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  שפרסם  2017-9-1תיאור עסקי התאגיד בחלק זה של הדוח התקופתי הינו בהתאם לחוזר גופים מוסדיים

 .לניהול קופות גמלעל אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון לחברות  הממונה

  אלא אם צוין אחרת 31.12.2017הנתונים המופיעים בדוח זה נכונים ליום.                                                   

  המנוהלות על ידי  וקרן ההשתלמותלהסרת ספק מובהר, כי התיאור המובא בדוח זה בדבר קופת הגמל

החברה הינו תיאור תמציתי לצורכי הדוח בלבד, כי אין בו כדי ליצור כל התחייבות כלפי עמיתי הקופות 

 והקרנות הנ"ל או צד שלישי כלשהו, וכי התנאים המחייבים את החברה הם רק אלה המפורטים בתקנוני

 .רתו על ידי החברההרלבנטיות ו/או בחוזים הרלבנטיים שנכ השתלמותה ןפת הגמל וקרוק
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 מידע צופה פני עתיד

 

 -ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות ב8 לתקנה בהתאם ערוך" התאגיד עסקי תיאור" פרק

 של מנהלת חברה יןילענ האוצר במשרד וחיסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה שקבע המחויבים ובשינויים 1970

 .החברה על האמורה התקנה הוראות החלת במסגרת, קופת גמל וקרן השתלמות

 לגבי וודאי בלתי מידע הוא זה מידע. עתיד פני צופה מידע, היתר ובין לעיתים כולל" התאגיד עסקי תיאור" פרק

 לתאריך נכון שלה כוונות או החברה של הערכות וכולל הדוח בתאריך בחברה הקיים מידע על המבוסס, העתיד

 בין, זה ממידע המשתמעות או המוערכות התוצאות מן מהותי באופן שונות להיות עשויות בפועל התוצאות. הדוח

 קטעים לזהות ניתן, מסוימים במקרים. להלן 20 בסעיף המפורטים הסיכון בגורמי שיחולו שינויים בשל היתר

 החברה", "מתכוונת החברה", "מעריכה החברה: "כגון מילים הופעת ידי על עתיד פני צופה מידע המכילים

 .אחרים בניסוחים גם יופיע זה מידע כי יתכן אך', וכד" צופה החברה" ",סבורה

 

 החיוניים רבים מקצועיים מונחים מקובלים במסגרתו אשר, רב מקצועי ידע דורשים החברה פעילות תחומי

 נעשה התאגיד עסקי תיאור במסגרת. אלו עסקים על החלות התחיקתי ההסדר והוראות החברה עסקי להבנת

 תוך, שניתן ככל בהיר באופן שבניהולהקופת הגמל וקרן ההשתלמות  ועסקי החברה עסקי את לתאר ניסיון

 .אליהם המתייחס בהיר הסבר בצירוף אלו מקצועיים במונחים הכרחי שימוש

 

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

 הנדרש בהיקף ניתנו החברה שבניהולקופת הגמל וקרן ההשתלמות  ותקנוני האוצר במשרד וחיסכון ביטוח, ההון

 הגורמים ידי על שאושרו או שפורסמו אלו הינם המחייבים הנוסחים, זאת עם יחד. החברה עסקי להבנת

 .לכך המוסמכים

 

 ייעוץ קבלת כלל בדרך תצריך בהם שההתמצאות, מורכבים מסמכים הם ת הגמל וקרן ההשתלמותוקופ תקנוני

 קופת הגמל וקרן ההשתלמות תקנוני של פרשנות מהווה אינו זה פרק. מתאימה מומחיות בעל יועץ מאת פרטני

 קופת הגמל וקרן ההשתלמות לתקנוני רק לפנות יש אלה ולעניינים, וחובותיהם המבוטחים זכויות קביעת לצורך

 .עצמם

 

     .וב המפורטים החוקים לפי ייעוץ מסמך מהווה אינו התאגיד עסקי תיאור
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 עסקיה התפתחות ותיאור החברה פעילות –' א חלק

 עסקיה התפתחות ותיאור החברה פעילות . 2

 החברה. במניות מוגבלת פרטית כחברה 2013 בשנת הוקמה"( החברה"– להלן) מ"בע אינטרגמל קופות גמל   .2.1

 כחברה פועלת החברה"(. האם חברת" – להלן) מ"בע אס.או.אי של מלאה ובשליטה בבעלות בת תחבר הינה

 -ה"התשס( גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק בהתאם קופת גמל וקרן השתלמות של מנהלת

  ."(הגמל קופות חוק" – להלן) 2005

 להלן תרשים מבנה אחזקות של החברה: .2.2

 

               

 

 

         100% 

 

 

 

 

          100% 

 

 

 

 

 

 

י.ד. מור חב'  לחב' מתן היתר שליטה ע"י הקצאת מניות הסכםעל  האםחתמה חברת  2017בנובמבר  15ביום  .2.3

 ג' בדוח הכספי.1ביאור  -. הוגשו מסמכים לרשות שוק ההון לצורך אישור העסקה. ראה השקעות בע"מ

 

 

 עופר סיני

 אס.או.אי בע"מ

 קופות גמל  בע"מ אינטרגמל
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 פעילות תחומי . 3

 :פעילות תחומי בארבעה פועלת החברה 

 קבלת תוך ארוך לטווח חיסכון אפשרותלחוסך  המעניק הקופה - "הקופה"( -)להלן   קופת גמל ניהול  .3.1

גמל  החברה מנהלת את קופת ה .הלעמיתי ביטוחי כיסוי המעניק האינ ההקופ ,שונות מס הטבות

. הקופה  2005 -ה"התשס(, גמל קופות) פיננסייםשירותים  על הפיקוח חוק פי על"אינטרגמל תגמולים " 

 -המוגדרת כ

על כספים שהופקדו בה או בקופת גמל אחרת והועברו אליה, למעט כספים  לחיסכוןכקופת גמל  .1

 . להלן.2כאמור בסעיף 

כספים שהופקדו בה בשל שנות המס שקדמו ויים על לפיצאישית קופת גמל לתגמולים וקופת גמל כ .2

שבה  בלבד או שהועברו אליה מקופת גמל לתגמולים או אישית לפיצויים אחרת 2008לשנת המס 

 , לפי העניין.2008הופקדו כספים לפני 

 קבלת בינוני תוך לטווח חיסכון לחוסך אפשרות המעניק הקופה - "הקופה"( -)להלן  קרן השתלמות ניהול  3.2

 על הפיקוח חוק פי על. החברה מנהלת את קרן ההשתלמות  "אינטרגמל השתלמות" שונות מס הטבות

 .2005 -ה"התשס(, גמל קופות) פיננסייםשירותים 

 ₪אלפי  70 למאפשרת לכל אדם להפקיד כספים בקופה בכל עת )עד לסך ש – ניהול קופת גמל השקעה  3.3

 מנזילות הכספים. וליהנותבשנה( 

מאפשרת להורה להורות לביטוח הלאומי להפקיד  -לילד ארוך טווח חיסכוןניהול קופת גמל להשקעה   3.4

 כספים עבור ילדיו להם הוא זכאי ע"פ תוכנית חיסכון לכל ילד.

