
 2 -  -  -  -  -  -  2 -  זקנה 
 15 -  -  -  -  -  -  15 -  שארים 
 4 -  -  -  -  -  -  4 -  נכות 
          מקבלי קצבה קיימים: 
 1,138 -  -  -  -  -  196 511 431 זקנה 
 840 -  -  -  -  -  17 802 21  שארים 
 700 -  -  -  -  -  1  699 -  נכות 
 פנסיונרם: 

 
 

      
 

 112  -  -  -  -  -  8  104  -  זקנה 
 28  -  שארים 

 
 -  -  -  -  -  28 

 66  -  -  -  -  -  -  66  -  נכות 
 894,817 7,393 85,561 5,199 204,726 139,921 26,699 422,865 2,453 סה"כ 
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30.09.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 סך הכל לפיצויים

 

 משלימה מקיפה יסוד 
 מספר חשבונות עמיתים: 

         
 428,281 -  81,922 2,328 90,985 26,347 3,172 222,708 819 פעילים 
 670,030 7,581 3,639 3,104 173,751 179,805 24,185 276,763 1,202 פעיליםלא  
 נכסים מנוהלים, נטו אלפי ש"ח  

        
 27,083,140 -  150,747 77,871 6,132,084 2,198,822 74,085 17,667,517 782,014 פעילים 
 26,082,322 1,116,020 4,773 247,459 8,473,096 12,114,118 275,246 3,655,056 196,554 לא פעילים 
          בגין מקבלי קצבה: 
          זכאים קיימים לפנסיה:  
 769 -  -  -  -  -  -  769 -  זקנה 
 3,767 -  -  -  -  -  -  3,767 -  שארים 
 385 -  -  -  -  -  -  385 -  נכות 
          מקבלי קצבה קיימים: 
 607,502 -  -  -  -  -  59,194 105,673 442,635 זקנה 
 394,105 -  -  -  -  -  -  394,105 -  שארים 
 285,495 -  -  -  -  -  797  284,698 -  נכות 
 פנסיונרים: 

 
 

      
 

 24,529 -  -  -  -  -  1,400  23,129  -  זקנה 
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30.09.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 סך הכל לפיצויים

 

 משלימה מקיפה יסוד 
 58,862 -  -  -  -  -  281  58,581  -  שארים 
 65,882 -  -  -  -  -  521  65,361  -  נכות 
 1,441,296 -  -  -  -  -  62,193  936,468  442,635  סה"כ מקבלי קצבה 
 54,606,758 1,116,020  155,520  325,330  14,605,180  14,312,940  411,524  22,259,041  1,421,203  סה"כ נכסים מנוהלים נטו 
נתונים תוצאתיים אלפי  

          ש"ח :

 
דמי גמולים משונתים עבור 

 3,942 5,097 220,522 26,132 9,878 376,823 -  מצטרפים חדשים
 - 

642,394 

 4,309,372 -  48,700 143,460 1,011,170 523,440 51,430 2,514,933 16,239 תקבולים מדמי גמולים 
תקבולים מדמי גמולים חד  

 -  פעמי
14,418 4,352 352,498 41,901 126,964 401 

 - 
540,534 

 
 העברות צבירה לקרן

 - 
1,146,903 12,867 559,289 588,348 9                 

-    
161,236 2,468,652 

 2,362,006 28,346 150 9 745,718 496,629 22,668 1,068,486 -  העברות צבירה מהקרן 
 תשלומים: 

 
        

 1,474,387 53,060 70 21,100 642,030 307,740 6,797 442,336 1,254  פדיונות 
 -224  -  -  -  -  -  -224  -  -  אחרים 
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30.09.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 סך הכל לפיצויים

 

 משלימה מקיפה יסוד 
תשלומים לזכאים קיימים  

          לפנסיה:

 15 -  -  -  -  -  -  15 -  פנסיית זקנה 
 66 -  -  -  -  -  -  66 -  פנסיית נכות 
 213 -  -  -  -  -  -  213 -  פנסיית שארים 
 

תשלומים למקבלי קצבה 
          קיימים:

 21,704 -  -  -  -  -  3,212 5,210 13,282 פנסיית זקנה 
 36,962 -  -  -  -  -  51  36,911 -  פנסיית נכות 
 15,428 -  -  -  -  -  -  15,428 -  פנסיית שארים 
 תשלומים לפנסיונרים: 

 
 

      
 

 737 -  -  -  -  -  42  695  -  פנסיית זקנה 
 2,457  -  פנסיית נכות 

 
 -  -  -  -  - 2,457 

 529  -  פנסיית שארים 
 

 -  -  -  -  - 529 
עודף הכנסות )הפסדים( על  

 8,595  907,604  50,633 הוצאות לתקופה 
 -  -  -  -  - 

966,832 
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30.09.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 סך הכל לפיצויים

 

 משלימה מקיפה יסוד 
דמי ניהול שנגבו מנכסים  

          )באלפי ש"ח(:

 187,934 5,468 223 974 75,300 62,524 1,567 40,172 1,706 פעילים ולא פעילים 
 4,334 -  -  -  -  -  581 3,049 704 מקבלי קצבה )*( 
דמי ניהול שנגבו מהפקדות  

          )באלפי ש"ח(: 

 
 1,000 72,642 1,083  108  -  -  -  - 74,833 

 
שיעור דמי ניהול ממוצע 

          מנכסים )באחוזים(  :

  0.00% 0.23% 0.58% 0.72% 0.65% 0.57% 0.24% 0.02% פעילים 
  0.67% 0.00% 0.57% 0.65% 0.58% 0.77% 0.42% 0.80% לא פעילים 
  -  -  -  -  -  1.26% 0.50% -  מקבלי קצבה )*( 
 

שיעור דמי ניהול ממוצע 
          מהפקדות )באחוזים(:

 
 6.15% 2.89% 2.11% 0.03%  -  -  -  -  
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30.09.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 סך הכל לפיצויים

 

 משלימה מקיפה יסוד 
שיעור עודף /גרעון  

          אקטוארי )באחוזים(:

 
 עמיתים/ מבוטחים

 - 
0.30% 0.20% 

 -  -  -  -  -  
  -  -  -  -  -  -  0.30% -  זכאים קיימים לפנסיה 
  -  -  -  -  -  0.03% 0.30% -  מקבלי קצבה קיימים 
  -  -  -  -  -  0.36% 0.30% -  פנסיונרים 
 מנותקי קשר:חשבונות  

         
 

 35,076 2,027   -  7,710  17,250  364  7,681  44  מספר חשבונות 

נכסים מנוהלים נטו )באלפי  
 ש"ח(

 4,942  85,752  1,772  228,913  95,609  -  -  18,087 435,075 

דמי ניהול שנגבו מנכסים  
 )באלפי ש"ח(

 18.38  206.66  8.83  923  515  -  -  105 1,777 

שיעור דמי ניהול ממוצע  
  0.71% -  -  0.79% 0.54% 0.67% 0.33% 0.53% שנגבו מנכסים )**(
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30.09.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 סך הכל לפיצויים

 

 משלימה מקיפה יסוד 
 

 -חשבונות לא פעילים
          ש"ח 8,000ביתרה של  עד 

 43,833 -  -  -  -  43,350  -  -  483  מספר חשבונות  
נכסים מנוהלים נטו )באלפי  

 ש"ח(
 464 

 -  -  64,585  -  -  -  - 
65,049 

דמי ניהול שנגבו מנכסים  
 4  )באלפי ש"ח(

 -  -  194  -  -  -  - 
198 

 
שיעור דמי ניהול ממוצע 
שנגבו מנכסים )אחוזים 

 שנתי(
1.08% 

 -  - 0.85%  -  -  -  - 
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31.12.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 לפיצויים

 סך הכל

 

 

 משלימה מקיפה יסוד

          מספר עמיתים: 
 422,435 0 84,578 3,433 96,541 23,896 3,060 210,128 799 פעילים 
 477,737 7,354 2,602 3,213 115,229 114,291 23,434 210,436 1,178 לא פעילים 
          מקבלי קצבה: 
          זכאים קיימים לפנסיה: 
 2 -  -  -  -  -  -  2 -  זקנה 
 15 -  -  -  -  -  -  15 -  שארים 
 4 -  -  -  -  -  -  4 -  נכות 
          מקבלי קצבה קיימים: 
 1,151 -  -  -  -  -  194 511 446 זקנה 
 840 -  -  -  -  -  17 801 22  שארים 
 659 -  -  -  -  -  1  658 -  נכות 
 פנסיונרם: 

 
 

      
 

 180  -  -  -  -  -  16  164  -  זקנה 
 51  -  -  -  -  -  1  50  -  שארים 
 145  -  נכות 

 
 -  -  -  -  -  145 

 903,219 7,354 87,180 6,646 211,770 138,187 26,723 422,914 2,445 סה"כ 
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31.12.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 לפיצויים

 סך הכל

 

 

 משלימה מקיפה יסוד

          מספר חשבונות עמיתים: 
 440,533 0 84,578 3,622 98,420 27,109 3,128 222,877 799 פעילים 
 667,121 7,539 2,602 3,650 176,246 177,609 24,470 273,825 1,180 לא פעילים 
נכסים מנוהלים, נטו אלפי  

          ש"ח 

 27,370,666 -  169,154 151,090 6,365,096 2,351,575 76,269 17,495,632 761,850 פעילים 
 25,124,293 1,024,547 4,051 261,256 8,096,393 11,832,388 266,361 3,444,780 194,516 לא פעילים 
          בגין מקבלי קצבה: 
 זכאים קיימים לפנסיה:  

         
 1,216 -  -  -  -  -  -  1,216 -  זקנה 
 3,710 -  -  -  -  -  -  3,710 -  שארים 
 488 -  -  -  -  -  -  488 -  נכות 
          מקבלי קצבה קיימים: 
 597,610 -  -  -  -  -  55,209 104,419 437,982 זקנה 
 372,440 -  -  -  -  -  2,001 370,439 -  שארים 

 287,084 -  -  -  -  -  567  286,517 -  נכות 
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31.12.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 לפיצויים

 סך הכל

 

 

 משלימה מקיפה יסוד

 פנסיונרים: 
 

 
      

 
 37,375 -  -  -  -  -  1,594  35,781  -  זקנה 
 54,914 -  -  -  -  -  36  54,878  -  שארים 
 123,646 -  -  -  -  -  869  122,777  -  נכות 
 1,478,483 -  -  -  -  -  60,276 980,225  437,982 סה"כ מקבלי קצבה 
 53,973,441 1,024,547 173,205 412,346 14,461,489 14,183,963 402,906 21,920,637 1,394,348 מנוהלים נטוסה"כ נכסים  
 

         נתונים תוצאתיים אלפי ש"ח :
דמי גמולים משונתים עבור  

 5,121 7,814 404,585 47,711 13,327 603,964 -  מצטרפים חדשים
 - 

1,082,522 

 5,991,091 -  72,674 255,115 1,413,516 703,195 72,377 3,451,948 22,266 תקבולים מדמי גמולים 
תקבולים מדמי גמולים חד  

 -  פעמי
24,900 6,214 526,190 53,933 202,327 554 

 - 
814,118 

 3,562,703 165,811 10 60 991,002 946,472 17,110 1,442,238 -  העברות צבירה לקרן 
 3,132,017 66,821 340 0 949,512 630,992 31,120 1,453,232 -  העברות צבירה מהקרן 
          תשלומים: 
 2,011,737 64,140 150 28,880 859,760 422,370 9,466 624,979 1,992 פדיונות 
 -186 -  -  -  -  -  -186 -  -  אחרים 
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31.12.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 לפיצויים

 סך הכל

 

 

 משלימה מקיפה יסוד

תשלומים לזכאים קיימים  
          לפנסיה:

 20 -  -  -  -  -  -  20 -  פנסיית זקנה 
 89 -  -  -  -  -  -  89 -  פנסיית נכות 
 285 -  -  -  -  -  -  285 -  פנסיית שארים 
תשלומים למקבלי קצבה  

          קיימים:

 29,503 -  -  -  -  -  4,277 6,955 18,271 פנסיית זקנה 
 48,099 -  -  -  -  -  60  48,039 -  פנסיית נכות 
 20,508 -  -  -  -  -  -  20,508 -  שאריםפנסיית  
 תשלומים לפנסיונרים: 

 
 

      
 

 1,297 -  -  -  -  -  72  1,225  -  פנסיית זקנה 
 6,548 -  -  -  -  -  -  6,548  -  פנסיית נכות 
 1,016 -  -  -  -  -  -  1,016  -  פנסיית שארים 
עודף הכנסות )הפסדים( על  

 הוצאות לתקופה 
23,478  73,059-  12,526- 

 -  -  -  -  - 
 62,107- 
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29 
 

 
31.12.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 לפיצויים

 סך הכל

 

 

 משלימה מקיפה יסוד

דמי ניהול שנגבו מנכסים  
          )באלפי ש"ח(:

 246,753 7,199 318 1,614 100,133 79,959 1,981 53,311 2,239 פעילים ולא פעילים 
 5,902 -  -  -  -  -  776 4,164 962 מקבלי קצבה )*( 
דמי ניהול שנגבו מהפקדות  

