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פרק זה, עוסק בתיאור הקופה , התפתחות ועסקיה ותחומי פעילותה, בדוח זה כללה הקופה מידע צופה פני 
"חוק ניירות ערך"(. מידע כאמור כולל, בין  -)להלן  1968 -עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

עתידיים, אשר התממשותם  םהיתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או ענייני
אינה ודאית ואינם בשליטת הקופה. מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל באמירות כמו "הקופה 

, "הקופה מאמינה", "בכוונת הקופה", "הקופה בוחנת", "הקופה צופה", הקופה מצפה", "הקופה מעריכה"
 מתכננת" וביטויים דומים. 

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של הנהלת 
, הקופה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, שהיה בפניה במועד עריכת דוח זה

ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של 
 המידע הכלול בהם, ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת הקופה באופן עצמאי. 

בנוסף התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד אינה ודאית והיא תושפע מגורמים אשר 
להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת הקופה, ובכללם, גורמי הסיכון המאפיינים את לא ניתן 

פעילות הקופה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצונים המשפיעים על פעילות הקופה 
 המתוארים בדוח זה. 

רי שקוראי דוח זה לפיכך על אף שהקופה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הינן סבירות, ה
מוזהרים בזאת כי התוצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות מאלה שהוצגו במידע צופה פני עתיד 

 המובא בדוח זה. 
מידע צופה פני עתיד בדוח זה מתייחס אך ורק למועד בו הוא נכתב, והקופה אינה מתחייבת לעדכן או 

 גיע לידיעתה. לשנות מידע זה ככל שמידע נוסף בקשר למידע כאמור י

פעילויות הקופה הינן בתחומים הדורשים ידע מקצועי רב אשר במסגרתו מקובלים מונחים מקצועיים 
רבים החיוניים להבנת פעילות הקופה. על מנת להביא את תיאור עסקי התאגיד באופן בהיר ככל שניתן, 

הכרחי במונחים מקצועיים אלה, בצרוף הסבר ובאור בהירים ככל  שהובא תיאור עסקי הקופה תוך שימו
שניתן. התיאור המובא לגבי המוצרים הפנסיונים הכלולים בפרק זה הינו לצרכי דוח זה בלבד והתנאים 
המלאים והמחייבים הם התנאים המפורטים בתקנון הקופה ו/או בהוראות כל דין והוא לא מהווה ייעוץ 

 ת התקנון כאמור.ולא ישמש לצרכי פרשנו
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 ותיאור התפתחות עסקיה הקופהפעילות  –' א חלק. 1
  ותיאור התפתחות עסקיה הקופהפעילות  .1.1

טוח יאושרות על ידי אגף שוק ההון, הבהמ כניות גמל,ות שלושהקופה מנהלת  .א
  סכון, במשרד האוצר ואשר העיקרית שבהן היא לתגמולים עם פרישה.יוהח

על פי תנאי התכנית, ובמגבלות הקבועות בחוק לגבי שחרור כספי תגמולים, זכאי  .ב
את הכספים שנצברו לזכותו. במקרה של פטירה זכות  60בהגיעו לגיל העמית לקבל 

 ין.יזו מוקנית לשאירים או לנהנים האחרים לפי הענ
 דמי הגמולים המועברים לקופה מבוססים כדלקמן: .ג

o  מתוך השכר הבסיסי  -ת הפנסיה והצטרפו לתכנילגבי אותם עמיתים שלא
 המבוטח.

o ,דמי הגמולים מופרשים מתוך חלק  בהתאם להסכם העבודה של חברת אל על
 .המגלם אחזקת רכבמהשכר 

 תוכניות אחרות המנוהלות במסגרת הקופה כוללות: .ד
o אשר אליה מועברות הפרשות המעביד לפיצויים. אישית קרן פיצויים 
o  הסכומים הנצברים בה ניתנים למשיכה  .)חסכון עצמאי(קרן חסכון מרצון

 במגבלות שנקבעו בחוק. 
כפופה לרישוי שנתי המתקבל מאגף שוק ההון באוצר, בהתאם  הקופעילות הפ .ה

 ת בהתאם. וומפוקח ינים הרלוונטיים החלים על פעילותןלד
על  הקופהיא על בסיס אישי. העמיתים מזוכים ברווחי ה  הקופצבירת הכספים ב

מבוצעות על פי תנאי הזכאות כפי שמופיעים בחוק ה קופבסיס יומי. משיכות מה
 ובתקנות. 

הוצאותיה  הקופה פועלת כאגודה שיתופית בערבון מוגבל שלא למטרת רווח. .ו
בפועל.  הקופההינן הוצאות ועמיתים הבפועל קרי עלויות הניהול מועמסות על 

תשלום , הקופהמשכורות לעובדי כוללות:  הקופה ההוצאות הכרוכות בניהול 
תשלום הוצאות מתפעל עבור שרותי ניהול עמיתים, מנהל ההשקעות, תשלום לל

הוצאות ביטוח, הוצאות משרדיות  ,ועבורה בקופהכח אדם מקצועי הפועל 
 . וכד' ומקצועיות

וכן עם  לניהול השקעות הקופה השקעות במיקור חוץ ימנהל התקשרה עם הקופה .ז
 העמיתים. חשבונותל בנק מתפעל לניהו

  הקופההתאגדות  .1.2
ופועלת כאגודה שיתופית בעירבון מוגבל שלא  1952הקופה נתאגדה בישראל בשנת 

 . 570011767למטרת רווח. מספר אגודה : 
הקופה הינה קופת תגמולים המוגדרת כמפעלית והצטרפות אליה מוגבלת ומיועדת 

  .לסקטור ציבור עובדי אל על

 :המנהלת הקופהתרשים מבנה האחזקות של  .1.3
לקופה אין חברה מנהלת וכן אינה מחזיקה או מוחזקת ע"י חברות כלשהן.

 הקופה מאוגדת כאגודה שיתופית. 
 אגודה השיתופית.  ב םחבריעובדי אל על אשר העמיתים בקופה הינם 

 שינויים מהותיים באופן ניהול עסקי הקופה .1.4
השקעות תיק הניהול אופן מינה דירקטוריון הקופה ועדה לבחינת  21/11/2015ביום 

אימץ דירקטוריון הקופה את המלצת הוועדה לפיה ניהול נכסי  12/1/2016בקופה. ביום 
, אשר נוהלו עד לאותו מועד חלקם באמצעות מנהל השקעות פנימי וחלקם הקופה 

אמצעות ניהול חיצוני בלבד. דירקטוריון ב יתבצע באמצעות מנהלי השקעות חיצוניים,
חיצוני השקעות הקופה  הנחה את ועדת ההשקעות לבצע הליך לבחירת מנהל תיק 

הליך שבוצע שנה קודם לכן, בסוף בהסתמך על הנוסף. ועדת ההשקעות ביצעה הליך, 
 המליצה לדירקטוריון הקופה להתקשר עם חברת פסגות ני"ע ובסופו 2014שנת 

אישר דירקטוריון הקופה  22/2/2016ביום ת נוסף. לאחר תקופת הדוח,כמנהלת השקעו
הקופה. ועדת של עם חברת פסגות ני"ע לניהול חלק מתיק ההשקעות  את ההתקשרות

מנכסי מסלול גמל על  ₪מיליון  327 -כ תנהלההשקעות החליטה שחברת פסגות ני"ע 
נס נשואה ניהול תיקים ומעלה. חברת אקסל 60את מסלול גמל על  תנהלוכן   60 – 50

וכן את את מסלול אג"ח,  60 - 50מנכסי מסלול גמל על  ₪מיליון  372בע"מ  תנהל כ 
אמבן ניהול השקעות בע"מ תנהל את מסלולים מניות, גמל על  -חברת  חברת אי.בי.אי 

. דירקטוריון הקופה אישר מתן 60 - 50מנכסי מסלול גמל על  ₪מיליון  327וכן  50עד 
 למנהל התיקים בחשבונות הקופה בהתאם להחלטת ועדת ההשקעות. ייפוי כח
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 )המשך( פעילות הקופה ותיאור התפתחות עסקיה –חלק א' . 1

 תחומי פעילות .1.5

קופות גמל לתגמולי שכירים ועצמאים. שעורי  אחד של ניהול הקופה פועלת בתחום
בגין חלק המעסיק  7.5 % -בגין חלק העובד ו  7ההפרשה המרביים לתגמולים הם % 

 והפרשות פיצויים.  47והפרשות עמית עצמאי על פי  סעיף 
פעילות הקופה כפופה לרישוי שנתי המתקבל מאגף שוק ההון באוצר, בהתאם לדינים 

 פעילותה ומפוקחת בהתאם.  הרלוונטיים החלים על
 2008על כספים שהופקדו בה בשל שנת המס  לחסכוןהקופה מאושרת כקופת גמל 

אישית לפיצויים על כספים שהופקדו בה  ואילך, וכקופת גמל לתגמולים וקופת גמל
בלבד או שהועברו אליה מקופת גמל  2008בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 

 חרת, לפי העניין.לתגמולים או אישית לפיצויים א
. ההלוואות הינן  בכפוף לשיעורי הוראות הדיןהקופה נותנת  הלוואות לעמיתים על פי 

הפיקוח על השקעה המותרים לקופה ובהתקיים תנאי הזכאות כאמור בתקנות 
-שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החילם על גופים מוסדיים(, התשע"ג 

2012.

 ופה בק שינויים מבניים .1.6

בנושא החלת תקנון תיקני לקופ"ג,  ,25.8.2015בהמשך להוראות משרד האוצר מיום 
תקני של הקופה, אשר הותאם  אושר ע"י משרד האוצר נוסח תקנון 2.11.2015ביום 

 להוראות הנ"ל.

תלויי גיל בהתאם להוראות הממונה השקעה התקנון הוקמו מסלולי  תהתאמ במסגרת
 ., מסלולי השקעה בקופות גמל )להלן: "החוזר"(2015-9-29בחוזר גופים מוסדיים 

, בנוסף לשני המסלולים המתמחים הקיימים 1.1.2016החל מיום  שינוי זה  במסגרת
כיום בקופה )אל על אג"ח ואל על מניות( נפתחו שלושה מסלולי השקעה תלויי גיל 

 כדלקמן:
 .50ה שיתופית בע"מ עד על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגוד-מסלול גמל      .1
 .50 -60על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ -מסלול גמל      .2
 ומעלה. 60על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ -מסלול גמל      .3

עמיתים אשר ניהלו את חסכונותיהם במסלול הכללי בקופה,  1.1.2016החל מיום 
 והמסלול הכללי ניסגר.  50-60הועברו כמקשה אחת למסלול תלוי גיל גמל על 

( ללא כל שינוי מהותי בהרכב 50-60הקופה ממשיכה לנהל את ההשקעות במסלול זה )
 מדיניות ההשקעות שלו. 

 הקופההשקעות בהון  .1.7
ה מאוגדת כאגודה שיתופית ומוגדרת כקופה ענפית כהגדרתה בחוק קופות הגמל. הקופ

אי לכך לא נדרשת הקופה לשנות את אופן התאגדותה וכן לא נדרשת להון עצמי מאחר 
ואינה נוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה 

 לעמיתים בהעדר הון עצמי. 

 חלוקת דיבידנדים .1.8

שלא למטרות רווח, רווח שנצבר מהשקעות  הפועלת פה הינה אגודה שיתופיתהקו
הקופה מחולק במלואו לעמיתים על בסיס יומי על פי הוראות החוק. אי לכך אין 

 .הקופה מחלקת דיבידנדים
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לפי תחומי פעילות הקופהתיאור עסקי  –חלק ב' .  2

 מוצרים ושירותים .2.1
תחום פעילות המוצרים המנוהלים .2.1.1

שוק קופות הגמל בשנים האחרונות נפתח לתחרות באמצעות הקמת ורכישת קופות 
גמל רבות על ידי  בתי השקעה פרטיים וחברות ביטוח, הגמשת תנאי העברת כספים 

 עד למועד העברה להעברה מקופה לקופה וצמצום טווח הזמנים ממועד הבקשה
ף ונקבעו כללים ברורים . נוסחו טפסים אחידים שמחייבים את כל הגורמים בענבפועל

ומועדים אחידים להעברות ומשיכות כספים באופן שתהליך  העברה  יהיה  מהיר וקל 
הוסיף  נדבך נוסף  שהוא  בעצם  הענקת   2005יותר. החוק  שנכנס  לתוקף  בנובמבר 

חופש מוחלט לעמיתים לבחור קופת גמל ולעבור מקופה לקופה ללא הגבלה מצד 
לות על הכספים בקופות שונו ונקבע כי הן בד"כ של העמיתים המעביד. הוראות הבע

הרווחיות בענף  –וכך גם לגבי מתן חופש לביצוע הוראות בחשבונותיהם.רווחיות בענף 
מושפעת בעיקר מגידול בנכסי הקופות והתחרות בין החברות המנהלות המתבטאות 

נוסף, מסתמנת בין היתר בשיעור דמי הניהול וכן בתשואות על השקעות הקופה. ב
מגמת עליה בהוצאות הנובעת מדרישות הרגולציה ומדרישות השוק לגבי שירותי 
מחשוב ומתן שירותים ללקוחות, ניהול ההשקעות, דיווחים, אבטחת מידע, בקרות 
,ניהול סיכונים וכו'. סוכני ביטוח מוכרים כיום גם מוצרי קופות גמל ומתפתח שיווק 

ייעוץ פנסיוני נכנסו בתנופה לתחום ה. גם הבנקים ישיר ואישי בדומה לשוק הביטוח
 גרמו לתחרות נוספת ולמעברי עמיתים. ו

פועל יוצא מהאמור לעיל הוא להערכת ההנהלה כי מעורבות העמית בקביעת הקופות 
הגמל תגדל. קיים קושי לעמיתי קופת הגמל בכלל ולעמיתי הקופה בפרט בכל הקשור 

קופות גמל וזאת לצורך ביצוע השוואות וקבלת לניתוח סיכונים הקשורים בפעילות 
מידע חיוני לקבלת החלטות. אגף שוק ההון פועל למסד ולהגדיר את מהות המידע 
הנמסר לעמיתים וכן לפרסם באתר הגמל נט נתונים שיעזרו לעמיתים לקבל החלטה. 

להערכת ההנהלה עמיתים רבים יושפעו משכנועים אגרסיביים של הסוכנים ולא ידעו 
מיד לשקול נכונה את הסיכונים הכרוכים. הקופה תמשיך להעניק יעוץ ומידע ת

 לעמיתיה תוך חשיפת מלוא המידע לצורך קבלת החלטות מושכלות של עמיתיהן. 
, הקופה  מעסיקה משווק פנסיוני לצורך בלימת 2010כמו כן, החל מחודש אוקטובר 

הקופה בעצם הגדרתה כקופה משיכות והעברות כספים מהקופה. יש להדגיש ולציין כי 
ענפית חסומה להצטרפות עמיתים שאינם עובדי אל על, אי לכך יכולת התחרות שלה 

 .מוגבלת לקבוצת עובדים זו ומקשה על פעילות גיוס עמיתים חדשים
לצורך פישוט המעבר בין מסלולי החסכון לטווח ארוך במשק קבע הרגולטור הוראות 

לפורמט  םן סוגי החסכון השונים המתייחסילאופן העברת הכספים של העמית בי
הדווח, אופן העברת המידע, מועד העברה, מתכונת מבנה אחיד להעברת מידע וחיוב 

 .ןהגופים המוסדיים להעברת מידע מלא ושוטף על כספי העמית לבעל רישיו
כמו כן נקבעו הוראות החלות על כל הגופים המוסדיים לפעילות לטיוב נתוני העמיתים 

 למבנה הנתונים המופיע במתכונת מבנה אחיד להעברת מידע. בהתאם

תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים קופות גמל מאפשר למעשה גם לקופות גמל 
 לא משלמות לרכוש רכיבי ביטוח ואמור לגרום להשוואת המוצר ולהעלאת התחרות.

נוספות שאינן מאפשר הן להמשיך לחסוך בקופה והן לקבל הפקדות  190תיקון 
זכאיות להטבת מס בעת הפקדתם, אך מזכות בהטבות בשיעורי מס בעת משיכתם 

 .60אחרי גיל 

אושר התיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(  2015בנובמבר,  2ביום 
. במסגרת התיקון לחוק הורחבה 2015 –והוראת שעה(, התשע"ו  13)תיקון מס' 

כך שגם משיכה תקופתית )אנונה( מקופת גמל בשילוב רכישת  הגדרת המונח "קצבה"
 .ביטוח אריכות ימים מחברת ביטוח, תיחשב לקצבה לעניין דיני המס והפנסיה"
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)המשך( תיאור עסקי הקופה לפי תחומי פעילות –חלק ב' .  2

 מוצרים ושירותים  2.1

המוצרים המנוהלים .2.1.2

תאריך קבלת  שם קופה /מסלול
 אישור 

תאריך 
הפעלה 

תחום פעילות 

מסלול כללי  –תגמולים   1952משנת   1952משנת  מסלול כללי  –תגמולים 
מסלול  –תגמולים 

 אג"ח
 2010מאי   2009יוני 

על אף השינוי 
בתקנון 

המסלול 
כאמור 

בסעיף ב' 
לעיל, תמהיל 
המסלול לא 

 השתנה.

מנכסי המסלול  75%לפחות 
יושקעו באג"ח ממשלתיות )לרבות 
מק"מים(, אג"ח קונצרניות, 
פיקדונות בבנקים, קרנות נאמנות, 
המתמחות בהשקעות אלו, 
ובהשקעות אחרות המותרות על פי 
ההסדר החוקי אשר הינן מוגדרות 

, ללא כל השקעה במניות, כאג"ח
 נגזרים על מניות וני"ע המירים.

מסלול  –תגמולים 
 מניות 

מנכסי המסלול  75%לפחות  2011יוני  2010דצמבר 
יושקעו במניות וניירות ערך 

 .אחרים

יובהר שוב כי בהתאם להוראות הרגולטור, לאחר תקופת הדוח, שינתה הקופה את 
 .לעיל 1.5סעיף  המסלולים )המוצרים( למסלולים תלויי גיל וראה לעניין ז

 בשווקים העיקריים הקופהינויים מהותיים הצפויים בחלקה של ש

פעילות הקופות מושפעת בין היתר משוק ההון ומהתפתחות המשק והתעסוקה.  .א

שינויים בפרמטרים אלו יכולים להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיות 

)כגון משיכות העברות והפקדות  ה( והתפתחויות בקופה)כגון תשואות הקופ

 ם(. כספי

מתאפיינות ברגולציה רבה שקיבלה תאוצה בשנים האחרונות עם  הקופהפעילות  .ב

פרסום חוק קופות הגמל וכן פרסום תקנות משלימות לחוק זה על ידי הממונה על 

 שוק ההון. 

בשנת הדוח בהמשך לשנים הקודמות גברה התחרות בתחום קופות הגמל בין בתי  .ג

שרותי  מספקיםגמל כאשר הבנקים ההשקעות וחברות הביטוח המנהלות קופות 

 תפעול במחיר שנקבע מראש. 

השינוי כאמור לעיל הגביר את התחרות ואת ניוד הכספים מקופה לקופה ומהווה  .ד

ויכול להשפיע באופן מהותי על היקף הצבירה בקופות.  הקופהאיום על 

יש לציין כי אוכלוסיית המפקידים הינה רשימה סגורה ומקורות הגיוס ללא  .ה

מדיניות ההשקעות שמתווה ועדת העברות מקופות אחרות מוגבלת ביותר. 

ת פיזור סיכונים בין ומאוזנת סיכונים הכוללהשקעות של הקופה הינה מדיניות 

 .נכסים בארץ ובחו"ל
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 פעילות )המשך(תיאור עסקי הקופה לפי תחומי  –חלק ב' .  2
 )המשך( מוצרים ושירותים 2.1

 2015לשנת  מידע ונתונים .2.1.3
ופיצויים קופת גמל אישית לתגמולים

201520142013
חשבונות  מספר 

 :עמיתים
8,6679,0958,731פעילים

8,4928,2128,749לא פעילים
17,15917,30717,480 סה"כ

:מספר עמיתים
**6,250פעילים

**5,687לא פעילים
11,937 סה"כ

נכסים מנוהלים, נטו 
 (:ש"ח)באלפי 
616,373632,106636,862 פעילים

548,178520,252476,890 לא פעילים
1,164,5511,152,3581,113,752 סה"כ

נתונים תוצאתיים 
 :(ש"ח)באלפי 

דמי גמולים משונתים 
עבור מצטרפים חדשים

 12,9849,953*

53,38247,79040,347 תקבולים מדמי גמולים
37,25328,72237,131 העברות צבירה לקופה

העברות צבירה 
 מהקופה

(57,982) (57,209) (59,636)

(37,678)(31,026)(32,539)פדיונות
עודף הכנסות על 

 הוצאות לתקופה:
 12,07950,32978,207

דמי ניהול שנגבו 
:(ש"חמנכסים )באלפי 

4,8025,0295,080פעילים ולא פעילים
שיעור דמי ניהול 
ממוצע מנכסים 

 :)באחוזים(
0.41%0.45%0.47%פעילים

0.41%0.45%0.47%לא פעילים
שיעור הוצאות ישירות 

 :ממוצע )באחוזים(
ומכירה עמלות קניה 
 של ניירות ערך

0.07%0.05%0.05%

0.11%0.15%0.10%עמלות ניהול חיצוני
0.01%0.01%0.01%דמי שמירה ניירות ערך 

**-**-0.01%עמלות בנקאיות
:חשבונות מנותקי קשר

**2,669 מספר חשבונות
נכסים מנוהלים נטו 

 (ש"ח)באלפי 
 44,493**

דמי ניהול שנגבו 
 (ש"חמנכסים )באלפי 

 187**

שיעור ממוצע דמי ניהול 
 שנגבו מנכסים

0.41%0.45%0.47%

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות לפי 
 :הוראות הדין )באחוזים(

2%, לא פעילים ומנותקי קשר  פעילים
 * בהעדר מידע זמין לא ניתנו נתונים.

 .** נמוך מפרומיל
ענפית. בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות קופת גמל הינה  הקופה

"תקנות דמי ניהול"( לא חל שינוי בשיעור  –)להלן  2012 –גמל( )דמי ניהול(, התשע"ב 
על פי הוראות הדין והיא  .רשאית לגבות מעמיתי הקופות  הקופהדמי הניהול ש

 2%בפועל, בכפוף לשיעור מירבי של  בות דמי ניהול לפי הוצאות שהוציאהגרשאית ל
 שנה.ל
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 פעילות )המשך(תיאור עסקי הקופה לפי תחומי  –חלק ב' .  2
 )המשך( מוצרים ושירותים 2.1

התפתחויות ושינויים  .2.1.4

מהווה הדבר את ניוד הכספים מקופה לקופה והגבירה התחרות  כאמור לעיל
 איום על הקופה ויכול להשפיע באופן מהותי על היקף הצבירה בקופה. 

בהתאם להוראות אגף שוק ההון, פתחה הקופה כמפורט לעיל, , 2016החל משנת  .א
אימץ דירקטוריון הקופה  12/1/2016ביום  ובנוסףמסלולי השקעה תלויי גיל 3

השקעות באמצעות ניהול  יתבצעאת המלצת הוועדה לפיה ניהול נכסי הקופה 
ההשקעות שחברת  ועדתבהמשך להליך שהתקיים החליטה  .חיצוני בלבד.

מנכסי מסלול  ₪מיליון  327 -כ תנהל , אשר נבחרה במסגרת ההליך,פסגות ני"ע
ומעלה. חברת אקסלנס נשואה  60את מסלול גמל על  תנהלוכן   60 – 50גמל על 

וכן את  60 - 50מנכסי מסלול גמל על  ₪ מיליון 327כ  הלמ  תנניהול תיקים בע"
אמבן ניהול השקעות בע"מ תנהל את  -את מסלול אג"ח, חברת  חברת אי.בי.אי 

. 60 - 50מנכסי מסלול גמל על  ₪מיליון  327וכן  50מסלולים מניות, גמל על עד 
דירקטוריון הקופה אישר מתן ייפוי כח למנהל התיקים בחשבונות הקופה 

 ת ההשקעות.בהתאם להחלטת ועד

, וכן פורסמה באתר מסלולים תלויי הגיל מידע אודותעמיתי הקופה קיבלו  .ב
 תלויי האינטרנט של הקופה מדיניות ההשקעה שנקבעה במסלולי 

 הסיכון להקטנת דגש מתן תוך, גיל קבוצת לכל הסיכון ברמות בהתחשב הגיל
 .יותר המבוגרים בגילאים

, אשר נקבעה על ידי דירקטוריון הקופה, בהמלצת ועדת יש לציין כי מדיניות זו  .ג
נגזרת גם מהערכת הנהלת הקופה לגבי העדפות  עמיתי הקופה אשר ההשקעות, 

להיות ברמות סיכון  לא הם מעדיפים לפיה   בחברת אל עלהינם עובדים שכירים 
 הדירקטוריוןמדיניות  במסגרת קביעת , כאמור לעיל צפוי כיביחס לשוק גבוהות

בחינת הסיכונים ולקיחת סיכונים מחושבים גם בתוך כל וא ימשיך לבצע ה
להשיא את רווחי  הקופהמסגרת השקעה שתהיה בכל מסלול ומסלול. מטרת 

בהתאם לרמות הסיכון שנקבעו ומתן שרות אישי  ההעמיתים החוסכים בקופ
פעילות זו יוצרת ערך מוסף לעמית ותהווה  הקופהומקצועי. להערכת הנהלת 

ימה מסוימת לתופעת המשיכות והצבירה השלילית מהעברות בין קופות בל
 בשנים האחרונות.   

 יהמצב הכלכלי במשק משליך על משיכות העמיתים, שכן שינויים בהיקפ .ד
 התעסוקה ופרישות מהעבודה לפנסיה, גורמים להגברת משיכות הכספים. 