 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה . 4

 חברת האם  העמידה לחברה הון עצמי נוסף  שנרשם בדוחות הכספיים כקרן הון.  2017בשנת   

 חלוקת דיבידנדים . 5

 ותיה.יהחברה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מנ 2017בשנת  
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 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות –' ב חלק

 

 -מוצרים ושירותים. 6

וקרן השתלמות,  להשקעה, קופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד, קופת גמל גמוליםת תהחברה מנהלת קופ
 לפי הפירוט הבא:

 
 -המוגדרת כהינה קופת גמל מסלולית,  , (8694 -מס' אוצר ) אינטרגמל תגמולים"" .א

על כספים שהופקדו בה או בקופת גמל אחרת והועברו אליה, למעט כספים  לחיסכוןכקופת גמל  .1

 . להלן.2כאמור בסעיף 

ויים על כספים שהופקדו בה בשל שנות המס שקדמו לפיצאישית קופת גמל לתגמולים וקופת גמל כ .2

שבה  בלבד או שהועברו אליה מקופת גמל לתגמולים או אישית לפיצויים אחרת 2008לשנת המס 

 , לפי העניין.2008הופקדו כספים לפני 

 מסלולים כדלקמן: 7"אינטרגמל תגמולים" כוללת 

 "35אביב -מסלול מניות בישראל עוקב מדד "מניות תל .1

  שנים". 5-10"מדדיות ממשלתיות לטווח של מסלול עוקב מדד  .2

 ממשלתיות".ריבית קבועה מסלול עוקב מדד "שקליות  .3

 ".20מסלול עוקב מדד "תל בונד  .4

 .מזומן, כל נכסי המסלול מושקעים במזומנים או בשווה מזומניםמסלול  .5

 מוגדרים מראש.אחרי שלושה מדדים בשיעורים  מסלול מעורב העוקב .6

 . S&P500מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד  .7

 

 
 מסלולים כדלקמן: 7הינה קרן השתלמות מסלולית  הכוללת   -(8700)מס' אוצר  אינטרגמל השתלמות"" .ב

 "35אביב -מסלול מניות בישראל עוקב מדד "מניות תל .א

  שנים". 5-10לטווח של "מדדיות ממשלתיות מסלול עוקב מדד  .ב

 ממשלתיות".ריבית קבועה מסלול עוקב מדד "שקליות  .ג

 ".20מסלול עוקב מדד "תל בונד  .ד

 .מזומן, כל נכסי המסלול מושקעים במזומנים או בשווה מזומניםמסלול  .ה

 מוגדרים מראש.מסלול מעורב העוקב אחרי שלושה מדדים בשיעורים  .ו

 . S&P500מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד  .ז
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 מסלולים כדלקמן: 6כוללת ה השקעהלהינה קופת גמל  (7957מס' אוצר ) "אינטרגמל קופת גמל להשקעה " .ג

 "35אביב -מסלול מניות בישראל עוקב מדד "מניות תל .1

  שנים". 5-10"מדדיות ממשלתיות לטווח של מסלול עוקב מדד  .2

 ממשלתיות".ריבית קבועה מסלול עוקב מדד "שקליות  .3

 ".20עוקב מדד "תל בונד  מסלול .4

 .מזומן, כל נכסי המסלול מושקעים במזומנים או בשווה מזומניםמסלול  .5

 . S&P500מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד  .6

 

 הינה קופת גמל להשקעה (9113מס' אוצר ) " חיסכון ארוך טווח לילד "אינטרגמל קופת גמל להשקעה .ד

 מסלולים כדלקמן: 5כוללת חיסכון לילד ה

 הלכה.מסלול  .1

  שריעה.מסלול  .2

 חוסכים המעדיפים סיכון בנוני. מסלול .3

 .מוגבר סיכון המעדיפים חוסכים מסלול .4

 .מועט סיכון המעדיפים חוסכים מסלול .5

 

 

 מידע ונתונים: .ה

 

 :2017לשנת  "אינטרגמל קופות גמל בע"מ"המנוהלות ע"י חב' הקופות  להלן מידע נוסף עבור

גמל קופת  קרן השתלמות קופת גמל 

 להשקעה

קופת גמל 

להשקעה 

לחסכון 

 ארוך טווח

 לילד

 כ"סה

      מספר עמיתים:

 86,121 85,633 308 149 31 פעילים

 3,464 3,258 54 78 78 לא פעילים

      

      :חשבונות עמיתים מספר

 86,224 85,633 388 171 32 פעילים

 3,558 3,258 58 98 144 פעילים לא

      

      (:מנוהלים, נטו )באלפי ש"חנכסים 
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 124,379 109,728 8,871 3,931 1,849 פעילים

 15,144 3,154 3,441 2,495 6,054 פעילים לא

      

      (:)באלפי ש"ח נתונים תוצאתיים

מצטרפים דמי גמולים משונתים עבור 

 חדשים

0 0 0 0 0 

 122,920 109,229 10,342 2,310 1,039 תקבולים מדמי גמולים

 0 0 0 0 0 תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים

 4,146 430 - 1,232 2,484 העברות צבירה לקופה/קרן

 1,038 193 - 350 495 העברות צבירה מהקופה/מהקרן

      :תשלומים

 1,337 80 1,092 237 8 פדיונות

עודף נכנסות )הפסדים( על הוצאות 

 הקופה

332 302 425 3,496 4,555 

      

      דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:

 57 - 21 15 21 פעילים ולא פעילים

      

 - - - - - דמי ניהול מהפקדות )באלפי ש"ח(:

      

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 

 )באחוזים(:

     

  - 0.09 0.22 0.29 פעילים

  - 0.29 0.26 0.26 פעילים לא

      

שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות 

 )באחוזים(:

- - - - - 

שיעור הוצאות ישירות ממוצע 

 )באחוזים(:

     

 49 39 6 2 2 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך
 

 :2017בשנת  להלן מידע בדבר עמיתים לא פעילים

קופת גמל  קרן השתלמות קופת גמל 

 להשקעה

 כ"סה

  - - - חשבונות מנותקי קשר )*(:

     

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

 :)המשך( 2017נתונים אודות פעילות בתחום קופות הגמל וקרנות פנסיה בשנת 
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 11 - - 11 מספר חשבונות

 303 - - 303 (ח"ש באלפי) נטו, מנוהלים נכסים

 1 - - 1 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

  - - 0.35 שנגבושיעור דמי ניהול ממוצע 

קופת גמל  קרן השתלמות קופת גמל 

 להשקעה

 כ"סה

     מספר עמיתים:

 151 55 68 28 פעילים

 62 1 30 31 לא פעילים

     

     :חשבונות עמיתים מספר

 179 58 89 32 פעילים

 112 1 37 74 פעילים לא

     

     (:נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח

 6,441 2,564 2,270 1,607 פעילים

 3,915 71 899 2,945 פעילים לא

     

     (:)באלפי ש"ח נתונים תוצאתיים

 4,025 2,576 969 480 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 3,683 2,632 814 237 תקבולים מדמי גמולים

 2,632 2,632 - - תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים

 5,501 - 1,770 3,731 העברות צבירה לקופה/קרן

 22 - 22 - העברות צבירה מהקופה/מהקרן

     :תשלומים

 48 - 35 13 פדיונות

 51 2 35 14 עודף נכנסות )הפסדים( על הוצאות הקופה

     

     דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:

 14 - 5 9 פעילים ולא פעילים

     

 - - - - דמי ניהול מהפקדות )באלפי ש"ח(:

     

     שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים(:

  0.01 0.18 0.21 פעילים

  0.03 0.19 0.15 פעילים לא

     

 אין חשבונות מנותקי קשר. - 2017)*( בשנת  

 :2016נתונים אודות פעילות בתחום קופות הגמל וקרנות פנסיה בשנת 
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  - - - )באחוזים(:שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות 

     שיעור הוצאות ישירות ממוצע )באחוזים(:

 - - - - עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 

 

 :2016בשנת  להלן מידע בדבר עמיתים לא פעילים

קופת גמל  קרן השתלמות קופת גמל 

 להשקעה

 כ"סה

  - - - חשבונות מנותקי קשר )*(:

     

 8,000ביתרה של עד  -חשבונות לא פעילים 

 ש"ח :

    

  - 14 27 מספר חשבונות

  - 47 49 (ח"ש באלפי) נטו, מנוהלים נכסים

  - - - דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

  - 0.35 0.35 שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו

 

 אין חשבונות מנותקי קשר. - 2016)*( בשנת 
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 :2015נתונים אודות פעילות בתחום קופות הגמל וקרנות פנסיה בשנת 

 כ"סה קרן השתלמות קופת גמל 

    מספר עמיתים:

 14 12 2 פעילים

 2 0 2 לא פעילים

    

    :חשבונות עמיתים מספר

 15 13 2 פעילים

 4 0 4 פעילים לא

    

    (:נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח

 1,186 609 577 פעילים

 4 0 4 פעילים לא

    

    (:)באלפי ש"ח נתונים תוצאתיים

 158 157.64 0.15 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 204 174 33 תקבולים מדמי גמולים

 957 408 549 העברות צבירה לקופה/קרן

 0 0 0 העברות צבירה מהקופה/מהקרן

    :תשלומים

 0 0 0 פדיונות

 (63) (32) (31) נכנסות )הפסדים( על הוצאות הקופהעודף 

    

    דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:

 2 1 1 פעילים ולא פעילים

    

 0 0 0 דמי ניהול מהפקדות )באלפי ש"ח(:

    

    שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים(:

  0.23 0.25 פעילים
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  0 0.04 פעילים לא

    

 0 0 0 שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות )באחוזים(:

    שיעור הוצאות ישירות ממוצע )באחוזים(:

 0.01 0.005 0.005 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 

 

 :2015בשנת  להלן מידע בדבר עמיתים לא פעילים

 כ"סה קרן השתלמות קופת גמל 

  - - חשבונות מנותקי קשר )*(:

    

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

 4 - 4 מספר חשבונות

 3.75 - 3.75 (ח"ש באלפי) נטו, מנוהלים נכסים

 - - - דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

  - 0.04 שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו

 

 אין חשבונות מנותקי קשר. - 2015)*( בשנת 
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 בהתאם להוראות דין החלות עליה: בדבר שיעורי דמי ניהול שרשאית החברה לגבות מידע להלן .ו

קופת גמל  קרן השתלמות קופת גמל 

 להשקעה

קופת גמל 

להשקעה 

לחסכון ארוך 

 לילד טווח

 

שיעור דמי ניהול שרשאית החברה לגבות 

 לפי הוראות הדין )באחוזים(:

    

 1.05%עד  פעילים

מהצבירה +עד 

 מההפקדה 4%

 2%עד 

 מההפקדה

 1.05%עד 

 4%מהצבירה +עד 

 מההפקדה

דמי ניהול 

אינם נגבים 

מעמיתי הקופה 

אלא מהמוסד 

 לביטוח לאומי.

     לא פעילים:

 0.1%עד  מנותקי קשר

 מהצבירה

 0.1% עד

 מהצבירה

 0.1%עד 

 מהצבירה
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 תחרות.  7

לאחר רפורמת בכר התרבו מספר הגופים החוץ בנקאיים הפועלים בתחום, ובנוסף גופים שונים בשוק ההון 

שלהם היו קיימות פעילויות משיקות, החליטו להשקיע משאבים בתחום הגמל מתוך מגמה להשתלב בו. 

הביטוח  התחרות בתחום הגמל עברה שינוי מהותי משליטה כמעט מוחלטת של בנקים לתחרות בין חברות

ובתי השקעות פרטיים. מיזוגים בין חברות גמל  ורכישת גופים קטנים, מובילים לצמצום מספר המתחרים 

בשוק. כמו כן, הרגולציה הולכת ומכבידה על הגופים, בדרישות ההון העצמי הגבוהות, עלויות התפעול 

החברה "המאבק על ליבו" והמחשוב הגבוהות מחד ובהפחתה בדמי הניהול המקסימאליים, מאידך. להערכת 

של העמית מתרכז בדמי הניהול אשר הולכים ותופסים מרכיב משמעותי בהחלטת הלקוח וביכולת להעניק 

כספי . התחרות הגוברת בדמי הניהול ובתשואות מביאה לניוד 24/7ללקוח שרות דיגיטלי זמין ואיכותי 

לחה הקריטיים של החברה להערכת העמיתים בין הגופים המוסדיים בשוק. לפרטים אודות גורמי ההצ

 להלן. 11החברה, ראה סעיף 

 לקוחות. 8

 
בעקבות השינויים בחקיקה ועקב התחרות בשוק גדלה המודעות לתחום החיסכון הפנסיוני בקרב החוסכים, 

 .לניוד כספי החסכונות הציבור הרחב בוחן את האפשרויות .העמיתים והמעסיקים המפקידים עבור עובדיהם

 מספר רב יותר של חשבונות עמיתים מועברים ממוצר פנסיוני אחד למשנהו. ו

 מידע נוסף:

 :שיעור הפדיונות מהצבירה הממוצעת

       0.08% – אינטרגמל תגמוליםקופת 

   0.12% –השתלמות  קופת אינטרגמל

 0.15% –קופת גמל להשקעה 

 0%  -חיסכון ארוך טווח לילד  –קופת גמל להשקעה 

 