          )באלפי ש"ח(: 

 
 1,374 98,819 1,442 196  - 67  -  - 101,898 

 
שיעור דמי ניהול ממוצע 

          מנכסים )באחוזים(  :

  0.00% 0.23% 0.63% 0.73% 0.65% 0.54% 0.24% 0.02% פעילים 
  0.71% 0.00% 0.57% 0.66% 0.58% 0.75% 0.43% 0.80% לא פעילים 
  -  -  -  -  -  1.25% 0.50% -  מקבלי קצבה )*( 
 

שיעור דמי ניהול ממוצע 
          מהפקדות )באחוזים(:

 
 6.17% 2.86% 1.99% 0.04%  - 0.03%  -  -  
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30 
 

 
31.12.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 לפיצויים

 סך הכל

 

 

 משלימה מקיפה יסוד

שיעור עודף /גרעון  
          אקטוארי )באחוזים(:

  -  -  -  -  -  0.37% -0.03%  -  עמיתים/ מבוטחים 
  -  -  -  -  -  -  -0.03%  -  זכאים קיימים לפנסיה 
  -  -  -  -  -  -0.09%  0.25%  -  מקבלי קצבה קיימים 
  -  -  -  -  -  -3.52%  -1.08%  -  פנסיונרים 
 חשבונות מנותקי קשר: 

         
 

 41,612 2,530  -  -  7,962  22,826  355  7,893  46  מספר חשבונות 

נכסים מנוהלים נטו )באלפי  
 544,603 28,437  -  -  103,372  325,141  1,675  78,543  7,435  ש"ח(

דמי ניהול שנגבו מנכסים  
 3,829 239  -  -  884  2,373  10.88  263.84  59.12  )באלפי ש"ח(

שיעור דמי ניהול ממוצע  
 שנגבו מנכסים )**(

0.81% 0.34% 0.65% 0.73% 0.85%  -  - 0.84% 
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31.12.2018 

 

 

קרנות 
פנסיה 
 ותיקות

 קרנות פנסיה חדשות
קופת גמל 
לתגמולים 
ואישית 
 לפיצויים

קרן 
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

מרכזית 
 לפיצויים

 סך הכל

 

 

 משלימה מקיפה יסוד

 
 -חשבונות לא פעילים

          ש"ח 8,000ביתרה של  עד 

 42,763 -  -  -  -  42,294  -  -  469  מספר חשבונות  
נכסים מנוהלים נטו )באלפי  

 ש"ח(
 426 

 -  -  59,118  -  -  -  - 
59,544 

דמי ניהול שנגבו מנכסים  
 5  )באלפי ש"ח(

 -  -  984  -  -  -  - 
989 

 
שיעור דמי ניהול ממוצע 
שנגבו מנכסים )אחוזים 

 שנתי(
1.06% 

 -  - 

0.76% 

 -  -  -  - 
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 היקף נכסים מנוהלים .5

  
 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום 

 

  
2019 2018 2018 

 

  
 מבוקר בלתי מבוקר

 

  
 אלפי ש"ח

 קרנות הפנסיה: 
 הפניקס קרן פנסיה מקיפה     
 

 26,543,588  22,259,040  21,920,637 
 הפניקס קרן פנסיה משלימה 

 
 501,905  411,525  402,906 

 הפניקס קרן פנסיה יסוד 
 

 1,533,721  1,421,203  1,394,348 
 קופות הגמל: 

 אקסלנס תגמולים ופיצויים     
 

 13,354,810  12,117,390  11,961,310 
 אקסלנס השתלמות 

 
 14,863,450  13,498,980  13,374,820 

 אקסלנס גמל להשקעה 
 

 580,540  325,330  412,350 
 אקסלנס חסכון לכל ילד 

 
 264,090  155,520  173,200 

 אקסלנס מרכזית לפיצויים 
 

 945,190  1,044,100  954,670 
 אקסלנס מסלולית לפיצויים 

 
 214,070  71,920  69,870 

 אקסלנס גמולה 
 

 897,020  874,890  878,390 
 אקסלנס גמל בניהול אישי 

 
 75,080  40,480  42,720 

אקסלנס השתלמות בניהול  
 אישי

 
 51,480  40,590  44,290 

 הפניקס גמל בניהול אישי 
 

 1,317,180  1,280,180  1,301,560 
 

 הפניקס השתלמות בניהול אישי
 

 1,049,220  1,065,610  1,042,370 
 

 סך כל הנכסים
 

 62,191,344  54,606,758  53,973,441 

  

 

הפניקס קרן פנסיה  
,  מקיפה
26,543,588 ,43%

הפניקס קרן  
,  פנסיה משלימה

הפניקס קרן פנסיה  1%, 501,905
, 1,533,721, יסוד

2%

אקסלנס תגמולים  
,  ופיצויים
13,354,810 ,22%

,  אקסלנס השתלמות
14,863,450 ,24%

אקסלנס גמל  
,  להשקעה
580,540  ,

1%

אקסלנס חסכון  
,  לכל ילד

264,090 ,0%

,  אקסלנס פיצויים
1,159,260 ,2%

אקסלנס  
,  גמולה

897,020  ,
1%

, גמל בניהול אישי
1,392,260 ,2%

השתלמות בניהול 
,  1,100,700, אישי

2%
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 מצב כספי של החברה המנהלת .6

 
 מצב כספי .1

  
 בספטמבר 30ליום 

 31ליום 
 בדצמבר

 

  
2019 2018 2018 

 

  
 מבוקר בלתי מבוקר

 

  
 אלפי ש"ח

 נכסים: 
 הוצאות רכישה נדחות     
 

 280,851  29,723  38,199 
 נכסים בלתי מוחשיים 

 
 238,117  236,068  234,741 

 נכסי קופת גמל מבטיחת תשואה 
 

 896,973  876,549  875,881 
 חברת האם 

 
 71,465  8,057  10,097 

 נכסים אחרים 
 

 38,201  24,697  26,070 
 השקעות פיננסיות 

 
 57,128  27,302  24,643 

 
 מזומנים

 
 35,087  21,903  16,599 

 
 סך כל הנכסים

 
 1,617,822  1,224,299  1,226,230 

 

 הון      
 

 578,794  195,996  196,475 
 

התחייבויות לעמיתי מסלולי 
 קופת גמל מבטיחת תשואה

 
 898,293  877,027  880,741 

 התחייבויות 
 

 140,735  151,276  149,014 
 סך כל ההון וההתחייבויות 

 

 1,617,822  1,224,299  1,226,230 

 

       

 

 השינויים במצבה הכספי של החברה המנהלת:עיקרי 

 ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד,  מיליון 30 -ש"ח בהשוואה ל מיליון 281לסך  עלו נדחות רכישה הוצאות
 העלייה נובעת ממיזוג חברה פנסיה בע"מ.  

 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה מקבילה  43 -של החברה ויתרות המזומנים עלו בכ תהשקעות הפיננסיו
 אשתקד, העלייה נובעת ממיזוג חברה פנסיה בע"מ.  

 תקד, העלייה נובעת ממיזוג אלפי ש"ח בהשוואה לתקופה מקבילה אש 63 -יתרת חברת האם עלתה בכ
 חברה פנסיה בע"מ.  
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 )המשך( מצב כספי של החברה המנהלת .6
 

 רווח והפסד .2

 

שהסתיימו  חודשים 9 - ל
 בספטמבר 30ביום 

שהסתיימו  חודשים 3 - ל
 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 

 
2019 2018 2019 2018 2018 

 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

 
 אלפי ש"ח

 
הכנסות מדמי ניהול מקרנות 

 189,485  49,463  95,200  144,597  198,927  פנסיה וקופות גמל, נטו 
 

 1,331  412  2,319  842  4,329  רווחים מהשקעות, נטו 
 

 -  -  -  -  -  הכנסות אחרות
 

 190,816  49,875  97,519  145,439  203,256  סך כל ההכנסות
הוצאות שיווק עמלות,  

 79,271  21,380  32,308  58,332  87,669  *( והוצאות רכישה אחרות
 78,411  18,643  48,965  58,182  76,495  *( הוצאות הנהלה וכלליות 
 7,629  1,925  3,531  5,660  7,562  *( הוצאות אחרות 
 

 3,105  378  58  1,595  563  הוצאות מימון
 

 168,416  42,326  84,862  123,769  172,289  סך כל ההוצאות
 

 22,400  7,549  12,657  21,670  30,967  רווח לפני מסים על הכנסה
 

 7,947  2,626  4,173  7,696  10,024  מסים על הכנסה 
 

 14,453  4,923  8,484  13,974  20,943  רווח לתקופה
סך כל הרווח הכולל  

 14,453  4,923  8,484  13,974  20,943  לתקופה
  

 *( סווג מחדש

 

 

 השינויים במצבה הכספי של החברה המנהלת:עיקרי 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  14 -מיליון ש"ח בהשוואה לכ 20.1 -הכולל של החברה עלה לסך של כהרווח 
 אשתקד. להלן עיקרי ההסברים לשינוי:

  מיליון בהשוואה לתקופה המקבילה  54 -מדמי ניהול קרנות הפנסיה וקופות הגמל עלו בכהכנסות
העלייה נובעת מהצטרפות פעילות הפנסיה ובפרט בקרן המקיפה כתוצאה ממיזוג חברה אשתקד, 

 .בע"מ פנסיה
  מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, העלייה נובעת מהצטרפות  48 -עלו בכסך ההוצאות

 .בע"מ ילות הפנסיה כתוצאה ממיזוג חברה פנסיהפע
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 דרישות הון 
 

 

 30ליום 
 בדצמבר 31ליום  בספטמבר

 
 

2019 2018 
 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 

 אלפי ש"ח
 60,549  104,994  הון עצמי מינימלי הנדרש מחברה מנהלת 
 196,475  578,794  הון קיים 
 135,926  473,800  עודף הון עצמי על דרישות ההון 
  

 

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי .7

 

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי:

ל הכספים של הגוף המוסדי, העריכו לתום התקופה ומנההנהלת הגוף המוסדי, בשיתוף עם המנכ"ל 
המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי. על בסיס 

הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי  ומנהלהערכה זו, מנכ"ל הגוף המוסדי 
שום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהגוף הגילוי של הגוף המוסדי הנן אפקטיביות על מנת לר

המוסדי נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק 
 ההון, ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 

 בקרה פנימית על דיווח כספי:

בקרה הפנימית של הגוף לא אירע כל שינוי ב 2019, בספטמבר 30במהלך הרבעון המסתיים ביום 
המוסדי על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה 

 הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח כספי.

 

 

 

 

 

 

  
 2019, בנובמבר 26  

     

 כהן דניאל  הדוחתאריך אישור 
 יו"ר הדירקטוריון

קיסוס                       אורי 
 מנכ"ל

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
 בע"מ( והשתלמות אקסלנס גמל)לשעבר: 

 

 מאוחדים ביניים דוחות כספיים

 

 2019, בספטמבר 30ליום 
 

 בלתי מבוקרים

 

  



 
 
 
 
 

 הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
 אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ( )לשעבר:

 
 

 מאוחדים ביניים דוחות כספיים
 

 2019, בספטמבר 30ליום 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 

 דף  
   
   
   

 2  מאוחדים דוחות כספיים ביניים סקירת
   

 3  על המצב הכספימאוחדים  דוחות
   

 4  רווח או הפסד ורווח כולל אחרעל  מאוחדים דוחות
   

 5  על השינויים בהון מאוחדים דוחות
   

 6  על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות
   

 8   מאוחדים באורים לדוחות הכספיים ביניים
   

 
 
 

 



 

2 
 

 
 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א144בגין  דרך מנחם
 אביב -תל

 

 +972-3-6232525   .טל
 972-3-5622555+  פקס

ey.com 

  

 
 
 

 
 רואה החשבון המבקרסקירה של דוח 

 
 חברה מנהלת -)לשעבר: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ(  בע"מ וגמל פנסיהאקסלנס הפניקס לבעלי המניות של 

 
 

 
 מבוא

 
 החברה( -)להלן  (בע"מ )לשעבר: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מאקסלנס פנסיה וגמל הפניקס סקרנו את המידע הכספי המצורף של 

הרווח או על  המאוחדים ואת הדוחות התמציתיים 2019 ,בספטמבר 30ליום  המאוחד התמציתי דוח על המצב הכספיהכולל את ה
באותו תאריך.  וחודשים שהסתיימ שלושהו תשעהשל  לתקופותים בהון ותזרימי המזומנים , השינויהפסד ורווח כולל אחר

 - IAS 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי אלות ביניים ועריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופהדירקטוריון וההנהלה אחראים ל
 שנקבעו עלשוק ההון, ביטוח וחיסכון ובהתאם לדרישות הגילוי  רשות , כפי שאומץ על ידי הממונה עליניים""דיווח כספי לתקופות ב

אחריותנו היא להביע . והתיקונים שהותקנו מכוחו 2005-ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה ידו
 בהתבסס על סקירתנו. אלות ביניים ומסקנה על מידע כספי לתקופ

 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר עם אנשים האחראים מורכבת מבירורים, ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר . הלי סקירה אנליטיים ואחריםלעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נו
ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 