ים, תביעות ייצוגיות וכדומה עלולים להשפיע על פעילות יתקדימים משפט .ה
והתנהגות העמיתים. לתאריך פרסום הדוחות הכספיים לא ידוע להנהלת  הקופה
 על אירועים כאלו בשנת הדוח.  הקופה

עובד  7 % -מעביד ו 7.5שינוי שעורי ההפרשה  המרביים לקופות גמל לכדי %  .ו
 בוהים יותר. יוצרים פוטנציאל לקבלת אחוזי הפרשה ג

שינויי חקיקת מיסוי בשוק ההון אשר בה נקבע כי שעורי המס על רווחי הון יעלו  .ז
אשר ינהלו את כספם בקופה יתרון מיסוי נוסף על פני  הקופותגורם לעמיתי 

כל כספי ההפרשה ישמשו  2008ניהול תיק השקעות פרטי ומנגד החל משנת 
המזכים במשיכה בסכום  לתשלום כקצבה אלא בהתקיים תנאים מסויימים

 אחד. 
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 פעילות )המשך(תיאור עסקי הקופה לפי תחומי  –חלק ב' .  2
)המשך( מוצרים ושירותים 2.1

 התפתחויות ושינויים 2.1.4

שינויים בתקנות ובפקודת מס הכנסה בעקבות שינויים במבנה העדפות לאומיות של  .ח
 . הקופותהרכב החיסכון לטווח ארוך, עלולים להשפיע באופן מהותי על 

לעובדים אשר פרשו  בפקודת מס הכנסה למעשה מתירים 190שינויים בעקבות תיקון  .ט
בקופה את כספי  מעבודה בעת סיום יחסי עובד מעביד בחברת אל על להשאיר

להשאיר את כספי הנפטר על שמם בקופת גמל ולשלם  עמיתים ליורשיוכן  הפיצויים
ולא למשוך את הכספים בדרך של קצבה, וכן ניתן  25מס רווחי הון בלבד בשיעור % 

יהיה  60להפקיד סכומים אשר אינם זכאים להטבות מס בעת ההפקדה אך אחרי גיל 
על הרווחים במשיכה  15%כות לאורך זמן ובמס של ניתן למשכם ללא מס בצורת משי

חד פעמית. תיקון זה יכול להוות כלי להגדלת ההפרשות לקופה.הקו המסתמן 
בחקיקה ובתקנות בשנים האחרונות הוא לגרום לכך שחסכון שלא למטרת פנסיה 
יהיה ניתן למשיכה רק במועד פרישה. מגבלות המשיכה  למי שיחליט להמשיך 

 גמל הוקשחו לעניין מועד הזכאות למשיכה. להפריש לקופת 

מסלול חסכון לפנסיה, התפתח גם לכיוון פנסיית חובה שהינה למעשה חסכון לכל  .י
מסלול זה יכול  הקופהדבר. מסלול זה מהווה תחרות ישירה לקופה. לדעת הנהלת 

 . להשקעה בקופה להיות  תחלופה אלטרנטיבית

תחרות .2.2

מזה מספר שנים קיימת תחרות בעיקר מצד הגופים הפרטיים וחברות ביטוח שהקימו ורכשו 
מתמודדת עם  הקופהקופות גמל. התחרות היא על הצבירה, התשואה ורמת השירות. 

את ה מבהירה לעמיתי הקופההתחרות באמצעות שיפור הקשר והשרות עם העמיתים. 
מציגה את אסטרטגית  הקופה. העצמ נוטלת על המדיניות ההשקעה והסיכונים שהקופ

ההשקעה הבנויה לטווח ארוך. מאוזנת סיכונים ובעלת פיזור סיכונים רחב בארץ ובחו"ל 
תיקים  ימנהל םהינ החיצוניים ההשקעות יוהתוצאות שהשיגה בשנים האחרונות כאשר מנהל

 מהמובילים במשק. 
ין והטוב לעמיתים וכן הם השרות הזמ ההגורמים החיוביים המשפיעים על פעילות הקופ

אשר רואה את הטווח  הקופהטעמי העמיתים המעדיפים ברובם את מדיניות ההשקעות של 
הארוך כמטרה ראשונה במעלה תוך לקיחת סיכונים מחושבים ופיזור רחב. להערכת הנהלת 

בעיקרו אינו מעוניין ברמת סיכון גבוהה ולכן מדיניות  הציבור החוסכים בקופ הקופה
 תואמת את טעמי עמיתיה. הקופהההשקעות של 

אינה יכולה להתחרות באופן משמעותי בקופות  היא סקטוריאליות  ההינ והקופה מאחר 
 אשר פתוחות לציבור הרחב.
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 פעילות )המשך(תיאור עסקי הקופה לפי תחומי  –חלק ב' .  2
 )המשך( מוצרים ושירותים 2.1

לקוחות .2.3

הקופה הינה קופה מפעלית של עובדי אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ . העמיתים הינם עובדי 
 . לפירוט מספרי העמיתים ראה סקירת ההנהלה של הקופהאל על . 

קשריה של הקופה עם עמיתיה מתבססים על ניסיון ניהולי איכותי ואמין והינם לרוב בעלי 
מאפייני התקשרות לטווח ארוך. יחד עם זאת, בהתאם להוראות הדין, התקשרות הקופה עם 
עמיתיה אינה תחומה בזמן והיא ניתנת לסיום על ידי העמית בכל עת וללא תנאי, על ידי 

 משיכת הכספים או העברתם לקופה אחרת.  

בתקנות קופות   אופי היחסים בין הקופה  לעמיתים מוסדר, בין היתר, בחוק קופות הגמל,
 גמל, בתקנון הקופה והנחיות הממונה. 

בהתאם להוראות חוק קופות הגמל, ניתנת לעמית הזכות לבחור לאיזו קופה להצטרף, באופן 
שבכל מקרה אין למעביד זכות להתערב בבחירתו ולקבוע לאיזו קופה יצטרף העמית. בנוסף, 

קיבוצי הקובע  הפקדה בקופת  הוראות חוק קופות הגמל קובעות כי במקרה שקיים הסכם
גמל מסוימת, על המעביד לציין בפני העובד כי הוא רשאי לבחור בכל קופה שיבקש, אך אם 
העובד לא בחר בקופה אחרת )הגם שעמדה לו האפשרות(, רשאי המעביד להפקיד את תשלומי 

 העובד בקופה  אשר נקבעה בהסכם קיבוצי.
יא לתנופה מהותית בפעולות השיווק של הקופות יותר מכל אלה, חיקוק חוק קופות גמל הב

המתחרות על כספי עמיתי הקופה. כן הגדיל החוק והפרסום שליווה אותו את המודעות 
 ליכולת הבחירה אצל העמית ולזכותו היסודית להחליף קופת גמל.

עלול להשפיע  ואשר אובדנ ת תלות ברמת העמית הבודד, לא קיימהקופהלהערכת הנהלת 
  באופן מהותי על תחום פעילותה.

.2.79% -שיעור הפדיונות של העמיתים מהצבירה הממוצעת מסתכם בכ

שנים  41.81הינו: ה גילם הממוצע של העמיתים בקופ

שנים 11.44 הינו:  קופה הוותק הממוצע של העמיתים ב
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הקופהמידע נוסף ברמת כלל  –חלק ג'  .3

הקופהמגבלות ופיקוח החלים על פעילות  .3.1

כללי .3.1.1

במסגרת אישור כקופת גמל מאגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד  פועלת הקופה .א
האוצר. אישור זה פוטר את הכנסות הקופות ממס בהתאם להגבלות המפורטות 

 בפקודת מס הכנסה. 

ממס  לא למטרות רווח. אישור זה ככלל פוטר את הכנסותיהל  פועלת הקופה .ב
 הכנסה.

בעיקר במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופת גמל(  פועלת הקופה .ג
ותקנות נלוות כפי שהותקנו טרום פרסום החוק וטרם שונו וכן  2005 -התשס"ה

תקנות חדשות וחוזרים חדשים שהוצאו לאחר כניסת החוק לתוקף, וכן על פי 
   . הקופהת הוראות כל דין אחרות אשר להן השלכה על פעילו

, נוהלי עבודה, ית השקעות פנימיתמבוקרת באמצעות עובדיה, בקר הקופהפעילות  .ד
ויועץ משפטי  רואה חשבון מבקר חיצוני ,מבקר פנימי במיקור חוץ , קורתיועדת ב

 . כממונה ציות בקופה במיקור חוץגם המשמש 

וראות לעניין עמידתה בה 2009-9-10פועלת בהתאם לנדרש בחוזר גמל  הקופה .ה

SOX-404  נחתמת  2010. החל משנת לעניין דוחות כספיים ודווחים לעמיתים

. -404Soxהצהרה של מנכ"ל הקופה והקופות והיו"ר על הצהרה הנדרשת לפי סעיף 

ביצע ביקורת בשנה זו על סמך תוכנית עבודה רב  הקופהמבקר הפנימי של ה .ו
בוצע סקר סיכונים ) המבוצע אחת לארבע שנים ( על סמך סקר  2014ת בשנשנתית. 

  .2015-2018תוכנית ביקורת רב שנתית לשנים ועדת הביקורת הסיכונים אישרה 

 פועלת על פי האמור בתקנות הדירקטוריון וועדותיו בכל הקשור לפעילות הקופה .ז
בכל  הדין השונות )ובכלל זה תקנות השקעה(וכן בהתאם להוראות  האורגנים
 פעילות ועדת ההשקעות.הקשור ל

"ניהול  2010-9-4בהתאם לדרישת חוזר  ממונה אבטחת מידע מינתה  הקופה .ח
 טכנולוגיות מידע בגופים מוסדיים".

 2013-9-20מינתה ממונה ציות ואכיפה פנימית בהתאם לדרישת חוזר  הקופה .ט
 "ניהול סיכוני ציות בגופים מוסדיים".
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 הקופה )המשך(מידע נוסף ברמת כלל  –חלק ג' . 3

)המשך( מגבלות ופיקוח החלים על פעילות הקופה 3.1

 ותהרלוונטי הוראות הדיןפרוט עיקרי  .3.1.2

 כללי  
במסגרת החקיקה הוסדרה פעילותה של קופת הגמל בחקיקה ראשית הכוללת 

בכר. לתוך החקיקה אומצו מרבית הנושאים ועדת קבוצת חוקים המכונים חוקי 
נושאים נוספים, כגון סמכויות הפיקוח  הוספושהיו קבועים בתקנות מס הכנסה וכן 

של הממונה וסמכויות הטלת עיצומים כספיים וקנסות. במסגרת החקיקה נקבע כי 
השר הממונה רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. אגף שוק ההון גם שוקד 

השלמת קודקס רגולציה הכולל את כל ההוראות הרגולטוריות של ניהול חסכון  על
טווח ארוך וכן פועל בחקיקה ליצירת אחידות ,גמישות,נגישות ומתכונת העברת 

 נתונים אחידה וסדורה במסגרת המסלקה הפנסיונית.
בנוסף חלים חוקים נוספים מתחום דיני העבודה, הגנת הפרטיות וחוק איסור הלבנת 

 ון.ה

פרוט עיקרי החוקים הרלוונטיים  

 .  2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה
במסגרת חקיקת מספר חוקים אשר גיבשו  25/7/2005חוק קופות הגמל נחקק ביום 

את מסקנות ועדת בכר אשר מונתה על ידי שר האוצר במטרה לקבוע את עקרונות 
 הרפורמה  בשוק ההון. 

עיקר מטרתו של חוק קופות הגמל היא להסדיר בחקיקה ראשית את פעילותן של 
  .קופות הגמל

 . 2005 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשס"ה
חלק מהוראותיו הוחלו על הקופה ש הקופה לאחרעל בחלקו חוק הפיקוח חל 

 הגמל.  באמצעות הפניה מחוק קופות 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, 
 חו. והתקנות שהותקנו מכו 2005 -התשס"ה

עיקרו של חוק השיווק הפנסיוני הוא בהסדרת העיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק 
פנסיוני. החוק מקיים הבחנה בין שני עיסוקים אלה, מעניק מעמד מרכזי לעמית 
בקופת הגמל כלקוח של אותו יועץ או משווק, מגדיר את היחסים המשפטיים שבין 

עיסוק, את תנאי הכשירות לעיסוק  יועץ/משווק לבין הלקוח, את התכנים שבכל סוג
ולקבלת הרישיון, את תחומי העיסוק וכן את האחריות הנלווית לכל עיסוק לרבות 
הסנקציות הנלוות בגין הפרתה ולרבות סמכות הממונה להוציא הוראות לניהול תקין 

 ושמירה על עסקי מבוטחים 
פועלים במסגרת הם שווק פנסיוני ומרישיון מחזיקים בעובדי הקופה חלק מ

 המגבלות האמורות בחוק. 
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 הקופה )המשך(מידע נוסף ברמת כלל  –חלק ג' . 3

)המשך( מגבלות ופיקוח החלים על פעילות הקופה  3.1

 )המשך( ותהרלוונטי הוראות הדיןפרוט עיקרי  3.1.2
  1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח

החוק מעניק במקרים מסוימים הגנה לעובד במקרה והמעביד אינו מעביר את 
ההפרשות לקופת גמל, לרבות הטלת חבות על קופת הגמל לזקוף לעמית, באופן 
רעיוני, תשלומים אשר לא התקבלו בקופת הגמל ולהקנות לו זכויות במקרים 

בגין האמור מסוימים. להערכת הנהלת הקופה לא קיימת חשיפה משמעותית לקופה 
אל על נתיבי  –שייכים למעביד אחד  –עמיתי הקופה מירב בחוק זה, בשל העובדה כי 

המקיימת את חובותיה לעניין העברת ההפרשות לכלל העמיתים  אויר לישראל בע"מ
 באופן רציף ושוטף בהתאם להוראות החוק. 

איסור  והצווים שהותקנו מכוחו בעיקר צו 2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס
 -הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח(, התשס"ב

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

טי החוק והצווים האמורים מטילים חובה על מבטח ועל סוכן ביטוח לרשום את פר
הזיהוי של עמיתי הקופה ודורשים מהם לבדוק את מסמכי הזיהוי ולאמתם. בנוסף 
לכך הם מטילים חובה לדווח לרשות על פעולות מסוימות, כגון פעולות בלתי רגילות 

 הנחזות כפעולות מעוררת חשד. 
מות נתוני עמיתים מול הקופה פועלת במסגרת החוק ובמידת הצורך גם פונה לאי

 כן מדווחת את כל הדיווחים הנדרשים על פי  דין.ו משרד הפנים

  1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
בחוק זה קבועות הוראות לעניין הגנת פרטיותם של אנשים ומוסדרת בו, בין היתר, 
דרך רישומו של מאגר מידע. כמו כן קבועות בו הוראות לגבי חובותיו של מנהל מאגר 

הקופה רשמה מאגרי מידע כנדרש בחוק והיא מקיימת את מידע ואופן שימושיו. 
 הוראות החוק בעניין ניהול מאגר מידע. 

 2011-ההון )תיקוני חקיקה(, התשע"א חוק הגברת האכיפה בשוק 
מתקן את חוק הפיקוח על שירותים  פיננסיים  . החוק17.8.2011התקבל בכנסת ביום 

על הביטוח"( ואת חוק הפיקוח על )להלן: "חוק הפיקוח  1981 -)ביטוח(, התשמ"א
)להלן: "חוק קופות גמל"( .מטרת  2005 -שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

ושמירה על עניינו של  הגופים המוסדייםהחוק הינה להבטיח את ניהולם התקין של 
ציבור החוסכים, לשם כך תוקנו הסדרי האכיפה הקיימים בחוקי הפיקוח, תוך 

 וגמישותה של מערכת האכיפה הקיימת.הגברת יעילותה 
החוק המעניק סמכויות אכיפה מנהליות רבות לממונה על שוק ההון באוצר, לרבות 

 . ניהול חקירות, הטלת עיצומים כספיים על מפרי הנחיות 
בקופה קיים ממונה אכיפה בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי הפועל בהתאם 

 . וריון הקופהלתוכנית אכיפה המאושרת אחת לשנה בדירקט

 חוזרי הממונה ) קודקס רגולציה ( 
הוראות וכללים  חוק קופות הגמל והתקנות שלפיו הסמיכו את הממונה להקבוע

לנושאים הקשורים לפעילות גופים מוסדיים. חוזרי הממונה כוללים הוראות לניהול 
סיכונים, ביקורת, קביעת דרך ניהול השקעות ומגבלות השקעה, קביעת כללים 
לבקרות על ניהול ההשקעות, עקרונות והוראות לעניין הצטרפות וניהול זכויות 

 ולרשויות השונות.  עמיתים וכן רשימת דיווחים לממונה
אגף שוק ההון החל בשנים הארונות בהקמת קודקס רגולציה שיאגד בתוכו את כלל 

שונים. נכון להיום קודקס הרגולציה כולל החוזרים הדין שפורסמו לרבות ה הוראות
פרקים בנושא ניהול סיכונים, מבקר פנימי, ניהול השקעות, דיווחים והצטרפות 

 עמיתים. 
האחראי למעקב אחר ביצוע הוראות הממונה והטמעת בקופה קיים ממונה אכיפה 

 שוק ההון. על ממונהידי ה המתפרסמות על תנהלי עבודה בעת הוראות חדשו
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 )המשך( מגבלות ופיקוח החלים על פעילות הקופה  3.1

הרלוונטיים )המשך(פרוט עיקרי החוקים  3.1.2

השנה  פורסמוש הקופה לפעילות המהותיים ההון שוק אגף חוזרי

(5.1.2015) גמל קופות בין כספים העברת בדבר 1-9-2015 מוסדיים גופים חוזר

 בין הכספים העברת הליכי את מסדיר החוזר הניידות לתקנות ובהתאם בהמשך
 שיש ובנתונים הכספים להעברת הזמנים בלוחות השאר בין מטפל החוזר. גמל קופות

 ביום לתוקף נכנסו החוזר הוראות של תחילתן. המנהלות החברות בין להעביר
1.7.2015. 

. בהתאם החוזר ליישום נערכה הקופה

 פנסיונית סליקה במערכת השימוש חובת בדבר 2-10-2015 מוסדיים גופים חוזר

(28.5.2015 :) 

 התחברות עלויות, מרכזית פנסיונית סליקה למערכת התחברות חובת קובע החוזר

 נכנסו החוזר הוראות רוב, הסליקה מערכת באמצעות שיבוצעו פעולות, שימוש ודמי

 . 2016 בינואר 1 ביום לתוקף

 .בהתאם נערכה הקופה

 ותיקון( 27.12.2015) גמל לקופת תשלומים בדבר 35-9-2015 מוסדיים גופים חוזר

 : גמל לקופת התשלומים תקנות

 פיננסיים שירותים על הפיקוח בתקנות שנקבעו להוראות משלים נדבך מהווה החוזר

 אופן לעניין הוראות נקבעו שבו 2014-ד"התשע(, גמל לקופת תשלומים( )גמל קופת)

. גמל לקופת תשלומים הפקדת על דיווח העברת ולעניין גמל לקופת תשלומים הפקדת

 הפסקת על הודעה, לתקנות בהתאם שלא דיווח בעניין הוראות קובע החוזר

 שהופקד תשלום השבת, העובד לחשבון תשלומים שיוך אי על והודעה תשלומים

 .ביתר

 פרטים לקופה למסור חייב יהיה לא מעסיק שבהם תנאים בהם ונקבע תוקנו התקנות

 של מעסיקים לגבי -לתוקף התקנו תחילת מועד תוקן וכן תשלומים הפקדת במועד

 שכר בגין) 2016 בפברואר 1 מיום החל התקנות הוראות עיקרי יחולו עובדים 100 מעל

 ביולי 1 מיום - עובדים 100 ועד עובדים 50-מ למעלה של מעסיקים לגבי(. 2016 ינואר

 . 2017 בינואר 1 מיום -  עובדים 50 -מ פחות המעסיקים מעסיקים לגבי. 2016

. המתפעל הבנק באמצעות החוזר הוראות ליישום נערכת הקופה
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)המשך( מגבלות ופיקוח החלים על פעילות הקופה  3.1

הרלוונטיים )המשך(פרוט עיקרי החוקים  3.1.2

)המשך( השנה  פורסמוש הקופה לפעילות המהותיים ההון שוק אגף חוזרי

(, גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק שעה והוראת 13' מס יקוןת

 :ו"התשע

כולל ביטול של המינוח "קופת גמל לא משלמת ההתיקון  פורסם. 5.11.2015ביום 
קופת גמל לתגמולים לגבי כספים שהופקדו לאחר שנת מ ההגדרהלקצבה" ושינוי 

 ל"קופת גמל לחיסכון".  2008

שניתן לבצע משיכה במישרין גם מקופת גמל לחיסכון בדומה  בתיקוןכמו כן נקבע 
 להוראות הקיימות לעניין קרן פנסיה וקופות ביטוח.

שינוי זה נובע מכך שהמינוח קופת גמל לא משלמת לקצבה אינו מובן לחוסכים 
ומביא להבנה שגויה כאילו הקופה לא נועדה לחיסכון פנסיוני קצבתי. נוסף על כך 

רו משיכה במישרין מקופה לא משלמת יצרו סרבול בעבור הוראות החוק שאס
נקבע בתיקון נקבע גם כי כספי פיצויים אשר לא התקבלה בעניינם  בנוסף החוסכים.

יום מיום ניכוי המס, יראו  90החלטה אם למשכם או להעבירם לחשבון חדש, בתוך 
ר בהם כאילו הועברו לחשבון חדש. רשות המיסים אמורה לפרסם הבהרות בקש

 להיבטי המס החלים על חשבון חדש.

פורסם  ) גמל קופת בחירת לעניין הוראות בדבר 2016-9-6 מוסדיים גופים חוזר

(: 13.3.2016 -לאחר תקופת הדוח 

 לעובדקרן השתלמות,  לרבות, גמל קופת בחירתחוזר, לקבוע הוראות לעניין ה מטרת
 מחברה הנדרשים, ולעניין התנאים ההזדמנותלו  שניתנהעל אף  קופהשלא בחר 

)ב( 20 סעיףלהוראות  בהתאםאשר מצרפת לשורותיה עמיתים  גמל קופת של מנהלת
קופות גמל. בהתאם לחוזר מעסיק או ארגון עובדים יהיו רשאים להתקשר  לחוק

בהסכם פרטני עם חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה או קרן השתלמות שאינה 
ן ברירת מחדל עבור עובדי המעסיק, בתנאי שהקרן/קופה מפעלית, ולקבוע אותם כקר

 שנים. 5 -תבחר על ידי המעסיק בהליך תחרותי שיתקיים אחת ל 

אינו חל על קופות שנגבים בהן דמי ניהול על פי הוצאות בפועל ומעסיקים  החוזר
 .המכרזישבוחרים בקופה כזו יהיו פטורים מההליך 

:2015-( התשס"ה12ות גמל( )תיקון מס' חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופ

, פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )תיקון מס' 5.8.2015 ביום
 .2016בפברואר  5כנס לתוקף ביום שנ 2015-(, התשס"ה12

מוסיף נדבך נוסף לחופש הבחירה של העובד לגבי המוצר הפנסיוני בו יחסוך  12תיקון 
גמל. התיקון מנתק את הקשר בין  קופותלחוק  20ויהא מבוטח, המעוגן בסעיף 

בחירת העובד בסוג מוצר פנסיוני מסוים לבין שיעורי ההפקדות של המעסיק בגינו, 
התקציב הפנסיוני שמעמיד מעסיק וכפועל יוצא מכך, עשוי להשפיע ישירות על 

 .לעובדיו
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חסמי כניסה ויציאה .3.2

מחסומי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות הינם כדלהלן: 

אישור קופת גמל הנדרש וכן קיום הוראות הדינים החלים על פעילות הקופה.  א.
מיוחדת בחוק )כגון פטור  תהתייחסו המפעלית אשר קיבל הכקופ תמוגדר ההקופ

 מניהול באמצעות חברה מנהלת(.
לא נדרש מקופה ענפית אשר אינה נוטלת סיכון שמסכן את יכולתה  -הון עצמי  ב.

 לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתיה.
שווק פנסיוני, התאמת ממחייבת רישוי  ההפעילות בקופ –מומחיות ידע וניסיון  ג.

המשרה לתפקידם, ידע מקצועי נרחב והכרת החוקים והדינים הרלוונטיים,  נושאי
ניהול סיכונים, ניהול מערכות מידע, ניהול זכויות עמיתים, ניהול השקעות, 
והיכרות עם צרכי השוק והמתחרים. לצבירת ניסיון בפעילות זו חשיבות רבה 

 .הלשימור וגידול הקופ
מנת לכסות את עלויות התפעול הקבועות  על –)מסה קריטית(  יגודל מינימאל ד.

 תהנדרשות להפעלת המערכות וההשקעות, דרוש היקף צבירת כספים מינימאלי
 עומדות בו. האשר לדעת ההנהלה הקופ

  חסמי יציאה העיקריים הינם כדלהלן :

פירוק של קופת הגמל שהיא גם אגודה שיתופית כפופה לאישור הממונה על אגף שוק  
 האגודות השיתופיות. ההון ורשם 

 חסמי היציאה העיקריים מהקופות קבועים אף הם בדינים הרלבנטיים.  
הפסקת הפעילות כרוכה בהסדר  –בעסקי קופת הגמל הענף מאופיין כ"זנב ארוך"  

 (.Run-Offלהמשך הטיפול במימוש כל זכויות/עמיתים )

   גורמי הצלחה קריטיים .3.3
בשל התחרות הגוברת בשנים האחרונות ניוד העמיתים מושפע בעיקר מתשואות גבוהות 
ודמי ניהול עמיתים. קופות בדרך כלל השקיעו בהשקעות בעלות סיכון גבוה יותר על מנת 

יש לבחון את תשואת קופת הגמל לאורך  הקופהלהשיג תשואות גבוהות. לדעת הנהלת 
אגף שוק ההון אף הוא אימץ גישה זו  והוציא  שנים ובהתייחס לרמת הסיכון הכוללת.

 5 -ו 3חוזר הדן בפרסום תשואות אשר מתייחס לתשואות של שנה לפחות ובמסלולים של 
שנים וזאת על מנת שלעמית יהיה בסיס השוואה הכולל פרק זמן מינימלי ולא ברמה 

 החודשית. 

מוטיבציה להעלאת תגרום להקטנת  הקופהפעילות זו של אגף שוק ההון לדעת הנהלת 
 סיכונים מיותרים לטווח הקצר לצורך הצגת נתונים משופרים ברמה החודשית.  

פועלת במסגרת מדיניות ההשקעות על פי שיקולים כלכליים ורמות סיכון  הקופההנהלת 
 מוגדרות מראש, כדלהלן:

 שימור התיק.  .א
 כון.בהתייחס לרמות סי ההתשואות שמניבות ההשקעות אותן מנהלת הקופ  .ב
איכות ניהול ההשקעות לרבות ניהול סיכונים פיננסיים, תגובה מהירה  .ג

 להתרחשויות ולתהליכים בשוק, יצירתיות. 
 שינויים במצב המשק, התעסוקה ושוק ההון.   .ד

איכות המשאב האנושי, כוח אדם מקצועי ומיומן, רמת שירות גבוהה וזמינה  .ה
 .לעמיתים, תוך הקפדה על שקיפות, אמינות והגינות

 רמת המחשוב והטכנולוגיה.   .ו
 רמת הוצאות ותפעול ויעילות התפעול.   .ז

 תחרות בתחום.   .ח
בלבד. אי לכך גורם  אל עלמוגבלת לסקטור עובדי חברת  הקופהיכולת השיווק ) .ט

 זה אינו בעל משקל רב(. 
 הגברת מודעות הציבור לחיסכון לטווח ארוך.   .י

 היקף הטבות המס לעמית.   .יא
 הרגולציהקיום הוראות  .יב
 הפעלת בקרה יעילה.  .יג
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 השקעות .3.4

לרבות השקעה  המתווה את המדיניות הכללית של השקעות הקופ הקופהדירקטוריון 
בנכסי אשראי. ועדת ההשקעות במסגרת המדיניות הכללית מתווה את המדיניות 
המפורטת, אופן ביצוע ההשקעות, הרכב אפיקי ההשקעה, דרוגים, רמת חשיפה, פיזור, 

השקעות  יתסדרי הגודל, עיתויי ההשקעה, נהלי עבודה ופיקוח אחר מנהל ההשקעות. בקר
את הביצועים בהתאם למדיניות, ועדת  נתשקעות ובוחהה יעל מנהל האת הבקר תמבצע

השקעות בוחנת את איכות הביצועים בין השאר בעזרת תיק סמן שנקבע לצורך כך. כמו 
 בשרותי ניהול סיכוני השקעות במיקור חוץ. הקופהכן, נעזרת 

מרבית הנכסים בתיק ההשקעות בקופה נוהלו ע"י בתי השקעות חיצוניים:  2015בשנת 
ו"אקסלנס השקעות בע"מ" )להלן: "אמבן"(  –אמבן  ניהול השקעות" ) להלן  –אי "אי בי 

 "אקסלנס"(.
מיליון ש"ח מנכסי הקופה מנוהלים ע"י  359-נכון לתאריך הדו"ח על המצב הכספי, כ

 31/12/2014מיליון ש"ח מנכסי הקופה מנוהלים ע"י אמבן )נכון לתאריך  355-אקסלנס וכ
מיליון ש"ח מנכסי  315-הקופה מנוהלים ע"י אקסלנס וכ מיליון ש"ח מנכסי 345-כ

 ( .אמבןהקופה נוהלו ע"י 

ע"י מנהל  נוהלויתרת הנכסים הסחירים והנכסים הלא סחירים בקופה  2015ו 2014בשנת 
. כמפורט לעיל, לאחר תקופת הדוח בחרה הקופה מנהל ההשקעות הפנימי בקופה

הפנימי והנכסים חולקו בהתאם להחלטת השקעות חיצוני נוסף במקום מנהל ההשקעות 
 .ועדת ההשקעות באופן אחר

 ₪מיליון  327 -ועדת ההשקעות החליטה שחברת פסגות ני"ע ינהלו ככמפורט לעיל, 
ומעלה. חברת אקסלנס  60וכן ינהלו את מסלול גמל על   60 – 50מנכסי מסלול גמל על 

וכן את  60 - 50מסלול גמל על  מנכסי ₪מיליון  327 -נשואה ניהול תיקים בע"מ  תנהל כ
אמבן ניהול השקעות בע"מ תנהל את מסלולים מניות,  -את מסלול אג"ח, חברת אי.בי.אי 

 . 60 - 50מנכסי מסלול גמל על  ₪מיליון  327 -וכ 50גמל על עד 

כמתאם מול מנהלי התיקים החיצוניים  הוגדר בתקופת הדוחמנהל ההשקעות הפנימי 
בקר השקעות שתפקידו לבקר ולפקח על פונקציה של בקופה  קיים 2011והחל משנת 

פעילותם של מנהלי התיקים החיצוניים ועמידתם במדיניות ההשקעה, בתקנות ההשקעה 
 ואחר אופן יישום המלצות ועדת ההשקעות. 