 -ממוצע עמיתים )בשנים(גיל 
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 32 -קופת גמל להשקעה   38 –קרן השתלמות                  42 – תגמוליםקופת 

  -וותק ממוצע )בשנים( 

   0.8 –קרן השתלמות                     1.2–קופת גמל 

 

 

 

 מידע נוסף ברמת כלל החברה –' ג חלק

 מגבלות ופיקוח החלים על החברה .א
 

 החברה  פעילות על החלות עיקריות חוק הוראות

 בחוזרים של או חוקים, תקנותב הנקבעים יותרגולטור הוראות של ארוכה לשורה כפופה הגמל קופות פעילות

 ההשקעות על ביצוע אופן את היתר בין הכוללים 'נושאים של ארוכה שורה והמסדירים ההון שוק על הממונה

 ניהול ,ניהול ודמי עמלות ,הון הלבנת ,עמיתים זכויות ניהול ,תאגידי וממשל רגולציה נושאי ,הגמל קופות ידי

 של חלק פירוט להלן ד. ועו ההון שוק על הממונה, של אכיפה סמכויות   ם עם חירו במצבי עסקית המשכיות

 יש ,החברה הנהלת להערכת ואשר ,הגמל קופות פעילות םחובת חברהה על החלות המהותיות הדין מהוראות

 .ותוצאותיה החברה פעילות על מהותית השפעה להן להיות או עשויות

 

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

 נקבעה הגמל קופות חוק במסגרתפעילות קופות הגמל בישראל.  את ראשית בחקיקה לראשונה מסדיר זה חוק 

 זכות שלעובד ככל, עבורו הכספים את מעבידו יפקיד בה הגמל קופת את לבחור עובד של זכותו לראשונה

 . גמל בקופת שמו על כספים להפקדת

 פנסיית) מינימאלית חודשית הקצב של ראשון רובד להבטיח, היתר בין, נועד הגמל קופות לחוק 3 תיקון 

 :התיקון עיקרי. (מטרה

 חודשי קצבה לסכום עד קצבה למטרת גמל בקופת כספים הפקדת מחייב 3 תיקון - מטרה פנסיית  

 להוראות ובהתאם המדד עליית שיעור לפי, שנה מדי מתעדכן הסכום (ח"ש 3,850 -כ של מינימאלי

 .הוני כתשלום סכומים למשוך רשאי העמית יהא זה חודשי קצבה סכום שיובטח לאחר רק). התיקון

 

 לקצבה גמל קופות של סוגים שני קיימים 2008 בינואר 1 - מה החל : 

 .לתקנונה בהתאם לזכאים קצבה ישירות משלמת אשר גמל קופת -"לקצבה משלמת גמל קופת"

 במישרין ממנה למשוך ניתן שלא גמל קופת -)קופת גמל לחיסכון"( "לקצבה משלמת לא גמל קופת"

 באמצעות אלא, מקרים יוצאי דופן אשר הוגדרו בחוק( למעט) 2008 משנת החלב  שהופקדו כספים

 לקצבה. משלמת גמל לקופת העברתם
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 סכומים לחסוךומאפשרת  לקצבה משלמות לא גמל כקופות פועלת לתגמולים הגמל קופות, 2008 משנת החל

 לקצבה משלמות גמל לקופות בהן שנצברו הסכומים את להעביר העמית על הפרישה במועד. הפרישה לגיל

 , כמפורט לעיל:קצבה קבלה לצורך

 את למשוך אם לבחור יוכל העמית, האמור המזערי הקצבה לסכום מעבר יתרה בחשבונו מצויה אם  

 בקופות שנצברו כספים על. הונית במתכונת או קצבתית במתכונת המטרה לפנסיית שמעבר הכספים

 .הקודמים הכללים יחולו 2007 שנת לתום עד הגמל

 לגבי - הפרישה כספי קבלת אופן על ההחלטה - הפרישה כספי קבלת אופן על ההחלטה מועד דחיית  

 לגיל סמוך תתקבל היא וכעת נדחתה - לעיל כמפורט, המטרה פנסיית הבטחת לאחר שתיוותר היתרה

 .לחוק 3לפני תיקון  קיים שהיה כפי, הפנסיוני החיסכון תחילת עם ולא הפרישה

 לאחרוהן  הפנסיוני החיסכון בתקופת הן ,הפנסיוני החיסכון מכשירי לכל המס כללי איחוד - מס היבט 

 בקופת ובין לקצבה משלמת גמל בקופת בין ,הכספים יחסכו היכן משנה זה אין כלומר .הפרישה גיל

 .זהות יהיו המס הטבות ,לקצבה משלמת לא גמל

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

 י"ע ממס בפטור (1.1.2006 -מ החל שהופקדו) תגמולים כספי משיכת כי נקבע 3' מס תיקון במסגרת

 שלעמית בתנאי – אז וגם) 60 לגיל העמית הגיע לפני תתאפשר לא, לתגמולים גמל בקופת עצמאים עמיתים

 ובאישור קשות רפואיות או סוציאליות עילות של במקרים למעט, (הגמל בקופת לפחות שנים חמש של ותק

 לחול יוסיף 2005 שנת לסוף עד שנעשו עצמאי עמית במעמד לתגמולים גמל בקופת הפקדות על. שומה פקיד

 הצטרפות מיום שנים עשרה חמש כעבור ממס בפטור כספים אותם את למשוך ניתן לפיו, הקודם הכלל

  .הגמל בקופת ותק שנות 5 שלעמית ובתנאי 60 לגיל העמית הגיע עם או, לקופה העמית

 הפקדת בגין מס הטבת לקבל זכאים ואילך 1961 שנת ילידי יהיו 2006 מינואר החל כי בתיקון נקבע כן כמו

 גמל לקופת( מעסיקיהם של מקבילות הפקדות ללא שכירים של הפקדות לרבות) עצמאי במעמד כספים

 -מ יפחת שלא שנתי בסכום קצבתי לאפיק הפקדות של ראשון רובד לכן קודם הפקידו אם רק, לתגמולים

  .תקציבית פנסיה של הסדר להם יש אם או, במשק הממוצע מהשכר 16%

 לא) הוניות גמל בקופות להפקדה הפטורה השכר תקרת בוטלה התיקון במסגרת, שכירים עמיתים לעניין

 קופות סוגי בכל הפטורה השכר תקרת ואוחדה ח"ש 7,200 על 2007 בשנת עמדה אשר (לקצבה משלמות

 .4 כפול במשק הממוצע השכר מכפלת לכדי הגמל

 בדצמבר 31 ליום עד תותרנה לפיצויים מרכזיות לקופות הפקדות כי קובע התיקון, מעבידים עמיתים לעניין

 ובשל 2007 דצמבר בחודש לפיצויים מרכזיות גמל עמיתים בקופות שהיו מעסיקים בגין ורק אך 2010