 ל ביקורת.המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת ש
 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 

שוק ההון, ביטוח וחיסכון ובהתאם לדרישות הגילוי  רשות כפי שאומץ על ידי הממונה עלIAS  34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 .והתיקונים שהותקנו מכוחו 2005-על ידו ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה שאומצו

 
 

 פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב(

 

 תלויות.התחייבויות באשר לחשיפה ללדוחות כספיים ביניים  6באור ל הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלבמסקנתנו מבלי לסייג את 
 

 
 
 
 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2019, בנובמבר 26
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 על המצב הכספימאוחדים דוחות 
 

 
 בספטמבר 30ליום  

 31ליום 
 בדצמבר

  2019)*( 2018)**( 2018)**( 

 מבוקר בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

    נכסים:

 234,741  236,068  238,117  נכסים בלתי מוחשיים

 38,199  29,723  280,851  הוצאות רכישה נדחות

 875,881  876,549  896,973  נכסי קופת גמל מבטיחת תשואה

 3,857  3,167  3,852  רכוש קבוע

 -  -  3,973  נכס זכות שימוש

 10,097  8,057  71,465  הלוואה לחברת האם

 22,213  21,530  30,376  חייבים ויתרות חובה

    השקעות פיננסיות:

 24,643  27,302  44,972  נכסי חוב סחירים    

 -  -  871  מניות   

 -  -  11,285  אחרות   

 24,643  27,302  57,128  סך כל השקעות פיננסיות

 16,599  21,903  35,087  מזומנים ושווי מזומנים

 1,226,230  1,224,299  1,617,822  סך כל הנכסים

    הון:

 1,195  1,195  6,507  הון מניות   

 -  -  269,030  קרן הון  

 195,280  194,801  303,257  עודפים  

 196,475  195,996  578,794  סך כל הון 

    התחייבויות:

 880,741  877,027  898,293  התחייבויות לעמיתי מסלולי קופת גמל מבטיחת תשואה  

 60,455  60,147  63,664  התחייבויות בגין מסים נדחים  

 -  -  3,956  התחייבויות בגין חכירה  
 1,444  853  425  התחייבויות בגין מסים שוטפים  
 452  666  452  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו  
 33,974  39,642  -  הלוואה מחברה קשורה  
 52,689  49,968  72,238  זכאים ויתרות זכות  

 1,029,755  1,028,303  1,039,028  סך כל ההתחייבויות

 1,226,230  1,224,299  1,617,822  סך כל ההון וההתחייבויות

     
 מאוחדים. ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים

 
 ו'.  1*( ראה באור 

 (. 1ב)3**( ראה באור 
 

       2019, בנובמבר 26
 דניאל כהן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון    
 

 אורי קיסוס 
  מנכ"ל

 יוסי וקסלבאום 
 כספים ה מנהל
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 מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר דוחות
 

 
 

שהסתיימו  חודשים 9 - ל
 בספטמבר 30ביום 

שהסתיימו  חודשים 3 - ל
 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

  2019 2018)**( 2019 2018)**( 2018)**( 

 מבוקר בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  
 הכנסות מדמי ניהול מקרנות פנסיה 

 189,485  49,463  95,200  144,597  198,927   וקופות גמל, נטו 

 1,331  412  2,319  842  4,329   רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 190,816  49,875  97,519  145,439  203,256   סך כל ההכנסות

 עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 79,271  21,380  32,308  58,332  87,669   *( אחרות

 78,411  18,643  48,965  58,182  76,495   *( הוצאות הנהלה וכלליות

 7,629  1,925  3,531  5,660  7,562   *( הוצאות אחרות

 3,105  378  58  1,595  563   הוצאות מימון

 168,416  42,326  84,862  123,769  172,289   סך כל ההוצאות

 22,400  7,549  12,657  21,670  30,967   הכנסה רווח לפני מסים על

 7,947  2,626  4,173  7,696  10,024   מסים על הכנסה 

 14,453  4,923  8,484  13,974  20,943   רווח נקי לתקופה

 סך כל הרווח הכולל לתקופה
 

 20,943  13,974  8,484  4,923  14,453 
 
 
 
 

 מאוחדים. ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
 

 *( סווג מחדש
 (. 2ב)3**( ראה באור 
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  על השינויים בהון מאוחדים דוחות

 
    

     
 סך הכל עודפים קרן הון  הון מניות 

 אלפי ש"ח 

 196,475  195,280  -   1,195  מבוקר() 2019בינואר,  1יתרה ליום 

 20,943  20,943  -  -  רווח כולל

 926  -  -  926  הזרמת הון

 -  -  (4,386)  4,386  ו' 1ראה באור  -הנפקת הון בגין מיזוג חברה קשורה 

 360,450  87,034  273,416  -  3ראה באור  -מיזוג חברה קשורה 

 578,794  303,257  269,030  6,507  )בלתי מבוקר( 2019בספטמבר,  30יתרה ליום 

 182,022  180,827  -  1,195  )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 

 13,974  13,974  -  -  רווח כולל

 195,996  194,801  -  1,195  )בלתי מבוקר( 2018בספטמבר,  30יתרה ליום 

 569,384  294,773  273,416   1,195  מבוקר()בלתי  2019ביולי,  1יתרה ליום 

 8,484  8,484  -  -  רווח כולל

 926  -  -  926  הזרמת הון

 -  -  (4,386) 4,386  ו' 1ראה באור  -הנפקת הון בגין מיזוג חברה קשורה 

 578,794  303,257  269,030  6,507  )בלתי מבוקר( 2019בספטמבר,  30יתרה ליום 

 191,073  189,878  -  1,195  )בלתי מבוקר( 2018ביולי,  1יתרה ליום  

 4,923  4,923  -  -  רווח כולל

 195,996  194,801  -  1,195  )בלתי מבוקר( 2018בספטמבר,  30יתרה ליום 

 182,022  180,827  -  1,195  )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 

 14,453  14,453  -  -  רווח כולל

 196,475  195,280  -  1,195  )מבוקר( 2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 
 
 

 .מאוחדים ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על תזרימי המזומנים מאוחדים ותדוח

 

שהסתיימו  חודשים 9 - ל
 בספטמבר 30ביום 

שהסתיימו  חודשים 3 - ל
 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2019 2018 2019 2018 2018 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 14,453  4,923  8,484  13,974  20,943  רווח נקי לתקופה

      פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:

      
 8,302  2,240  3,323  6,528  8,901  פחת והפחתות
 (439) (536) (126) (543) (1,644) הכנסות אחרות

 (20,570) (6,251) (518) (21,238) (21,092) שערוך נכסים של עמיתי קופת גמל מבטיחת תשואה
 24,506  5,581  (725) 20,792  17,552  שערוך התחייבויות לעמיתי קופת גמל מבטיחת תשואה

 (17,217) (3,048) (5,173) (8,741) (10,751) שינוי בהוצאות רכישה נדחות 
 7,947  2,626  4,173  7,696  10,024  מסים על הכנסה

  2,990  4,494  954  612  2,529 

      שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:

 (1,836) 537  2,881  (1,153) 4,373  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 5,002  4,328  (17,856) 2,287  (25,860) עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

 (214) -  -  -  -  בשל הטבות לעובדים, נטו בהתחייבויותשינוי 

 (21,487)  1,134 (14,975)  4,865  2,952 

      מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה:

 983  330  199  768  1,989  ריבית ודיבידנד שהתקבלו

 -  -  (35) -  (730) ריבית ודיבידנד ששולמו

 654  -  -  -  5,006  מסים שהתקבלו

 (6,776) -  (818) (6,776) (12,601) מסים ששולמו 

 (6,336) (6,008) (654)  330 (5,139) 
 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 

 14,795  10,730  (6,191) 13,594  (3,890) שוטפת
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (1,834) (585) (619) (1,243) (1,673) קבוע רכישת רכוש

 -  -  -  -  13,156  )ראה נספח א'( מיזוג חברה קשורה

 (2,807) (791) (1,407) (2,261) (3,207) השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

 (10,151) 747  155  (12,451) 2,932  רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

 (10,000) -  15,000  (8,000) 25,097  פירעון )מתן( הלוואה חברת האם

 (24,792) (629) 13,129  (23,955) 36,305  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 (11,336)  -  -  (5,668)  (12,834) פירעון הלוואות מחברה קשורה

 -  -  61SR16 (1,093)  - (411)תשלומי חכירה 

 (11,336) -  (411) (5,668) (13,927) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

 (21,333) 10,101  6,527  (16,029) 18,488  שינוי במזומנים ושווי מזומנים

 37,932  11,802  28,560  37,932  16,599  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 16,599  21,903  35,087  21,903  35,087  מזומנים לסוף התקופהיתרת מזומנים ושווי 
      
      

 .מאוחדים ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על תזרימי המזומנים מאוחדים ותדוח
 

 
 

      מיזוג חברה קשורה -נספח א 

שהסתיימו  חודשים 9 - ל 
 בספטמבר 30ביום 

שהסתיימו  חודשים 3 - ל
 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2019 2018 2019 2018 2018 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 

 -  -  -  -  (232,111)  הוצאות רכישה נדחות
 -  -  -  -  (5,147)  נכס בלתי מוחשי

 -  -  -  -  (1,530)  רכוש קבוע
 -  -  -  -  (76,064)  , נטומזומןהון חוזר לא כולל 
 -  -  -  -  (35,085)   השקעות פיננסיות

 -  -  -  -  2,643  מסים נדחים
 -  -  -  -  273,416  קרן הון
 -  -  -  -  87,034  עודפים

  13,156  -  -  -  - 

 
 
 

 .ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 (בע"מ והשתלמות )לשעבר: אקסלנס גמל בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 

8 
 

 
   כללי -: 1באור 

  
 הגדרות  א.
 

 בדוחות כספיים אלה: 
והשתלמות אקסלנס גמל אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ )לשעבר:  הפניקס - החברה

 (בע"מ

 בע"מ. הפניקס חברה לביטוח - האם החברה

קופת גמל מבטיחת 

 תשואה

 

- 

קופת גמל מבטיחת תשואה אשר לחברה סיכון בהבטחת תשואת 

 העמיתים ואשר נכסיה והתחייבויותיה מאוחדים עם דוחות החברה.

 .IAS24 בתקןכמשמעותם  - צדדים קשורים
 

 .2010-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע - בעלי עניין ובעל שליטה 

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. - מדד

 שוק ההון, ביטוח וחיסכון. רשות - שוק ההון רשות

 הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. - הממונה

קופות הפיקוח על חוק 

 הגמל

 

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

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

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים  - כללי ההשקעה

החלים על גופים וחוזר "כללי השקעה  2012-על גופים מוסדיים(, התשע"ב

 מוסדיים" שפורסם על ידי הממונה.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()הון עצמי מזערי  - ההון תקנות

 .2012-הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה(, התשע"ב
 

והינה חברת בת בבעלות מלאה  2000באוקטובר  29ביום  תאגדה בישראלהחברה הינה תושבת ישראל, ה .ב
  של הפניקס חברה לביטוח בע"מ.  100%

 

החברה פועלת כחברה מנהלת של קרנות פנסיה וקופות גמל בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  .ג
משכך החברה  ,2005-ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 1981 -)ביטוח(, התשמ"א

לחוק הפיקוח על הגמל נחשב גם כרישיון חברה מנהלת  7הינה בעלת רישיון מבטח, שבהתאם לסעיף 
 לגבי כל קרנות הפנסיה וקופות הגמל שבניהולה.