, שבראשה יושב נציג חיצוני, ועדת ההשקעות קיבלהמדי שבועיים בתקופת הדוח, 
מנוהל על ידו. כמו כן, מדי שדיווחים ממנהל ההשקעות הפנימי בנוגע לפעילות בתיק 

סוקר את השוק נציג של מנהל ההשקעות החיצוני בוועדת ההשקעות  השתתףשבועיים 
לחברי הוועדה על הפעילות ועל ההתפתחויות מהישיבה הקודמת. כמו כן, הוועדה  ודיווח

לשתף את נציגי מנהלי ההשקעות החיצוניים בישיבות טלפוניות, במקרה הצורך.  הקפידה
שינוי במדיניות ההשקעה נדון בוועדת ההשקעה, מאושר על ידה ומדווח לנציגי מנהלי 

 התיקים החיצונים.

בחברות מוחזקות, שותפויות )למעט קרנות הון סיכון(, מיזמים  הקופה אינה משקיעה
השקעות פיננסיות בשוק ההון בארץ ובחו"ל בעיקר הן  הות הקופובפעילות אחרת. השקע

בלבד על פי מדיניות השקעות המבוססת על איזון סיכונים ופיזור רחב של מכשירי 
 ימנהל שהינםההשקעה בארץ ובחו"ל כאשר ההשקעות מבוצעות על ידי מנהל השקעות 

ת על תהליך מפעילה בקרות שוטפו הקופהבענף. בנוסף  יםומנוס יםתיקים ותיק
 ההשקעות, ביצוע רישום וגילוי.

. מדיניות זו על ידי ועדת השקעותמבני התיקים מותאמים למדיניות ההשקעה שנקבעה 
בהתאם להיקף נזילות כספי  הכוללת בין השאר התייחסות לצרכי הנזילות של הקופ

  .לגבי צפי משיכות והעברות כספים הקופההעמיתים והערכות הנהלת 
אינה צופה במהלך העסקים הרגיל קשיי נזילות בעת מימושי זכויות על ידי ההנהלה 

 העמיתים.
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 הקופה )המשך(מידע נוסף ברמת כלל  –חלק ג' . 3
 ביטוח משנה .3.5

 בביטוח חיים.קופה אינה מבטחת את עמיתי ה הקופה

 הון אנושי .3.6

 :הקופההנהלת  .א
במקביל לתפקידו כיו"ר גם , אשר עובד יו"ר וובראש דירקטוריוןיש  לקופהכאמור 

 מנכ"ל הקופה אשר הינו במשרה מלאה. . הקופה מנוהלת בנוסף ע"יבחברת אל על
יועץ משפטי  ,מנהל הסיכוניםמנהל הכספים ,  נושאי משרה נוספים בקופה הינם 

 .ומבקר פנים ממונה על אבטחת המידע ,אכיפה וציותעל ממונה שהינו גם ה
ולמנהל פרט למנכ"ל  ,ופה ושאר נושאי המשרהיו"ר הקופה אינו מקבל שכר מהק

 הינם במיקור חוץ. ,הכספים

 הקופהעובדי  .ב
בקופה שמונה עובדים אשר מועסקים בחלקם לפי הסכם עבודה קיבוצי ובחלקם 
בהסכם עבודה אישי. בשל כמות העובדים המצומצמת, הקופה תלויה מהותית 

להכשיר את העובדים  הניתן,, ככל בפעילות חלק מעובדיה. הנהלת הקופה פועלת
 . יםאחר יםשל עובד םבעת העדר ריםאח יםלביצוע חליפי של פעילות עובד

כמו כן, הקופה פועלת להכשרת העובדים ולעדכונם בהתאם לשינויים בענף ובהתאם 
 לדרישות הדין.

 יצוין כי לאחר תקופת הדוח מנהל ההשקעות של הקופה סיים את עבודתו בה.

 מדיניות התגמול .ג

אלא  , למעט משווק הקופה, תגמול משתנה לא קיבלו בשנת הדוח הקופהעובדי 
מפורסמת  הקופהמדיניות התגמול של  –תגמול קבוע על פי הסכם ההעסקה עימם 

 www.elalgemel.co.il :באתר הקופה  בכתובת 

 שיווק והפצה .3.7

ומודעות, פרסום הקופה מבצעת בעצמה את הפעילות השיווקית, ובכלל זה פרסום עלונים 
 בכנסים וארגון כנסים מקצועיים, ניהול אתר אינטרנט וכיוצא באלו.

מערך השיווק הפנסיוני ושימור העמיתים בקופה. ממשווק פנסיוני כחלק  מעסיקה הקופה

 עיקריים ספקים ונותני שירותים .3.8

 )מתן שירותי תפעול(.  בנק הפועלים בע"מ  (1

 שרותי קסטודיאן –פועלים סהר חבר הבורסה לניירות ערך  (2

 ניהול השקעות.  –אי.בי.אי  אמבן ניהול השקעות בע"מ  (3

 ניהול השקעות -אקסלנס השקעות בע"מ  (4

 ניהול השקעות לאחר תקופת הדוח –פסגות ניירות ערך  (5

יועץ משפטי והממונה על האכיפה הפנימית. –אורן ששוןעו"ד  (6

  .סיכונים מנהל  –  אבי שריר (7

 שיערוך נכסים בלתי סחירים. –חברת מרווח הוגן בע"מ  (8

 רו"ח חיצוני מבקר.  – ברית קופות הגמל (9

  .שירותי ביקורת פנימית – ראובן סווירירו"ח  (10

 כוש קבוער .3.9
רכוש קבוע של הקופה כולל ציוד מחשבים, ריהוט, ציוד משרדי ושיפורים שבוצעו 

 במושכר.
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 הקופה )המשך(מידע נוסף ברמת כלל  –חלק ג' . 3

 עונתיות .3.10

תחום קופות התגמולים אינו מאופיין בעונתיות, מאחר ותזרים ההפקדות מנוכה 
 מהמשכורת ומתפלג על פני כל השנה.

 נכסים לא מוחשיים .3.11

לקופה מאגרי מידע רישום שונים אשר במסגרתם נשמרים הנתונים הנמסרים על ידי 
על ידם  כולל מידע שנמסר ה. המידע הצבור במאגרים אודות עמיתי הקופהעמיתי הקופ

שמירתם במאגר  ,ובעדכוני הפרטים במהלך התקופה. פרטים אלו הבעת הצטרפותם לקופ
ממוחשב מחויבת על פי הוראות הדין. מאגרי המידע משמשים את הקופה בתפעול השוטף 

 של עסקיה. 

חודשים סקרי אבטחת מידע המבוצעים  18-בהתאם להוראות הדין, עורכת הקופה אחת ל
, נעשו 2014שנת על ידי חברה חיצונית. בעקבות הסקרים האחרונים אשר בוצעו במהלך 

כל הפעילויות הדרושות, בהתאם לממצאי הסקרים, בין היתר בוצע עדכון בנהלים 
בצע סקירה בנושא בפני ועדת הביקורת הקיימים. אחת לתקופה מנהל אבטחת המידע מ

וחברי הדירקטוריון. כמו כן מונו אחראי וממונה אבטחת מידע הפועלים ליישום ובדיקת 
נושא אבטחת המידע והצורך בעריכת  .העמידה בהוראות החוזר ומדווחים על כך להנהלה

 סקרים חדשים בהתאם להוראות הדין כאמור נבחנים תקופתית על ידי אחראי אבטחת
 מידע בהתאם להוראות הדין.   

 גורמי סיכון .3.12
התאמתי לדוח הסקירהענף קופות הגמל נתון לסיכונים מסוגים שונים כדלהלן :        

השפעה  תיאור תמציתי סוג הסיכון
 גדולה

השפעה
בינונית

השפעה 
קטנה

סיכוני מאקרו
שינויים פוליטיים 

 X וכלכליים 
Xשינוי חקיקה

Xהמשקמצב 
מצב תעסוקה אצל 

X מעביד
X הגברת תחרות בענף סיכונים ענפיים 

Xסיכון נזילות
Xסיכון אשראי

Xסיכון שוק
סיכון תפעולי וסיכון 

 משפטי 
X

Xסיכון אבטחת מידע
Xטעמי הציבור

Xרמת שימור תיק

ראה סקירה בנושא בדוח סקירת ההנהלה.  –לפירוט הסיכונים והשפעתם על הקופה  

הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .3.13

 היו בתקופת הדוח הסכמים מהותייםשלא במהלך העסקים הרגיל של הקופה. לא

 .לא היו לקופה בתקופת הדוח הסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים  
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הקופה )המשך(מידע נוסף ברמת כלל  –חלק ג' . 3

 תחזיות אחרות  .3.14
בכוונת הקופה להמשיך בהתמקצעות בנושאי ההשקעות. כמו כן, הקופה פועלת בהתמדה 
לשיפור מערך השיווק והשימור הפנסיוני בקופה ולהתאמתו לתחרותיות הקיימת בשוק. 

סיוני החל מחודש אוקטובר כפי שצוין, כחלק ממאמצים אלו, מעסיקה הקופה משווק פנ
, ופועלת להגברת יכולת התחרות שלה מול גופים פרטיים מתחרים.הקופה פועלת 2010

בשיטתיות להגדלת הסכומים המופרשים ע"י העמיתים, לשימור עמיתים קיימים 
 ולצירוף עמיתים חדשים. 

הקופה הסיכון העיקרי בעתיד הינו קיטון משמעותי בנכסי הקופה מאחר וההצטרפות אל 
 על, נתיבי אוויר לישראל בלבד.-מוגבלת ומיועדת לסקטור ציבור עובדי אל
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 היבטי ממשל תאגידי –חלק ד'  .4

 הקופהם של הדירקטורי .4.1

שם ושם 

ת.ז. משפחה

שנת 

הנתינות מען לידה

חברותו 
ועדות וב

הדירקטוריון

דירקטור

חיצוני

התאריך  שבו 

החלה כהונתו 

התעסקות 

עיקרית נוספת

האם הוא 
עובד של 
התאגיד, 

חברה בת, 
חברה 

קשורה או 
של בעל 

עניין

האם 
הוא בן 

משפחה 
של בעל 

עניין 
אחר 

בתאגיד

מוסד לימודים 
השכלתו והתעסקותו 

בחמש השנים 

 האחרונות 

 1953 52128055 דהאן יוסף 1
17פלמח   

נס ציונה  לא יו"ר דירקטוריון ישראלית 
11/2/2008 

על-עובד אל  לא לא 

ניברסיטת הריוט וואט  או
ניברסיטה  סקוטלנד, או

 פתוחה ת"א
 גבוהה, 

על-עובד אל  

 1962 57446288 זיידלר דוד 2
נור  9הכי  

 ישראלית ראשון לציון
 ,דירקטוריון
 לא   השקעות

11/2/2008 
על-עובד אל  לא לא 

 מכללת דרבי בישראל, 
 גבוהה, 

על-עובד אל  

 1972 29421237 לוי אייל 3
2החבצלת   
נו  ישראלית קרית או

 ,דירקטוריון
 לא   השקעות

11/2/2008 
על-עובד אל  לא לא 

נו  הקריה האקדמית או
 גבוהה,

על-עובד אל 

4 
נחושתאי 

 1954 053024683 גיל
 5הרימון 

 ישראלית מושב קידרון
דירקטוריון, 

 לא   השקעות
6/2/2011 

על-עובד אל  לא לא 

ניברסיטת י ם, -או
ניברסיטת ת"א  גבוהה,או

על-עובד אל  

 1968 023928666 אופיר אלון 5
 22ניצן 

 לא דירקטוריון ישראלית רחובות
6/2/2011 

על-עובד אל  לא לא 

המרכז ללימודים 
 גבוהה,  אקדמיים

על-עובד אל  

 1954 052040706 פז שמואל 6

שמואל 
 15הנגיד 

 לא דירקטוריון  ישראלית הרצליה

6/2/2011 

על-עובד אל  לא לא 

--- 
נית,   תיכו

על-עובד אל  

נגר אלון 7  1972 029394863 פי

 8המצפה 

שוהם  לא דירקטוריון  ישראלית 

6/2/2011 

על-עובד אל  לא לא 

נו  הקריה האקדמית או
 גבוהה, 

על-עובד אל  

8 
ליאור 

 קזימרסקי
038439907 

1976 

הנרקיסים 
כפר  20

שמריהו על-עובד אל 10/3/2014 לא  דירקטוריון ישראלית  נו לא לא   הקריה האקדמית או
 גבוהה, 

על-עובד אל  

9 

אורית *
קידר 

 1976 38508313 פרשטמן

ש עציון  גו
18 ,

על-אל תעובד 24/2/2015 לא דירקטוריון ישראלית גבעתיים  לא לא 

נהל   המכללה למי
 גבוהה, 

על-עובד אל  

10 
נדה ** בן לי

שושן   
59279224 1965 

 16גפן 
 מכבים

 ישראלית
דירקטוריון, יו"ר 

 לא לא דח"צית 27/5/2015 כן ועדת ביקורת 

ניברסיטה העברית  האו
שלים  בירו

 , דירקטוריתגבוהה
נים שו בעלת  ,בגופים 

נאית  מומחיות חשבו
ננסית  ופי

 .עקב פרישה לגמלאות וסיים כהונתו 24.2.2015ששימש כדירקטור עד ליום מוריס כהן כדירקטורית במקומו של  מונתה לכהןית קידר פרשטמן *הגב' אור
חירתה כחברה בכנסת ישראל.עקב ב 27.5.2015שסיימה כהונתה בקופה ביום איילת נחמיאס ורבין כדח"צית וכיו"ר ועדת הביקורת במקומה של עו"ד  מונתה לכהן**הגב' לינדה בן שושן 
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 היבטי ממשל תאגידי )המשך( –. חלק ד' 4

חברי ועדת הביקורת של הקופה 4.1.1

שם ושם 
ת.ז. משפחה

שנת 
הנתינות מען לידה

ועדות וחברותו ב
הדירקטוריון

דירקטור
חיצוני

התאריך  שבו 
החלה כהונתו 

התעסקות 
עיקרית נוספת

האם הוא 

עובד של 
התאגיד, 

בת, חברה 
חברה 

קשורה או 
של בעל 

עניין

האם 
הוא בן 

משפחה 
של בעל 

עניין 
אחר 

בתאגיד

השכלתו  מוסד לימודים 

והתעסקותו 
בחמש השנים 

 האחרונות 

1 
נדה בן  לי

שן  שו  

59279224 1965 

 16גפן 

 מכבים

 ישראלית
דירקטוריון, יו"ר 
 לא לא דח"צית 27/5/2015 כן ועדת ביקורת 

ניברסיטה  האו
העברית 

שלים  בירו

, גבוהה
דירקטורית 

שונים,  בגופים 
בעלת מומחיות 
נאית  חשבו

ננסית  ופי

2 
שמחה 
 545928371957  בוקרא

 34הבשור 
שוהם  

על-אל תעובד 10/3/2014 לא ביקורת ישראלית  לא לא 

הקריה 

נו  האקדמית או
, עובד גבוהה
על-אל  

 1971 28496057לוי שלומי* 3

שמעון אבידן 
12 

ראשון לציון  
 לא לא  עובד אל על 4/11/2015 לא ביקורת ישראלית

המרכז 
ללימודים 

גבוהה, עובד  אקדמיים
על-אל  

.עקב פרישה לגמלאות 4.11.2015, שסיים כהונתו ביום משה פרלמוטר*חבר ועדת הביקורת, מר שלומי לוי, מכהן כחבר בוועדת הביקורת במקומו של חבר ועדת הביקורת היוצא מר 



קופת"ג לעובדי אל על, נתיבי אויר לישראל
 אגודה שיתופית בע"מ 

25

היבטי ממשל תאגידי )המשך( –. חלק ד' 4

חברי ועדת ההשקעות של הקופה  4.1.2

שם ושם 
ת.ז. משפחה

שנת 
הנתינות מען לידה

חברותו 
ועדות וב

הדירקטוריון
דירקטור

חיצוני
התאריך  שבו 
החלה כהונתו 

התעסקות 
עיקרית נוספת

האם הוא 

עובד של 
התאגיד, 

חברה בת, 
חברה 

קשורה או 
של בעל 

עניין

האם 
הוא בן 

משפח
ה של 
בעל 
עניין 

אחר 
בתאגי

ד

מוסד 
השכלתו  לימודים 

והתעסקותו 
בחמש השנים 

 האחרונות 

1 
שורץ  רו"ח 

שמואל  
30767032 1950 

סמטת גולי 
  12קניה 

אביב-תל  
 ישראלית

יו"ר ועדת 
עצמאירו"ח  30/6/2008 כן השקעות   לא לא 

ניברסיטת  או
ת"א, 

ניברסיטת  או
 גבוהה, עצמאי חיפה

 1972 29421237 לוי אייל 2
2החבצלת   
נו  ישראלית קרית או

דירקטוריון 
 לא   השקעות,

11/2/2008 
על-עובד אל  לא לא 

הקריה 
גבוהה, עובדהאקדמית אונו

על-אל  

3 

 נחושתאי

 1954 053024683 גיל

 5הרימון 

 ישראלית מושב קידרון

דירקטוריון 

 לא   השקעות,

6/2/2011 

על-עובד אל  לא לא 

ניברסיטת י -או
ם, 

ניברסיטת  או

 ת"א

גבוהה, עובד 

על-אל  
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(4.1)שלא נכללו בסעיף  נושאי משרה .4.2

שנת מס' זיהוישם
לידה

, חברה בת בקופהתפקיד 
או חברה קשורה או של 

 בעל עניין

בעל 
עניין

ניסיון עסקימוסד לימודיםהשכלה 

עורך דין אונוהקריה האקדמית עו"דלאמנכ"ל321794831975עו"ד ארז קניסטר 

תואר ראשון בכלכלה  לא מנהל כספים 1980 40139412 רו"ח קובי לם 
 , רו"חוחשבונאות 

רואה חשבון מכללת רופין 

בוגר תואר ראשון  לא מנהל השקעות 1970 24514127 עמיר לוטן
בכלכה וניהול ותואר 

 שני במנהל עסקים

תואר ראשון במסלול האקדמי 
למנהל ותואר שני  מיכללה

 באוניברסיטת דרבי.

מנהל השקעות בתחום שוק ההון

 במדע ראשון תואר לא  משפטי ץיוע 1980 22029888 עו"ד אורן ששון 
 תואר וכן המדינה

  במשפטים ראשון

 המדינה במדע ראשון תואר
 תואר וכן חיפה מאוניברסיטת

 הספר מבית במשפטים ראשון
למינהל המכללה של למשפטים

יועץ משפטי של  גופים מוסדיים 

 B.A בעל תואר לא מנהל סיכונים 1969 23807035 שריר אבי
בכלכלה וניהול עם 

 התמחות במימון 

מכהן כמנהל סיכונים נושא המכללה למנהל. 
בכיר לסיכונים  ויועץ משרה

 פיננסיים. 
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המנהלת בקופהמדיניות תגמול  .4.3

: עיקרי מדיניות התגמול שנקבע ואושרה בדירקטוריון לאחר המלצת ועדת תגמול הינה כי
של  קביעתוקבל תגמול הכולל רכיב משתנה הנגזר מביצועיו. רשאי ל מרכזיבעל תפקיד  .א

רכיב משתנה, הענקתו ותשלומו יהיו תלויים בעמידה בקריטריונים שנקבעו מראש 
רשאית לממן תהא  הקופהושיתייחסו אך ורק להכנסות ולהוצאות של הקופה. 

השתלמות מקצועית, בתחום אחריותו או השתלמות מקצועית המיועדת לבעלי 
 דים אלו.תפקי

יהיו זכאים לתגמול בגין השתתפות בישיבה ולתגמול  בקופההדירקטורים החיצוניים  .ב
והחלטות האסיפה  ,הקופהתקנון שנתי, בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, 

 הכללית, כפי שיהיו מעת לעת.
 תגמול רשאים לקבלדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים חברי ועדת הביקורת וה .ג

לאחר  ייקבע על ידי האסיפה הכללית של הקופהתתפותם בישיבות. התגמולעבור הש
  קבלת אישור הדירקטוריון וועדת הביקורת.

הדירקטורים, לרבות הדירקטורים החיצוניים, יהיו זכאים לשיפוי, לביטוח נושאי  .ד
 והחלטות האסיפה הכללית, כפי שיהיו מעת לעת. הקופהלתקנון משרה, בהתאם 

ולחברי  מן השתלמויות מקצועיות, לימודים והכשרות לדירקטוריםרשאית למ הקופה .ה
 .ועדת הביקורת

עלות שכר נושאי משרה : .ו

היקף  תפקיד  שם
משרה 

הערות  מיקור חוץ שכר 

עו"ד ארז 
קניסטר 

אלפי  481 100% מנכ"ל
 ש"ח 

כולל עלויות לסיום יחסי עובד מעביד  -

אלפי  313 100% מנהל כספים רו"ח קובי לם 
 ש"ח

כולל עלויות לסיום יחסי עובד מעביד -

אלפי  438 100% מנהל השקעות עמיר לוטן
 ש"ח

. כולל עלויות לסיום יחסי עובד מעביד -
. 21/3/2016סיים העסקתו בקופה ביום 

בעניין שינוי  1.6ראה פרק א' סעיף 
  במערך ההשקעות בקופה.

רו"ח ראובן 
*סווירי

אלפי  197 - - מבקר פנים
 ש"ח 

-

עו"ד אורן 
ששון 

אלפי  155 - - יועץ משפטי 
 ש"ח 

-

4.4*ראה גם סעיף 

אפריל אשר מונה לתפקידו בחודש  ראובן סווירי הינו רו"ח  הקופהשל  המבקר הפנימי .א
 במיקור חוץ. לקופה ואשר נותן את שירותיו  2013

המוכפל בסך שעות התגמול המשולם למבקר הפנימי מחושב כשכר טרחה שעתי  .ב
 הביקורת שאישרה ועדת הביקורת.

 שעות. 760 –סך שעות הביקורת בשנת הדוח .ג

רואה החשבון המבקר .4.4

ברית קופות הגמלשם המשרד המבקר:  .א
שי לטרבךשם השותף המטפל: רו"ח  .ב
2014תאריך תחילת כהונתו:  .ג
 השכר הכולל לו זכאי המבקר: .ד

מע"מ. כולל ש"חאלפי  135שכר בגין שירותי ביקורת: 
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אפקטיביות הבקרה הפנימית .4.5

בקרות ונהלים לגבי הגילוי .א

, בשיתוף המנכ"ל, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את הקופההנהלת 
. על בסיס הערכה זו, הקופההאפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של 

הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  הקופהמנכ"ל ההנהלה ו
שהקופה לסכם ולדווח על המידע  ,הנן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד הקופה

לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה  תנדרש
 .על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו

על דיווח כספיבקרה פנימית  .ב

לא אירע כל שינוי  2015בדצמבר  31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 
על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר  הקופהבבקרה הפנימית של 

 .על דיווח כספי הקופהשצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 
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הדירקטוריון דוח

לשנה שנסתיימה 

31.12.2015 –ביום 
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תוכן דו"ח דירקטוריון

מספר

3כללי -פרק א' 

5בדוחות הכספיים ושינויים מהותייםנתונים עיקריים  -פרק ב' 

6 פירוט ההתפתחויות הכלכליות במשק במהלך תקופת הדו"ח -פרק ג' 
 והקשרן למדיניות ההשקעות הכללית של הקופה

8חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם -' דפרק 

9תיאור אופן ניהול הקופה -' הפרק 

11 תיאור נוהל השימוש בזכויות הצבעה של מניות המוחזקות  - 'ופרק 
 על ידי הקופה
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  כללי פרק א' :

על נתיבי אוויר לישראל אגודה שיתופית בע"מ , הינה קופת גמל –קופת תגמולים לעובדי אל .1

 . מנהלת מספר תוכניות גמלה לחסכון

סכון, במשרד יטוח והחישוק ההון, הבכניות גמל, מאושרות על ידי אגף והקופה מנהלת מספר ת .2

 האוצר ואשר העיקרית שבהן היא לתגמולים עם פרישה.