 שהחל ,היא המשמעות.  2007 דצמבר חודש עבור כספים עבורם שהופקדו מעסיקיםאותם  של עובדים

 .אישית גמל בקופות פיצויים רכיבמ לטובת לפיצויים מרכזיות בקופות ההפקדה בוטלה 2011 משנת

 הכנסה מס פקודת

 לכספים הניתנות המס והטבות גמל קופותל כספים הנובעות מהפקדת המס הטבות נקבעו בפקודה
 .הגמל מקופות המשתלמים
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 8 ותיקון) 14.5.2012 תיקון הפקודה ש - ( 190' מס תיקון) 1961-א"התשכ (חדש נוסח) הכנסה מס פקודת

 לאפשר נועד (לו עקיף כתיקון שנערך 2005 - ה"התשס, (גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק

 הון רווחי על ממס פטור מתן: בתיקון שעוגנו המס יתרונות בין .מס הטבות וליורשיו הפרישה בגיל לחוסך

 מסלולי בין מעבר אפשרות; אחרים השקעה באפיקי מס כאירועי להיחשב שעשויות פעולות ביצוע בעת

, כקצבה הכספים את לקבל העמית בחר בו במקרה הון רווחי על ממס פטור; מס תשלום ללא השקעה

 הרווחים על 15% בשיעור מופחת מס תשלום תוך, מסוימים תנאים ,הקצבה של פעמי חד היוון, ולחילופין

 .העמית של ליורשיו ביחס סמ הטבות בתיקון עוגנו כן כמו; הנומינאליים

 .הגמל קופות באמצעות חיסכון של האטרקטיביות את הגדיל זה תיקון, החברה להערכת

 

 

 2008 -ח"התשס גמל(, קופות בין כספים )העברת (גמל פיננסיים )קופות שירותים על הפיקוח תקנות

להעביר  העמיתים זכויות את מסדירות, (חריגים למעט)1.10.2008 -ה ביום לתוקפן נכנסו אשר, התקנות

 .השונים הפנסיוני החיסכון מוצרי ביןכספים שצברו 

 

 2005- ה"התשס, פנסיוניים( סליקה ומערכת שיווק, פיננסיים )ייעוץ שירותים על הפיקוח חוק

 מוצר לגבי עסקה ביצוע כי קובע והוא, השונות הגמל קופות של וההפצה השיווק את מסדיר זה חוק

 הן השתלמות קרנות. לו ובהמשך פנסיוני משיווק או פנסיוני מייעוץ כחלק רק תיעשה לקוח בעבור פנסיוני

הן  וגם( הפנסיוני השיווק חוק י"ע מוסדרים שלו וההפצה שהשיווק) פנסיוני כמוצר גם שמוגדר מוצר

 השקעות בשיווק, השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת חוק י"ע מוסדרים שלו וההפצה שהשיווק פיננסי כמוצר

 השיווק או/ו הייעוץ כן ועל, ("העיסוק הסדרת חוק" :ולהלן לעיל) 1995- ה"התשנ, השקעות תיקי ובניהול

 י"ע או, הפנסיוני השיווק לחוק בהתאם, פנסיוניים משווקים/יועצים י"ע להתבצע יכול אליהן ביחס

 להפעלת רישיון להעניק הממונה את מסמיך החוק. העיסוק הסדרת לחוק בהתאם, השקעות משווקי/יועצי

 .פעילותה להסדיר וכן פנסיונית מסלקה

 

 2006 - ו"התשס, (הפצה עמלות) ( גמל קופות)פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות

 וכן, פנסיוני ליועץ שרשאית חברה מנהלת לשלםש המקסימאליות העמלות שיעורי את קובעות התקנות

, כן כמו. (הפנסיונים המוצרים של היצרניות) המנהלות החברות מכל אחיד מתגמול ייהנה היועץ כי קובעות

 עמלת שיעור. זהים תשלום תנאי ובעבור זהים יהיו היצרנים לכל לתת היועץ שעל השירות תנאי כי, נקבע

 גמל מקופת כספים העברת לרבות, כספים הפקדת) עסקה ביצוע בגין גמל קופות בגין החודשי ההפצה

 העמית מנכסי 0.25% של עשר השניים החלק על יעלה לא, הגמל בקופת חברות המשך בגין וכן( אחרת

 שאז - 31.12.2005 יום עד שבוצעו מהפקדות שנובעים העמית של צבורים כספים לגבי למעט, הצבורים

 המועד לפני שנצברו כספים לגבי, כן כמו.  0.1% של עשר השנים החלק על יעלה לא החודשי העמלה שיעור

 בנקאי תאגיד  ידי על החוק פרסום ביום נשלטו שלה המנהלת החברה או שהיא, גמל בקופת שהופקדו ל"הנ

 .0.25% של עשר השנים החלק על יעלה לא אלה סכומים לגבי החודשי העמלה שיעור -

 שמכוחו והצווים 2000 -ס"התש, הון הלבנת איסור חוק
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 עמיתים לגבי החלות שונות הוראות קובעים מכוחו שהותקן והצו 2000 - ס"התש, הון הלבנת איסור חוק

, לקוחות זיהוי פרטי רישום בדבר הוראות לרבות, בקופת גמל לתגמולים ובקרן השתלמות עצמאיים

 ניהול חובת, מלקוחות לקבל יש אשר הצהרות, החוק הוראות לביצוע אחראי מינוי, לקוחות פרטי אימות

 .הון הלבנת למניעת לרשות שוטפים ודיווחים חודשיים דיווחים וכן מסמכים שמירת, ממוחשב מאגר

 

 -1963 ג"התשכ, פיטורים פיצויי חוק

 שהופקדו כספים על והגנה גמל בקופות הפיצויים במרכיב להפקדות כללים קובע פיצויי פיטורים חוק

 .והעברה החזרה, עיקול מפני כאמור

 

 ויציאה כניסה חסמי .ב
 

 פעילות על החלות, שונות דין הוראות הם החברה פעילות תחוםב העיקריים והיציאה הכניסה חסמי

 בתחום סוקילע הדרושים, והאישורים ההיתרים, הרישיונות לקבלת הקבועים והתנאים והמגבלות החברה

  .הנדרשים הביטוחי והכיסוי המזערי העצמי ההון בדרישות עמידה לרבות ,הפעילות

 של מנהלת מחברה הנדרש מזערי עצמי הון( )גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות הוראות

 מחברות הון דרישות בעניין 2012-9-2 מוסדיים גופים וחוזר 2012 - ב"התשע, (פנסיה קרן או גמל קופת

 הרגולטוריות בהוראות עמידה החברה להערכת. הפעילות לתחום משמעותי כניסה מחסום מהווים מנהלות

 רבים וכספיים ניהוליים משאבים השקעת מצריכות פנסיה וקרנות גמל קופות לניהול חברה על החלות

 .הפעילות לתחום משמעותי כניסה םחס ומהוות

 