 

ידי -מוחזקת עלהחברה האם(, אשר  -ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן -החברה מוחזקת במלואה על . ד 
 אביב.-בורסה לניירות ערך בתלבניותיה נסחרות משהפניקס אחזקות בע"מ 

 

 הלוששו תשעהשל  ותלתקופו 2019, בספטמבר 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .ה
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות  -)להלן  באותו תאריך וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר  2018בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 .(הדוחות הכספיים השנתיים -נלוו אליהם )להלן 

 

החברה  - )להלן פנסיה בע"מ הפניקס של דירקטוריוןה והחליט 2019במרס,  28וביום  2019במרס,  26ביום  .ו
 30. ביום של החברה הנקלטת עם ולתוך החברהעל מיזוג והדירקטוריון של החברה )בהתאמה(  הנקלטת(

 הושלם מיזוג החברות בהתאם לאישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ואישור רשם החברות. 2019ביוני, 
מס הכנסה. החברה פנתה לרשות המסים לקבלת  לפקודת 103המיזוג בוצע בפטור ממס בהתאם לסעיף 

 ראש לפטור ממס וטרם נתקבל האישור.אישור מ

שינתה  אשר החברהעברו לניהול הו"מ בע פנסיה הפניקסבניהול  היוקרנות הפנסיה ש המיזוג השלמת עם
מנהלת  2019 ,ביוני 30אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ. לפיכך, החל מיום  להפניקסאת שמה במועד המיזוג 

 את כל קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבקבוצת הפניקס. החברה
 374 -רות הנכסים נטו בסך של ככולל את ית 2019 ,בספטמבר 30הדוח המאוחד על המצב הכספי ליום 

ש"ח של החברה הנקלטת. הדוח המאוחד על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, כולל את תוצאות יליון מ
של החברה הנקלטת. לפרטים נוספים לעניין  2019, בספטמבר 30ים שהסתיימו ביום חודש 3הפעילות של 

 ש"ח ע.נ. 1מניות,  4,386,235במסגרת המיזוג הונפקו לחברה  להלן. 3המיזוג ראה גם באור 
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   )המשך( כללי -: 1באור 

 
 :כמפורט להלן וקופות הגמל מנהלת את קרנות הפנסיה החברה .ז  

 
 /קופת הגמלסוג הקרן  /קופת גמלשם הקרן

   
 חדשה מקיפה  )*( הפניקס פנסיה מקיפה

  
 חדשה כללית  )*( משלימההפניקס פנסיה 

 

 הקרן פנסיה ותיק  )*( עמיתקרן פנסיית יסוד 
 

 תגמולים  אקסלנס גמל
 

 השתלמות  אקסלנס השתלמות
 

 מרכזית לפיצויים  אקסלנס מרכזית לפיצויים
 

 מבטיחת תשואה  אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה 
 

 מרכזית לפיצויים  אקסלנס מרכזית לפיצויים רב מסלולית
 

 תגמולים  אקסלנס תגמולים בניהול אישי 
 

 השתלמות  אקסלנס השתלמות בניהול אישי 
 

 גמל להשקעה  אקסלנס גמל להשקעה 
 

 לחסכון ארוך טווח לילד להשקעהגמל   אקסלנס גמל להשקעה לחסכון ארוך טווח לילד
 

 השתלמות  הפניקס השתלמות בניהול אישי 
 

 תגמולים  הפניקס גמל בניהול אישי 
 
 

 ו' לעיל 1ראה באור  – 2019ביוני,  30)*( החל מיום 
  



 (בע"מ והשתלמות )לשעבר: אקסלנס גמל בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 

10 
 

 
  עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב
 

 מאוחדים מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים .א
 

, ביניים לתקופות כספי דיווח IAS 34ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי הדוחות הכספיים ביניים 
 .שנקבעו על ידוכפי שאומץ על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ובהתאם לדרישות הגילוי 

בעריכת הדוחות ה המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמ 
לדוחות הכספיים השנתיים,  'יח2בהמשך לאמור בבאור  הכספיים השנתיים, למעט האמור בסעיף ב' להלן.

מכשירים  פיננסיים עד מועד תחילתו  – 9החברה דחתה את יישומו של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 
-2018התאם לחוזר גופים מוסדיים חוזי ביטוח, וזאת ב – 17בישראל של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 

9-1. 
 

 חכירות .ב
 

 להלן) חכירות - 16 מספר בינלאומי כספי דיווח תקן של לראשונה יישום בדברלהלן ' ג2 בבאור כמפורט
 מספרי של מחדש הצגה ללא) חלקי למפרע בשיטת יישום התקן את ליישם בחרה החברה, ("התקן"

 (.השוואה
 :כדלקמן הינה חכירות בגין 2018, בדצמבר 31 ליום עד שיושמה החשבונאית המדיניות
 במועד נבחנים והם ההסכמים מהות על מבוססים כתפעולית או כמימונית חכירה לסיווג המבחנים

 :IAS 17-ב שנקבעו להלן הכללים פי-על ההתקשרות
 

 כחוכר החברה
 

  מימונית חכירה. 1
. מימונית כחכירה מסווגים, לחברה הועברו הנכס על לבעלות הקשורים וההטבות הסיכונים כל אשר נכסים
 הערך או החכור הנכס של ההוגן השווי מבין הנמוך לפי החכירה תקופת בתחילת נמדד החכור הנכס

 .  המינימליים החכירה תשלומי של הנוכחי
 . שבהם כנמוך החכירה תקופת או, שלו השימושיים החיים תקופת לאורך מופחת בחכירה הנכס

 

  תפעולית חכירה. 2
 מסווגים, החכור הנכס על בבעלות הגלומים וההטבות הסיכונים כל ממשי באופן מועברים לא אשר נכסים

 . החכירה תקופת פני על ישר בקו הפסד או ברווח כהוצאה מוכרים החכירה תשלומי. תפעולית כחכירה
 : כדלקמן הינה חכירות בגין 2019, בינואר 1 מיום החל שמיושמת החשבונאית המדיניות

 

 מזוהה בנכס לשלוט זכות מועברת החוזה לתנאי בהתאם כאשר חכירה כחוזה בחוזה מטפלת החברה
 .תמורה בעבור זמן לתקופת

 

 כחוכר החברה .1
 כנגד שימוש זכות בנכס בחכירה התחילה במועד מכירה היא חוכר מהווה החברה בהן העסקאות עבור

 נכס בהן חכירה ועסקאות חודשים 12 עד של לתקופה חכירה עסקאות למעט וזאת חכירה בגין התחייבות
 על ישר בקו הפסד או ברווח כהוצאה החכירה בתשלומי להכיר החברה בחרה בהן, נמוך ערך בעל הבסיס

 הניתנת ההקלה את ליישם החברה בחרה חכירה בגין ההתחייבות מדידת במסגרת. החכירה תקופת פני
 אחזקה שירותי, ניהול שירותי: כגון חכירה שאינם לרכיבים חכירה רכיבי בין הפרדה ביצעה ולא בתקן
 . עסקה באותה הכלולים, ועוד

 בשיעור מהוונים שולמו שטרם החכירה תשלומי כל את כוללת חכירה בגין התחייבות התחילה במועד
 לאחר. החברה של התוספתי הריבית בשיעור או בנקל לקביעה ניתנת היא כאשר בחכירה הגלומה הריבית

 . האפקטיבית הריבית בשיטת חכירה בגין ההתחייבות את החברה מודדת התחילה מועד
 ששולמו חכירה תשלומי בתוספת חכירה בגין ההתחייבות בגובה מוכר התחילה במועד השימוש זכות נכס

 . שהתהוו עסקה עלויות של ובתוספת לפניו או התחילה במועד
 לפי החכירה תקופת או, שלו השימושיים החיים לאורך ומופחת העלות במודל נמדד השימוש זכות נכס

 השימוש זכות לנכס ערך ירידת החברה בוחנת, ערך לירידת סימנים מתקיימים כאשר. שבהם הקצר
 .IAS 36 להוראות בהתאם

 

 למדד הצמודים חכירה תשלומי .2
 החכירה תשלומי חישוב לצורך התחילה במועד הקיים המדד בשיעור החברה משתמשת התחילה במועד

 כתוצאה העתידיים החכירה תשלומי בגובה שינויים, חוכר מהווה החברה בהן בעסקאות. העתידיים
 זכות נכס ליתרת (חכירה בגין ההתחייבות על החל ההיוון בשיעור שינוי ללא) מהוונים במדד משינוי
 הנובע המזומנים בתזרימי שינוי חל כאשר רק, חכירה בגין ההתחייבות ליתרת כהתאמה ונזקפים שימוש
 בגין במדד השינוי השפעת. (לתוקף נכנס החכירה לתשלומי התיאום שבו במועד, כלומר) במדד משינוי

 .הפסד או לרווח נזקפת שוטפים תשלומים
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 החשבונאית )המשך(עיקרי המדיניות  -: 2אור ב

 

 חכירות )המשך( .ב
 
 חכירה תקופת של וביטול להארכה אופציות .3

 החכירה את להאריך אופציה ידי על המכוסות תקופות גם כוללת לביטול ניתנת שאינה החכירה תקופת
 את לבטל אופציה ידי על המכוסות תקופות וגם תמומש להארכה שהאופציה סביר באופן ודאי כאשר

 . תמומש לא לביטול שהאופציה סביר באופן ודאי כאשר החכירה
 מחדש החברה מודדת, ביטול אופציית מימוש לאי או הארכה אופציית למימוש בצפי שינוי חל בו במקרה

 ביום המעודכן ההיוון שיעור לפי, המעודכנת החכירה לתקופת בהתאם החכירה בגין ההתחייבות יתרת את
 .הפסד או לרווח לכך ומעבר לאיפוסו עד השימוש זכות נכס ליתרת נזקף השינוי סך כאשר, בצפי השינוי

 

 חכירה תיקוני .4
 חכירה כעסקת מטופל ואינו החכירה היקף את מקטין אינו אשר החכירה לתנאי תיקון מבוצע כאשר
 לפי, המתוקנים החכירה לתנאי בהתאם חכירה בגין ההתחייבות יתרת את מחדש החברה מודדת, נפרדת
 נכס ליתרת החכירה בגין ההתחייבות ביתרת השינוי סך את וזוקפת התיקון ביום המעודכן ההיוון שיעור
 החברה מכירה, החכירה בהיקף לקיטון מביא אשר החכירה לתנאי תיקון מבוצע כאשר. השימוש זכות

 בגין וההתחייבות השימוש זכות נכס יתרת של המלאה או החלקית מהגריעה הנובע בהפסד או ברווח
 החכירה לתנאי בהתאם חכירה בגין ההתחייבות יתרת את מחדש החברה מודדת, מכן לאחר. החכירה

 בגין ההתחייבות ביתרת השינוי סך את וזוקפת התיקון במועד המעודכן ההיוון שיעור לפי, המתוקנים
 .השימוש זכות נכס ליתרת החכירה

 
 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים .ג

 
 חכירות. – IFRS 16את תקן  2019בינואר,  1בהמשך לאמור בסעיף ב' לעיל, החברה יישמה לראשונה ביום 

 
 :התקן השפעות עיקר להלן

. (להלן ראה, מסוימים לחריגים פרט) הכספי המצב על בדוח החכירות בכל להכיר מחוכרים דורש התקן -
 לטיפול דומה באופן, שימוש זכות בנכס יכירו ומנגד החכירה תשלומי בגין בהתחייבות יכירו חוכרים

 ריבית בהוצאות יכירו החוכרים, כן כמו. חכירות IAS 17 - שבוטל לתקן בהתאם מימונית בחכירה החשבונאי
 . בנפרד פחת ובהוצאות

 כהוצאה יוכרו שימוש או ביצוע על מבוססים אשר בריבית או במדד תלויים שאינם משתנים חכירה תשלומי -
 . היווצרותם במועד המחכירים מצד כהכנסה או החוכרים מצד

 בגין ההתחייבות את מחדש להעריך החוכר על, למדד הצמודים משתנים חכירה בתשלומי שינוי של במקרה -
 . השימוש-זכות לנכס תיזקף השינוי השפעת כאשר החכירה

 בהתייחס הקיים החשבונאי לטיפול בהתאם בחכירות לטפל רשאים החוכרים שבהם חריגים שני כולל התקן -
 לתקופה חכירות של במקרה או נמוך כספי ערך בעלי נכסים חכירות של במקרה וזאת, תפעוליות לחכירות

 . שנה עד של

 או מימונית כחכירה סיווג, קרי, הישן התקן לעומת מהותי שינוי ללא נותר המחכיר מצד החשבונאי הטיפול -
 . תפעולית כחכירה

 
 גישת לפי התקן את לאמץ החברה בחרה התקן פי על כמתאפשר. אלה כספיים בדוחות לראשונה מיושם התקן
 :  כאשר חלקי למפרע יישום
 .  חכירה בגין ההתחייבות יתרת בגובה הינם השימוש זכות נכסי יתרת

, לראשונה התקן יישום למועד ההתחייבות יתרת. ההשוואה מספרי של מחדש הצגה נדרשת לא זו לגישה בהתאם
 . לראשונה התקן יישום במועד הקיימת החברה של התוספתי הריבית בשיעור שימוש תוך מחושבת

 . לעיל' ב2 באור ראה, התקן של לראשונה האימוץ ממועד החל המיושמת החשבונאית המדיניות בדבר לפירוט
 פי על. חוכר מהווה החברה בהן קיימים חכירה לחוזי בהתייחס הינה לראשונה התקן יישום של ההשפעה עיקר
 ביתרת חוכר מהווה היא בה חכירה חוזה כל בגין החברה מכירה, חריגים למעט, לעיל' ב2 בבאור כאמור, התקן

 בחוזי לפיו הישן התקן הוראות תחת שיושמה מהמדיניות בשונה וזאת שימוש זכות נכס יתרת כנגד התחייבות
 תשלומי הוכרו, החכור הנכס על בבעלות הגלומים וההטבות הסיכונים כל ממשי באופן הועברו לא בהן חכירה

 .  החכירה תקופת פני על ישר בקו הפסד או ברווח כהוצאה החכירה
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 החשבונאית )המשך(עיקרי המדיניות  -: 2אור ב
 

 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים )המשך( .ג
 )המשך( חכירות – IFRS 16 של לראשונה יישום

 
 בתוקף אשר חכירה חוזי בגין 2019 ,בינואר 1 ליום התקן של לראשונה ליישום המתייחסים נתונים להלן

 :  לראשונה היישום במועד
 

 :2019בינואר  1ריכוז השפעות היישום לראשונה של התקן על הדוחות הכספיים של החברה ביום  .1
 
 

  

בהתאם 
למדיניות 
  השינוי  הקודמת

כפי שמוצג 
 -בהתאם ל
IFRS 16 

 אלפי ש"ח  
 בלתי מבוקר  

   2019 בינואר, 1ליום 

       נכסים לא שוטפים

 2,815  2,815  -  נכס זכות שימוש

       התחייבויות לא שוטפות

 (2,815)  (2,815)  -  התחייבות בגין חכירה

 -  -  -  יתרת רווח
 

להיוון חוזי החכירה, זאת בהתאם לסיכון המימוני  םהריבית הנומינלי המתאי שיעור החברה קבעה את .2
ששימש להיוון הממוצע המשוקלל  שיעור הריבית התוספתי .בהתאם למח"מ חוזי החכירהרה, של החב

העתידיים בחישוב יתרת ההתחייבות בגין חכירה במועד היישום לראשונה של התקן  תשלומי החכירה

 .3הינו %

 

 הקלות אשר יושמו בעת יישום לראשונה של התקן .3
  דומים.החברה בחרה להשתמש בשיעור היוון יחיד עבור חוזי חכירה הכוללים מאפיינים 

החברה בחרה שלא להכיר ביתרת התחייבות בגין חכירה ויתרת נכס זכות שימוש בגין חכירות אשר 
חכירות אלו מטופלות כחכירות חודשים.  12 -למועד היישום לראשונה תקופת החכירה הינה קצרה מ

 לטווח קצר.
 