צטרפות ההקופה הינה קופת תגמולים המוגדרת כמפעלית )ענפית( וה ,בהתאם לתקנון הקופה .3

על, נתיבי אוויר לישראל בלבד כמפורט בתקנון -אליה מוגבלת ומיועדת לסקטור ציבור עובדי אל

 . האגודה

 ובינוני. ארוך לטווח לחיסכון שנועד מוסדי ומשקיע פיננסי גוף היא הגמל קופת .4

 הרלוונטיים לדינים בהתאם באוצר ההון שוק מאגף המתקבל לרישוי כפופה הקופה פעילות

  בהתאם. המפוקחת פעילותה על החלים

כלשהן. חברות ע"י מוחזקת ו/או מחזיקה אינה וכן מנהלת חברה אין לקופה

  תקנון שינוי
 ביום לקופ"ג, תיקני תקנון החלת בנושא ,25.8.2015 מיום האוצר משרד להוראות בהמשך

 הנ"ל. להוראות הותאם אשר הקופה, של תקני תקנון נוסח האוצר משרד ע"י אושר 2.11.2015

 מיום החל  כי האוצר להוראות בהתאם וזאת הקופה הנהלת החליטה בתקנון השינויים במסגרת

 מניות( על ואל אג"ח על )אל בקופה כיום הקיימים המתמחים המסלולים לשני בנוסף ,1.1.2016

 כדלקמן: גיל תלויי השקעה מסלולי שלושה פתחוי

.50 עד בע"מ שיתופית אגודה על, אל לעובדי תגמולים קופת על,-גמל מסלול      .1

.50 -60 בע"מ תשיתופי אגודה על, אל לעובדי תגמולים קופת על,-גמל מסלול      .2

ומעלה. 60 בע"מ שיתופית אגודה על, אל לעובדי תגמולים קופת על,-גמל מסלול      .3

 כמקשה הועברו בקופה, הכללי במסלול חסכונותיהם את ניהלו אשר עמיתים 1.1.2016 מיום החל

  ניסגר. הכללי והמסלול 50-60 על גמל גיל תלוי למסלול אחת

 מדיניות בהרכב מהותי שינוי כל ללא (50-60) זה במסלול ותההשקע את לנהל ממשיכה הקופה

  שלו. ההשקעות
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 כללי )המשך( פרק א' :

 אחרות התפתחויות

 2016לשנת  למסלולי ההשקעה השונים הקופה קבעה את מדיניות ההשקעות שלה המתוכננות .א
 ופרסמה אותה באתר האינטרנט של הקופה. 

הקופה פועלת מסגרת תכנית עבודה רב שנתית לטיוב נתונים.  .ב

הקופה עומדת בהוראות הדין לפעילות מול המסלקה הפנסיונית, וממשק אינטרנטי לאיתור  .ג
  חשבונות עמיתים וחשבונות עמיתים שנפטרו.

עם חברת אקסלנס נשואה ניהול תיקים בע"מ )להלן :  8/11/2011הקופה התקשרה ביום  .ד
 36מיליון ש"ח. תוקף ההסכם הינו  240עבור ניהול תיק סחיר בהון מצטבר של    "אקסלנס"(

חודשים ממועד חתימתו. ההסכם קובע את התנאים במסגרתם תתנהל פעילות ההשקעות 
 0.06%המבוצעת על ידי אקסלנס.  דמי הניהול שישולמו עבור ניהול התיק הינם בשיעור של 

 לשנה מתוך שווי הנכסים המנוהלים.
, אושרה התקשרות חדשה עם 2014עקבות ההליך התחרותי שקיימה הקופה במהלך שנת ב

אקסלנס ובהתאם לכך עודכנו תנאי ההתקשרות עימה, עבור ניהול תיק סחיר בהון מצטבר של 
לשנה  0.03%מיליון ש"ח. דמי הניהול שישולמו עבור ניהול התיק הינם בשיעור של  350 -כ

 .מתוך שווי הנכסים המנוהלים

אמבן  -עם חברת אי.בי.אי  29/12/2014בעקבות ההליך התחרותי, התקשרה הקופה ביום  .ה
מיליון  350ניהול השקעות בע"מ )להלן : "אמבן"(   עבור ניהול תיק סחיר בהון מצטבר של כ 

 12חודשים ממועד חתימתו ויתחדש באופן אוטומטי לתקופה של  36ש"ח. תוקף ההסכם הינו 
ע את התנאים במסגרתם תתנהל פעילות ההשקעות וכן השירותים חודשים. ההסכם קוב

 ח"ש 10,000ע"י אמבן.  דמי הניהול שישולמו עבור ניהול התיק הינם  והנלווים אשר יינתנ
מיליון  400+מע"מ לחודש. ככל ששווי היקף הנכסים המנוהלים ע"י אמבן יעלה על סך של 

לשנה כולל מע"מ מתוך שווי  0.035%ל ש"ח, דמי הניהול שישולמו לאמבן יהיו בשיעור ש
 הנכסים המנוהלים.

שקעות בקופה. ביום הניהול האופן מינה דירקטוריון הקופה ועדה לבחינת  21/11/2015ביום 
 יתבצעאימץ דירקטוריון הקופה את המלצת הוועדה לפיה ניהול נכסי הקופה  12/1/2016

ה את ועדת ההשקעות לבצע הליך באמצעות ניהול חיצוני בלבד. דירקטוריון הקופה הנח
בהסתמך על הליך את החיצוני נוסף. ועדת ההשקעות ביצעה השקעות לבחירת מנהל תיק 

. ועדת ההשקעות המליצה לדירקטוריון הקופה 2014הליך שבוצע שנה קודם לכן, בסוף שנת ה
ברת אישר דירקטוריון הקופה להתקשר עם ח 22/2/2016ביום  .להתקשר עם חברת פסגות ני"ע

חודשים ממועד  36תוקף ההסכם הינו  הקופה.של פסגות ני"ע לניהול חלק מתיק ההשקעות 
הקופה תהיה רשאית להאריך הסכם זה בכפוף לנהליה . כוח למנהל התיקיםהמתן ייפוי 

 .ולקבל הסכמת מנהל התיקים לכך

מנכסי מסלול גמל על  ח"שמיליון  327 -כ תנהלועדת ההשקעות החליטה שחברת פסגות ני"ע  .  ו
  נשואה ניהול תיקים בע"מ  ומעלה. חברת אקסלנס  60את מסלול גמל על  תנהלוכן   60 –  50

 -אי.בי.אי  , חברת מסלול אג"חוכן את  60 - 50מנכסי מסלול גמל על  ח"שמיליון  327תנהל כ 

מנכסי  ח"שמיליון  327וכן  50גמל על עד את מסלולים מניות, תנהל ניהול השקעות בע"מ  אמבן
. דירקטוריון הקופה אישר מתן ייפוי כח למנהל התיקים חשבונות 60 - 50מסלול גמל על 

בהתאם להחלטת ועדת ההשקעות.ה הקופ
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  )מאוחד(ריים בדוחות הכספיים ושינויים מהותיים קנתונים עי -פרק ב'  

 
אלפי  1,152,358–אלפי ש"ח מול  1,164,551 -הסתכמו לסך של 2015בדצמבר  31 -נכסי הקופה נטו ל

  .1%-גידול של כ ש"ח  שנה קודמת, 

ימה הפקדות והעברות פנש"ח )אלפי  114נטו של כ חיובית צבירה עקב  בנכסי הקופה נובע גידול 

שהניבה הכנסות נטו בסך תשואה חיובית על השקעות הקופה  וכן ( בניכוי משיכות והעברות החוצה

 .ש"ח מיליון 12של כ 

 . ראה פרק ג' לסקירת ההנהלה השינויים המהותיים בהשקעות הקופהלניתוח 

 

נובעת  החיוביתהתשואה אלפי ש"ח.  19,872 –לסך של  ושל הקופה הסתכמ ותההכנס 2015בשנת 

  26,920אלפי לעומת   11,645 -ל ההסתכמאיגרות חוב ממשלתיות ש של חיוביתבעיקרה מההכנסה 

 שנה קודמת. אלפי ש"ח

אלפי ש"ח לעומת  7,879הסתכמה בשנת הדוח ל ומהשקעות אחרות  הכנסה חיובית ממניות סחירות

 עליותמשקפת את ה אפיק הסחיר של  ה החיוביתההכנסה . אלפי ש"ח שנה קודמת  31,530

 2015שנת . שוואה לנתוני השווקים בשנה קודמתהמתונות השווקים הישראלים והבינלאומיים בה

ערים חדות בשווקים אולם החל מרבעון שני ובמיוחד לקראת סוף השנה התחילה בעליות ש

ת השווקים הניבו תשואות שליליות שהשפיעו במידה רבה על התשואות החיובית שהושגו בתחיל

 .השנה

 

 הוצאות 

עפ"י תקנות מס הכנסה. הקופה היא מפעלית  2%הקופה רשאית לגבות דמי ניהול בשיעור של עד 

ומחייבת את העמיתים בגין הוצאות ניהול כפי שהן בפועל. השיעור השנתי האפקטיבי של הוצאות 

 (. 0.45) שנה קודמת %  0.41% –הוא במסלול הכללי הניהול ביחס ליתרה החודשית הממוצעת 

  5,029 -אלפי ש"ח, לעומת  4,802 -לכהסתכמו השנה  ו ירדו השנה  ברמה המספרית, הוצאות הניהול

, דמי ניהול למתפעל רת הקופה נובעות בעיקר מהוצאות שכהוצאו מרביתאלפי ש"ח שנה קודמת. 

 .אות לגורמים מקצועיים כמבקר פנים, רו"ח ויועץ משפטיוהוצ

 

 השינויים בזכויות העמיתים  

אלפי ש"ח והעברות זכויות אל הקופה   53,382 -הסתכמו לסך של דוחסך הפקדות העמיתים בשנת ה

אלפי ש"ח לעומת סוף שנה  60,065-אלפי ש"ח, סה"כ תקבולים הסתכמו לסך של 6,683 -הסתכמו ב

 אלפי ש"ח.  53,098 –קודמת 

אלפי ש"ח והעברות מהקופה  32,539 -היקף משיכות העמיתים הסתכמו בשנת הדוח לסך של

אלפי  59,951 -המשיכות והעברות הסתכמו לסך של אלפי ש"ח.  סה"כ 27,412 -הסתכמו לסך של

 אלפי ש"ח.  64,821 -ש"ח לעומת סוף שנה קודמת

 15לכספים נזילים של עמיתים שפרשו ושל עמיתים עצמאיים שצברו  גם משיכות מתייחסקצב ה

שנות חיסכון בהתאם לגיל העמית. משיכות חלק השכיר נובעות מכך שמדובר  5שנות חיסכון ו/או 

 שכירים שמושכים אך ורק עם פרישתם לפנסיה או עזיבתם את מקום העבודה.  בכספי

העברות לקופות אחרות מתייחסת להעברות כספים לקופות אחרות, עקב תחרות קשה הקיימת  

 גידול בהעברות. העל  דבר שהשפיעבענף ויכולת העובד לבחור את קופת הגמל 
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 דוחלך תקופת הפרק ג' : פירוט ההתפתחויות הכלכליות במשק במה

התאפיינה במגמה מעורבת בשווקים הפיננסיים ובסיומה הניבו האפיקים העיקריים  2015שנת 
ביצועים חלשים יותר ביחס לשנים הקודמות. הגורמים העיקריים שבלטו בהשפעתם על השווקים 
לאורך השנה היו המעבר להרחבה כמותית בגוש האירו, ההאטה שהלכה והתגברה בשווקים 
המתעוררים והחשש הגובר למצב בסין, כל זאת שברקע הדברים נמשכה מגמת הירידה במחירי 
הסחורות בעולם, ובפרט במחיר הנפט. במקביל, המשיך הבנק המרכזי האמריקאי בהכנת השווקים 

(. גורמים אלו QE3סיים את תוכנית ההרחבה הכמותית ) 2014להעלאת הריבית וזאת לאחר שבסוף 
יות גבוהה יחסית בשווקים הפיננסים לאורך השנה. ברביע הראשון של השנה נרשמה הובילו לתנודת

מגמה חיובית בשוקי ההון בעולם והיא בלטה במיוחד בגוש האירו וזאת בהשפעת השקת תוכנית 

( שהובילה להיחלשות היורו ולירידת ECB-ההרחבה הכמותית מצד הבנק המרכזי האירופאי )ה
עולם. ברביע השני של השנה נבלמה המגמה החיובית בשוקי ההון תשואות חדה בשוקי האג"ח ב

בעולם, התפתחות שנבעה בעיקר מעליית תשואות חדה בשוקי איגרות החוב הממשלתיות במדינות 
המובילות. התפתחויות אלו שיקפו את התפוגגות החששות מפני ירידה נוספת בסביבת האינפלציה 

שלילית -ה במהלך הרביע הראשון לטריטוריה אפסיתבעולם, שבמרבית המדינות המובילות הגיע
בהובלת הצניחה במחיר הנפט. רגיעה זו נבעה גם מהשקת תוכנית ההרחבה הכמותית בגוש האירו, 

דולר, וזאת לאחר הצניחה המהירה בהם  60במקביל להתאוששות במחירי הנפט בעולם לרמות של 
דולר לחבית. ברביע השלישי של השנה  100מרמה של סביב  2014שהחלה במהלך הרביע האחרון של 

נרשמה מגמה שלילית בשוקי הון בעולם, התפתחות ששיקפה בעיקר את החשש מפני החרפת המצב 
בסין ובשווקים המתעוררים וההשלכה של התפתחויות אלה על הכלכלה הגלובלית. על רקע 

השנה, שבה עמד התפתחויות אלו התחדשה מגמת הירידה במחיר הנפט בעולם שנמשכה עד לסוף 
דולר לחבית. בנוסף, התאפיינה המחצית השנייה של השנה באי  37מחירה של חבית  נפט סביב 

ודאות סבבי נושא העלאת הריבית בארה"ב.  ההרעה בשווקים הפיננסים במהלך הרביע השלישי 
הובילה לדחיית העלאת הריבית בארה"ב לסוף השנה. בחודש דצמבר העלה הבנק המרכזי בארה"ב 

שנים בהן נותרה הריבית ללא שינוי  7, וזאת לאחר 0.5%-ל 0.25%נ"ב לטווח שבין  25-את הריבית ב
ברמה אפסית והמדיניות המוניטארית התאפיינה לפרקים ממושכים בהרחבה כמותית. העלאת 
ריבית זו התאפשרה על רקע רגיעה מסוימת בחשש מפני הרעה במצב בסין, שיפור בשווקים 

 ם במקביל להמשך שיפור בשוק העבודה בארה"ב. הפיננסיים בעול
בסיכום שנתי  נרשמו תשואות שליליות קלות בשוקי המניות בארה"ב לעומת תשואות חיוביות 
באירופה, וזאת כאמור בתמיכת ההרחבה הכמותית בגוש האירו שהובילה להיחלשות האירו מול 

סביב  2014בגרמניה  שנעו בסוף שנים בארה"ב ו 10-הדולר. תשואות איגרות החוב הממשלתיות ל
 2.25%נ"ב לרמות של  10-, בהתאמה, עלו בסיכום שנתי בשיעור קל של כ0.5%-ו 2.20%תשואה של 

בעלייה במרווחים ביחס  2015-, בהתאמה. איגרות החוב הקונצרניות בארה"ב התאפיינו ב0.6%-וכ
וזלגה בהדרגה ליתר לאיגרות החוב הממשלתיות, התפתחות שבלטה במיוחד בענפי הסחורות 

 הענפים. 

, נמוך מעט מקצב הצמיחה 2.3%בשיעור של  2015לפי אומדן הלמ"ס, המשק הישראלי צמח בשנת 
, הצמיחה הנמוכה יחסית נבעה בעיקר מירידה בפעילות היצוא וזאת כתוצאה מהמשך 2.6%, 2014-ב

האצה בקצב עליית  האטה בסחר העולמי במקביל להמשך התחזקות שע"ח של השקל. מנגד, נרשמה
הצריכה הפרטית וזאת בעיקר בהשפעת השיפור המתמשך בשוק העבודה וסביבת הריבית הנמוכה. 

תוצר, נמוך  2.15% -מיליארד ש"ח, כ 24-עם גירעון נמוך של כ 2015הממשלה סיימה את שנת 
י שנבעו תוצר.  הגירעון הנמוך שיקף שילוב של הוצאות נמוכת מהצפו 2.75%מהיעד לשנה זו, של 
עבדה הממשלה ללא תקציב מאושר במקביל לעלייה גבוהה מהצפוי  2015מהעובדה שמרבית 

תוצר –בהכנסות ממיסים. הירידה בגירעון הממשלתי הובילה להמשך מגמת הירידה ביחס החוב 
 . 65%-לכ 2015שהגיע בסוף 

כמה בשיעור נרשמה ירידת מדרגה נוספת בסביבת האינפלציה המקומית, והיא הסת 2015בשנת 
המשיכה  2014. התפתחות האינפלציה בשנת 2014-ב -0.2%, לעומת שיעור שלילי של -1%שלילי של 

לשקף את האינפלציה העולמית המתונה, בין היתר, על רקע ירידת מחירי האנרגיה, את השפעות 
 מגמת התחזקות שע"ח של השקל ואת צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחייה. 
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 )המשך( דוחההתפתחויות הכלכליות במשק במהלך תקופת הפרק ג' : פירוט 

 7%-, ורשם ייסוף של כ2015-שע"ח של השקל, במונחי סל המטבעות, המשיך להפגין עוצמה גם ב
בסיכום השנה.  הכוחות הבסיסים החיוביים המשיכו לתמוך בהתחזקות השקל, כאשר בנוסף 

יציבות בשע"ח של  2015-ל הדולר נרשמה בהושפע שע"ח של השקל מהמדיניות של בנק ישראל.  מו
. בתחילת השנה פוחת השקל מול הדולר ואף חצה 10%-השקל ואילו מול האירו התחזק השקל בכ

השקלים לדולר וזאת על רקע התחזקות הדולר בעולם והפחתת הריבית המקומית. ברביע  4את רמת 
ימת התחזקות הדולר בעולם השני של השנה נרשמה התחזקות מהירה בשע"ח של השקל שנבעה מבל

ומהנמכת הציפיות מצד בנק ישראל לנקיטת צעדים מרחיבים נוספים, בסוף רביע זה התחזק שע"ח 
לדולר. הירידה בציפיות להעלאת הריבית בארה"ב  ש"ח 3.77של השקל מול הדולר לרמה של 

ם לא וההאטה בצמיחה בארץ הובילו במהלך הרביע השלישי להחזרת האפשרות לשימוש בכלי
קונבנציונליים ולכן פעלו להחלשת השקל בתקופה זו. ברביע האחרון של השנה שב השקל להתחזק, 
במונחי סל. מול הדולר שמר השקל על יציבות יחסית לאורך הרביע האחרון והגיע בסופו לרמה של 

 לאירו.  ש"ח 4.25לדולר, ואילו מול האירו הגיע בסוף השנה לרמה של סביב  ש"ח 3.90
בעיקר מהתנודתיות הגבוהה בשוקי איגרות החוב  2015אג"ח הממשלתי הושפע במהלך שוק ה

בעולם, מהפחתת הריבית המקומית ומירידת המדרגה הנוספת בסביבת האינפלציה. בחודשים 
הראשונים של השנה נרשמה ירידת תשואות חדה, שנבעה ממגמה זהה בעולם ומהפחתת הריבית 

שנים סביב תשואה  10-מדו תשואות איגרות החוב הממשלתיות לע 2014. בסוף 0.1%לרמת שפל של 
. בסוף חודש 1.50%-1.40%, ובשליש הראשון של השנה ירדו בחדות לסביבה של 2.40%-2.30%של 

אפריל חל מפנה מהיר בשוקי האג"ח בעולם שמשך אחריו את השוק המקומי,  שעד לאותה נקודה 
יוני נרשמה -ד בנק ישראל. לפיכך, בחודשים מאיגילם גם ציפיה למהלכים מרחיבים נוספים מצ

. עליית 2.60%-נ"ב בתשואות לטווח ארוך לפדיון, לרמה של כ 100-עליית תשואות חדה של מעל ל
תשואות זו נתמכה גם בהערכות מצד בנק ישראל כי השינוי בריבית בארה"ב יוביל למהלך זהה גם 

ל מפנה מחודש בשוקי האג"ח בעיקר מחשש בישראל אם כי בפיגור מסוים. במהלך חודשי הקיץ ח
להחרפת המצב בסין במקביל להתחדשות מגמת הירידה במחירי הנפט בעולם. התפתחויות אלו 
במקביל לצעדים יזומים מצד הממשלה להוזלת יוקר המחייה הובילו לירידה חדה בציפיות 

 10-איגרות החוב ללאינפלציה ותמכו בירידת תשואות מחודשת. לפיכך בסוף השנה עמדה תשואת 
בינוני לפדיון נרשמה -. באיגרות החוב הממשלתיות בטווחים הקצר2.10%שנים ברמה של סביב 

 .ירידת תשואות מתונה יותר 
הירידה באינפלציה בפועל ובציפיות לאינפלציה הובילו לביצועי חסר משמעותיים של איגרות החוב  

 הצמודות למדד ביחס לשקליות. 
 : 2015ניירות ערך ופרמטרים כלכליים בשנת להלן שינוי מדדי 

שינוי 31.12.201431.12.2015המדד
)באחוזים(

251,464.991,528.744.4מדד ת"א 

1001,288.931,315.082.0מדד ת"א 

50502.56609.3521.2מדד יתר 

S&P 5002058.902,043.94-0.7

Dow Jones17,823.0717,425.03-2.2

503.146.433,267.523.8יורוסטוקס 

0.2- 330.47 331.04 מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 2.8 395.38 384.78 מדד אג"ח ממשלתיות לא צמודות

276.70277.10.1מדד המק"מ

20316.05312.55-1.1מדד תל בונד 

40302.31302.780.2מדד תל בונד 

2.2 297.77 291.39 מדד האג"ח הקונצרני הכללי

0.9- 101.1 102.1 מדד המחירים לצרכן

0.33 3.893.90שער השקל/דולר

10.1--4.724.24שער השקל/אירו
0.250.1-0.15ריבית בנק ישראל
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 קופה עקבה אחר השינויים בשוק ההון השקעותיה במניות ובתעודות סל בארץ ובחו"ל נעשו ה
, אקסלנס ניהול תיקים וכן ע"י אמבן -ההשקעות של הקופה אי.בי.אי. ימנהלשלושה ע"י 

. עיקר החזקות הקופה במניות סחירות מתבצע במניות של חברות גדולות  מנהל התיק הפנימי
 . בעלות איתנות פיננסית (100ומבוססות )מניות ת"א 

  דיניות במסגרת מוהקופה עקבה אחר המתרחש ובעקבות ירידת מרווחים ועלית הסיכון
 קונצרני.חשבון הגדלת השקעה באג"ח  על ממשלתישלה הקטינה החזקה באג"ח  ההשקעות

 נתקבלו  בשוק ההון. עקבה במהלך השנה אחר ההתפתחויות ועדת ההשקעות של הקופה
תיק הסחיר וכן בעל שינויים בהחזקת מניות על ידי מנהלי התיקים החלטות במהלך השנה 

על הקצאת מיקום נכסים במניות בארץ ובחו"ל תוך קביעת הפרופורציות בניהם. כמו כן פעלה 
 נוני. ילשמירה על  מח"מ תיק האג"ח לזמן קצר עד ב קופה ה

  להשיג תשואה על מנת  טווחי המח"מ וזאת ח נעים לכל אורך בתיק האג"השקעות טווחי
 . עודפת על פני השוק

 באמצעות קרנות והשקעה  וזאת על מנת לתת לקרנות   בוצעו  הלא סחיר ההשקעות בחלק
  מתמחות אפשרות להשקעה באפיקים אשר יניבו לקופה תשואה עודפת.

  .ועדת ההשקעות קבעה  מדיניות השקעות אשר כוללת את אחוזי החשיפה לפי סוגי נכסים 

ראה פרק לעניין שינוי מדיניות ההשקעה של הקופה ביחס לשינויים בשוק ההון 
 .ג' סעיף ב בסקירת ההנהלה

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם –' דפרק 

ניהול פעילות קופת הגמל חשוף למגוון סיכונים המתחלקים לסיכוני מאקרו, סיכונים ענפיים 
(. סיכון מוניטיןוסיכון תפעולי כגון השקעה וסיכונים אחרים ))תחרות(, סיכון אבטחת מידע, סיכוני 

על הנכסים לבין  תניהול סיכונים אלו כולל מציאת איזון בין המטרה להשגת תשואה מקסימאלי
הסיכון הכרוך בהשגת התשואה ורמת הנזילות הנדרשת כדי לממן פעילות זו ופעילות משיכות 

 והעברות של כספים על ידי העמיתים. 
פרק ניהול סיכונים במסגרת סקירת ניין פירוט הסיכונים החלים על פעילות הקופה, ראה לע

 ההנהלה .
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תיאור אופן ניהול הקופה  :'הפרק 

הדירקטוריון: ועדותואור עבודת הדירקטוריון  )הנהלה( ת

על -תשעה מהם נבחרים בבחירות מקרב עובדי אלחברים כאשר  10בדירקטוריון מכהנים   .א
 אחד מחברי הדירקטוריון הינו דירקטור חיצוני. ו

דירקטוריון לקופה בבחירות. תשעת המועמדים שזכו במספר הקולות  נבחר 29.1.2014ביום   .ב
הרב ביותר, הם שנבחרו לכהן כחברים בדירקטוריון הקופה , בכפוף לאישורם ע"י משרד 

, הם שהתמודדושני המועמדים . הקופהכמו כן, התקיימו בחירות לוועדת הביקורת של האוצר. 
, בכפוף לאישורם ע"י משרד האוצר. הקופהוועדת הביקורת של כהן כחברים בשנבחרו ל

לאחר קבלת   10.3.2014הדירקטוריון וועדת הביקורת בהרכבם החדש, החלו לכהן ביום 
 . אישורים מתאימים מהממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר

כמו כן, הדירקטוריון . ועדת ההשקעותחבר כ אחד מבין חבריו דירקטור מינההדירקטוריון       
בנושאים ספציפיים. כהונת חברי הדירקטוריון הינה על פי  ועדות אד הוק לטיפולרשאי למנות 
בהתאם  נקבע . משך הכהונה, בכפוף לאישורם ע"י משרד האוצרכללית אסיפה  לכתב מינוי ש

חודש לתקופת כהונה נוספת ע"י יפקע בתום התקופה אלא אם יא והקתי וילהסדר התח
בעיקר בנושאים   דירקטוריון הקופה דן ., בכפוף לאישור משרד האוצר האסיפה הכללית

מדיניות הקופה וביצועה בפועל, מצבה הכספי, תוכניות העבודה ותקציב אסטרטגיה,  כדלהלן:
פיתוח מוצרים ושירותים לעמיתים וכן  הפנימית,נהלי הקופה, דוחות הביקורת  הפעילות,

ביום  .פעמים בשנה 4בהתאם לצורך ולא פחות ממדיניות השקעה כללית. הדירקטוריון מתכנס 
חברים  , במסגרת הבחירות לדירקטוריון הקופה,,  נבחרו מקרב עובדי אל על שלושה29.1.2014

הממונה כהונת דירקטור חדש  אישרה 2/7/2014חדשים לחברים בדירקטוריון הקופה. ביום 
מונה מקרב  7.12.2014לאחר שדירקטור מכהן התפטר מתפקידו בדירקטוריון הקופה. ביום 

חברי הדירקטוריון אותו דירקטור כחבר ועדת השקעות חדש במקום חבר הוועדה שסיים את 
 הדירקטורים, מונתה דירקטורית חדשה.מ, עקב פרישה של אחד  24.2.2015ביום  תפקידו.

אושרה ע"י אגף שוק ההון דח"צית חדשה במקום הדח"צית המכהנת  27/5/2015בתאריך 
  שפרשה, עקב בחירתה כחברה בכנסת ישראל.