 מתאימות טכנולוגיות מידע מערכות קיום בדמות תפעולי חסם הינו הפעילות לתחום נוסף כניסה חסם

. חוזיים/החוקיים להסדרים התפעול את להתאים, היתר בין, ביכולתן אשר מוצרים פנסיונים לתפעול

  .בו פעיל שחקן ולהיות להיכנס מנת על התחום עם והיכרות מקצועיות נדרשות בנוסף

 

 כמפורט ומרגולציה מתחרות הנובעת הניהול דמי שחיקת לאור, רווחיות חסם מהווה נוסף כניסה חסם

 .חדשים לשחקנים כניסה חסם, החברה לדעת, מהווה הדבר ,לעיל

 

 העברת את המחייב גמל קופות ניהול פעילות סיום למעט משמעותיים יציאה חסמי אין, החברה להערכת

 .ההון שוק על הממונה לאישור הכפופה, אחרת מנהלת לחברה הפעילות

 

 גורמי ההצלחה הקריטיים .ג
 

 להערכת אשרבתחום קופות הגמל   אימוץ מסקנות ועדת בכר וחקיקת שורה של חוקים גרם לשינוי מהותי

 אדם ושימור כח גיוס בגין הוצאות, השיווק ערוצי שינוי, התחרות בהגברת, בין היתר, מתאפיין, החברה
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מספר  על בעיקרה מבוססת בתחום העוסקות החברות הצלחת, החברה לדעת. ופרסום שיווק, איכותי

 : כדלקמן, גורמים

 עודפות להניב תשואות ביכולת מתרכז" העמית של ליבו על המאבק, "החברה להערכת - תשואות (1)

 שירות תודעת ,החברה להערכת - ( שירות2) .מתחרים גופים ולעומת השוואה מדדי לעומת זמן לאורך

להערכת  .העוסקות בתחום חברות להצלחת תורמת ואיכותי זמין שירות ללקוח להעניק היכולת וכן גבוהה

יש בהם כדי לייצור יתרון יחסי בקרב  24/7החברה, התבססות על מערכות דיגיטליות אינטרנטיות הנגישות 

 אשר יעיל שיווקי מנגנון ולנהל לבנות היכולת, החברה להערכת - ופרסום שיווק (3). ציבור החוסכים

 הצלחה גורמי הינן, מותגים ובבניית בפרסום השקעה וכן המנוהלים הנכסים היקף את להגדיל יאפשר

 בחשיבות הציבור במודעות העמקה, החברה להערכת - הציבור בטעמי ( שינוי4). פעילותה בתחומי

 דמי שיעור החברה להערכת - ניהול דמי (5) .פעילותה בתחומי גורם הצלחה הינה הפנסיוני החיסכון

בה יפקיד את  גמל קופות בבחירת החוסך שיקולי במסגרת חשוב מרכיב האחרונות בשנים מהווה הניהול

 הכספים.

 השקעות .ד
 

נכסי החוסכים במסלולי ההשקעה שבניהול החברה מושקעים בתעודות סל וקרנות נאמנות המחקות מדדי 

 שוק. מגוון המסלולים שבניהול החברה מאפשרים לכל חוסך להשקיע כספים באפיק המחקה מדד מסוים. 

 

 

הועדה חברי דירקטוריון.  3עות בה מכהנים ועדת השקפיקוח ובקרה על ניהול ההשקעות מתבצע ע"י 

חברה ומקבלת דיווח של תשואות מסלולי השקעה והשוואתם של ה השוטף מפקחת על ניהול ההשקעות

 .אחריו עוקב כל מסלול לתשואות מדד הבורסה

 סלולי ההשקעה זהים(:להלן מדינות ההשקעה בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות )מ

 -53מסלול ת"א 

 .35מסלול השקעה "טהור" מחקה  מדד ת"א 

 -שנים  5-10 של מסלול מדדיות ממשלתיות לטווח

  שנים". 10-5מסלול השקעה "טהור" מחקה  מדד "מדדיות ממשלתיות לטווח של 

 -מסלול שקליות ריבית קבועה ממשלתיות

 ריבית קבועה ממשלתיות.מסלול השקעה "טהור" מחקה  מדד שקליות 

 -20מסלול תל בונד 

 .20מסלול השקעה "טהור" מחקה  מדד תל בונד 

 -מסלול מזומן

 מסלול השקעה אשר במסגרתו הכספים מוחזקים במזומן או בשווה מזומן.

 -S&P500מסלול 

 S&P500.מניות בארה"ב מסלול השקעה "טהור" מחקה מדד 

 -מסלול מעורב

 המדדים הבאים לפי היחס הבא:מסלול השקעה המחקה את 

 .25 אביב-תל מניות" מדד  - 40% 

 .ממשלתיות קבועה ריבית שקליות" מדד - 30% 
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 ."20 בונד תל" מדד - 30% 

 

ובקרן ההשתלמות למעט זהה למסלולי השקעה בקופת הגמל  -מדיניות ההשקעה בקופת גמל השקעה

 .לא מנוהל במסגרת קופת גמל להשקעהמסלול מעורב, אשר 

 

 להלן מדינות ההשקעה בקופת הגמל חיסכון ארוך טווח לילד:

 - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט

 אחר: יעקבונכסי המסלול 

 מנכסי המסלול. 12%-ל 8%בשיעור חשיפה של בין  35מדד תל אביב   .1

 מנכסי המסלול. 42%-ל 38%מדד אג"ח ממשלתי, בריבית קבועה, לא צמוד בשיעור חשיפה של בין   .2

 מנכסי המסלול. 42% -ל 38%בשיעור חשיפה של בין  20מדד תל בונד   .3

 מנכסי המסלול. 12% -ל 8%בשיעור חשיפה של בין  S&P500מדד   .4

 וזאת למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

 

 -מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 

 אחר: בויעקנכסי המסלול 

 מנכסי המסלול. 22%-ל 18%בשיעור חשיפה של בין  35מדד תל אביב  .1

 מנכסי המסלול. 42%-ל 38%מדד אג"ח ממשלתי, בריבית קבועה, לא צמוד בשיעור חשיפה של בין   .2

 מנכסי המסלול. 32% -ל 28%בשיעור חשיפה של בין  20מדד תל בונד   .3

 מנכסי המסלול. 22% -ל 18%בשיעור חשיפה של בין  S&P500מדד   .4

 וזאת למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

 

 -מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 

 אחר: יעקבונכסי המסלול 

 מנכסי המסלול. 37%-ל 33%בשיעור חשיפה של בין  35מדד תל אביב  .1

 מנכסי המסלול. 17%-ל 13%מדד אג"ח ממשלתי, בריבית קבועה, לא צמוד בשיעור חשיפה של בין   .2

 מנכסי המסלול. 17% -ל 13%בשיעור חשיפה של בין  20מדד תל בונד   .3

 מנכסי המסלול. 37% -ל 33%בשיעור חשיפה של בין  S&P500מדד   .4

 בהפקדות, משיכות והעברות כספים. וזאת למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול

 

 - מסלול הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית 

ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת  .בלבד

העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי 

  .שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית

 

 -מסלול שריעה
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נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי שריעה האסלאמית 

ההשקעות והחברה המנהלת  בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת

תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך 

 .שההשקעות בו כפופות לכללי השריעה האסלאמית

 

על פי הוראות ההסדר החוקי יש לשערך נייר ערך סחיר, מידי יום, על פי שער הבורסה האחרון שלו. 