 מאוחדים כספיים דוחות .ד
קופת גמל מסלולי כסים וההתחייבויות של הכספיים המאוחדים של החברה כוללים את הנ הדוחות 

 על ידי החברה. המנוהלים( גמולה -גמולה )להלן  -מבטיחת תשואה 
הנכסים וההתחייבויות של גמולה נעשה מאחר ומתקיימת שליטה בישות זו. בין היתר שליטה  איחוד 

מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות 
כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום 

 כאשר, תשואה להבטחת בסיכונים נושאת שהחברה כיווןות המושקעת. התשואות שינבע מהיש
 גמולה והתחייבויות נכסי, החברה של פרעון חדלות של סיכון למעט כלל סיכון אין בגמולה למשקיעים
 .הכספיים בדוחות מאוחדים

חברה גמל שאינן מבטיחת תשואה, המהוות זרוע )לא מאוגדת( של ה קופות מסלולי של הכספיים הדוחות 
לא אוחדו מכיוון שהחברה אינה נושאת בסיכונים להבטחת תשואה. על כן, לחברה אין חלק בנכסיהן 

 ובהתחייבויותיהן.

הפער בעלות מופחתת,  IAS 39-ההתחייבות בגין גמולה הינה התחייבות פיננסית הנמדדת בהתאם ל
 נובע תשואה להתחייבויות לעמיתי מסלולי קופת גמל מבטיחת תשואה בין נכסי קופת גמל מבטיחת

בניכוי דמי  בפועל מפער התשואות המובטחות על ידי החברה לעמיתי הקופה מול התשואה שהושגה
 ניהול.

 
 

  



 (בע"מ והשתלמות )לשעבר: אקסלנס גמל בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 
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 החשבונאית )המשך(עיקרי המדיניות  -: 2אור ב
 

 החליפין היציג של הדולר של ארה"בפרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער  .ה
 

 

 
 שער חליפין יציג 

 של דולר ארה"ב מדד ידוע מדד בגין  

 % % 

 (7.10) (0.49) (0.40) 2019בספטמבר  30שהסתיימו ביום  חודשים 9 - ל
 4.61 1.10 1.10 2018בספטמבר  30שהסתיימו ביום  חודשים 9 - ל
 (2.36) (0.69) (0.30) 2019בספטמבר  30שהסתיימו ביום  חודשים 3 - ל
 (0.63) 0.20 0.20 2018בספטמבר  30שהסתיימו ביום  חודשים 3 - ל

 8.10 1.20 0.80 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
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 צירופי עסקים -: 3באור 

 
  כללי א. 
 

הפניקס פנסיה בע"מ )להלן  פעילותה של מוזגה לחברה 2019ביוני,  30החל מיום לעיל,  ו' 1כפי שמתואר בבאור 
  "החברה הנקלטת"(. 

שליטה לפי  אותהשל צירוף של עסקים הנמצאים תחת באופן  הנכסים וההתחייבויות החברה טיפלה בהעברת 
בחרה לא  . החברה)לא נוצרו עודפי עלות ומוניטין( הרכישה( ולא לפי שיטת As poolingשיטת איחוד העניין )

  הוצאות משמעותיות בגין העברה.לתקן מספרי השוואה בדוחות הכספיים הראשיים. בעסקה לא נוצרו 
 

 נתוני פרופורמה .ב
 

 כפי שנקלטו בדוחות החברה: 2019, יוניב 30להלן יתרות החברה הנקלטת ליום  .1
   

  

     

  אלפי ש"ח 

   נכסים:

  6,613  נכסים בלתי מוחשיים

  232,111  הוצאות רכישה נדחות

  1,530  נכס זכות שימוש

  2,889  מסים שוטפים םנכסי

  106,193  חברת האםהלוואה ל

  11,416  חייבים ויתרות חובה

  35,085  השקעות פיננסיות

  13,156  ושווי מזומנים מזומנים

  408,993   הנכסיםסך כל 

   :התחייבויות

  48,543  התחייבויות סך

  360,450  הון עצמי
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 עסקים )המשך(צירופי  -: 3באור 

 
 )המשך( נתוני פרופורמה .ב

 
 )המשך( 1
 

 על המצב הכספי המתייחס לתקופות מדווחות קודמות, אילו היו נכללים בהם  הדוחלהלן ההשפעה על 
 ת:הנכסים נטו של החברה הנקלט

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

  2018 בדצמבר 31יום ל 2018 בספטמבר 30יום ל 
  אלפי ש''ח 

 שמדווח כפי  
 תהשפע

 המיזוג

כפי שהיה 
מוצג אילו 

בוצע המיזוג 
 שמדווח כפי  בעבר

 תהשפע
 המיזוג

כפי שהיה 
מוצג אילו 

בוצע 
המיזוג 
  בעבר

        נכסים:

  241,547  6,806  234,741  242,970 6,902 236,068 נכסים בלתי מוחשיים

  258,560  220,361  38,199  248,108 218,385 29,723 הוצאות רכישה נדחות
 נכסי קופת גמל מבטיחת 

  875,881  -  875,881  876,549 - 876,549 תשואה

  3,857  -  3,857  3,167 - 3,167 רכוש קבוע

  104,001  93,904  10,097  101,111 93,054 8,057 חברת האםהלוואה ל

  35,830  13,617  22,213  33,069 11,539 21,530 חייבים ויתרות חובה

  60,579  35,936  24,643  64,568 37,266 27,302 השקעות פיננסיות

  35,636  19,037  16,599  35,925 14,022 21,903 ושווי מזומנים מזומנים

  1,615,891  389,661  1,226,230  1,605,467 381,168 1,224,299  הנכסיםסך כל 

  552,793  356,318  196,475  550,119 354,123 195,996 סך כל הון 

        :התחייבויות
 התחייבויות לעמיתי 

 מסלולי
  880,741  -  880,741  877,027 - 877,027 קופת גמל מבטיחת תשואה

  182,357  33,343  149,014  178,321 27,045 151,276 התחייבויות אחרות

  1,063,098  33,343  1,029,755  1,055,348 27,045 1,028,303 ההתחייבויותסך כל 



 (בע"מ והשתלמות )לשעבר: אקסלנס גמל בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
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 ופי עסקים )המשך(ציר -: 3באור 

 
 )המשך( נתוני פרופורמה .ב

 
אילו פעילות החברה  הנוכחית הדוח הרווח או הפסד ורווח כולל אחר המתייחס לתקופלהלן ההשפעה על  .2

 : 2019לינואר  1הנקלטת היתה נכללת בהם מיום 
 

     

 
 30חודשים שהסתיימו ביום  9 -ל

  2019 בספטמבר

  אלפי ש"ח 

 
כפי 

 שדווח 
 תהשפע

 המיזוג
נתוני 

  פרופורמה

     
 הכנסות מדמי ניהול מקרנות 

  282,415 83,488 198,927 פנסיה וקופות גמל, נטו 
 והכנסות  נטורווחים מהשקעות, 

  5,840 1,511 4,329 מימון

  4,588 4,588 - הכנסות אחרות

  292,843 89,587 203,256 סך כל ההכנסות

 עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
  129,690 42,021 87,669 רכישה אחרות

  116,141 39,646 76,495 הוצאות הנהלה וכלליות 

  9,017 1,455 7,562 הוצאות אחרות

  582 19 563 מימוןהוצאות 

  255,430 83,141 172,289 סך כל ההוצאות

 9,017  6,446 30,967 רווח לפני מסים על ההכנסה

  12,338 2,314 10,024 מסים על הכנסה

  25,075 4,132 20,943 רווח נקי לתקופה

  25,075 4,132 20,943 סך כל הרווח הכולל לתקופה
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 )המשך( ופי עסקיםציר -: 3באור 

 
 )המשך( נתוני פרופורמה .ב

  
 )המשך( 2 

 
בהנחה שפעילות  לתקופות קודמותההשפעה על דוח הרווח או הפסד ורווח כולל אחר המתייחס  להלן

 החברה הנקלטת הייתה נכללת בהם:  

 
        

 
 30חודשים שהסתיימו ביום  9 -ל

  2018בספטמבר 
בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום  3 -ל

2018  

  אלפי ש''ח  אלפי ש''ח 

 
כפי 

 שדווח 
השפעה 
 המיזוג

נתוני 
 כפי שדווח   פרופורמה

השפעה 
 המיזוג

נתוני 
  פרופורמה

         
 הכנסות מדמי ניהול 

 מקרנות פנסיה וקופות 
  89,331 39,868 49,463  267,101 122,504 144,597 גמל, נטו 

  895 483 412  1,315 473 842 מהשקעות, נטו רווחים 

  1,422 1,422 -  2,368 2,368 - הכנסות אחרות

  91,648 41,773 49,875  270,784 125,345 145,439 סך כל ההכנסות
 עמלות, הוצאות שיווק 
  43,055 21,675 21,380  117,073 58,741 58,332 *( והוצאות רכישה אחרות

  31,931 13,288 18,643  98,853 40,671 58,182  *( הוצאות הנהלה וכלליות

  2,443 518 1,925  7,679 2,019 5,660 *( הוצאות אחרות

  378 24 378  1,538 (57) 1,595 מימון( הכנסות) הוצאות

  77,807 35,481 42,326  225,143 101,374 123,769 סך כל ההוצאות
 רווח לפני מסים על 

  13,841 6,292 7,549  45,641 23,971 21,670 ההכנסה

  4,772 2,146 2,626  15,866 8,170 7,696 מסים על הכנסה

  9,069 4,146 4,923  29,775 15,801 13,974 רווח נקי לתקופה
 סך כל הרווח הכולל 

  9,069 4,146 4,923  29,775 15,801 13,974 לתקופה

         

 *( סווג מחדש
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 ופי עסקים )המשך(ציר -: 3באור 

 
 )המשך( נתוני פרופורמה .ב

 
 )המשך( 2

 
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 אלפי ש''ח 

 נתוני פרופורמה ת המיזוגהשפע כפי שדווח  

    

 354,553  165,068  189,485  הכנסות מדמי ניהול מקרנות פנסיה וקופות גמל, נטו 

 890  (441) 1,331  רווחים  )הפסדים( מהשקעות, נטו 

 2,410  2,410  -  הכנסות אחרות

 357,853  167,037  190,816  סך כל ההכנסות

 156,771  77,500  79,271  *( עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 137,569  59,158  78,411  *(הוצאות הנהלה וכלליות 

 10,109  2,480  7,629  *( הוצאות אחרות

 3,052  (53) 3,105  מימון (הכנסותהוצאות )

 307,501  139,085  168,416  סך כל ההוצאות

 50,352  27,952  22,400  רווח לפני מסים על ההכנסה

 17,903  9,956  7,947  מסים על הכנסה

 32,449  17,996  14,453  רווח נקי לתקופה

 32,449  17,996  14,453  סך כל הרווח הכולל לתקופה
 
    

 *( סווג מחדש
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 פעילות מגזרי - :4באור 

 
 מגזרי הפעילות הבאים:שני החברה פועלת ב, 2019ביולי,  1)ו(, החל מ 1בהמשך לאמור בבאור 

 
 ניהול קרנות פנסיה .1

 ניהול קופות גמל .2
 
על רווח והפסד תפעולי כמוצג בדוחות הכספיים. תוצאות המגזר  מגזרי, מוערכים בהתבססהרווח והפסד ה

 כוללות פרטים המיוחסים ישירות למגזר ופרטים אשר ניתן ליחסם באופן סביר.
 