 ועדת ביקורת   .ג
על וחברת -חברי ועדה נבחרים מקרב עובדי אל שני , כאשרחברים 3 ועדת הביקורת מונה     

 הוועדה השלישית, יו"ר הוועדה, הינה דח"צ. 
ו שני חברי ועדת נבחר, במסגרת הליך בחירות לחברות בוועדת הביקורת 29.1.2014ביום       

 ביקורת, שהגישו מועמדותם, מקרב עובדי אל על, לכהן כחברים בוועדת הביקורת.
כיו"ר ועדת הביקורת, במקום  מכהנתמונתה לקופה דח"צית חדשה, אשר  27/5/2015בתאריך       

 , עקב בחירתה כחברה בכנסת ישראל.יו"ר הוועדה המכהנת שפרשה
אושר ע"י האוצר חבר ועדת ביקורת חדש במקום חבר ועדה שפרש  4/11/2015בתאריך       

 . 12.11.2015ועדת הביקורת בקופה ביום בולגמלאות וסיים כהונתו כחבר 

  – פקידי הוועדהת
 הקופה.לוודא קיום ביקורת שוטפת בהתאם לתוכנית עבודה שנקבעת לניהול  .א

 להביא בפני  דירקטוריון הקופה שמות מועמדים לתפקיד המבקר הפנימי.  .ב

 של המבקר הפנימי של הקופה ולדון והרב שנתית לאשר את תוכנית העבודה השנתית .ג
 ביקורת של המבקר.בדוחות 

לקיים מעקב אחר ביצוע תוכנית הביקורת של המבקר הפנימי ויישום החלטותיו בלו"ז  .ד
 שנקבע. 

 וחות הביקורת ומכתבי הביקורת של רו"ח מבקר. לדון בד .ה

 להעביר את כל ממצאי הביקורת לדירקטוריון הקופה. .ו

 להמליץ לדירקטוריון לאשר את נהלי הקופה.לדון ו .ז

 לדון ולהמליץ לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון. .ח

בנוסף, משמשת כוועדת אכיפה מנהלית וכוועדת גמול.

עדה מתכנסת מעת לעת בהתאם לצורך ולנושאים הרלוונטיים. והו
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)המשך( אופן ניהול הקופה תיאור -'הפרק 

   השקעותועדת  .ד

כאשר שניים מתוך חברי הוועדה ממונים מקרב חברי הדירקטוריון, חברים  3ועדה מונה הו

דירקטוריון הינם בעלי ניסיון וידע בתחום כנדרש. ויו"ר הוועדה הוא נציג חיצוני. החברים 

  .הקופה מתווה את המדיניות הכללית של השקעות הקופה

בעקבות כך חבר ועדה אחד נבחר מקרב  דירקטוריון לקופה בבחירות. נבחר, 29.1.2014ביום 

לכהן כחבר בוועדת ההשקעות.שני חברי הוועדה הנוספים נותרו לכהן  הדירקטוריון החדש

ועדת השקעות חדש מקרב דירקטוריון הקופה מונה חבר  7.12.2014ביום  כחברים בוועדה.

 במקום חבר הוועדה שסיים את תפקידו.

הלן עיקרי תפקידי ועדת השקעות כפי שנקבעו:ל .ה

  ,יותר מהמדיניות מדיניות מפורטת ועדת ההשקעות מתווה במסגרת המדיניות הכללית

רים, אופן ביצוע ההשקעות, בחירת  אפיקי ההשקעה המותהוועדה קובעת את  ,הצפויה

ניהול שני תיקי פנימי וה ניהול תיק ההשקעות סדרי גודל ועיתויי ההשקעה במסגרת

פיקוח. ועדת ההשקעות מתכנסת לפחות העבודה והנהלי קובעת את ו יםחיצוניההשקעות ה

 .לפי התקנות אחת לשבועיים

 ועדה. וקביעת בקרה ויישום ההוראות על ידי האחראים לכך, כפי שנקבעו על ידי ה

שיעורי ההשקעה באגרות חוב קונצרניות, מדיניות השקעות אסטרטגית לרבות,  קביעת קביעת 

נגזרות פיננסיות ותעודות השתתפות וכל נייר ערך אחר שיאושר  פיקדונות,  ממשלתיות, מניות,

שאושרה על ידי הדירקטוריון. למדיניות ההשקעות הצפויהעל ידה לשם ביצוע ההשקעה בכפוף 

תשואת מוגשים נתוני  התכנסות של ועדת השקעות מוגש דו"ח מצב על נכסי הקופה,בכל 

הנחיות אופרטיביות של ת וניתוחים מאקרו כלכליים שעל פיהם נקבע. כמו כן, מוצגים  הקופה

 ועדת ההשקעות במסגרת מדיניות ההשקעות האסטרטגית של הוועדה.

מנהלי ניות המשך ניהול התיק. בישיבות אלו מתקיימות התייעצות לצורך קביעת מדי

בקשר שוטף עם גורמים מקצועיים כדי להתעדכן במצב השוק ולבצע  יםבקופה נמצא ההשקעות

ישיבה קרובה על הביצועים העיקריים שנעשו כל פעולות נדרשות בהתאם ומדווחת לוועדה ב

ת ועדה גם מקבלת דווח ודנה בהתאם לצורך במדיניות  ההשתתפוובעקבות החלטותיה. ה

ועדת וההצבעה של הקופה באסיפות כלליות של חברות שהקופה מחזיקה בני"ע שלהם. 

ההשקעות נעזרת בייעוץ שוטף של יועץ כלכלי, ומדי פעם מזמינה מומחים נוספים מתחום שוק 

בהתאם לכל החומר הנ"ל הוועדה  ההון לקבלת הסברים ופירוטים לגבי ניתוחי שוק ותחזיות.

 ילות לטווח קצר ולטווח הארוך. דנה ומקבלת החלטות לפע

הוועדה מתכנסת בהתאם לצורך ולפחות אחת לשבועיים, וכן מקיימת התייעצויות טלפוניות על 

 פי הצורך.
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)המשך( אופן ניהול הקופה תיאור -'הפרק 

 ממונה אכיפה
אשר לו ידע וניסיון בתחום בקופה, ממונה אכיפה את היועמ"ש כ  2013שנת במהלך מינתה  קופה ה

הקופה בהתאמה להוראות סקר ציות לפעילות כמו כן הקופה ביצעה הענף החיסכון לטווח ארוך. 
את הקופה אישר דירקטוריון בנוסף,  .קופהנדון בדירקטוריון ה . סקר הציות  2012הרגולציה בשנת 

ממונה האכיפה לשנת  שלהשנתית תוכנית העבודה במסגרתה נקבעה  פנימית האכיפה מדיניות ה
  .המבוססת על ממצאי סקר הציות  2015

 על ידי :  תוכנית האכיפה בין השאר  קיוםההנהלה והדירקטוריון מפקחים ועוקבים אחר 

 לרבות על ליקויים וכשלים בתהליכים שנתקבלו דוחות תקופתיים המתקבלים מממונה האכיפה 

 י ביקורת הפנים .ביקורת על פעילות הממונה ועל תכנית האכיפה ביד

 .בדיקה מדגמית של ציות לנהלים

  בהפרות.  תיעוד של הליכי גיבוש התכנית, והאמצעים שננקטו ליישום התכנית ולטיפול

 .קבלת דיווחים שוטפים על התפתחויות ברגולציה 
עבודה ה תוכנית  לרבות בדרך של קיום האכיפה וזאת תכניתהממונה על האכיפה אחראי על יישום 

 הכוללת בין השאר בקרות שוטפות של תהליכים שנקבעו .  שנתית ה

 מלא לדרישות הדין, אם לא נותנים מענה  הקופה במסגרת תוכנית העבודה בודק הממונה כי נהלי 
אלו  ןנהלים ואמצעים אחרים. כמו כן נבח באלו עניינים יש מקום לשפר, לעדכן או ליצור  נבחן 

 . בקופהבאילו תחומים יש מקום לשפר את התשתית הקיימת נושאים מוסדרים ואלו אינם, ו
על תהליכים,  בקופהקיום הבקרות הקיימות   במשולב עם בדיקה זו, בוחן הממונה באופן שוטף את

וכן מאתר פערים, ככל שהם קיימים, בין הבקרות הרצויות  גורמי בקרה אפשריים בתאגיד  מאתר 
 לבין הקיימות. 

ימה של פערים ונושאים הטעונים טיפול ושיפור ורשימת המלצות לטיפול תוצאת תהליך זה היא רש
 לביצוע . גם סדר עדיפות לטיפול. תכנית עבודה כוללת לוחות זמנים הכוללות 

תאור נוהל השימוש בזכויות הצבעה של מניות המוחזקות על ידי הקופה  :ופרק 

סיפקה חברת עמדה מחקר כלכלי בע"מ את שירותי ההצבעה באסיפות הכלליות  31.1.2015עד ליום 
 וכן להיות הגורם המקצועי כהגדרתו בתקנות הפקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(לקופה 

במסגרת הסכם ההתקשרות עם חברת אי . 2009-יפה כללית התשס"טסהשתתפות חברה מנהלת בא
מספקת אמבן את שרותי  1.2.2015"אמבן"(, החל מיום  -יהול השקעות בע"מ )להלןאמבן נ –בי אי 

על כתבי  ולחתום להצביע, ההצבעות באסיפות הכלליות עבור הקופה ובכלל זה הוסמכה להשתתף
למדיניות  , בהתאםאלוחלטות בדבר אופי ההצבעה באסיפות הלרבות קבלת הבשם הקופה  הצבעה

הגורם המקצועי כהגדרתו בתקנות הפקוח על שירותים כן, אמבן הינה שאישרה הקופה בנושא. כמו 
 .2009-יפה כללית התשס"טסהשתתפות חברה מנהלת בא פיננסים )קופות גמל(

אופן ההצבעה. על עבורה ו ה עמדה מחקר כלכלימדווחת לגבי כל האסיפות בהן השתתפ הקופה
 ת שנדרשה על ידי אגף שוק ההון. על פי המתכונ הקופההנתונים מתועדים באתר האינטרנט של 

חברי ועדת ההשקעות על אופן ההצבעה של הקופה באסיפות ניתן דיווח ללפחות  ייםאחת לחודש
ועדה הניתוחים הכלכליים והמלצות האנליסטים לגבי אופן והכלליות וכן מועברים לחברי ה

 ההצבעה בנושאים רלוונטיים. 
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סקירת ההנהלה על מצבה

של קופת הגמל ותוצאות פעולותיה

31.12.2015לשנה שנסתיימה ביום 
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של קופת הגמל מאפיינים כלליים. 1

על נתיבי אוויר לישראל אגודה שיתופית בע"מ , הינה קופת –אל קופת תגמולים לעובדי  .א
הקופה הינה קופת תגמולים  ,בהתאם לתקנון .מנהלת מספר תוכניות גמלהלחסכון גמל 

על, -המוגדרת כמפעלית )ענפית( והצטרפות אליה מוגבלת ומיועדת לסקטור ציבור עובדי אל
 .כמפורט בתקנון האגודה נתיבי אוויר לישראל בלבד

ופועלת כאגודה שיתופית בעירבון מוגבל שלא למטרת  1952הקופה נתאגדה בישראל בשנת  .ב
כניות גמל, מאושרות על ידי אגף שוק והקופה מנהלת מספר ת. 206 מספר אישוררווח.

לתגמולים עם תוכנית סכון, במשרד האוצר ואשר העיקרית שבהן היא יטוח וחיההון, ב
 פרישה.

על פי תנאי התכנית, ובמגבלות הקבועות בחוק לגבי שחרור כספי תגמולים, זכאי העמית  .ג
זכותו. במקרה של פטירה זכות זו מוקנית את הכספים שנצברו ל 60בהגיעו לגיל לקבל 

תוכניות אחרות המנוהלות במסגרת הקופה  ין.ילשאירים או לנהנים האחרים לפי הענ
 כוללות:

 אשר אליה מועברות הפרשות המעביד לפיצויים לגבי אותם עמיתים  אישית קרן פיצויים
 שהצטרפו לתכנית הפנסיה.

  ברים בה ניתנים למשיכה במגבלות הסכומים הנצ .)חסכון עצמאי( גמלקרן חסכון
 שנקבעו בחוק. 

:תוכניות הגמל המנוהלות כוללות .ד

   האישור חל על כספים המשולמים לקופה  -תוכנית לחסכון תגמולים לשכירים ועצמאיים
א' בתקנות מס הכנסה )כללים 19-ו 19בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בתקנות 

הפיקוח לחוק  22סעיף  חאו בתקנות מכו 1964 –לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"ד 
שיבואו  חוק קופות גמל( –)להלן  2005 –על נכסים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה 

 במקום התקנות האמורות.

    שיעורי ההפרשה המרביים הם להפרשות מעביד עד -תוכנית לחסכון אישי לפיצויים
8.33% 

ול ללא מניות. בהתאם לתקנון המסלול, החל לפעול בקופה מסל 2010החל מחודש מאי  .ה
יום ב. 1476מספר אישור מנכסיו יושקעו באגרות חוב ובפיקדונות בבנקים.  60%ת לפחו

בהתאם לתקנון  , מסלול "ללא מניות" למסלול "אג"ח" , שונה שמו של25/11/2012
מהנכסים יושקעו באג"ח ממשלתיות )לרבות מק"מים(, אג"ח  75%המסלול, לפחות 

ניות, פיקדונות בבנקים, קרנות נאמנות, המתמחות בהשקעות אלו, ובהשקעות קונצר
המותרות על פי ההסדר החוקי אשר הינן מוגדרות כאג"ח ובכפוף לאמור על פי שיקול 

 דעתה של ועדת ההשקעות.

החל לפעול בקופה מסלול מניות. בהתאם לתקנון המסלול, לפחות  2011החל מחודש יוני  .ו
 .1526מספר אישור  יושקעו במניות וניירות ערך אחרים. מנכסי המסלול 75%

 :מספר קידוד .ז

  570011767-00000000000206-0206-000מסלול כללי.

  570011767-00000000000206-1476-000מסלול אג"ח.

  570011767-00000000000206-1526-000מסלול מניות.

קנון תיקני לקופ"ג, ביום בנושא החלת ת ,25.8.2015בהמשך להוראות משרד האוצר מיום  .ח
תקני של הקופה, אשר הותאם להוראות  אושר ע"י משרד האוצר נוסח תקנון 2.11.2015

 .1.1.2016כולל הקמת מסלולי תלויי גיל החל מיום  הנ"ל
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 ניתוח זכויות עמיתי קופת הגמל. 2

יחס נזילות א.     

למשוך מתוך כלל נכסי עמיתים בקופה רשאים שהור הסכומים הנזילים שיע - מסלול כללי
 78.26%הינו  המסלול

שיעור הסכומים הנזילים שהעמיתים בקופה רשאים למשוך מתוך כלל נכסי  -  אג"חמסלול 
 98.80%הינו  המסלול

שיעור הסכומים הנזילים שהעמיתים בקופה רשאים למשוך מתוך כלל נכסי  - מסלול מניות
 45.07%הינו  המסלול

  חיסכוןמשך חיים ממוצע של  ב.

חיים הממוצע של זכויות העמיתים, עבור אותם עמיתים שחסכונותיהם המשך  -מסלול כללי
 שנים.  2.26הינו  *טרם הבשילו

חיים הממוצע של זכויות העמיתים, עבור אותם עמיתים שחסכונותיהם המשך  -  אג"חמסלול 
 שנים.  0.06 הינו *טרם הבשילו

של זכויות העמיתים, עבור אותם עמיתים שחסכונותיהם חיים הממוצע המשך  - מסלול מניות
.שנים 9.00 הינו *טרם הבשילו

*   משקף את הזמן הממוצע הדרוש כדי שכל העמיתים יגיעו לתום תקופת החיסכון.

שינוי במספר העמיתיםג.      

*    כולל עמיתים שעברו לקופה ומהקופה

מספר חשבונות 
עמיתים       

סוג העמיתים 

לתחילת 
השנה

נפתחו 
השנה*

גרו נס
השנה*

לסוף 
השנה

13,2199931,06613,146שכירים

4,0881642394,013עצמאיים

17,3071,1571,30517,159סה"כ

 500ד מתוכם חשבונות ביתרה של ע
 ש"ח ללא תנועה בשנה האחרונה

2,1252211902,156
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 מידע אודות דמי ניהול .3

 מסלול כללי .א

 2015 בדצמבר 31ליום  
 

   דמי  שיעור 
 הניהול

 חשבונות מספר
 עמיתים

 

  נטו סך נכסים 
 באלפי ש"ח

 
 0.41 16,541  1,051,030 

 

 אג"חמסלול  .ב

 2015 בדצמבר 31ליום  
 

שיעור דמי     
 הניהול

מספר חשבונות 
 עמיתים

סך נכסים נטו  
 אלפי ש"חב

 
 0.40 381        102,228 

 

 מסלול מניות .ג

 2015 בדצמבר 31ליום  
 

שיעור דמי     
 הניהול

 חשבונות ספרמ
 עמיתים

נטו סך נכסים  
 באלפי ש"ח

 
 0.40 237  11,293 

 

 
 סך ההוצאות הישירות הנגבות מעמיתי הקופה, בנוסף לדמי ניהול הינם:

  
 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 אלפי ש"ח 
 

שיעור מסך הנכסים 
 לתום שנה קודמת

  
 0.21 2,217 מסלול כללי

 0.06 52 מסלול אג"ח   
   

 0.32 28 מסלול מניות
   

 "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 11לפירוט ההוצאות הישירות ראה ביאור 
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 דיניות השקעהניתוח מ. 4
 : כדלקמןהינה שונים ניות ההשקעות של המסלולים הימד .א

יות בהתאם להתפתחויושקעו נכסי המסלול  בהתאם לתקנון המסלול,  - מסלול כללי .1
     .הקופההנהלת  שווקים על פי שיקול דעתב

באג"ח  ויושקעמנכסי המסלול  75%לפחות  בהתאם לתקנון המסלול, - ח"אגמסלול  .2
ים, קרנות נאמנות, ממשלתיות )לרבות מק"מים(, אג"ח קונצרניות, פיקדונות בבנק

המתמחות בהשקעות אלו, ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי אשר הינן 
מוגדרות כאג"ח ובכפוף לאמור על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, וללא כל השקעה 

 במניות, נגזרים על מניות וני"ע המירים.
במניות יושקעו לול מנכסי המס 75%לפחות בהתאם לתקנון המסלול,  – מסלול מניות .3

בארץ ובחו"ל, לרבות ומבלי לפגוע באמור לעיל, באופציות, בנגזרים על מניות, תעודות 
.יתרת  סל, במדדי מניות בארץ ובחו"ל ובקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות אלה

הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של קופת התגמולים בכפוף להוראות ההסדר 
 יו בתוקף באותה העת.התחיקתי, כפי שיה

מופיעה באתר האינטרנט של הקופה . 2016מדיניות ההשקעה המוצהרת של הקופה לשנת      

 ניתוח והסברים לשינויים מהותיים בסעיפי ההשקעות לעומת שנה קודמת: ב.
 מסלול כללי
 בשנה קודמתואלפי ש"ח נטו  1,051,030 -מסתכמים ב 2015בדצמבר  31-ל נטו סך הנכסים

אלפי ש"ח  12,982של  שליליתמצבירה הנובע  0.04%של  בקיטוןמדובר אלפי ש"ח,  1,051,467
.%1.61נומינלית ברוטו בשיעור של  חיובית תשואהמנגד ו)כולל העברות מהמסלול ואל המסלול( 
ש"ח המורכבים מפיקדונות קצרי מועד  אלפי 48,758של  מזומנים ושווי מזומנים הסתכמו לסך

מסך נכסי  המסלול. בשנה  קודמת  4.64%בקופה ובבנקים.  יתרות  אלו  מהוות ומזומנים  
 וזהמסך נכסי המסלול.  4.9%אלפי ש"ח והיוו  51,513 -מזומנים ושווי מזומנים הסתכמו ב

השינוי נובע מהערכת תזרימי לעומת שנה קודמת.  5.35%-כההחזקה היחסי של בשיעור  קיטון
ום השנה וכן מהרצון לשמור על נזילות לפעילות בהתאם לתנאי המזומנים הצפויים למסלול בת

  השוק המשתנים.
לעומת  אלפי ש"ח 606,977 והסתכמו לסך המסלול מסך נכסי 57.75%סחירים מהווים כסי חוב נ

שבה הסתכמו נכסי  ,מסך נכסי המסלול 57%שהיווה  שנה קודמתשל  היחסי שיעור ההחזקה
חוב ממשלתיות על מנת להקטין את  איגרות לול מחזיקהמס .604,286החוב הסחירים לסך 

 .מנפיק" וכן את "סיכון הנזילות" ה"סיכון את  "סיכון האשראי",
בדירוגים גבוהים וכן ליצור להחזיק אג"ח קונצרני   המקפידהקופה  ,מסלולב ההשקעה במסגרת

הסיכון מרווחי ריבית מאג"ח ממשלתי בהתאם לרמות מנפיק וענף וכן  פיזור רחב ברמת
 מח"מ המקביל. וה המוערכות 

מסך נכסי   12%-כומהוות אלפי ש"ח  121,838 -לסךמסתכמות  סחירות ולא סחירות מניות
-אשר היווה כאלפי ש"ח   114,121של לסך  הסתכם האפיק המנייתי המסלול. בשנה קודמת 

סגרת . במהאפיק השיג תשואה חיובית במהלך התקופה הנסקרת . מסך נכסי המסלול 11%
שוק. ההמסלול משקיעים במניות בחו"ל כחלק ממגמה לפיזור השקעות והקטנת סיכוני 

בשנת הדוח,  .100ממניות בקבוצת מדד ת"א  מורכבת ברובה ההשקעה בשוק המניות המקומי
 ברבעון הראשון של השנה . בעיקר  חיוביות השווקים הניבו תשואות

והם כוללים בעיקר אג"ח קונצרני  סי המסלולמסך נכ  4%-כשאינם סחירים מהווים כסי חוב נ
שנה קודמת  . אלפי ש"ח 16,770והלוואות לעמיתים בסך של  אלפי ש"ח 18,332לא סחיר בסך 

ל זהו קיטון בשיעור ההחזקה היחסי ש .מסך נכסי המסלול  4%-נכסי חוב שאינם סחירים כהיוו 
  יזוהה יתרון כלכלי בולט. ואשר לגבי להשקיע בחוב לא סחיר. מגמת המסלול היא 15.6%-כ

חלקן הן השקעות היסטוריות שנעשו לפני שינוי שיטת  לא סחירבאג"ח  המסלולהשקעות 
השערוך והיוו לקופה "עוגן" אשר הבטיח תשואה יציבה לאורך זמן וחלקן האחר נרכש בשנים 

קה תחליף למימון בנקאי וכתחליף להנפכהאחרונות שבהן התפתח שוק הגיוסים של החברות 
 של המדינה.  

רק בעת זיהוי יתרון כלכלי משמעותי על פני  יםלא סחירה שקיע בני"עככלל הקופה מתכוונת לה
 .ההשקעות במכשירים סחירים

אלפי  3,774הסתכמו לסך  אשתקד .ח"ש אלפי 2,891 –מסתכמים לסך של פיקדונות בבנקים 
 במהלך השנה . פדיונות שהיומ נובע הקיטון  .ש"ח 

 לעומת סך ש"חאלפי  236,096מסך נכסי המסלול והסתכמו לסך  22%-כרות מהוות שקעות אחה
 165,058 סל סחירות בסך תעודותאלפי ש"ח שנה קודמת. השקעות אלו כוללות בעיקר  227,785

אלפי  35,614בסך השקעה לא סחירות אלפי ש"ח( וקרנות  133,291 -אלפי ש"ח )שנה קודמת
 י ש"ח(. אלפ  27,819 -ש"ח )שנה קודמת
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)המשך( ניתוח מדיניות השקעה. 4

ניתוח והסברים לשינויים מהותיים בסעיפי ההשקעות לעומת שנה קודמת )המשך(: ב.

  אג"חמסלול 
 -. שנה קודמתאלפי ש"ח נטו  102,228 -מסתכמים ב 2015בדצמבר  31-ל נטו סך הנכסים

 10,532של  חיוביתר מצבירה הנובע בעיק 11.03% -של כ בגידולמדובר אלפי ש"ח.    92,074
בשנת הדוח השיג המסלול תשואה חיובית  אלפי ש"ח )כולל העברות מהמסלול ואל המסלול(.

 .0.03%נומינלית ברוטו בשיעור של 

אלפי ש"ח ומורכבים בעיקר מפיקדונות קצרי  4,773מזומנים ושווי מזומנים הסתכמו לסך של 
)שנה  מסך נכסי המסלול 4.67%אלו  מהוות   יתרות. אלפי ש"ח( 6,694 -)שנה קודמת מועד

מהערכת תזרימי המזומנים הצפויים למסלול בתום נובע  שיעור ההחזקה. (7%-כ -קודמת
 השנה וכן מהרצון לשמור על נזילות לפעילות בהתאם לתנאי השוק המשתנים.

 .המסלול מסך נכסי  76%-כ תמהוואלפי ש"ח ה 77,640הסתכמו לסך נכסי החוב הסחירים 
כיוון שהמסלול בהגדרתו הינו  החוב הממשלתיות מרבית נכסי החוב הסחירים הינם איגרות

 (. 82%-כאלפי ש"ח שהיוו  75,294 -)שנה קודמת וזאת בהתאם לתקנון מתמחה אג"ח

 מסלול מניות
 -)שנה קודמת ש"ח נטואלפי  11,293 -מסתכמים ב  2015בדצמבר  31-ל נטו סך הנכסים .א

 1% של ברוטו נומינלית יתחיובתשואה בשנת הדוח השיג המסלול . אלפי ש"ח( 8,817
 (.כלליהמסלול ההעברה מבעיקר  ) ש"חאלפי  564,2 של חיובית צבירהו

ומניות  מסך נכסי המסלול 27%-כ מהוות (ואופציות סלעודות תהשקעה בהשקעות אחרות ) .ב
משווי  0.35% ות כ מהו מניות לא סחירות.(ללא שינוי משנה קודמת) 59%-כמהוות סחירות 

 נכסי המסלול.

ניהול סיכונים. 5

מדיניות ניהול סיכונים      .א
יכלל

, בהם מעורבים נעשה במסגרת תהליכי קבלת החלטות ההשקעה בקופהניהול הסיכונים 
 .של הקופה ההשקעות יהמנכ"ל ומנהל ,עדת השקעותוהדירקטוריון, 

תמהיל ההשקעות בקופה. ועדת מדיניות ההשקעות מוגדרת באמצעות מגבלות על 
ים לכל אחד מאפיקי ההשקעה ילאים ומקסימילאההשקעות קובעת שיעורי חשיפה מינימ

 בכפוף למגבלות שנקבעו על ידי הדירקטוריון.  ,המרכזיים
 יחסותיהת תוך, ובעולם בישראל ההון בשוקי התנאים בסיס על נקבע ההשקעות תמהיל

 השקעות פיזור, תוך מתן דגש על שונים זמן ווחיבט אלו בשווקים הצפויות להתפתחויות
 ענפים, מנפיקים וטווחי השקעה שונים., יעד קיושונאות בין האפיקים, 

עדת ההשקעות נסקרים השינויים במדדי השוק בתקופה שחלפה ובמסגרת הדיונים בו
 הרכב הנכסים העדכני שלה ועוד. ,ממועד הישיבה  הקודמת, פעילות הקופה

מים בנכסי ההשקעה בקופה נאמדים באמצעות מדדי סיכון ותרחישי קיצון הסיכונים הגלו
שקעות השהוגדרו על ידי הדירקטוריון וועדת ההשקעות, והם משקפים את תמהיל ה

דתיות והקורלציות בין גורמי הסיכון השונים בשווקים. המדדים ובקופה ואת התנ
ף מתקיים מעקב אחר והתרחישים מחושבים, מנותחים ומדווחים באופן שוטף. בנוס

ביצועי ההשקעות ביחס לתיק הסמן שהוגדר לקופה וביחס לסיכונים השונים )תשואה מול 
 סיכון(.