ניירות ערך סחירים שווין נקבע על פי שער הבורסה האחרון שלהן, שנקבע על פי שערי תעודות סל, בהיותן 

המסחר האחרונים שהיו באותו יום. שער זה אינו תואם לשווי ההוגן של הנייר, היות ושוויה ההוגן של 

התעודה הוא המדד שנגזר משערי הנעילה של הניירות המשתתפים במדד. צריך להדגיש שרכישה ומכירה 

 תעודת סל מתבצעת על פי שוויה ההוגן של התעודה בעת העסקה. של

 

 

 ביטוחי משנה .ה
 

 אחריות המכסה פוליסה לערוך מנהלת חברה על בהסדר החוקי הקבועות הביטוח לדרישות בהתאם

 של באמון מעילה עקב הנגרם נזק לרבות' ג צד כלפי רשלני מחדל או מעשה בשל המבוטח של מקצועית

 השקעות לתקנות 4 בתקנה המפורטים מהסכומים יפחת שלא כולל בסכום' ג צד כלפי המבוטח עובדי

 ועדת וחברי דירקטורים של כשירות ותנאי ונאמן קרן מנהל של וביטוח עצמי הון) בנאמנות משותפות

  .האמורה בתקנה הקבועים ובתנאים, 1995 - ו"התשנ, (השקעות

 18.5.2017ביום  שתחילתה ביטוח לתקופת, כדלקמן המפורטות בפוליסות מבוטחת החברה, זה דוח למועד

 בהפניקס חברה לביטוח בע"מ: 17.5.2018עד ליום 

בודד או לסכומים מצטברים  למקרה ח"ש מיליון  10 של אחריות בגבול מקצועית אחריות ביטוח פוליסת

 למקרה. ש"חאלפי  45של כמה מקרים. השתתפות עצמית הינה 

ש"ח  מיליון  10 של אחריות משרה בגבול ונושאי דירקטורים אחריות בביטוח מבוטחת החברה, בנוסף

  למקרה. "חשאלפי  38מעלויות ההגנה. השתתפות עצמית הינה  20%ובתוספת 

 

 

 הון אנושי .ו

 החברה אינה מעסיקה עובדים, אלא מקבלת שירותי תפעול מחברת ד.ס.ש ייעוץ ושירותים בע"מ.

 

 והפצהשיווק  .ז

 במסגרת. ודיגיטלי ישיר באופן השתלמות ולקרן לקופת גמל להצטרף ללקוחותיה מאפשרת החברה

 דיגיטליים באמצעים מבוצעת וההצטרפות, תיווך ללא, ישיר הינו העמית עם הקשר הדיגיטלית ההצטרפות

. הניהול דמי את קטיןלה ומאפשרת העלויות את מקטינה הישירה ההצטרפות. החברה של ייעודי באתר

 מוצרים ולצרף חדשים ולמצטרפים םמיקיי לעמיתים הדיגיטליים שירותיה את להרחיב נערכת החברה

, בפיתוח רבים משאבים להשקיע החברה בכוונת .המסורתי הפנסיונים המוצרים למערך נוספים דיגיטליים

, האינטרנט אתר באמצעות ההחבר ידי על הניתנים לשירותים להצטרף, פוטנציאלי ללקוח לאפשר מנת על
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 יהיו אשר הקיימים לעמיתיה דיגיטליים שירותים מגוון לאפשר או/ו פרונטלית לפגישה להידרש מבלי

 החברה משווקת את פעילותה באמצעות רשתות חברתיות באינטרנט.  .עת בכל להם ונגישים זמינים

 חברה אינה עובדת עם משווקים וסוכנים.ה

 

 

 ספקים ונותני שירותים .ח

 ד.ס.ש ייעוץ ושירותים בע"מ.נכסי קופות הגמל המנוהלים על ידי החברה מתופעלים על ידי 

 

 רכוש קבוע .ט

 .מהותי לחברה אין רכוש קבוע

 

 

 עונתיות .י

 מס בהטבות ות את המפקידמזכ עצמאי במעמד ושכירים עצמאים של גמל לקופות והפקדות הואיל

 בהיקפי גידול קיים, כן כמו. המס שנת סוף לקראת גמל לקופות ההפקדות בהיקפי בגידול מתאפיין השוק

  .הבראה תשלומי' כדוג זה חודש המאפיינים סוציאליים מתשלומים הנובע אוגוסט בחודשי הפקדות

 תזרים ההפקדות ולכן, פנסיוניים מוצרים בין עמיתים חשבונות במעבר גידול נרשם האחרונות בשנים

 .בהכנסות עונתיות מזהה אינה החברה .כבעבר קבוע אינו השנה במהלך
 

 נכסים לא מוחשיים .יא

 לחברה אין נכסים לא מוחשיים.

 

 

 

 

 
 

 גורמי סיכון .יב

מידת ההשפעה של גורם  גורמי סיכון
 הסיכון

 דרכי התמודדות

 קטנה בינונית גדולה

 סיכוני מאקרו

 מושפעת החברהפעילות  - הוןה שוק במצב תלות

 המשק. ובעולם בארץ ההון בשווקי מתנודות

 מהמצב גם מושפע בפרט ההון ושוק בכלל הישראלי

 שערים עליית של בתקופה. והמדיני הביטחוני

 המנוהלים בנכסים בגידול להבחין ניתן בבורסות

 X   החברה מציעה מגוון מסלולי

השקעה לציבור החוסכים אשר 

עשויים לתת מענה לרמת הסיכון 

המתאימה לכל חוסך. כל מסלול 

השקעה מחקה מדד בורסה 
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 פוחתת מנטייה הן נובע בנכסים הגידול. הגמל בקופות

 המינימאלית החיסכון תקופת בתום כספים למשיכת

 .הקיימים המנוהלים הנכסים של ערכם מעליית והן

 בשוקי והאטה בבורסות שערים ירידות זאת לעומת

 ולפגיעה המנוהל הנכסים בהיקף לירידה גורמים ההון

 בתוצאות הפגיעה. החברה של העסקיות בתוצאות

 כספים למשוך גוברת מנטייה הן נובעת העסקיות

, לציין יש. המנוהלים הנכסים ערך מירידת והן נזילים

 ההפקדות היקף על מועטה השפעה הכלכלי למצב כי

 מבוצעות אשר ומעבידים עמיתים של השוטפות

 .מהשכר ישירות

מסוים וביכולתו של החוסך 

 להעביר את כספו בין המסלולים

ולשנות את תמהיל הסיכון בכל 

 עת.