 

  
בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום  3 -ל

2019 

 אלפי ש''ח  

 בלתי מבוקר  

 סה"כ פנסיהקרנות  גמלקופות   

     
 הכנסות מדמי ניהול 

 מקרנות פנסיה וקופות 
 95,200 42,148 53,052  גמל, נטו 

 2,319 2,148 171  רווחים מהשקעות, נטו

 97,519 44,296 53,223  סך כל ההכנסות
 עמלות, הוצאות שיווק 
 32,308 20,250 12,058   והוצאות רכישה אחרות

 48,965 19,909 29,056    הוצאות הנהלה וכלליות

 3,531 1,445 2,086   הוצאות אחרות
 58 24 34  מימון)הכנסות(  הוצאות

 84,862 41,628 43,234  סך כל ההוצאות

 12,657  2,668  9,989   רווח לפני מסים על ההכנסה
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 מכשירים פיננסיים - :5באור 

 
 נכסים פיננסיים 

 
הינן בגין על פי הסיווג בדוח על המצב הכספי,  ומוצגותעל ידי החברה  ההשקעות הפיננסיות שמוחזקותכל  .א

 )כפי שמוגדר להלן( 1, רמה הוגןסחירים הנמדדים בשווי  נכסים

 

 :שווי הוגן של נכסים פיננסים בחלוקה לרמות .ב
 

לשווי הוגן הוגן. הרמות השונות ה על פי שוויםהמוצגים פיננסיים  מכשיריםהטבלה דלהלן מציגה ניתוח 
 הוגדרו באופן הבא:

 
  מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים.  - 1רמה 

  לעיל. 1, שאינם כלולים ברמה ישירים או בלתי ישיריםנתונים נצפים,  - 2רמה 

  נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. - 3רמה 
 

עבור מכשירים פיננסיים אשר מוכרים בשווי הוגן באופן עיתי, החברה מעריכה בסוף כל תקופת דיווח האם 
 נעשו העברות בין הרמות השונות של מדרג השווי ההוגן. 

 
 

 ודרישות הון הון -: 6באור 
 
כדי  להמשיך את פעילותה החברהמדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת   .א

 הכפופ החברהשתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. 
 .הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכוןלדרישות הון הנקבעות על ידי 

 
 

 ים.לדוחות הכספיים השנתי 9יש לקרוא את המידע לעניין דרישות ההון יחד עם המידע הכלול בבאור  .ב
 
 

שירותים פיננסיים )קופות בהתאם לתקנות הפיקוח על  החברהלהלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של  .ג
תקנות  -)להלן 2012 -ע"בהתש ,(מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה החברהמזערי הנדרש מ)הון עצמי גמל(

 ה.והנחיות הממונ ההון(
 
 
 

 

 30ליום 
 בספטמבר

ליום 
 בדצמבר 31

 2019  2018 )*( 

 מבוקר בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 60,549  104,994  הסכום הנדרש על פי תקנות ההון )א(

 196,475  578,794  הון עצמי קיים

 135,926  473,800  עודף ליום הדיווח

   )א( הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:

 22,628  38,596  היקף נכסים מנוהלים     

 38,053  66,763  הוצאות שנתיות     

 (132) (365) הקלות אחרות בהתאם לחוזר הממונה    

 60,549  104,994  סך כל הסכום הנדרש 
 

 
 

 ו'( 1)ראה באור  פנסיה בע"ממיזוג חברת הפניקס  לפני*( דרישות ההון לחברה          
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 התחייבויות תלויות -: 7באור 

 
ניכר גידול משמעותי בהיקף הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות נגד החברה. בשנים האחרונות  .א

זאת, כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בכלל, לרבות כנגד חברות העוסקות 
. מגמה זו 2006-בתחומי העיסוק של החברה, אשר נובע בעיקרו מחקיקת חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

ה באופן מהותי את פוטנציאל החשיפה של החברה להפסדים במקרה של קבלת תביעה ייצוגית כנגד מגדיל
 החברה.

בקשות לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות, 
ת כייצוגיות נחלק )להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"(. ההליך הדיוני בבקשות לאישור תובענו 2006-תשס"ו

לשני שלבים עיקריים: השלב הראשון הינו שלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית )להלן: "בקשת 
האישור" או "שלב האישור" בהתאמה(. במידה ובקשת האישור נדחית באופן חלוט, תם שלב הדיון ברמה 

כאות הערעור. בשלב השני, הייצוגית. על החלטה בשלב האישור ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לער
במידה ובקשת האישור מתקבלת, תתברר התובענה הייצוגית לגופה )להלן: "שלב התובענה כייצוגית"(. 
על פסק דין בשלב התובענה כייצוגית ניתן להגיש ערעור לערכאות הערעור. במסגרת המנגנון לפי חוק 

יין הסכמי פשרה, הן בשלב האישור והן בשלב תובענות ייצוגיות, קיימים, בין היתר, הסדרים ספציפיים לענ
 התובענה כייצוגית, וכן הסדרים לעניין הסתלקות התובע מבקשת האישור או מהתובענה הייצוגית.

הגשת תביעות ייצוגיות במדינת ישראל אינה כרוכה בתשלום אגרה כנגזרת מסכום התביעה, לפיכך, סכומי 
ים באופן משמעותי מהיקף החשיפה בפועל בגין אותה התביעה בתביעות מסוג זה עשויים להיות גבוה

 תביעה.
בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות )לרבות תובענות שאושרו ואישורן כייצוגיות מצוי בערעור(,אשר 

 moreבהן, להערכת ההנהלה, המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטית שקיבלה, יותר סביר מאשר לא )

likely than not"ת ההגנה של החברה תתקבלנה והבקשה לאישור התובענה כייצוגית תידחה, "( כי טענו
לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, להוציא בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בהן קיימת נכונות 
לפשרה של החברה. בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות )לרבות תובענות שאושרו ואישורן כייצוגיות 

יחס לתביעה, כולן או חלקן, לגביהן יותר סביר מאשר לא, כי טענות ההגנה של מצוי בערעור(, בהן ב
החברה ידחו, או מקום בו קיימת נכונות לפשרה מצד החברה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות לכיסוי 

 החשיפה המוערכת על ידי החברה או הפרשה בגובה נכונות החברה לפשרה, לפי העניין.
בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה, נכללו בדוחות הכספיים להערכת ההנהלה, המתבססת 

הפרשות נאותות, במקום בו נדרשו הפרשות, לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי או הפרשה בגובה נכונות 
  החברה לפשרה, לפי העניין.

 

תנאי שהוגשה לבית משפט העליון, בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, כנגד הממונה -עתירה למתן צו על .ב
על שוק ההון, ביטוח וחסכון וכנגד כלל פנסיה וגמל בע"מ. במסגרת העתירה התבקש בית המשפט להיעתר 

א יבוטלו לסעדים הבאים: )א(. מתן צו על תנאי שיורה למשיבה כלל פנסיה לבוא וליתן טעם מדוע ל
 64הוראות תקנון קרן הפנסיה הקובעות כי אישה מועברת ממסלול פנסיית נכות לפנסיית זקנה כבר בגיל 

. )ב(. להפוך את הצו על תנאי לצו מוחלט. )ג(. להורות על תשלום פיצויים 67ואילו גבר מועבר רק בגיל 
 8כמשיבים נוספים לעתירה  לעותרת. בעקבות הגשת העתירה כנגד כלל פנסיה, זו הגישה בקשה לצרוף

 2018באוגוסט,  19גופים מוסדיים המנהלים קרנות פנסיה חדשות מקיפות ובכללם גם את החברה. ביום 
הוגשה תשובה  2019בינואר,  2ניתנה החלטת בית המשפט לפיה גופים אלו יצורפו כמשיבים לעתירה. ביום 

עתירה כידידת בית המשפט. נקבע כי לעתירה מטעם החברה. שדולת הנשים הגישה בקשה להצטרף ל
בעתירה לפיו  במרס ניתן פסק דין 26. ביום 2019בפברואר,  13בקשה זו תידון במעמד הדיון שנקבע ליום 

 ובזאת הגיעה ההליך לסיומו. ,דין העתירה להידחות
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  )המשך(תלויות התחייבויות  -: 7באור 
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תאריך, ערכאה  מס"ד
 ונתבעים

 סכום התביעה  פרטים 1הקבוצה טענות מרכזיות 

1 9.9.2015, 
בית המשפט המחוזי 
בתל אביב )המחלקה 

 לעניינים כלכליים(,
אקסלנס גמל 

 והשתלמות בע"מ
 

עיקרה של התביעה, כפי הנטען, כי 
החברה אינה מזכה עמיתים 
שעוברים בין מסלולים לפי 
בקשתם, במלוא ימי הערך בגין 
פרק הזמן בו מבוצעת ההעברה כך 
שמהעמיתים נמנעת תשואה של 

 יומיים )שני ימי ערך( על כספם. 
 

"כל מי שניהל או שנוהלו עבורו אצל החברה 
ת או קרן כספי קופת גמל, קרן השתלמו

 פיצויים ועבר ממסלול למסלול".
 
 
 
 
 

במקביל להגשת בקשת האישור כנגד החברה, הוגשה בקשה 
דומה לאישור תובענה ייצוגית, כנגד גוף מוסדי נוסף )להלן: 

, הוגשה תשובת 2016בפברואר  18"התיק המקביל"(. ביום 
 2017 ,ביולי 19החברה לבקשת אישור התובענה כייצוגית. ביום 

אישר בית המשפט להחיל את ההחלטה שניתנה בתיק המקביל 
נפסק כי טענות התובע לעניין פרשנות  על החברה, במסגרתה

י לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות 41תקנה 
, נדחות ובהתאם נדחות כלל עילות התביעה 1964-גמל(, תשכ"ד 

ון בעילת הנסמכות על פרשנות זו כך שנותר להמשיך ולד
 ההטעיה בלבד. 

ניתן פסק דין בתיק המקביל הדוחה את  2018בינואר,  24ביום 
הבקשה לאישור התובענה כייצוגית כאשר התובע שם הגיש 

נדחה הערעור בתיק  2019בפברואר  20ערעור על פסק הדין. ביום 
 המקביל.

אישר בית המשפט המחוזי את הסתלקות  2019ביולי  23ביום 
וקבע כי  לאישור התביעה הייצוגית כנגד החברהבבקשה  התובע

תביעתו האישית נדחית. כמו כן פסק בית המשפט כי על התובע 
   ש"ח. 16,200לשאת בהוצאותיה של אקסלנס גמל בסך של 

 אש"ח. 98,000

2 
 

20.11.2016, 
בית הדין האזורי 

 לעבודה בירושלים,
אקסלנס גמל 

  והשתלמות בע"מ

הנטען, עניינה של התביעה, כפי 
הינה כי על פי תקנון קופת הגמל 

 1"אקסלנס גמל" שנהג עד ליום 
, ועל פי תקנון הקרן 2016בינואר 

"אקסלנס השתלמות", אקסלנס 
גמל אינה רשאית לגבות 
מהעמיתים בקופה ובקרן הוצאות 
ניהול השקעות, שכן היה עליה 
לקבוע זאת בצורה ברורה 

 ומפורשת בתקנונים.

נס השתלמות' )בשמה "כל עמית בקרן 'אקסל
זה ובשמותיה הקודמים, ולרבות כל הקרנות 
שמוזגו לתוכה( בהווה ובשבע השנים שקדמו 
למועד הגשת הבקשה, וכן כל עמית בקופת 
הגמל 'אקסלנס גמל' )בשמה זה ובשמותיה 
הקודמים, ולרבות כל הקופות שמוזגו לתוכה( 

 31ועד  2009בנובמבר  20בין התאריכים 
 ".2015בדצמבר 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית 
 הדין.

215,000 
 אש"ח. 
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תאריך, ערכאה  מס"ד
 ונתבעים

סכום  פרטים הקבוצה טענות מרכזיות 
 התביעה 

3 7.8.2017 
בית הדין האזורי 

 לעבודה בתל אביב, 
אקסלנס גמל 

 והשתלמות בע"מ

, הנטען כפי, התביעה של עניינה
 ללא ניהול דמי העלאת הינה

 כנדרש מוקדמת הודעה משלוח
 .בדין

"כל מי שהמשיבה העלתה את שיעור דמי 
הניהול בהם חייבה אותו, מבלי לשלוח אליו 

כדרישת הדין על כוונתה הודעה מוקדמת 
להעלות את שיעור דמי הניהול; זאת בנוגע 
לכל העלאה שבוצעה החל ממועד היותו של 
כל חבר בקבוצה לעמית של המשיבה, ואחת 
היא איזה מוצר פיננסי )קופת גמל, קרן 
השתלמות, קרן פנסיה או כל מוצר רלוונטי 
 -אחר(, המשיבה ניהלה עבורו )"המשיבה"

 משיבה היא חליפתו/פתה(".לרבות כל מי שה
כן ביקש התובע להגדיר בתוך הקבוצה 

קבוצה: "כל מי שהמשיבה לא -האמורה תת
השיבה לו את מלוא הכספים שהוא היה זכאי 
להם מכוח ההכרעה העקרונית שהממונה על 
שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר 

-2013)חוזר הכרעה עקרונית  27.8.13-פרסם ב
והבהרותיה, והוא זכאי (, כתיקוניה 4-1

 להשבה זו...".

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית הדין.
 .9:00בשעה  2019 בנובמבר, 26דיון בפני מותב ייערך ביום 

סכום 
התביעה לא 
הוערך אך 
צוין כמיליוני 
ש"ח וכי הינו 

 2.5מעל 
 מיליון ש"ח. 