מדיניות ניהול הסיכונים כוללת התייחסות לאופן ניהולו של כל סיכון מהותי, במסגרתה 
עדת ומוגדרים תהליכי הליבה לניהול הסיכונים ותפקידי הדירקטוריון, ההנהלה, 

, ביחס לתהליך השקעות בקרתלות, מנהלי ההשקעות, מנהל הסיכונים והיחידה ההשקע
 ניהולם.

, ותעדת ההשקעוככלי בקרה למניעת חריגות מכללי ההשקעה הרגולטורים והנחיות 
מופקים דוחות בקרה מהמערכות המיכוניות המתריעים בדבר חריגות של הקופה מכללי 

בנוסף נאמד הסיכון  .ותעדת השקעוות ובהחלטהשקעה כללי ההשקעה שנקבעו בתקנות 
ותרחישי קיצון כפי שהוגדרו על ידי הדירקטוריון וועדת  VAR -בקופה באמצעות מדד ה

 ההשקעות.
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 ניהול סיכונים )המשך(. 5

סיכוני נזילות  .ב

הסיכון להפסד כתוצאה מחוסר יכולת לממש את נכסי ההשקעה בקופה  -סיכון נזילות 
סביר, ובמקרה קיצוני אי עמידה בתשלומים לעמיתים בשל  תוך פרק זמן קצר במחיר

 חוסר יכולת לממש את הנכסים.
נזילות הנכסים הופכת משמעותית יותר ויותר לאור התגברות העברות הכספים בין 
הקופות השונות, מגמה שהתגברה מאד בשנים האחרונות, ומקטינה את משמעות תום 

בנכסים השקעות  לקופה .בחיי החיסכוןתקופת החיסכון שכן ניתן לבצעה בכל שלב 
ות אינה צופה בעיוהיא  ,נכון לתאריך המאזן ,נכסיהגבוה ביחס לבהיקף  נזילים וסחירים

 נזילות.

ניתוח נזילות הקופה .1

מסלול כללי .א

2015 בדצמבר 31ליום 
נזילות

)בשנים(
נטו ,נכסים

)באלפי ש"ח(

973,242  ים וסחיריםנזילנכסים 
 17,611  שנה של עדמח"מ 
 20,439  מעל שנה מח"מ 
39,738אחרים
1,051,030סה"כ

אג"חמסלול  .ב

2015 בדצמבר 31ליום 
נזילות

)בשנים(
נטו ,נכסים

)באלפי ש"ח(

101,420  ים וסחיריםנזילנכסים 
 314  שנה מח"מ של עד

 530  מעל שנה מח"מ 
(36)אחרים

011
102,228סה"כ

ג.   מסלול מניות

2015 בדצמבר 31ליום 
נזילות

)בשנים(
נטו ,נכסים

)באלפי ש"ח(

ים נזילנכסים 
 וסחירים וסחירים

 10,821
 -  שנה מח"מ של עד

 437  מעל שנה מח"מ 
35אחרים
11,293סה"כ
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 ניהול סיכונים )המשך( .5

סיכוני נזילות )המשך(  .ב

ם:מח"מ נכסי .2

משוקלל של זרם משך החיים הממוצע של נכסי הקופה, המשקף את הזמן הממוצע ה
 הינו כדלקמן: 2015.31.12המהוון )קרן וריבית(, ליום  המזומנים 

מח"מ נכסים
(שנים)

3.95כללי  מסלול  

3.51מסלול אג"ח 

2.07מניות מסלול

היקף זכויות העמיתים הניתנים  סךבין ל והנזילים הסחירים הנכסים סךהיחס בין  .3

:למשיכה

מדיניות ההשקעות מבוססת בין השאר על השקעת הכספים בהשקעות נזילות שוטפות 
)פיקדונות שקליים קצרי טווח( ובאפיקים סחירים, הניתנים למימוש בהתאם לצרכי 

בנכסים סחירים, במזומנים ובשווי  קופהר החזקות מסלולי ההנזילות. להלן שיעו
 בקופההסכומים שהעמיתים שעור לבין  שיעור הנכסים הנ"לבין  מזומנים והיחס

 :רשאים למשוך

שיעור נכסים 
ונזילים סחירים

היחס בין שיעור 
 הנכסים הסחירים

לבין שיעור  והנזילים
הנכסים הנזילים 

שהעמיתים רשאים 
 למשוך

%%

92.60118.32מסלול כללי

99.21100.41אג"ח מסלול 

 95.82212.6מסלול מניות

סבורה שיחס זה מספק מענה הולם לאפשרות של עמיתים למשוך את  קופההנהלת ה
 .קופהיתרות הכספים שצברו ב
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 ניהול סיכונים )המשך( .5

 סיכוני שוק  .ג

טבעסיכוני מדד/סיכוני מ. 1  

 מסלול כללי . א

בדצמבר 31
2015

 ללא
הצמדה

 צמדהבה
למדד

בהצמדה למטבע 
"כסה חוץ

ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי

482,853318,534249,6431,051,030סך נכסי קופת הגמל נטו

חשיפה לנכסי בסיס 
באמצעות מכשירים נגזרים 

(28,011)(58,586)-30,575 במונחי דלתא

513,428318,534191,0571,023,019נטו הנכסיםכל  סך

 אג"ח מסלול ב.

בדצמבר 31

2015
 ללא

הצמדה
 צמדהבה

למדד
בהצמדה 

"כסה למטבע חוץ
ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי

50,80942,5458,874102,228נטו הנכסיםכל  סך   

מסלול מניות ג.

בדצמבר 31

2015
 ללא

הצמדה
 צמדהבה

למדד
בהצמדה 

"כסה למטבע חוץ
ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי

סך נכסי קופת הגמל 
 נטו

8,543-2,75011,293

חשיפה לנכסי בסיס 
באמצעות מכשירים 
 נגזרים במונחי דלתא

1,528--1,528

12,821 2,750 - 10,071 נטו הנכסיםכל  סך   
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 ניהול סיכונים )המשך( .5

  )המשך( סיכוני שוק .ג

 סיכון ריבית: . 2

תשואת הקופה להלן ניתוח רגישות ביחס להשפעת השינוי בשיעור הריבית על 

 (:באחוזים)

מסלול מניות  ללא מניות מסלול  מסלול כללי  :2015 בדצמבר 31ליום 
ניתוח רגישות 
לשינוי בשיעור 

)א( )ב(הריבית 

ניתוח רגישות 
לשינוי בשיעור 
הריבית )א( )ב(

ניתוח רגישות 
לשינוי בשיעור 
הריבית )א( )ב(

1%+ 1%- 1%+ 1%- 1%+ 1%-

0.07(  0.07)1.86(1.62)2.42(2.18)תשואת תיק ההשקעות

ריבית קבועה וגם ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים ב .א
ביחס למכשירים בריבית משתנה. ביחס למכשירים בריבית קבועה, החשיפה הינה 
ביחס לערך הפנקסני של המכשיר וביחס למכשירים בריבית משתנה, החשיפה הינה 
ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי. לצורך חישוב ניתוח הרגישות נלקח 

 לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה. בחשבון שינוי בריבית מתחילת השנה גם
ופן ישיר כתוצאה משינוי ניתוח הרגישות כולל רק את הסעיפים שערכם יושפע בא .ב

 יבית.בשיעור הר

:פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים . 3

 מסלול כללי: .א

 2015בדצמבר  31ליום 
נסחרות 
במדד 

100ת"א 

נסחרות 
במדד מניות 

היתר

לא 
סך הכל בחו"ל ירסח

% 
מסה"כ

אלפי ש"ח

2,13422,79718.71--20,663בנקים

2,7157,3476.03--4,632ביטוח
1,186-3,2044,3903.60-ביומד

7,6511,3504,0125,71218,72515.37טכנולוגיה
6,7821,9427406,16615,63012.83מסחר ושירותים

7,8361,525-989,4597.76נדלן ובינוי

23,3723,516-59727,48522.56 תעשייה

5,4084.44--5,202206השקעה ואחזקות
5687,0675.80--6,499נפט וגז

3,5303,5302.90---אחר

82,6379,7254,75224,724121,838100.00 סך הכל
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 ניהול סיכונים )המשך(:. 5

  )המשך( סיכוני שוק .ג

:פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים. 3

 :מניות מסלול .ב
2015בדצמבר  31ליום 

נסחרות במדד 
 100ת"א 

נסחרות במדד 
 לא סחיר מניות היתר

סך הכל
% 

מסה"כ
 אלפי ש"ח

1,37120.60--1,371בנקים

2043.07--204ביטוח

326-3264.89-ביומד
643-3968210.25טכנולוגיה

42925-4546.81מסחר ושירותים
5157.74--515נדלן ובינוי

2,192330-2,52237.89 תעשייה

3.44 229 - - 229 השקעה ואחזקות

3535.31--353נפט וגז

5,936681396,656100.0 סך הכל

 סיכוני אשראי .ד
חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם: .1

 מסלול כללי .א

2015בדצמבר  31ליום 

סה"כסחירים
שאינם 
סחירים

אלפי ש"ח

559,30438,043597,347בארץ

47,673-47,673בחו"ל

645,020  38,043  606,977  סך הכל נכסי חוב

 אג"חמסלול  .ב

2015בדצמבר  31ליום 

סה"כסחירים
שאינם 
סחירים

אלפי ש"ח

77,64084478,484בארץ                

---בחו"ל

77,64084478,484סך הכל נכסי חוב

 מסלול מניות  .ג

הלוואות לעמיתים  –אלפי ש"ח בארץ  437
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ניהול סיכונים )המשך(  . 5

סיכוני אשראי )המשך(: .ד   

ירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים:פ .4
 מסלול כללי: א.

 :נכסי חוב בארץ .1
 2015 דצמבר 31ליום 

 דירוג מקומי 
 אלפי ש"ח

 נכסי חוב סחירים בארץ
316,399 אגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:
AA 143,276 ומעלה

BBB עד A 99,629

559,304סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ

 נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
בבנקים ובמוסדות  תנצרניות ופיקדונואגרות חוב קו

 פיננסיים בדירוג:
AA 15,670 ומעלה

BBB עד A 4,525
BBB 130-מ נמוך

898 מדורג לא
16,770 הלוואות לעמיתים
50 הלוואות לאחרים

38,043סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

597,347סך הכל נכסי חוב בארץ

 סחירים בחו"ל נכסי חוב
1,205 אגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:
A ומעלה 

BBB 
 BBB-נמוך מ

8,265
28,350
9,853

47,673 סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל

 : אג"חמסלול   .ב
:נכסי חוב בארץ. 1       

  2015דצמבר  31ליום 
 ומי דירוג מק

 אלפי ש"ח
 נכסי חוב סחירים בארץ

67,475אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA 10,165 ומעלה
BBB עד A -

77,640סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ

 נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
844 עמיתיםהלוואות ל
844י חוב שאינם סחירים בארץסך הכל נכס

78,484סך הכל נכסי חוב בארץ
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ניהול סיכונים )המשך(: . 5

סיכוני אשראי )המשך(: .ד   

 : מניותמסלול   ג.

  2015דצמבר  31ליום 
 דירוג מקומי 

 אלפי ש"ח
נכסי חוב שאינן סחירים בארץ

437 הלוואות לעמיתים

 הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן:שיעורי  .5
, מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ושערי ריבית 2011במרס  20החל מיום 

המודל החדש(. מאותו  -היוון, לגופיים מוסדיים, לשערוך נכסי חוב לא סחירים )להלן ל
מועד הפסיקה חברת "שערי ריבית" לספק ציטוטים אלו לגופיים המוסדיים. המודל 

חדש בעיקרו אינו מתבסס על דירוג האשראי של הנכס אלא על חלוקת השוק הסחיר ה
לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי החוב וקביעת מיקום הנכס הלא סחיר 

באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון הנגזרת ממחירי עסקאות/הנפקות 
עדכני יותר שינויים בפרמיית  בשוק הלא סחיר. המודל החדש מביא לידי ביטוי באופן

הסיכון של נכסי החוב, כפי שאלו משתקפים בשוק הסחיר בהתאם לשינויים באותו 
 עשירון.

להלן מידע בדבר ריבית ממוצעת משוקללת בגין כל אחת מקבוצות הדירוג:

 מסלול כללי: 

נכסי חוב שאינם 
סחירים לפי דירוג:

ר בדצמב 31ליום 
 , באחוזים2014

AA 2.20מעלהו
 A3.58

BBB6.03
 BBB -נמוך מ

לא מדורג
103.46
6.68

 :אג"חמסלול 

נכסי חוב שאינם 
סחירים לפי דירוג:

ר בדצמב 31ליום 
 , באחוזים2014

AA 2.45ומעלה

 מסלול מניות:

נכסי חוב שאינם 
סחירים לפי דירוג:

ר בדצמב 31ליום 
 , באחוזים2014

AA 2.28ומעלה
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ניהול סיכונים )המשך(:. 5

 סיכוני אשראי )המשך(: .ד   

:סחירים ושאינם סחירים חוב בנכסי השקעות עבור משק לענפי החשיפהפירוט  .4

מסלול כללי: א.

 2015בדצמבר  31ליום 
  %  סכום

מסה"כ  אלפי ש"ח

94,74814.69 בנקים

27,4384.25 ביטוח

4,4280.69 טכנולוגיה

43,0666.68 מסחר ושרותים

97,12015.06 נדלן ובינוי

6,4551.00 עשייהת

20,7603.21 אחר

16,7702.60הלוואות לעמיתים 

317,60449.24 אג"ח ממשלתי

14,7832.29 השקעה ואחזקות

0.29 1,848 נפט וגז

645,020100.00סך הכל

מסלול אג"ח: ב.

 2015בדצמבר  31ליום 
  %  סכום

מסה"כ  אלפי ש"ח

6,1657.86 בנקים

8551.09 רותיםימסחר וש

3,1454.00 נדלן ובינוי

8441.08)הלוואות לעמיתים( אחר

67,47585.97 אג"ח ממשלתי

78,484100.00 סך הכל

: מניותמסלול  ג.

 2015בדצמבר  31ליום 
  %  סכום

מסה"כ  אלפי ש"ח

437100.00הלוואות לעמיתים  -אחר

437100.00 סך הכל



לישראל נתיבי אויר ,על-עובדי אלקופת"ג ל
 אגודה שיתופית בע"מ

=========================================  

15

 ניהול סיכונים )המשך(:. 5
 :גיאוגרפייםסיכונים   .ה

 . מסלול כללי:1
2015בדצמבר  31ליום 

אגרות חוב 
ממשלתיות

אגרות חוב 
מניות קונצרניות

ת תעודו
סל

קרנות 
נאמנות

השקעות 
אחרות

סה"כ 
חשיפה 
מאזנית

נגזרים 
במונחי 

סה"כ דלתא
אלפי ש"ח

316,399256,62297,28751,939-38,178760,42530,575791,000ישראל
27,68015,59844,7295,44613,992107,445-107,445-ארה"ב

3,358-3,358--1,712890756-בריטניה
1,876 - 1,876 - - 1,061 815 - - סין
7026698,2711,168-10,810-10,810-יפן

7,179-7,179--9031,1975,079-גרמניה
5,449-5,449--5933,445 1,411-צרפת
679 - 679 - - - - 679 - ספרד

2,411-2,411--778966667-איטליה
 413 - 413 - - 413 - - - הודו

1,179 - 1,179 - - - 388 791 - קנדה 
3,202 - 3,202 - - - - 3,202 - אוסטרליה

61,477-1,477--1,226245-הולנד
1,078 - 1,078 - - - 1,078 - - שוויץ
 512 - 512 - - - - 512 - ברזיל

3,819 - 3,819 - - 3,045 774 - - הונג קונג
2,098 - 2,098 2,000 - - 98 - - רוסיה

שווקים 
804 - 804 - - 804 - - - מתעוררים

1,657 - 1,657 - - 1,657 - - - מזרח אסיה
135,159-135,159 1,20511,4871,24043,19227,97050,065אחר

1,081,605 317,604307,705121,838165,05834,584104,2411,051,03030,575ס

. מסלול אג"ח:2
2015בדצמבר  31ליום 

אגרות חוב 
ממשלתיות

אגרות חוב 
קונצרניות

קרנות 
 נאמנות

השקעות 
אחרות

סה"כ חשיפה 
סה"כ מאזנית

אלפי ש"ח
67,47510,16519,0074,828101,475101,475ישראל

753753753---אחר

 102,228 102,228 5,581 19,007 10,165 67,475ס

:יות. מסלול מנ3
2015בדצמבר  31ליום 

תעודות סל מניות
השקעות 

אחרות
סה"כ חשיפה 

מאזנית
נגזרים במונחי 

סה"כ דלתא
אלפי ש"ח

6,6566084937,7571,5289,228ישראל
2,4121,1243,536-3,536-אחר

6,656 3,020 1,617 11,293 1,528 12,821 
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 ניהול סיכונים )המשך(:. 5
 סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים: .ו

 דיון בגורמי סיכון 

  סיכוני מקרו -

מושקעים בנכסים בשוק הקופה מרבית נכסי הקופות שבניהול  – האטה כלכלית במשק הישראלי

היקף הנכסים  .הישראלי ולכן חשיפתה להשפעת שינויים בשוק זה על שווי הנכסים שבניהול

 העמיתים.הול עשוי לקטון גם כתוצאה מצמצום הכספים הפנויים בידי שבני

היא הקופה השפעתו הישירה של גורם סיכון זה על  – האטה כלכלית בשווקים בינלאומיים

 .גבוהבינונית כיון ששיעור נכסי הקופות המושקעים בשווקים אלה עדיין אינו 

לסיכון  .נכסים אלה חשופים הנכסי מהיקף נגזרותהקופה הינן הכנסותיה של  –סיכוני שוק 

  :להפסד כתוצאה משינוי במחירי נכסים פיננסיים בארץ או בחו"ל, ובכלל זהו

o רגיש לשינויים בריבית, כאשר  קופה השווי ההוגן של נכסי החוב של ה –בית יסיכוני ר

 רגישות זו עולה ככל שמח"מ הנכסים ארוך יותר.

o  רגיש לשינויים במרווחי  קופה נכסי החוב של ה השווי ההוגן של –סיכון מרווחי אשראי

האשראי, כאשר רגישות  זו עולה בדרך כלל שדירוג החוב נמוך יותר וככל שהמח"מ שלו 

 ארוך יותר.

o  שאינם  קופה עליה בשיעור האינפלציה עלולה להשפיע על נכסי ה –סיכוני אינפלציה

 קופה.צמודים למדד ולפגוע בערך הריאלי של נכסי ה

o הינו במט"ח ולפיכך חשוף לשינויי שער החליפין  קופה חלק מנכסי ה –שער חליפין  סיכוני

 הריאלי מול השקל.

o  הסיכון להפסד בגין שינוי במחירי נכסים כגון מניות, קרנות השקעה,  –סיכוני שוק אחרים

 נכסי נדל"ן וכיוצ"ב.

 סיכוני אשראי 

קופה מחזיקה בהם ומקבלי אשראי הש סיכון אשראי הוא הסיכון הכרוך בכך שמנפיקים של ני"ע

 מהקופה לא יעמדו בתשלומי ריבית או קרן או שיפשטו רגל ועקב כך, יפגעו נכסי הקופה.

 בו. יםסיכון זה קשור בטיב תיק האשראי שנכסי הקופה מושקע

מדיניות הקופה היא להחזיק אג"ח ממשלתיות, ולהחזיק , על מנת להתמודד עם סיכוני האשראי

, בדירוג הנמוך מדירוג זהבמידה ונקנית אג"ח  לפחות. A-יות המדורגות בדירוג של אג"ח קונצרנ

 הקופה בודקת את איתנות החברה וכן את הבטוחות להחזר החוב.

כי בהשקעה באג"ח קונצרני הקופה דורשת תוספת תשואה מעבר לאג"ח הממשלתי הנובע  ,מודגש

 הסיכון שהקופה מעריכה בגין השקעה זו. תמפרמיי

מוגדר ע"י חברת מעלות כך: "יכולת המנפיק לפרוע את התחייבויותיו היא  Aדירוג וגמא: לד

 מעבר לממוצע בהשוואה למנפיקים ישראלים אחרים".

הקופה עוקבת אחרי שינויים בדירוג האג"ח ע"י חברות הדירוג ופועלת למכירתם של אלה 

רות המוחזקים בניהולה הפנימי בעיות סחירות(, הן בנייב התחשבות )תוך  -A-שיורדים מתחת ל

 והן בניירות המוחזקים ע"י מנהלי התיקים שלה. 
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 ניהול סיכונים )המשך(:. 5
 סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים )המשך( .ו

סיכונים ענפיים

מוטלת עליה החובה לנהל את הקופות בהתאם הקופה ח חובת הנאמנות של ומכ –רגולציה 

חשופה לשינויים תכופים בחקיקה וברגולציה החלים על חברות קופה הלהוראות הדין והרגולציה. 

 ניהול קופות גמל, ואשר עשויים להיות בעלי השפעה גם על רמת התחרותיות והרווחיות בענף.

כתוצאה מהתחרות הגוברת בענף. ם של פעילותבהיקף  סיכון לפגיעה  –תחרות 

 סיכונים ייחודיים 

עולים מוגדרים כסיכון להסדר העלול להיגרם כתוצאה סיכונים תפ–תפעוליים  םיכוניס

מתהליכים פנימיים כושלים או לקויים, מפעולות אנוש, מכשלים במערכות המיכוניות ומאירועים 

חיצוניים. הגדרת סיכונים תפעולים רחבה באופייה והיא כוללת מגוון רחב של חשיפות ובכללן, 

אחרים ואירועים  םו סוכנים ו/או צדדים שלישייאות של עובדים ו/אנטעויות אנוש, מעילות והו

נובעת מתהליכים הכוללים, בעיקר את תהליכי השקעות, והתקשרויות עם הקופה אחרים. חשיפת 

לכשלים אפשריים בתחום מערכות מידע ובתחום אבטחת  אפשריתחשיפה קופה ספקי שרות. ל

 המידע.

נוגע למערכת כל הו היא תלויה בספק בקיים לחברה -עמיתים תלות בספקים בתחום תפעול ה

 ם.עמיתיתפעול 

להלן ריכוז טבלת סיכונים כללית תוך דירוגם לפי הערכות ההנהלה לגבי השפעתם הצפויה 

השפעה  תיאור תמציתי סוג הסיכון
 גדולה

 השפעה
 בינונית

השפעה 
 קטנה

 סיכוני מאקרו

 X שינויים פוליטיים וכלכליים 

 X שינויי חקיקה

המשק מצב  X 

 X מצב תעסוקה אצל מעביד

סיכונים 
 ענפיים

 X הגברת תחרות בענף

 X סיכון נזילות

 X סיכון אשראי

 X סיכון שוק

 X סיכון תפעולי וסיכון משפטי 

 X סיכון אבטחת מידע

 X טעמי הציבור

 X רמת שימור תיק



לישראלאןירנתיביאל-על,לעןבדיקןפת"ג
בע"משיתןפיתאגןדה

(המשך)משפטייםוסיכוניםתפעולייםסיכוניםו.

הלבתשומתאתהחשבוןרואההפנהשאליהםנושאיםוכןאחריםנושאים • 6

 .דעתובחוותמיוחדיםלענייניםהלבתשומתאתהפנהלאהקופהשלהחשבוןרואה

הגילוילגביונהליםבקרות . 7

זהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדי,הגוףשלהמנכ"לבשיתוףהמוסדי,הגוףהנהלת
,הנהלתזוהערכהבסיסעלהמוסדי.הגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת

הגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהמוסדיהגוףומנכ"להגוף
לגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,מנתעלאפקטיביותהנןהמוסדי

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוח
 .אלובהוראותשנקבעובמועד

 :כספידיווחעלפנימיתבקרה

הפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2015בדצמבר 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
מהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשל
 .כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל

30.3.2016 
תאריך

C71. 
קניסטר,עו"דארז

מנכ"ל
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הגודא
 03-7514511פקס. , 03-7514514טל. , 52521מיקוד 18היצירהרח'גן:רמת

E-mail: brit-g@zahav.net.il 

קופות
שיתופית

לפקוחהגמל
בע"מ

~ .... 1!~~i 
~ 

I .::::' 

ברית

לחבריהמבקריםהחשבוןרואיוחשבוןדין

בע"משיתופיתאגדוהלישראלאוירנתיביעל,אללעובדיהתגמוליםקופת

לישראלאוירנתיביעל,אללעובדיהתגמוליםקופתשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו
דוחותואת 2014ו- 2015בדצמבר 31לימים ) IIהקופה II-(להלןמ IIבעשיתופיתאגודה

שהסתיימומהשניםאחתלכלהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלוהדוחותוהוצאותהכנסות
הדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות .-2013ו 2014 , 2015בדצמבר 31ביום

עלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנוהקופה.שלוההנהלה
ביקורתנו.