4 27.2.2018 
בית המשפט המחוזי 

 יפו,-אביבבתל 
אקסלנס גמל 

והשתלמות בע"מ 
 וחברות נוספות

עניינה של התביעה, לטענת 
התובעים, בגבייה שלא כדין של 
דמי טיפול/דמי גביה/דמי 
תפעול/עמלה/עמלת פרעון 
מוקדם או כל תשלום אחר )יהא 
כינויו אשר יהא( שנגבה ע"י 
הנתבעות מעמיתיהן אשר נטלו 

 מהן הלוואות.

החברה טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה  כל עמיתי הנתבעות.
קשות דומות לאישור תובענה כייצוגית. טרם נקבע מועד דיון. ב

בחודש  חברת האם.ובע"מ כייצוגית הוגשו כנגד הפניקס פנסיה 
פורסמה עמדת הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון,  2017דצמבר 

תה חוזרת בנושא איסור גביית דמי טיפול בהלוואות במסגר
הרשות על עמדתה לפיה גביית דמי טיפול בהלוואות למבוטחים 

)ד( לחוק  32ועמיתים אסורה ואינה עומדת בהוראות סעיף 
. 2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

באשר לשאלת השבת דמי טיפול שנגבו בעבר, מותירה הממונה 
 את ההכרעה לבית המשפט.

מיליון  21
ש"ח מכלל 
הנתבעות 

מתוכו מיוחס 
לאקסלנס 
גמל סכום 

מיליון  6של 
 ש"ח.



 (בע"מ והשתלמות )לשעבר: אקסלנס גמל בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 

24 
 

 
  )המשך(תלויות התחייבויות  -: 7באור 

 
 :)המשך( ותובענות אשר אושרו כייצוגיותבקשות לאישור תובענות כייצוגיות  -תובענות ייצוגיות  .1

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

תאריך, ערכאה  מס"ד
 ונתבעים

סכום  פרטים הקבוצה טענות מרכזיות 
 התביעה 

5 13.7.2014 
בית המשפט 

 מרכז , המחוזי
הפניקס פנסיה 

וגמל בע"מ 
 וחברות נוספות

עניינה של תביעה זו, לטענת 
התובעות, הינה כי הנתבעות מעלות 

הניהול, ללא הצדקה את דמי 
המשולמים על ידי פנסיונרים מתוך 
היתרה הצבורה, לדמי הניהול 
המרביים המותרים, החל ממועד 
הפיכתם לפנסיונרים, בשעה 
שהפנסיונרים אינם יכולים לנייד את 
צבירתם לקרנות פנסיה אחרות. 
משכך נטען בתביעה כי הנתבעות 
עושות שימוש בזכותן החוזית 

קנון המוקנית להן על פי הוראות ת
קרן הפנסיה באופן חסר תום לב, 
בניגוד )כביכול( לתכלית 
ההתקשרות בין הצדדים ותוך ניצול 

 )כביכול( של מצוקת הפנסיונרים.

הקבוצה אותה מבקשות התובעות לייצג, 

הינה כל מי שהינו מבוטח בקרן פנסיה חדשה 

מקיפה, הנמנית על אחת מן הנתבעות וזכאי 

זכאי לקבל לקבל פנסיית זקנה ו/או יהיה 

 .בעתיד פנסיית זקנה

 .הבקשה לאישור ממשיכה להתברר בבית המשפט
הוגשה הודעה מטעם המשיבות, בה צוין  2019באוגוסט,  8ביום 

כי הליכי הגישור בין הצדדים, שהתנהלו בפני כבוד המגשר עו"ד 
 2019בספטמבר,  9רם כספי, לא עלו יפה; וכי בדיון שיתקיים ביום 

תתייחסנה המשיבות, בין היתר, לשאלת בית המשפט בדיון מיום 
". ביום 2014בקשר עם מצב הדברים לאחר "חוזר  2018בינואר,  22
הוגשה הודעה מטעם המבקשות, בה התבקש  2019באוגוסט,  9

 11בית המשפט הנכבד ליתן כבר עתה צו לסיכומים. ביום 
הדיון יוותר על  ניתנה החלטת בית המשפט, לפיה 2019באוגוסט, 

 כנו. 
)לאחר דחייה  2019בנובמבר,  27 דיון קדם משפט נוסף קבוע ליום 

 .עקב בקשת ב"כ המבקשות(

הנזק הנטען 
לחברי 

הקבוצה בגין 
דמי הניהול 
שנגבו שלא 

כדין 
מהפנסיונרים 
הקיימים הינו 

מיליון  48
ש"ח בגין כלל 

 הנתבעות

6 9.9.2015 
בית המשפט 
המחוזי בתל 

 ,יפו-אביב
הפניקס פנסיה 

וגמל בע"מ 
 וחברות נוספות

 

הנתבעות עניינה של תביעה זו ש
חולקות את דמי הניהול עם סוכנים 
ומתווכים המספקים להן את 
הלקוחות, וכתוצאה מכך, הנתבעות 
גובות דמי ניהול גבוהים מעבר 
לשיעור הראוי. כמו כן, הנתבעות 
משלמות לסוכנים שיעור מדמי 

ן, ובכך, הניהול הנגבים על יד
לכאורה, הן גורמות לסוכנים 
להימצא בניגוד עניינים, תוך הפרת 
חובת הנאמנות שלהם כלפי חברי 

 הקבוצה.

הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינם 

עמיתי קופות הגמל המנוהלות על ידי 

הנתבעות שנגבו מהם דמי ניהול תוך מתן 

 עמלה לסוכנים הנגזרת מגובה דמי הניהול.

 לאישור ממשיכה להתברר בבית המשפט.הבקשה 
 דיון ההוכחות שנקבע בוטל. טרם נקבע מועד חלופי.

הנזק שנגרם 
לכלל חברי 

הקבוצה 
מוערך על ידי 

התובעים 
בשיעור של 

מיליון  300-כ
ש"ח לשנה 

 .2008משנת 
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  )המשך(תלויות התחייבויות  -: 7באור 

 
 :)המשך( תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיותבקשות לאישור  -תובענות ייצוגיות  .1

 

 
  

תאריך, ערכאה  מס"ד
 ונתבעים

 סכום התביעה  פרטים הקבוצה טענות מרכזיות 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2016 
בבית המשפט 
המחוזי בתל 

,  הפניקס אביב
פנסיה וגמל 

בע"מ וחברות 
 נוספות

עניינה של התביעה הינה כי 
בלתי ראוי הנתבעות פועלות באופן 

בכך שהן גובות דמי ניהול בגין 
קצבאות נכות ושאירים ללא גילוי 
עובדה זו וכי שיעור דמי הניהול 
ממקבלי קצבאות כאמור עומד על 
השיעור המקסימלי האפשרי, תוך 
ניצול העובדה כי מקבלי הקצבאות 
אינם יכולים לנייד את כספם ו/או 

 את זכאותם לקבלת קצבה.

על זכות לקבל קצבת כל מי שמקבל ו/או ב

נכות או שאירים וכן עמית בקרן פנסיה 

שבניהול הנתבעות אשר ניזוק עקב גביית דמי 

 ניהול בקשר עם קצבאות הנכות והשאירים.

התקיים דיון קדם משפט  2018בינואר,  29ביום 
בתביעה בסיומו ניתנה החלטה לפיה הדיון בבקשת 

אביב  האישור מועברת לבית הדין האזורי לעבודה בתל
שלו הסמכות העיניינית לדון בתביעה. הבקשה לאישור 

דיון בבקשה קבוע ליום  ממשיכה להתברר בבית הדין.
 . 2019בדצמבר,  29

בשלב זה התובעת טרם 
העריכה את הנזק הכולל 
לכלל חברי הקבוצה, אם 
כי מחוות הדעת 
האקטוארית שצורפה 
לתביעה נטען כי אומדן 
סך הערך הנוכחי של 

יות להחזר דמי ההתחייבו
ניהול בגין קצבאות 
ששולמו ואשר ישולמו 
הוא כמיליארד ש"ח 

 )אומדן ראשוני(.
8 14.2.2017 

בבית המשפט 
המחוזי בתל 

הפניקס  , אביב
פנסיה וגמל 

 בע"מ

עניינה של התביעה, לטענת התובע, 
בגבייה שלא כדין של דמי עריכת 
תיק/ דמי טיפול/ דמי גביה/ דמי 

תשלום דומה  תפעול/ עמלה או כל
אחר )יהיה כינויו אשר יהא( שנגבה 
על ידי החברה מעמיתיה אשר נטלו 

 ממנה הלוואות.

כל עמיתי הפניקס פנסיה בע"מ אשר קיבלו 

ממנה הלוואות ולחילופין כל עמיתי הפניקס 

  פנסיה בע"מ

וכן  2017בספטמבר,  25החברה הגישה תשובה ביום 
ביולי,  2יום בקשה להעברת התיק לבית הדין לעבודה. ב

התקבלה אצל החברה טיוטת הכרעה עקרונית של  2017
הממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון שלפיה 
החברה נדרשת להשיב דמי הטיפול שנגבו בגין 

הוגשה  2017בנובמבר,  10הלוואות לעמיתים. ביום 
בקשה להעברת הדיון בבקשה ובבקשות דומות אחרות 

 17ה מדיון ביום שהוגשו לפני מותב אחד.  בהחלט
נקבע כי הבקשה ובקשות דומות אחרות  2017בדצמבר, 

ידונו בבית המשפט המחוזי, ובהמלצת בית המשפט 
הודיעו הצדדים כי הם מסכימים לקיים גישור. נכון 

)ישנה  למועד פרסום הדוח הליכי הגישור ממשיכים.
 -תביעה בנושא דומה כנגד חברת "אקסלנס גמל"

הודיעו  2019באוקטובר,  28ביום . לעיל( 4מופיעה בסע' 
הצדדים לבית המשפט כי הגיעו ביניהם לנוסח מוסכם 
של הסדר פשרה וכי נדרשת להם שהות נוספת 

 להשלמת המסמכים ואימות הנתונים.

הנזק לחברי הקבוצה 
מסתכם בסך נומינלי 

 ש"ח מיליון 7.5כולל של 
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  )המשך(תלויות התחייבויות  -: 7באור 

 
 :)המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -ייצוגיות תובענות  .1

 

  
הקודמות ועל הגדרת הקבוצה אותה הן ותיהן הוגשה במקור כנגד הפניקס ביטוח. התובעות הגישו בקשה לאישור תובענה כייצוגית מתוקנת במסגרתה שינו את זהות הנתבעת וכן הוסיפו על טענ(1)

 מבקשות לייצג.

תאריך, ערכאה  מס"ד
 ונתבעים

 סכום התביעה  פרטים הקבוצה טענות מרכזיות 

9 9.4.2018 
בבית הדין 

האזורי לעבודה 
 , בתל אביב

הפניקס פנסיה 
 וגמל בע"מ

עניינה של התביעה, לטענת התובעים, 
דמי ביטוח בגין ביטוח שארים  בגביית

)כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות( 
מעמיתים אשר אין להם שארים, ובכך 
למעשה הם משלמים דמי ביטוח מבלי 
לקבל דבר תמורתם. לטענת התובעים 
כתוצאה מתשלום זה פוחת הסכום 
הנזקף לטובת עמיתים אלה כחסכון. 
כמו כן, לטענת התובעים מוטלת על 

יבית לגלות הנתבעות חובה אקט
ולהסביר לעמית שביטוח שארים הינו 
מוצר ביטוחי חסר כל ערך עבורו ועל 
כן מומלץ לו להימנע מרכישתו 
ומתשלום דמי ביטוח עבורו וכי עליהן 
לוודא שהעמית אכן הבין את 

 משמעות הדבר.

הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה, כל 

ן מי שאין לו שארים, אשר צורף או הצטרף לקר

פנסיה המנוהלת בידי מי מהנתבעות )"הקרן"( ואשר 

הקרן גבתה ממנו דמי ביטוח בגין ביטוח שארים, 

 למרות שאין לו שארים

דיון  הבקשה לאישור ממשיכה להתברר בבית המשפט.
 .2020בינואר,  30חקירות קבוע ליום 

 

סכום התביעה 
 לא הוערך

10 6.5.2018 
בבית הדין 

האזורי לעבודה 
 ,בחיפה

פנסיה  הפניקס 
 [1וגמל בע"מ]

 

לטענת התובעות, בניגוד לאמור 
בתקנון, הפניקס פנסיה נמנעה 
מלשלם או נמנעה מלשלם באורח 
מלא את דמי הגמולים החלקיים לכל 
מי שמקבל פנסיית נכות שאינה 
מלאה. ומכל מקום הפניקס פנסיה 
נמנעה מלדווח למבוטחים על 
התשלומים שביצעה ככל שביצעה בין 

 ושי שכר ובין באישורים שנתיים.בתל
 

קבוצת האנשים אשר התקשרו עם הפניקס פנסיה 

במסלול שכולל פנסיית נכות, זאת בין אם המדובר 

במבוטחים ובין אם המדובר במבוטחים ובמעבידים 

אשר שילמו דמי גמולים בעת שהמבוטחים קיבלו 

פנסיית נכות חלקית ואשר במועדים בהם קיבלו 

ת לא קיבלו את ההפרשות או פנסיית נכות חלקי

דמי הביטוח הסוציאליים  -מלוא ההפרשות 

המחויבות על ידי הפניקס פנסיה  -והביטוחיים 

ו/או לא קיבלו מסמכים המעידים על ההפרשה או 

חלק הימנה, בין בתלושי שכר ובין באישורים 

 שנתיים.

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר 
  בבית הדין.

 .2020בפברואר,  5דיון הוכחות קבוע ליום 

סכום התביעה 
הכולל לכלל 
חברי הקבוצה 
הוערך על ידי 
התובעים בסך 

מיליון  200של 
 ש"ח.
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  )המשך(תלויות התחייבויות  -: 7באור 

 
 :ואחרים משפטיים הליכים .2

 
 המתבססת ההנהלה, להערכת אשר בהם בהליכים החברה. כנגד נוספים ואחרים משפטיים הליכים מתוארים להלן

 ההגנה טענות "(, כיmore likely than notלא )" מאשר סביר יותר שקיבלה, משפטיות דעת חוות על היתר בין
 לא מאשר סביר יותר בהם בהליכים .הכספיים בדוחות הפרשה נכללה לא יידחה וההליך תתקבלנה החברה של
 המוערכת החשיפה לכיסוי הפרשות בדוחות הכספיים יידחו, נכללו ,חלקן או כולן החברה, של ההגנה טענות כי
 הכספיים בדוחות שקיבלה, נכללו משפטיות דעת חוות על היתר בין להערכת ההנהלה, המתבססת החברה. ידי על

 החברה. ידי על המוערכת החשיפה לכיסוי הפרשות, נדרשו בו במקום הפרשות נאותות,
 
החברה בסך של  הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תביעה כספית כנגד 2015באוקטובר,  18 ביום .א

אלפי ש"ח. על פי הנטען, התובעת העבירה לקופת הפנסיה "שומרון" ולקרן ההשתלמות "אסף", שהיו  1,594
לבעלות החברה, כספים עבור עובדי  2008בבעלות בנק מזרחי טפחות בע"מ )להלן: "בנק מזרחי"( ועברו בשנת 

פים שהעבירה הופקדו בחשבונות העמיתים, , כאשר לטענתה לא כל הכס1985-1993התובעת, וזאת בין השנים 
עובדי התובעת. על פי הנטען, הסכום המצרפי של הפערים בין הסכומים שהועברו ע"י התובעת לבנק מזרחי, 
לבין הסכומים שהופקדו בפועל בחשבונות העמיתים, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה, עומד על סכום התביעה. 

 מתוקן תביעה כתב להגיש לתובעת התיר המשפט בית במסגרתו משפט קדם התקיים, 2017 ,באפריל 30 ביום
 30 ביוםמכן  ולאחר"ח ש אלפי 4,080 של בסך מתוקן תביעה כתב התובעת הגישה 2017 ,באוגוסט 6 ביוםו

ע"י הוגש  2018בינואר,  22 ביוםאלפי ש"ח.  3,844התובעת כתב תביעה מתוקן בסך של  הגישה 2017 ,באוקטובר
 .הדין בבית להתברר ממשיכה התביעה. מתוקן הגנה כתבהחברה 

 

 של מטעמו שבוצע ביקורת להליך בהמשך וזאת באוצר הכללי מהחשב מכתב בחברה התקבל 2015 ,מרץ בחודש .ב
 להוראות בהתאם לכאורה פעלה לא גמולה גמל קופת כי נמצא הביקורת ממצאי פי על. 2013 בשנת הכללי החשב
 שעיקריו כדלהלן: 1988במאי,  31 מיום העת באותה גמולה"ל מנכ אל שהופנה במכתב שפורטו כפי האוצר משרד

 

 להבטחת זכאים לא שנקבעו המותרים לסכומים מעבר הפקדותיהם את יגדילו אשר עצמאיים עמיתים .1
 .המותר לסכום מעבר תשואה

 על תשואה הבטחת ולקבל להמשיך יוכל לא חודשים משלושה יותר לקופה בתשלומים שפיגר עמית .2
 .הפיגורים על למחול רשאית תהיה לא הקופה כן כמו. חדשות הפקדות

 

בהתאם לאמור לעיל, החברה התבקשה לבצע את החישובים בגין עמיתים אלה וזאת על מנת לאפשר לחשב 
הכללי לאמוד את שיעור ההפקדה של הקופה באוצר. כמו כן, נקבע על ידי משרד האוצר כי על הקופה להשיב 

לכאורה, וזאת, לאוצר את מלוא סכומי הבטחת התשואה ששולמו על ידי משרד האוצר בגין הפקדות שחרגו 
בנק מזרחי טפחות בע"מ )להלן: "הבנק"(  -בהתחשב בריבית האלטרנטיבית של האוצר. מנהל הקופה הקודם 

מסר כי ניהל את הקופה בהתאם להוראות  2007ועד שנת  1988אשר ניהל את הקופה בעת הוצאת המכתב משנת 
לא התקבל  1988ב ידיעתו המכתב משנת תקנון הקופה כפי שאושר על ידי רשות שוק ההון מעת לעת וכי למיט

הגיבה החברה למכתב החשב הכללי ובו דחתה  2015ביוני  30ביום אצלו, וכי לא היה מודע לו או להוראותיו. 
מאז לא נמסרה לחברה כל התייחסות מצד משרד האוצר, ומשרד האוצר לא פנה לחברה בדרישה  .את טענותיו

  להחזר כספים.

 טבלה מסכמת .ג
מסכמת של הסכומים הנתבעים במסגרת בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות, תובענות להלן טבלה 

שאושרו כתביעה ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות כנגד החברה ו/או חברות מאוחדות, כפי שצוינו על ידי 
ל סכום התובעים בכתבי הטענות אשר הוגשו מטעמם. מובהר כי הסכום הנתבע אינו מהווה בהכרח כימות ש

החשיפה המוערכת על ידי החברה ו/או חברות מאוחדות, שכן מדובר בהערכות מטעם התובעים אשר דינן 
להתברר במסגרת ההליך המשפטי. עוד מובהר כי הטבלה להלן איננה כוללת הליכים שהסתיימו, לרבות הליכים 

 שהסתיימו לאחר שאושר בהם הסכם פשרה.
 

 כמות תביעות 
הסכום הנתבע 

 ש"חבאלפי 
 

   תובענות כייצוגיות בקשות תלויות לאישור

 428,500  4  צוין סכום המתייחס לחברה
 התביעה מתייחסת למספר חברות 

 3,148,000  3   ולא יוחס סכום ספציפי לחברה

 -   2  לא צוין סכום התביעה

   
אחרים שהוגשו כנגד החברה,  סך ההפרשות לתאריך הדוח הכספי בגין תובענות ייצוגיות והליכים משפטיים 

 איננו מהותי.

 



 (בע"מ והשתלמות )לשעבר: אקסלנס גמל בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 
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   בתקופת הדיווחמהותיים אירועים  -: 8באור 

 
, בנסיבות שפורטו בחוק, בגין קרנות הפנסיה וקופות הגמלמטיל התחייבות על  1958-הגנת השכר התשי"ח חוק .א

, מעסיקים חובות נתוני טיוב של במהלך נמצאת החברהבמועדם.  קולעובדיהם אשר לא סול סיקיםחובות של מע
שבמהלכו הגישה מספר תביעות כנגד מעסיקים וביצעה פריסת חובות למעסיקים נוספים. לכשיסתיימו פעולות 

  הטיוב במלואן תשלים החברה את הטיפול בחובות מעסיקים בהתאם להוראות החוק.

 

מעסיקים, בכל הקשור לניהול הגופים המוסדיים בקבוצה מטפלים באופן שוטף, בטיוב זכויות וחובות מבוטחים/ .ב
 המוצרים בגופים המוסדיים, בהתאם לפערים המתגלים מעת לעת.

 

פורסם חוזר בדבר קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות. מטרת החוזר הינה ליצור כללים  2018בחודש אוגוסט  .ג
אשר יחולו בקשר עם קביעת קרנות ברירת מחדל. במסגרת החוזר, נקבע כי שיעור דמי הניהול המרביים, אשר 

לצבירה. כמו כן נקבע כי דמי ביחס  0.05%-ביחס להפקדות ומ 1%-יגבו על די קרנות ברירת מחדל לא יפחתו מ
, באוקטובר. 0.03%הניהול אשר יגבו ממקבלי קצבת זקנה חדשים שיפרשו בתקופת הזכייה, לא יעלו על שיעור של 

קרנות  ארבעשל  שמותפורסמו  –תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות  2018-14772פורסם ש.ה.  2018
 וזאתידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון )אלטשולר שחם, פסגות, מיטב דש, הלמן אלדובי(,  עלפנסיה נבחרות 

 31ועד  2018, בנובמבר 1 מיום לפעול יחלו הנבחרות הקרנות. נבחרות פנסיה קרנות קביעת להליך בהתאם
 .2021באוקטובר, 

ג''ץ שהוגש כנגד המדינה לגבי יצוין כי הזוכות במכרז פורסמו לאחר שהתאחדות חברות הביטוח משכו את הב
הליך קביעת קרנות הפנסיה הנבחרות. קרנות ברירת המחדל הנבחרות מהוות ברירת מחדל לעובדים שלגביהם 

התשלומים  תלא נקבעה בדין או בהסכם )לרבות הסכמי ברירת מחדל קיימים( או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקד
 הם הזדמנות לעשות כן.שלהם ואשר לא בחרו בקופת גמל לאחר שניתנה ל

קרנות ברירת המחדל הנבחרות מציעות דמי ניהול בשיעורים נמוכים משמעותית מממוצע דמי ניהול הנהוגים 
 בשוק.
פקעו כלל הסכמי ברירת מחדל שנבחרו ע"י המעסיק במכרז בהתאם להוראות הדין החדשות  2019במרס,  31ביום 

יכולים להצטרף להסדרים שנקבעו בהם. בתקופת הדוח נמשכה עובדים חדשים לא  2019באפריל,  1והחל מיום 
 השחיקה בשיעור דמי הניהול בשוק ובכלל זה בקרנות שבניהול החברה.

 
)להלן: "הפניקס אחזקות"( תכנית תגמול לעובדים  אימצה חברת הפניקס אחזקות בע"מ 2018בחודש דצמבר,  .ד

פציה, לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש לעד כתבי או 4,531,559ולנושאי משרה לפיה ניתן להקצות עד 
העניקה הפניקס  2019ש"ח ע.נ. כל אחת של הפניקס אחזקות. בחודש פברואר  1מניות רגילות בנות  4,531,559
בחודש ינואר כתבי אופציה ללא תמורה, לעובדים ולנושאי המשרה בה ובחברות בשליטתה.  3,876,000אחזקות 

כתבי אופציה של  51,500גמול לעובדים ולנושאי משרה על פיה העניקה החברה אימצה החברה תכנית ת 2019
 פנסיה הפניקסאימצה  2019בחודש פברואר, הפניקס אחזקות בע"מ, ללא תמורה, לעובדים ונושאי המשרה בה. 

כתבי  296,000תכנית תגמול לעובדים ולנושאי משרה על פיה העניקה החברה בע"מ אשר מוזגה כאמור לחברה, 
, לתאריך הדוחות הכספייםנכון  הכלבסך  אופציה של הפניקס אחזקות ללא תמורה לעובדים ולנושאי המשרה בה.

ההוצאה  .כתבי אופציה של הפניקס אחזקות ללא תמורה לעובדים ולנושאי המשרה בה 347,500החברה העניקה 
 לתקופת הדוח בגין הקצאת כתבי האופציות איננה מהותית.

 
 

   לאחר תאריך המאזן אירוע -: 9באור 
 

שעניינו תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות  2019-1-10פורסם חוזר ביטוח  2019בחודש נובמבר 
עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה וכן נייר  -

החוזר נערך עדכון להנחות הדמוגרפיות שעל בסיסן על חברות ביטוח לחשב את מקדמי  עמדה באותו עניין. במסגרת
הקצבה ואת ההתחייבויות בגין פוליסות ביטוח חיים וכן נערך עדכון להנחות הדמוגרפיות שעל בסיסן על חברות 

על פי הערכת  מנהלות של קרנות פנסיה לחשב את המאזן האקטוארי שלהן ואת המקדמים הכלולים בתקנון הקרן.
 .1%-אקטואר קרנות הפנסיה, יישום החוזר צפוי להגדיל את ההתחייבויות לפנסיונרים בכ

 
 

 דוחות כספיים נפרדים -: 10באור 
 
לא צירפה לדוחות כספיים אלה תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של הקבוצה )"סולו"(,  החברה

(, גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק בהתאם, וחיסכון ביטוח ההון שוק רשות על הממונה דרישת לפי
 משום הנפרד הכספי במידע יהיה לא לפיה, החברה להערכת בהתאם וזאת מכוחו שהותקנו והתקנות, 2005-"ההתשס
 .החברה של המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות במסגרת כבר נכלל שאינו, הסביר למשקיע מהותית מידע תוספת
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