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותמקובלים,ביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל . 1973-ג IIהתשלחשבון),רואהשלפעולתו(דרדחשבון

הכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן
בסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורתמהותית.מוטעיתהצגה

ושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורתהכספיים.שבדוחותובמידע

הערכתוכןהאגודהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדנים
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 דוח על המצב הכספי לפי מסלולים

 
 2015בדצמבר  31ליום   
 מסלול מניות  אג"חמסלול  מסלול כללי  
 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי  

     
     רכוש שוטף

 1,155 4,773 48,758  ושווי מזומנים מזומנים
 - - 755  חייבים ויתרות חובה

  49,513 4,773 1,155 
     

     קעות פיננסיותהש
 - 77,640 606,977  נכסי חוב סחירים

 437 844 38,043  נכסי חוב שאינם סחירים
 6,656 - 121,838   מניות

 3,059 19,007 236,096  השקעות אחרות
 10,152 97,491 1,002,954  סך כל השקעות פיננסיות

 
  קבוע רכוש

 
47 - - 

     
 11,307 102,264 1,052,514  סך כל הנכסים

     

     
 14 36 1,484  ויתרות זכות זכאים

 11,293 102,228 1,051,030  זכויות העמיתים
     
ההתחייבויות  לכך ס
 זכויות העמיתים ו

 
1,052,514 102,264 11,307 

 
        

      
 

 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. םהבאורי

 



 נתיבי אויר לישראל ,על-עובדי אלל קופת"ג
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 )המשך(כספי לפי מסלולים דוחות על המצב ה

 
 2014בדצמבר  31ליום   
 מסלול מניות  מסלול אג"ח מסלול כללי  
 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי  
     

     רכוש שוטף
 421 6,694 51,513  ושווי מזומנים מזומנים

 - - 9,843  חייבים ויתרות חובה
  61,356 6,694 421 
     

     השקעות פיננסיות
 - 75,294 604,286  נכסי חוב סחירים

 431 633  45,108  נכסי חוב שאינם סחירים
 5,210 - 114,121   מניות

 2,763 9,464 227,785  השקעות אחרות
 8,404 85,391 991,300  סך כל השקעות פיננסיות

 
  קבוע רכוש

 
44 - - 

     
 8,825 92,085 1,052,700  סך כל הנכסים

     
     

 8 11 1,233  ויתרות זכות זכאים

 8,817 92,074 1,051,467  זכויות העמיתים

ההתחייבויות  לכך ס     
 זכויות העמיתים ו

 
1,052,700 92,085 8,825 

 
 
 
 
 

                      
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. םהבאורי
 
 
 
 
 
 
 
 



 נתיבי אויר לישראל ,על-עובדי אלל קופת"ג
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 חדמאו הכנסות והוצאות ותדוח
 

  
 שהסתיימה ביום לשנה

 בדצמבר 31

  2015 2014 2013 
 אלפי ש"ח ש"ח אלפי ש"ח אלפי באור 
    

     )הפסדים( הכנסות

 321 601 (167)  *ושווי מזומנים ממזומנים
     
     השקעות:מ
 28,714 26,920 11,645  מנכסי חוב סחירים 
 2,614 (1,116)   515     מנכסי חוב שאינם סחירים 
 19,405 4,970 4,297   מניותמ 
 34,191 26,560 3,582  מהשקעות אחרות 

 84,924 57,334 20,039  סך כל ההכנסות מהשקעות
     

 3 2 -  הכנסות אחרות

     

 85,248 57,937 19,872  כל ההכנסות  סך
     

     הוצאות
 5,080 5,029 4,802 10 ניהול דמי

 1,642 2,314 2,297 11 הוצאות ישירות
 21 18 18  פחת

 298 247 676 14 מיסים
 7,041 7,608 7,793  כל ההוצאות סך

     
 על הוצאות  הכנסותעודף 

 78,207 50,329 12,079   לתקופה

     
 כולל מט"ח.  * 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. םהבאורי



 נתיבי אויר לישראל ,על-עובדי אלל קופת"ג
 אגודה שיתופית בע"מ
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 מסלוליםלפי  הכנסות והוצאות ותדוח
 

 
 שהסתיימה ביום לשנה
 2015 בדצמבר 31

 מסלול מניות  מסלול אג"ח מסלול כללי 
 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 

 )הפסדים( הכנסות
   

 

 **- 25 (192) *  ושווי מזומנים ממזומנים
    
    השקעות:מ
 - 178 11,467 מנכסי חוב סחירים 
 (1) 2 514 מנכסי חוב שאינם סחירים 
 195 - 4,102  מניותמ 
 (213) (136) 3,931 מהשקעות אחרות 

 (19) 44 20,014 סך כל ההכנסות מהשקעות
 **- - **-     הכנסות אחרות 

 (19) 69 19,822  כל ההכנסות סך
    

    הוצאות
 40 395 4,367 ניהול דמי

 28 52 2,217 הוצאות ישירות
 - - 18 פחת

 1 - 675 מיסים
 69 447 7,277 הוצאותכל ה סך

    
על  )הפסדים( הכנסותעודף 

 (88) (378) 12,545  הוצאות לתקופה

 
 
 

 
 כולל מט"ח  *
 אלפי ש"ח. 1-סכום הנמוך מ  **

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 נתיבי אויר לישראל ,על-עובדי אלל קופת"ג
 אגודה שיתופית בע"מ
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 דוחות הכנסות והוצאות לפי מסלולים )המשך(
 

 
 

 שהסתיימה ביום לשנה
 2014 בדצמבר 31

 מסלול מניות  מסלול אג"ח מסלול כללי 
 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 

 )הפסדים( הכנסות
   

 

 2 260 339 *  ושווי מזומנים ממזומנים
    
    השקעות:מ
 - 1,683 25,237 מנכסי חוב סחירים 
 9 16 (1,141) מנכסי חוב שאינם סחירים 
 304 - 4,666  מניותמ 
 321 (9) 26,248 מהשקעות אחרות 

 634 1,690 55,010 סך כל ההכנסות מהשקעות
 - - 2    הכנסות אחרות 

 636 1,950 55,351  כל ההכנסות סך
    

    הוצאות
 28 357 4,644 ניהול דמי

 22 70 2,222 הוצאות ישירות
 - - 18 פחת

 **- - 247 מיסים
 50 427 7,131 כל ההוצאות סך

    
על הוצאות  הכנסותעודף 

 586 1,523 48,220  לתקופה

 
 מט"ח.כולל  * 
 אלפי ש"ח. 1-סכום הנמוך מ  **
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. םהבאורי
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 )המשך( דוחות הכנסות והוצאות לפי מסלולים
 

  
  

 
 שהסתיימה ביום לשנה
 2013 בדצמבר 31

 חאג"מסלול  מסלול כללי   
 מסלול 
 מניות 

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 
 פסדים()ה הכנסות

   
 

 3 20 298 *ושווי מזומנים ממזומנים
    
    השקעות:מ
 - 1,710 27,004 מנכסי חוב סחירים 
 16 15 2,583 מנכסי חוב שאינם סחירים 
 419 - 18,986  מניותמ 
 222 (43) 34,012 מהשקעות אחרות 

 657 1,682 82,585 סך כל ההכנסות מהשקעות
    

 - - 3 הכנסות אחרות

    
 660 1,702 82,886  כל ההכנסות סך

    
    הוצאות

 20 454 4,606 ניהול דמי
 12 79 1,551 הוצאות ישירות

 - - 21 פחת
 **- - 298 מיסים

 32 533 6,476 כל ההוצאות סך

   
 

על הוצאות  הכנסותעודף 
 628 1,169 76,410  לתקופה

 
                     

  כולל מט"ח. * 
 

 אלפי ש"ח 1-כום הנמוך מס** 
 

 
המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. םאוריבה  

 



 נתיבי אויר לישראל ,על-עובדי אלל קופת"ג
 אגודה שיתופית בע"מ
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 מאוחד על השינויים בזכויות העמיתים ותדוח

 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2015  2014 2013 

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

 ליוםהעמיתים  זכויות
 1,055,381 1,113,752 1,152,358  בינואר של השנה 1 

     

 40,347 47,790  53,382  תקבולים מדמי גמולים

     

 (37,678) (31,026) (32,539)  תשלומים לעמיתים

 
     

     העברות צבירה לקופה
 4 - -  העברות מקרנות פנסיה

 728 104 *-  העברות מחברות ביטוח
 7,077 5,204 6,683  עברות מקופות גמלה
 29,322 23,414 30,570  עברות בין מסלוליםה

  37,253 28,722 37,131 
     

     העברות צבירה מהקופה
 (103) (483) (562)  העברות לקרנות פנסיה

 (1,962) (2,864) (6,391)  העברות לחברות ביטוח
 (28,249) (30,448) (20,459)  עברות לקופות גמלה
 (29,322) (23,414) (30,570)  עברות בין מסלוליםה
  (57,982) (57,209) (59,636) 
  

   

 (22,505) (28,487) (20,729)  נטו ,צבירההעברות 

 
 על הוצאות לתקופה  הכנסותעודף 

 78,207 50,329 12,079  מועבר מדוח הכנסות והוצאות
     

 ליום  זכויות העמיתים
 1,113,752 1,152,358 1,164,551  של השנהבדצמבר  31

     
 
 ש"ח.אלפי  1-סכום הנמוך מ *
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. םהבאורי
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 על השינויים בזכויות העמיתים לפי מסלולים ותדוח

 
   
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
 
  2015 
  

 מסלול אג"ח  מסלול כללי
 

 מסלול מניות 
 ש"ח אלפי "חש אלפי ש"ח אלפי באור 

 ליום העמיתים  זכויות
 בינואר של השנה 1

 
1,051,467 92,074 8,817 

     
 733 11,159 41,490  תקבולים מדמי גמולים

      
 (264) (3,245) (29,030)  תשלומים לעמיתים

     

     העברות צבירה לקופה
 - - *-  העברות מחברות ביטוח

 148 1,169 5,366  עברות מקופות גמלה
 4,703 13,284 12,583 עברות בין מסלוליםה

  17,949 14,453 4,851 
     

     העברות צבירה מהקופה

 - - (562)  העברות לקרנות פנסיה
 - (330) (6,061)  העברות לחברות ביטוח

 (28) (1,126) (19,305)  עברות לקופות גמלה
 (2,728) (10,379) (17,463) עברות בין מסלוליםה

  (43,391) (11,835) (2,756) 
    
    

 2,095 2,618 (25,442)  נטו ,צבירההעברות 

     
 )הפסדים(עודף הכנסות 

 על הוצאות לתקופה
מועבר מדוח הכנסות 

 והוצאות

 

12,545 (378) (88) 
    

  זכויות העמיתים
 11,293 102,228 1,051,030 של השנהבדצמבר  31ליום 

    
 

 ש"ח.אלפי  1-ם הנמוך מסכו* 
 
 
 



 נתיבי אויר לישראל ,על-עובדי אלל קופת"ג
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 )המשך( דוחות על השינויים בזכויות העמיתים לפי מסלולים

 
   
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
 
  2014 
  

  אג"חמסלול  מסלול כללי
 

 מסלול מניות 
 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי באור 

 ליום העמיתים  זכויות
 בינואר של השנה 1

 
1,018,080   90,325    5,347 

     
 614   6,083   41,093  תקבולים מדמי גמולים

      
 (1)  (2,410)   (28,615)  תשלומים לעמיתים

     

     העברות צבירה לקופה
 - - -  העברות מקרנות פנסיה

 - - 104  העברות מחברות ביטוח
 25  753 4,426  עברות מקופות גמלה
   3,268  9,894 10,252 עברות בין מסלוליםה
  14,782 10,647  3,293 

     
     העברות צבירה מהקופה

 - - (483)  העברות לקרנות פנסיה
 - (779) (2,085)  העברות לחברות ביטוח

 (294)  (3,788) (26,366)  עברות לקופות גמלה
 (728)  (9,527) (13,159) עברות בין מסלוליםה

  (42,093) (14,094)  (1,022) 
    
    

 2,271  (3,447) (27,311)  נטו ,צבירההעברות 

     
על הוצאות  עודף הכנסות 

לתקופה מועבר מדוח 
 הכנסות והוצאות

 

48,220 1,523 586 
    

  זכויות העמיתים
 8,817 92,074 1,051,467 של השנהבדצמבר  31ליום 

    
 
 

 וחות הכספיים.המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהד םהבאורי



 נתיבי אויר לישראל ,על-עובדי אלל קופת"ג
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 )המשך( מסלוליםדוחות על השינויים בזכויות העמיתים לפי 

   
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
 
  2013 
  

 מסלול אג"ח  מסלול כללי
 

 מסלול מניות 
 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי באור 

 ליום העמיתים  זכויות
 בינואר של השנה 1

 
932,916 118,462 4,003 

     
 379 1,259 38,709  תקבולים מדמי גמולים

      
 (4) (6,527) (31,147)  תשלומים לעמיתים

     

     העברות צבירה לקופה
 - - 4  העברות מקרנות פנסיה

 - - 728  העברות מחברות ביטוח
 - - 7,077  עברות מקופות גמלה
 864 4,518 23,940 עברות בין מסלוליםה

  31,749 4,518 864 

     
     העברות צבירה מהקופה

 - - (103)  העברות לקרנות פנסיה
 - (493) (1,469)  העברות לחברות ביטוח

 (176) (4,444) (23,629)  עברות לקופות גמלה
 (347) (23,619) (5,356) עברות בין מסלוליםה

  (30,557) (28,556) (523) 
    
    

 341 (24,038) 1,192  נטו ,צבירההעברות 

     
על הוצאות  עודף הכנסות 

לתקופה מועבר מדוח 
 הכנסות והוצאות

 

76,410 1,169 628 
    

  זכויות העמיתים
 5,347 90,325 1,018,080 של השנהבדצמבר  31ליום 

    
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. םהבאורי
 
 



 יר לישראלנתיבי או ,על-עובדי אלל קופת"ג
 אגודה שיתופית בע"מ

========================== 
 

 באורים לדוחות הכספיים
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 כללי - 1באור 
טוח יכניות גמל, מאושרות על ידי אגף שוק ההון, הבור תהקופה מנהלת מספ .א

 סכון, במשרד האוצר ואשר העיקרית שבהן היא לתגמולים עם פרישה.יוהח
 

על פי תנאי התכנית, ובמגבלות הקבועות בחוק לגבי שחרור כספי תגמולים, זכאי 
זו  את הכספים שנצברו לזכותו. במקרה של פטירה זכות 60בהגיעו לגיל העמית לקבל 

 ין.ימוקנית לשאירים או לנהנים האחרים לפי הענ
 

 תוכניות אחרות המנוהלות במסגרת הקופה כוללות:
 

  .אשר אליה מועברות הפרשות המעביד לפיצויים אישית קרן פיצויים
 

הסכומים הנצברים בה ניתנים למשיכה במגבלות שנקבעו  .)חסכון עצמאי( גמלחסכון 
 בחוק. 

 

דצמבר חודש במהלך חל לפעול בקופה מסלול ללא מניות. ה 2010החל מחודש מאי  .ב
 -"ללא מניות" ל-מסלול מהשונה שם במסגרתו , אושר תיקון לתקנון הקופה 2012

ממשלתיות מהנכסים יושקעו באג"ח  75%לפחות בהתאם לתקנון המסלול, אג"ח.  
ת )לרבות מק"מים(, אג"ח קונצרניות, פיקדונות בבנקים, קרנות נאמנות, המתמחו

בהשקעות אלו, ובהשקעות המותרות על פי ההסדר החוקי אשר הינן מוגדרות כאג"ח 
 ובכפוף לאמור על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 
החל לפעול בקופה מסלול מניות. בהתאם לתקנון המסלול,  2011החל מחודש יוני  .ג

 מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך אחרים. 75%לפחות 
 

, אישר משרד האוצר את עדכון התקנון ובהתאם לכך החלו 2015דש נובמבר במהלך חו .ד
שלושה  ג' לעיל,-, בנוסף לשני המסלולים המתמחים כאמור בסעיפים ב' ולפעול בקופה

 מסלולים חדשים בהתאם למודל החכ"ם:
 

  50עד  -מסלול גמל על. 

  50-60 -מסלול גמל על. 

  ומעלה. 60 -מסלול גמל על 
 .2016החלו לצבור כספים החל מחודש ינואר  שלושת המסלולים

 .4למידע נוסף בנושא החלת המודל החכ"ם ראה דוח דירקטוריון פרק א' סעיף 
 

 הגדרות .ה
 

   -בדוחות כספיים אלה 
 על, נתיבי אויר לישראל, אגודה שיתופית בע"מ.-קופת"ג לעובדי אל -הקופה /האגודה

 .2005 -נסיים )קופות גמל( התשס"ה חוק הפיקוח על שירותים פינ –חוק קופות הגמל 
תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד  – תקנות מס הכנסה

1964. 
 אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. – אגף שוק ההון

 הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר. -הממונה 
 פרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מדד המחירים לצרכן כפי שמ – מדד

 על נתיבי אוויר לישראל בע"מ .-אל – מעסיק
בתקנות מס  כמשמעותם בגילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל, -צדדים קשורים 

ובתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( כללי השקעה החלים על הכנסה 
 .2012-גופים מוסדיים(, התשע"ב

 –כמשמעותם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע  – ןבעלי עניי
2010. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית: א.
 

ערוכים לפי הנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון הדוחות הכספיים  .1
 שבמשרד האוצר. 

 
 קלים חדשים נומינליים.הדיווח הכספי בדוחות אלו הוא בש . 2
 
שיטת הדיווח בדוחות הכספיים ככלל היא לפי בסיס מצטבר, למעט תקבולים  .3

 אשר נרשמים על פי בסיס מזומן.ותשלומים והעברות מהקופה  ופהוהעברות לק
 
 נכסים והתחייבויות:הערכת   .ב 

 כללי: .1

 קביעת השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים 

 

כסי חוב שאינם סחירים, הנמדדים בשווי הוגן דרך דוח הכנסות השווי ההוגן של נ
והוצאות נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. שערי 
ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים 

וטי של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ציט
המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, 
שפורסם על ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי 

 ריבית לגופים מוסדיים. 
 

מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ושערי  2011במרס,  20החל מיום 
מודל מרווח  -ם לשערוך נכסי חוב לא סחירים )להלן ריבית היוון לגופים מוסדיי

הוגן(. מאותו מועד הפסיקה קבוצת שערי ריבית לספק ציטוטים אלו לגופים 
המוסדיים. מודל מרווח הוגן בעיקרו אינו מתבסס על דירוג האשראי של הנכס, 
אלא על חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי החוב 

הנכס הלא סחיר באותם עשירונים, וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון וקביעת 
 הנגזרת ממחירי עסקאות והנפקות בשוק הלא סחיר.  

 
בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון אשר הורה על ביטול המכרז בו זכתה 

 קבוצת מרווח הוגן, פורסם מכרז חדש. 
 

ליטה ועדת , הח2014בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר בחודש ספטמבר 
המכרזים להכריז על מרווח הוגן כזוכה במכרז החדש. כמו כן, צויין במכתב כי על 
לוחות הזמנים להטמעת המודל המעודכן  של מרווח הוגן תצא הודעה נפרדת. 

להעריך את השפעת העדכון הצפוי במתודולוגיה על  הקופהבשלב זה, אין ביכולת 
 .ם תהיה השפעה כאמורהשווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים והא
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

  נכסים והתחייבויות )המשך(:הערכת   ב.

 : להלן כמפורט נכללו 2014-ו 2015, בדצמבר 31 ליום השקעות .2

 :הגדרות נוספות בסעיף זה א. 
-2013-9כהגדרתם בחוזר גופים מוסדיים  -ניירות ערך לא סחירים מורכבים  

22. 

 :שווי מזומנים ב. 
כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות, בין היתר, פקדונות  

לא  ןבהוהתקופה עד למועד מימושם בעת ההשקעה  בבנקלזמן קצר שהופקדו 
 .בשעבוד ותמוגבל ןאינ ואשר שלושה חודשיםעלתה על 

 :אחרים  ג. 
 רם התקבל עד לתאריך הדיווח.דיבידנד שהוכרז וט -   דיבידנד לקבל 

   

ריבית והפרשי הצמדה של אגרות חוב סחירות  -   ריבית לקבל
וטרם עבר יום התשלום עד  EX-לאחר יום ה

 לתאריך הדיווח.
   

 נכללות לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך   -   יתרות הצמודות למדד 
 הדיווח.

   

 יתרות הנקובות במטבע      
 צמודות לשער  חוץ או

 מטבע חוץ

 לפי השער היציג הידוע לתאריך הדיווח. -  

 

 :ניירות ערך סחירים ד. 
 ניירות ערך סחירים

 בארץ
העסקים בבורסה ליום  השער שפורסםלפי  -

  האחרון למועד הדיווח.
   

 סחירים ערך ניירות
 "לבחו

 העסקים ביום ,הערך לנייר שנקבע שערה לפי -
"ל בחו בבורסהאריך הדיווח, בישראל לת האחרון

 החליפין שערי ולפי נסחר הוא בו מוסדר בשוק או
 .הדיווח תאריךיום העסקים האחרון בל היציגים

 
  להשקעות קרנות

 בנאמנות משותפות

 ביום הערך, לנייר שנקבע הפדיון שער לפי -

בישראל לתאריך הדיווח,  האחרון העסקים
 .בבורסה או בשוק מוסדר בו הוא נסחר
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

  נכסים והתחייבויות )המשך(:הערכת   ב.

 )המשך( :להלן כמפורט נכללו 2014-ו 2015, בדצמבר 31 ליום השקעות .2

 :ניירות ערך בלתי סחירים . ה

 - קונצרניות אגרות חוב 
 

 בהתאם למודל השערוך שנקבע ע"י החברה
 הזוכה במכרז.

ועדת השקעות  כאשר ישנן  בהתאם להחלטת
אינדיקציות לכך ששווי הנייר חורג משמעותית 
מהשווי המתקבל לפי אחת מהחלופות לעיל או 
שלא ניתן להעריכו באמצעות אחת מהחלופות 

 לעיל.
   

 חוזים עתידיים לא   
 סחירים 

 

- 
 

נכללים ע"פ שוויה ההוגן של כל עסקה, אשר 
הנכס מוצגת כהפרש בין השווי המהוון של 

העתידי בקיזוז ההתחייבות העתידית בגין 
העסקה. יתרת זכות הנובעת מעודף ההתחייבויות 
העתידיות על הנכסים העתידיים מוצגת בסעיף 

 זכאים ויתרות זכות.
   

בהתאם לציטוט מהמוסד הפיננסי האורז או  - ניירות ערך מורכבים 
 ממנפיק הנכס.

   
 פיננסי מוסד של או הקרן של לדיווחים בהתאם -  השקעהקרנות 

קרנות .לפחות לשנה אחת שמתקבלים, מוכר
 שנרכשו בשנת הדוח מוצגות לפי עלות.

 
ידי החברה -בהתאם למודל השערוך שנקבע על - פקדונות והלוואות

  הזוכה במכרז.
 

  תיקי הלוואות למשתכנים
    

 

הקופה נוהגת לטפל במכלול תיקי המשכנתאות  -  
אחת, הנושאת תשואה לפדיון שנרכשו כחבילה 

 בשיעור שנקבע לכל תיק.
 

 - מניות לא סחירות
 

או שווי  מוצגות בהתאם להחלטת ועדת השקעות
  מומחה

 שהופחתה על פי  בהתאם להערכת מומחה  - אופציות לא סחירות
 .ועדת השקעות החלטת 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

  יבויות )המשך(:נכסים והתחיהערכת ב. 

 )המשך( : להלן כמפורט נכללו 2014-ו 2015 בדצמבר 31 ליום השקעות .2

  רכוש קבוע  .ו   
ניכוי ב הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות,  פרטיי   

הפחת מחושב בשיעורים  פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים  שנתיים שווים על בסיס

 בנכס, כדלקמן:
 

  %    
   

 6-20  ריהוט וציוד משרדי
 15-33  מחשבים וציוד היקפי

 33  שיפורים במושכר
 

 מעביד -התחייבות בשל סיום יחסי עובד    .    ז

חלק מהעובדים בקופה הם תחת סעיף  – התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד
 14שאינו תחת סעיף מעביד  -התחייבות הקופה בשל סיום יחסי עובד. חלק מ14

מחושב על בסיס שכרם האחרון של העובדים ליום המאזן ובהתאם לחוק פיצויי 
פיטורין, ומכוסה על ידי תשלומים שוטפים לקרן פנסיה, לחברות ביטוח בגין 

 פוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל.
הפנסיה, בביטוחי מנהלים ובקופות גמל כאמור אינם  הסכומים שנצברו בקרנות

ההתחייבות המוצגת  כלולים במאזן מאחר ואינם בשליטה ובניהול של הקופה.
 במאזן משקפת את יתרת ההתחייבות שאינה מכוסה כאמור לעיל .

  שימוש באומדנים   .      ח

ההנהלה  בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת     
המשפיעים על הנתונים המדווחים של הנכסים  להשתמש באומדנים ובהערכות

. התוצאות בפועל וההתחייבויות וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח
 אלה. עשויות להיות שונות מאומדנים

 
  :והיורו הדולר ישיעורי השינוי במדד ובשער   .   ט

  
 5 1 0 2 4 1 0 2 3 1 0 2 

     
    במדד  )ירידה(יהישיעור העל

 1.91 (0.1) (0.90) המחירים לצרכן )לפי מדד ידוע(

    בשער החליפין העלייה )ירידה(שיעור 
 (7.02) 12.04 0.33 הדולר של ארה"בשל 

      שיעור העלייה )ירידה( בשער 
 (2.82) (1.2) (10.1) החליפין של היורו
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  החייבים ויתרות חוב -  3 אורב
 
 2015 בדצמבר 31ליום  

 כללי מאוחד 
 ש"ח אלפי 
   

 560 560 לקבלודיבידנד  ריבית
 155 155 הוצאות מראש

 40 - * יתרות בין מסלולים

 755 715 ך הכל חייבים ויתרות חובהס
 
 
 2014 בדצמבר 31ליום  

 כללי מאוחד 
 ש"ח אלפי 
   

 526 526 לקבלודיבידנד  ריבית
 9,099 9,099 גין מכירה עתידית התחייבות ב

 205 205 הוצאות מראש
 13 - * יתרות בין מסלולים

 9,843 9,830 ך הכל חייבים ויתרות חובהס

  
 * יתרות בין מסלולים קוזזו במאזן המאוחד.

 
  יםחוב סחיר נכסי -4 באור

 
 :מאוחד הרכב .א
 בדצמבר 31ליום  

 2015 2014 
 ש"ח אלפי 
  

 437,044 385,079 משלתיותחוב מ אגרות 
   קונצרניות: חוב אגרות    

 242,536 299,538 שאינן ניתנות להמרה    
 679,580 684,617 יםסחיר נכסי חוב הכל סך 

 
 לפי מסלולים: הרכב .ב

 2014 בדצמבר 31ליום  2015 בדצמבר 31ליום  

 מסלול      
 כללי     

מסלול 
 אג"ח

 מסלול    
 כללי     

 מסלול     
 ח"אג      

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

 68,963  368,081 67,475 317,604 חוב ממשלתיות אגרות 
     קונצרניות: חוב אגרות 

 6,331 236,205 10,165 289,373 שאינן ניתנות להמרה        
 75,294 604,286 77,640 606,977 יםחירס נכסי חוב הכל סך  
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 ים סחיר שאינם חוב נכסי - 5 באור

 
 :המאוחד ההרכב .א

 בדצמבר 31ליום  
 2015 2014 

 ש"ח אלפי 
   :חוב קונצרניות  אגרות

 22,247 18,332 *                                                                    ניתנות להמרהשאינן 

   
 3,774 2,891 פקדונות בבנקים 

 20,062 18,051 אות לעמיתיםהלוו

 89 50 הלוואות לאחרים
   

 46,172 39,324 יםסחיר נכסי חוב שאינם הכל סך

 
 לפי מסלולים: הרכב .ב

 2015 בדצמבר 31ליום  

 מסלול        
 כללי       

 מסלול        
 אג"ח        

מסלול 
 מניות

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 
    ניותקונצרחוב  אגרות    

 - - 18,332 שאינן ניתנות להמרה
 - - 2,891 פקדונות בבנקים    

 437 844 16,770 הלוואות לעמיתים
 - - 50 הלוואות לאחרים

שאינם  נכסי חוב הכל סך    
 437 844 38,043 יםסחיר

 
 2014 בדצמבר 31ליום  

 מסלול        
 כללי       

 מסלול        
 אג"ח        

ל מסלו
 מניות

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 

    קונצרניותחוב  אגרות    
 - - 22,247 שאינן ניתנות להמרה

 - - 3,774 פקדונות בבנקים    
 431 633 18,998 הלוואות לעמיתים
 - - 89 הלוואות לאחרים

שאינם  נכסי חוב הכל סך    
 431 633 45,108 יםסחיר
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  מניות  - 6 באור

 
 בדצמבר 31ליום  מאוחד: הרכבא.  

 2015 2014 
 ש"ח אלפי 

  
 114,905 123,703 סחירות מניות
 4,426 4,791 לא סחירות מניות

 119,331 128,494 הכל מניות סך

 
   

   :לפי מסלולים הרכבב. 
 2014 בדצמבר 31ליום  2015 בדצמבר 31ליום  

 לול מניותמס מסלול כללי מסלול מניות מסלול כללי 
 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 
     

 5,175 109,730 6,617 117,086 סחירות מניות
 35 4,391 39 4,752 לא סחירות מניות

 5,210 114,121 6,656 121,838 הכל מניות סך 

 
  השקעות אחרות – 7 באור

 
 :מאוחד ההרכב     א.
 
 בדצמבר 31ליום  

 2015 2014 

 ש"ח אלפי 
   השקעות אחרות סחירות

 144,255 187,085 תעודות סל
 64,691 34,584 קרנות נאמנות

 1,246 - מוצרים מובנים
 414 819 וכתבי אופציה  אופציות

 222,488 210,606 
   

   השקעות אחרות שאינן סחירות
 27,819     35,614        השקעה קרנות

 159     52     מכשירים נגזרים
 1,058 8 מוצרים מובנים

 370 - כתבי אופציה

 35,674 29,406 
   

 240,012 258,162 השקעות אחרות הכל סך
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 השקעות אחרות )המשך( – 7 באור

 
 הרכב לפי מסלולים     ב.
 

 2015 בדצמבר 31ליום  
  

 מסלול כללי
 

 מסלול אג"ח
 

 מסלול מניות
 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 

    קעות אחרות סחירותהש    
 3,020 19,007 165,058 סלתעודות 

 - - 34,584 קרנות נאמנות
 39 - 780 אופציות וכתבי אופציה 

 200,422 19,007 3,059 
 
 

   

    השקעות אחרות בלתי סחירות
 - - 35,614 קרנות השקעה

 - - 52 מכשירים נגזרים
 - - 8 מוצרים מובנים

 35,674 - - 
 

   
 3,059 19,007 236,096 ך הכל השקעות אחרותס

 
 

 2014 בדצמבר 31ליום  

  
 מסלול כללי

 
 מסלול אג"ח

 
 מסלול מניות

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 
    

    השקעות אחרות סחירות
 2,746 8,218 133,291 סלתעודות 

 - - 64,691 קרנות נאמנות
 - 1,246 - מוצרים מובנים

 13 - 401 י אופציהאופציות וכתב 

 198,383 9,464 2,759 
 
 

   

    השקעות אחרות בלתי סחירות
 - - 27,819 קרנות השקעה

 - - 159 מכשירים נגזרים
 - - 1,058 מוצרים מובנים

 4 - 366 כתבי אופציה

 29,402 - 4 
 

   
 2,763 9,464 227,785 סך הכל השקעות אחרות
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 משך(השקעות אחרות )ה – 7 באור
 
 :מכשירים נגזרים  ג.

 
נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות  להלן סכום החשיפה

 :במאוחד הפיננסיות שנעשו לתאריך הדוח הכספי
 

 בדצמבר 31ליום  

 2015 2014 
 ש"ח אלפי 

   
 30,032 32,103 *מניות

 (4,346) (58,586) **מטבע זר
 
אלפי  1,528ובמסלול המנייתי  ש"חאלפי  30,575ינה חשיפה למניות במסלול הכללי ה *

ובמסלול  ש"חאלפי  29,300החשיפה למניות במסלול הכללי הייתה  –)שנה קודמת  ש"ח
 (.ש"חאלפי  732המנייתי 

 
 **חשיפה למטבע זר הינה במסלול הכללי בלבד.

 
  )מאוחד( רכוש קבוע - 8 אורב
 

 רכוש קבוע הינו במסלול הכללי בלבד. א.
 

 :ההרכב ב.
 בדצמבר 31ליום  

 2015 

 
שיפורים 
 במושכר*

 מחשבים ציוד
 ותוכנות

 וציוד רהוט
 "כסה משרדי

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 
     עלות
 1,456 118 1,257 81 לתחילת השנה יתרה

 21 - 21 - במשך השנה תוספות
 (1,240) (29) (1,198) (13) גריעות השנה

 237 89 80 68 2015בדצמבר  31ליום  יתרה
     

     שנצבר פחת
 1,412 88 1,243 81 נצבר לתחילת השנה פחת

 18 5 13 - במשך השנה תוספות
 (1,240) (29) (1,198) (13) גריעות השנה

 190 64 58 68 2015בדצמבר  31ליום  יתרה
     

 47 25 22 - 2015בדצמבר  31מופחתת ליום  עלות
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  )המשך( )מאוחד( רכוש קבוע -8 אורב
 בדצמבר 31ליום  

 2014 

 
שיפורים 
 *במושכר

 מחשבים ציוד
 ותוכנות

 וציוד רהוט
 "כסה משרדי

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 
     עלות
 1,456 118 1,257 81 לתחילת השנה יתרה

 - - - - במשך השנה תוספות

 1,456 118 1,257 81 2014בדצמבר  31ליום  יתרה
     

     שנצבר פחת
 1,394 82 1,231 81 נצבר לתחילת השנה פחת

 18 6 12 - במשך השנה תוספות
 1,412 88 1,243 81 2014בדצמבר  31ליום  יתרה

     

 44 30 14 - 2014בדצמבר  31מופחתת ליום  עלות

     
 רכוש קבוע הינו במסלול הכללי בלבד.

 
ללא תמורה. שיעור הפחת  על-על ידי חברת אל של הקופה  הקופה הועמדו לרשותהמשרדי       *  

 נהלה. החושב בהתאם להערכת ה
 
 

  זכאים ויתרות זכות - 9 באור
 

 ההרכב
 
 2015 בדצמבר 31ליום  

 מאוחד 
מסלול  

 כללי
מסלול 

 ח"אג
מסלול 

 מניות
 "חש אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 
    

 10 - 601 611 נגזרים התחייבות בגין
 - - 600 600 לשלםהוצאות ספקים ו

 - - 99 99  ** התחייבות לפיצויי פרישה
 - - 55 55 עתודה למחלה **                 

 - - 80 80 **               הפרשה לחופשה
 - - 49 49 מס הכנסה 

 4 36 - - יתרות בין מסלולים *
     
     

 14 36 1,484 1,494 זכות סה"כ זכאים ויתרות
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 )המשך( זכותזכאים ויתרות  - 9 באור

 
 2014 בדצמבר 31ליום  

 מאוחד 
מסלול  

 כללי
מסלול 

 ח"אג
מסלול 

 מניות
 "חש אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 
    

 6 - 284 290 התחייבות בגין נגזרים
 הוצאות לשלםספקים ו

 התחייבות בגין מכירה עתידית
662 662 - - 

 - - 89 89  *** התחייבות לפיצויי פרישה
 - - 45 45                  *עתודה למחלה **
 - - 79 79               *** הפרשה לחופשה

 - - 74 74 מס הכנסה 
 2 11 - - יתרות בין מסלולים *

     

     
 8 11 1,233 1,239 סה"כ זכאים ויתרות זכות

 
 לולים קוזזו במאזן המאוחד.יתרות בין מס *
 

בדצמבר  31-הטבות סוציאליות לעובדים חושבו על פי הערכת אקטואר לתאריך ה **
2014 . 

בדצמבר  31-הטבות סוציאליות לעובדים חושבו על פי הערכת אקטואר לתאריך ה*** 
2013 . 

 
 דמי ניהול - 01 באור

 
 ההרכב א. 

 2015 בדצמבר 31ליום  

 מסלול כללי מאוחד 
מסלול 

 ח"אג
מסלול 
 מניות

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי "חש אלפי ש"ח אלפי 
 - - 2,139 2,139 (1) שכר ונלוות    

 - - 626 626 דמי ניהול למתפעל
 - - 234 234 ביטוח נושאי משרה

 - - 240 240 דמי ניהול תיק השקעות
 - - 996 996 נטו מקצועיות

 דמי גמולים לדירקטורים 
 - - 300 300 וחברי ועדות

 - - 187 187 אחזקת משרד ומחשוב
 - - 10 10 שיווק ופרסום

 - - 59 59 ימי עיון, ספרות והכשרה מקצועית
 - - 3  3 אחרות

 1 5 2 8 דמי ניהול תעודות סל
 39 390 (429) - (2)הוצאות ניהול מועמסות 

 40 395 4,367 4,802 סה"כ הוצאות ניהול 

     



 יר לישראלנתיבי או ,על-עובדי אלל קופת"ג
 אגודה שיתופית בע"מ

========================== 
 

 באורים לדוחות הכספיים

 
27 

 )המשך( ולניהדמי  - 10 באור
 2014 בדצמבר 31ליום  

 מסלול כללי מאוחד 
מסלול 

 ח"אג
מסלול 
 מניות

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי "חש אלפי ש"ח אלפי 
 - - 1,995 1,995 (1) שכר ונלוות    

 - - 602 602 דמי ניהול למתפעל
 - - 255 255 ביטוח נושאי משרה

 - - 398 398 דמי ניהול תיק השקעות
 - - 1,003 1,003 נטו מקצועיות

 דמי גמולים לדירקטורים 
 - - 348 348 וחברי ועדות

 - - 249 249 אחזקת משרד ומחשוב
 - - 37 37 שיווק ופרסום

 - - 88 88 ימי עיון, ספרות והכשרה מקצועית
 - - (2) (2) אחרות

 (2)הוצאות ניהול מועמסות 
 דמי ניהול תעודות סל

- 
56 

(366) 
37 

340 
17 

26 
2 

 28 357 4,644 5,029 כ הוצאות ניהול סה"

     
 
 2013 בדצמבר 31ליום  

 מסלול כללי מאוחד 
מסלול 

 ח"אג
מסלול 
 מניות

 "חש אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 
 - - 1,870 1,870 (1) שכר ונלוות    

 - - 575 575 דמי ניהול למתפעל
 - - 325 325 ביטוח נושאי משרה

 - - 371 371 השקעותדמי ניהול תיק 
 - - 1,156 1,156 נטו מקצועיות

 דמי גמולים לדירקטורים 
 - - 459 459 וחברי ועדות

 - - 193 193 אחזקת משרד ומחשוב
 - - 31 31 שיווק ופרסום

 - - 82 82 ימי עיון, ספרות והכשרה מקצועית
 - - *- *- אחרות

 (2)הוצאות ניהול מועמסות 
 דמי ניהול תעודות סל

- 
18 

(474) 
18 

454 
- 

20 
- 

 20 454 4,606 5,080 סה"כ הוצאות ניהול 

 
 .ש"ח.אלפי  1*יתרה מתחת ל 

על נתיבי אויר לישראל בע"מ -חברת אלעובדי הקופה מבוצע ומדווח לשלטונות ע"י  שכר (1) 
. הקופה נושאת הומשולם ישירות לעובדים דרכעל ( -אל–)להלן  )שמשמשת כלשכת שירות(

המשולמות באופן שוטף  אחרות ונלוותויות השכר כולל בגין סיום יחסי עובד מעביד בכל על
מאל על, נבדקות ונרשמות בספרי מתקבלות חודשיות שוטפות . הודעות חיוב על-לאל

 הקופה.
 

  .הוצאות מועמסות למסלולים מהמסלול הכללי. ראה סעיף ג' -הוצאות ניהול מועמסות  (2) 
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 )המשך( ניהולדמי  - 10 באור

 
 שיעור דמי ניהול מעמיתים ב. 

                                                                             
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

 2015 2014 2013 
 אחוזים 

                        דמי ניהול מסך נכסים:                                                                   
    שיעור דמי ניהול שהקופה 
 2.00 2.00 2.00 רשאית לגבות על פי הוראות הדין 
 שיעור דמי ניהול הממוצע שגבתה  
 המנהלת הקופה בפועל : 

   

 0.47 0.45 0.41 מסלול כללי 
 0.43 0.40 0.40 מסלול אג"ח 
 0.43 0.42 0.40 מסלול מניות  

 
ובמסלול מניות מחושבות על פי החלק היחסי  אג"חניהול במסלול ה הוצאות  .ג

דמי ניהול ) המיוחסות למסלול הכללי בלבדבהוצאות המסלול הכללי בניכוי הוצאות 
. לעניין ובתוספת ד"נ בגין תעודות סל ותשלום למנהלי תיקים חיצוניים( תעודות סל

כ ההון של המסלולים מסלול, המחולק בסה"הזה, החלק היחסי הינו יחס ההון של 
 המאוחדים.

 
  הוצאות ישירות – 11 באור

 
 מאוחד מסלול 

 רבדצמב 31ביום  שהסתיימה לשנה 
 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
 ש"ח אלפי 

 
שיעור מתוך סך הנכסים לתום 

 שנה קודמת

      
 **0.05 **0.05 0.07 **513 **552 843 ערך קניה ומכירה של ניירות עמלות

 **0.01 **0.01 0.01 **73 **80 74 מי שמירה ניירות ערךד
       עמלות ניהול חיצוני:

 0.03  0.05  0.06 307 518 655 בגין השקעה בקרנות השקעה 
בגין השקעה בנכסים מחוץ 

 לישראל
649 1,111   728    0.05    0.10 0.07 

 בגין השקעה בנכסים בישראל
 באמצעות תעודות סל 

5 25 - -* -* - 

 *- *- 0.01 **21 **28 71 בנקאיות  עמלות
  0.16 0.21 0.20 1,642 2,314 2,297 הוצאות ישירותסה"כ 

 
  %0.01*יתרה מתחת ל 
 ** מויין מחדש.
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 )המשך(הוצאות ישירות  – 11 באור
 מסלול כללי

 רבדצמב 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
 ש"ח אלפי 

 
סך הנכסים לתום ור מתוך שיע

 שנה קודמת

 0.05 0.05 0.07 **447 **492 790 ערך קניה ומכירה של ניירות עמלות      
 *- *- 0.01 **56 **67 72 דמי שמירה ניירות ערך

       עמלות ניהול חיצוני:
 0.03  0.05  0.06 307 518 655 בגין השקעה בקרנות השקעה 

בגין השקעה בנכסים מחוץ 
 *לישראל

630   1,097  723    0.06    0.11 0.08 

 בגין השקעה בנכסים בישראל
 באמצעות תעודות סל

5 20 - -* -* - 

 *- *- 0.01 **18 **28 65 בנקאיות  עמלות
  0.16 0.21 0.21 1,551 2,222 2,217 הוצאות ישירותסה"כ 

  %0.01*יתרה מתחת ל 
 מויין מחדש.** 

 מסלול אג"ח
 רבדצמב 31ביום  שהסתיימה לשנה                
 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
 ח"ש אלפי 

 
סך הנכסים לתום שיעור מתוך 

 שנה קודמת

      
 **0.05 **0.06 0.05 **58 **51 44 ערך קניה ומכירה של ניירות עמלות

 **0.01 **0.01 *- **17 **13 2 דמי שמירה של ניירות ערך

       צוני:עמלות ניהול חי
באמצעות  בגין השקעה בנכסים בישראל

 תעודות סל 
- 
 

5 

 

- 
 

- 
 

0.01 

 

- 
 

 *- *- 0.01 **4 **1 6 עמלות בנקאיות

 52 70 79 0.06 0.08 0.06  
  %0.01*יתרה מתחת ל 

 **מוין מחדש.
 מסלול מניות

 רבדצמב 31ביום  שהסתיימה לשנה 
 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

 ח"ש אלפי 
 

שיעור מתוך סך הנכסים לתום 
 שנה קודמת

 0.20 0.16 0.10 8 9 9    ערך קניה ומכירה של ניירות עמלות      

 - - *- ***- ***- **- דמי שמירה של ניירות ערך   
       עמלות ניהול חיצוני:
 0.12 0.25 0.22 5 14 19  למחוץ לישראבגין השקעה בנכסים 

  - - *- *** (1)  ***(1) **- עמלות בנקאיות

 28 22 12 0.32 0.41 0.32  
 0.01%*יתרה מתחת ל 

 .ח"שאלפי  1** יתרה מתחת ל
 *** מוין מחדש.
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 תשואות מסלולי השקעה – 12 באור
 

 תשואה שנתית נומינלית ברוטו

 2011 2012 2013 2014 2015 מסלול

תשואה ממוצעת 
 -נומינלית ברוטו ל

 שנים 5
 באחוזים

 4.70 (1.52) 9.95 8.59 5.33 1.61 כללי      
 1.81  2.79 2.61 1.51 2.13 0.03 אג"ח
 3.56 (12.03) 3.32 14.91 10.94 1.00 *מניות

               
           התשואה הממוצעת הנומינלית        .2011המסלול החל את פעילות במהלך חודש יוני  * 

 .וחצי  שנים ארבעלברוטו הינה 
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים – 13 באור
 
למיטב ידיעת הקופה, הגופים הבאים הינם צדדים קשורים לקופה: מנהלי תיקי  .א

השקעות  נשואה "אקסלנס ההשקעות )ביחס לתיקים המנוהלים על ידם( היינו חברת
"( או אמבן)להלן: " בע"מ אמבן ניהול השקעות -ואי.בי.אי  בע"מ" )להלן: "אקסלנס"(

ויותר מאמצעי השליטה במנהלי ההשקעות או מי שנשלט על ידם  20%-מי שמחזיק ב
והגופים הקשורים אליהם כחלק מקבוצת המשקיעים כמוגדר בדין, כל הדירקטורים 

או יותר  20%וכן כל החברות בהן מחזיק מי מהדירקטורים )ככל שקיימות כאלה( 
   .מהון המניות או מסוג מסוים של אמצעי שליטה

הנכסים בתיק ההשקעות הסחיר בקופה נוהלו ע"י בתי השקעות מרבית  2014בשנת  .ב
 .אמבןואקסלנס "  ,דש"( -מיטב)להלן:" ניהול תיקיםדש -מיטבחיצוניים: 

, בית ההשקעות מיטב דש  29.12.2014בקופה הוחלף ביום הליך תחרותי לאחר שבוצע 
 אמבן .  , חברתבמנהל תיקים חדש

מיליון ש"ח מנכסי הקופה מנוהלים ע"י  359-כח על המצב הכספי הדונכון לתאריך 
נכון לתאריך אמבן )מיליון ש"ח מנכסי הקופה מנוהלים ע"י  355-אקסלנס וכ
מיליון  315-מיליון ש"ח מנכסי הקופה מנוהלים ע"י אקסלנס וכ 345-כ 31/12/2014

 .( אמבןש"ח מנכסי הקופה נוהלו ע"י 

נושאי משרה עומדת על סך ודירקטורים ל הלוואות שניתנויתרת  ה ,נכון לתאריך הדוח .ג
 .(ח"שאלפי  336 2014 –)ב  .ש"חאלפי  99 -של כ

 :יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ד

 
 
 
 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  
 2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 - 2,970 מניות
  3,218 תעודות סל

 - 4,352 מזומנים  ישוו
 - 12,658 ח"אג

 23,198  
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים – 13 באור
 

 קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות .ה
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום                  

 2015 2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

    הוצאות שכר ונלוות של המנהל הכללי  
 400 474 481 של הקופה 

 371 398 240 דמי ניהול מנהלי השקעות    
 323 255 234 פרמיה בגין ביטוח דירקטורים 
 459 348 300 גמול לדירקטורים  וחברי ועדות 
 68 80 49 ונושאי משרה השתלמויות דירקטורים 
 1,621 1,555 1,304 סה"כ הוצאות בגין נושאי משרה 

 
 

 )מאוחד( הוצאות מיסים - 14 באור
 
בהתאם לכך . 2016בדצמבר  31עד ליום כקופת גמל אושרה לצרכי מס הקופה  .א

ות מסוימות בהן עמדה יפטורות הכנסות הקופה ממיסים על הכנסה, בכפוף להתנ
 הקופה.

 
 הוצאות המס הרכב .ב

 
 
  והתקשרויות התחייבויות תלויות - 15 אורב

מטיל התחייבות על הקופה, בנסיבות שפורטו בחוק,  1958 -חוק הגנת השכר התשי"ח  .א
ם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים בגין חובות של מעבידים לעובדיה

לתאריך הוצאת הדוחות הכספיים לא ידוע לקופה על פיגורים בהעברת לקופה. 
 תשלומים כאמור לעיל. 

 

אלפי ש"ח נכון  22,535לקופה ישנה התחייבות להשקעה בקרנות השקעה בסך של  .ב
 אלפי ש"ח(. 13,940לתאריך המאזן )שנה קודמת 

 
 

 לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31 יוםב 
 2015 2014                     2013                     

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 
    

 298 247 676 שנוכה במקור בחו"ל מדיבידנד
    

 676 247 298 



לישראלאוירנתיביאל-על,לעובדיג IIקופת
מ IIבעשיתופיתאגודה

----------------------------------------------------

 ) Certification (הצהרה

 :כיJפצחיילם/קובי /אגי
המצהיר)(שם

אגדוח!ןישוא!ןאויונתיבי /!ן I(א!ןובדי I(!ןתגמו!ןיפקופתהשנתיהדוחאתסקרתי . 1

 .) IIהדוח II :(להלן 2015לשנת ) IIהגמל"קופת :(להלן/מ jI/בשיתופית

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

העמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסותולתקופותלימיםהגמלקופתשל

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהגמלבקופותואחריםאני . 4

;וכן-גמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילצורךונהלים

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

עללידיעתנומובאהגמל,לקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטגמל,בקופתאחריםידי

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,

עלהממונהולהראותמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

ההון;שוק

והצגנוהגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

התקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואת

;וכן-הערכתנועלבהתבססבדוח,המכוסה

במהלךשאירעכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

מהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעבדוח,המכוסההתקופה

;וכן-הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתהבקרהעל

לדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהגמלבקופתואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהדירקטוריון,שלהביקורתולוועדת

 :הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

לעבהלרשום,הקופהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

;וכן-הגמללקופתהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם

עובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

הנוגעכספידיווחעלהקופהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחרים

הגמל.לקופת

דין.כלפיאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

b ((ל\ ~ 
תאריך

 13 24/3/16טיןטה



לישראלאוירנתיביאל-על,לעובדיג 11קופת
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----------------------------------------------------

 ) Certificationוהצהרה

 :כיJנצהיי /קניסטרארז /אני
המצהי,)(שם

אגדות!וישדא!ואוידנתיבי /!ו jIא!וובדי jI!ותגJנ!וויםקופתשלהשנתיהדוחאתסקרתי . 1

 .) IIהדוח II :(להלן 2015לשנת ) IIהגמל"קופת :(להלן נjI /J/בשיתופית

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותידיעת,יעלבהתבסס . 3

העמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסותולתקופותלימיםהגמלקופתשל

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהגמלבקופותואחריםאני . 4

וכן- iגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילצורךונהלים

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהגמל,לקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 iהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטגמל,בקופת

כספ,ידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

שהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 iההוןשוקעלהממונהולהראותמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספיים

אתוהצגנוהגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

התקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- iהערכתנועלבהתבססבדוח,המכוסה

במהלךשאירעכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

מהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעבדוח,המכוסההתקופה

וכו- iהגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתהבקרהעל

לדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהגמלבקופתואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהדירקטוריון,שלהביקורתולוועדת

 :הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

לרשום,הקופהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספ,ידיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן- iהגמללקופתהנוגעכספימידעעלולדווחלסכםלעבד,

עובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

הנוגעכספידיווחעלהקופהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחרים

הגמל.לקופת

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

L ו>h> \כ. __\ ~'"'.;( ~ ___ _ 
מנכ"ל-קניסטר ~ •תאריך

 Z4/3/16 12טייטה



לישראלאוירנתיביאל-על,לעובדיקופת"ג
בע"משיתופיתאגודה

----------------------------------------------------

כספיםמנהל-לםקוביח IIרותאריך

כספידיןןחעלהפנימיתהבסרהבדברןההנהלההדירסטןריןןדןח

אגודהלישראלאויר,נתיביעלאללעובדיתגמוליםקופתשלהדירקטוריון,בפיקוחההנהלה,

דיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית ) IIהקופה II :(להלןמ IIבעשיתופית

לדירקטוריוןביטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההקופהשלהפנימיתהבקרהמערכתכספי,

בהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלה

התכנוןרמתבטיבתלותללאההון,שוקעלהממונהוהוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכללי

הינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכךמובנות,מגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכלשלהן,

כספי,דוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביות

עסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה

בנוסף,מהימנים,החשבונאייםוהרישומיםמוגנים,הנכסיםההנהלה,להרשאותבהתאםמבוצעות

אפקטיבייםוהתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה

פנימית,בקרהנהליביצועלרבותביצוע, ) monitor (ומנטרים

הקופהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

שלהפנימיתהבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2015בדצמבר 31ליוםכספידיווחעל

 ,) COSO) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionה-

שלהפנימיתהבקרה , 2015בדצמבר 31ליוםכי believes) (מאמינהההנהלהזו,הערכהעלבהתבסס

אפקטיבית,הינהכספידיווחעלהקופה

 ;..--~ ____(חתימה)דהאןיוסף :הדירקטוריוןר IIיו

-+---'יIי-'7" ~_(חתימה)קניסטרארזד IIעול IIמנכ

 __-+-1-'-+-+ _(חתימה)לםקוביח IIרוכספיםמנהל

ב3Y\C o\ :הדוחאישורתאריך
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שללעמיתיםהמבקרהחשבןןרןאהדןח

/מ I)Iבשיתופיתאגדוח 7ישדא 7אוידנתיבי / 17(7אובדי l7(תגמ7ןיסקופת

כספידיןןחעלפנימיתבקרה

אוידנתיבי / 7JJ 7אובדי JJ7תגמ7ןיסקופתשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

קריטריוניםעלבהתבסס , 2015בדצמבר 31ליוםהקופה)-(להלן מ// JJבשיתופיתאגדוח 7ישדא 7

 Committee of Sponsoringה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעו

Organizations of the Treadway Commission להלן)-COSO (. יס 7תגמוקופתשלההנהלה

JJ7 7 7אובדיJJ / בשיתופיתאגדוח 7ישדא 7אוידנתיביJJ //לקיוםאחראיםהקופה)-(להלן מ

דיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללתהקופה,שלכספי

עלבהתבססהקופהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו .המצורף

ביקורתנו.

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversightה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

Board בארהII רואילשכתידיעלאומצו,אשרכספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב

להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעלבישראל.חשבון

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינות,מכלקוימהאםביטחוןשלסבירהמידה

הסיכוןהערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנוהקופה.שלכספי

פנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמהותית,חולשהשקיימת

בהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללה.ביקורתנושהוערךהסיכוןעלבהתבסס

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנולנסיבות.

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

להנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

קופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרההאוצר.במשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונה

סבי,רבפירוטאשר,רשומותלניהולמתייחסים ) 1 ( :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללת

הוצאתם(לרבותהקופהנכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות

הכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 2 (מרשותה)

ושקבלתהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחות

שלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהקופהשלכספיםוהוצאתכספים

 iהקופה
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העברהאושימושרכישה,שלבמועדנילויאומניעהלנביביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 3 (-ו

עלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולההקופה,נכסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבות

 .הכספייםהדוחות

הצנהלנלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובנות,מנבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלנבימסקנותהסקתכן,כמומוטעית.

שלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבנללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכון

 .לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניות

שלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקיימה,הקופהלדעתנו,

בקרהשלהמשולבתבמסנרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2015בדצמבר 31ליוםהקופה

 . COSOידיעלשפורסמהפנימית

 31לימיםהקופהשלהכספייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםנםביקרנו

 2015בדצמבר 31ביוםשהסתיימהבתקופההשניםמשלושאחתולכל 2014ו- 2015בדצמבר

כספיים.דוחותאותםעלמסוינתבלתידעתחוותכלל , 2016במרץ 30מיוםשלנווהדוח

 30גכםד! 6
לפיקוחהנמלפותקברית

מ IIבעשיתופיתאנודה

תארי

16 


	eski
	dirktorion
	hanhala
	kaspi