 סיכונים ענפיים

 שוק הינו החברה פועלת בו השוק - תחרות סיכון

 נסב בשוק המתחרות החברות בין המאבק. תחרותי

 הטבות על והן ,הסיכון מול אל הקופות תשואות על

 או/ו לעמיתים להציע קופות שעשויות בדמי ניהול

 ביטוי לידי הבאה, ההפצה ולערוצי למשווקים

 .ניהול מדמי בהכנסות בשחיקה

 X   החברה מציעה דמי ניהול אחידים

לכל החוסכים תוך שיווק ישיר 

ללקוח הסופי ללא גורמים 

 מתווכים.

, ומפוקחת מוסדרת ההון שוק פעילות -חקיקה שינוי

 בתחום הן החקיקה שינויי התרבו האחרונות בשנים

היעדר . והפיקוח הפעילות הסדרת בתחום והן המיסוי

 עלולה תכופים חקיקה לשינויי החברה של הסתגלות

 שינויי כי יצוין. העסקית בפעילותה לפגיעה לגרום

 ההון ,הכספי המצב על להשפיע עשויים חקיקה

 ותזרימי הפעילות תוצאות, ההכנסות, העצמי

 .החברה של המזומנים

 X  משאבים משקיעה החברה 

 החקיקה שינויי  בהטמעת

 המאפשרת מוקדמת ובהיערכות

 ,התפעוליים באתגרים לעמוד לה

 הנובעים והמיכונים הניהוליים

 .חקיקה משינויי

 תביעות הוגשו האחרונות בשנים - משפטיות תביעות

 בשוק שונים גורמים נגד ואחרות ייצוגיות משפטיות

 בגין, ביטוח וחברות מנהלות חברות לרבות, ההון

 שלא לקוחות כספי ניהול ,רשלני השקעות ניהול

 שוק בתחום אחרות ופעילויות הדין להוראות בהתאם

 לתביעות חשופה החברה. עובדים ומעילות ההון

 וכן, השונות הפיקוח מרשויות ,מעמיתיהן משפטיות

 בתחום לפעילות ביחס מחייבות תקדימיות להחלטות

 .ייצוגיות ולתביעות עיסוקה

 X  בהתאם לפעול מקפידה החברה 

 על החלות הדין להוראות

 משאבים ומשקיעה פעילותה

 הציות הפנימית בקרהב רבים

 .והאכיפה

 סיכונים מיוחדים לחברה המנהלת
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, עסקיים לסיכונים חשופה החברה - עסקיים סיכונים

 הנובעים, פעילותה תחומי כל על להשליך עלולים אשר

 החל, הפעילות רמות בכל מקצועי אנושי מגורם

 אסטרטגיות החלטות קבלת לעניין ההנהלה מרמת

 בתחום ההצלחה לעניין, המקצועי הניהול לרמת ועד

 .החברה של הפעילות

  X על מבוססת העסקית הפעילות 

 ניתוחים של מושכלים תהליכים

 מפורטות תכניות, מקדימים

 האורגנים בקרב ואישורים

 של מובנה תהליך. המוסמכים

 את מצמצם החלטות קבלת

 החלטה מקבלת הנובע הסיכון

 .שגויה עסקית

 בניהול הן החברה פעילות - תפעוליים סיכונים

 שימוש תוך העמיתים השקעות בניהול והן עמיתים

 לסיכונים החברה את חושפת רבות מחשוב במערכות

 במערכות תקלות, אנוש טעויות כגון תפעוליים

 ,והונאות מעילות, המידע במערכות תקלות ,המחשוב

 .וכו'

 X  בקרה מנגנוני מקיימת החברה 

, הדדי פיקוח הכוללים פנימית

 עבודה ונהלי מקצועיות הדרכות

 לוודא מנת על וברורים מוגדרים

 לרבות הדרישות בכל עמידה

 חיצוניים שירות נותני עם עבודה

 המתקבל המידע כי לוודא מנת על

 .הדרישות על עונה מהם

 מאופיין החברה של פעילותה תחום - מוניטין סיכון
 החברה אודות רבים ופרסומים לקוחות בריבוי

 פגיעה לכך אי. השונים התקשורת באמצעי ומתחריה
 על לרעה להשפיע עלולה החברה של הטוב בשמה

 .העסקיות תוצאותיה

  X  החברה משקיעה ובונה את המותג

"אינטרגמל" המבטא הוגנות, 

 שקיפות וזמינות.

 מחשיבותן יוצא כפועל - וסייבר מידע אבטחת סיכוני

, החברה של העסקית לפעילותה המידע מערכות של

 פגיעה או שיבוש, מהשבתה הנובעים הסיכונים גדלים

 .סייבר מתקפת עקב במערכות הקיים במידע

X   אמצעים מטמיעה החברה 

 נועדו אשר ותהליכים טכנולוגים

 המניעה, הניטור יכולות את לשפר

, הסייבר סיכוני של והבקרה

 אבטחה סקרי לביצוע בנוסף

 פנימיות חדירה ובחינות סדירים

 .תלוי בלתי גורם י"ע וחיצוניות

 סיכונים של קופות הגמל בעלי השפעה מהותית

 בשווקים החברה פעילות -פיננסיים סיכונים

 פיננסים סיכונים של למגוון אותה חושפת הפיננסים

 הסיכון - נזילות סיכון :הבאים לסיכונים כך ובכלל

 נכסי למכור יכולת מאי כתוצאה מהותי כספי להפסד

 בהם השונים בשווקים סביר במחיר השקעה

 הקופה נכסי מוחזקים

 משינוי כתוצאה כספי להפסד הסיכון - שוק סיכון

 כספי כנגד ההשקעה המוחזקים נכסי של ההוגן בשווי

 על המנוהלים הפנסיונים במוצרים המנוהלים חסכון

  x  ניהול כספי החוסכים באמצעות

תעודות סל וקרנות נאמנות 

מחקות מדד מקטינות את סיכוני 

סיכוני שוק הנזילות, כאשר 

נובעים מסיבות מאקרו כלכליות, 

 מדיניות ובטחוניות.
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 .  השוק בתנאי משינויים הנובע ,החברה ידי

 

 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה  .21
 

 אין.
 

 תחזיות והערכות לגבי עסקי התאגיד  .22
 

להמשיך ולהשקיע משאבים רבים במיכון תהליכים במטרה לשפר את  2017בכוונת החברה בשנת 

הממשקים הפנימיים והשירות ללקוחותיה. על מנת להמשיך ולהוות חוד החנית בהנחלת בשורת האינטרנט 

 בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -היבטי ממשל תאגידי -חלק ד' 

 :31/12/2017 -הדירקטורים של החברה המנהלת, נכון ל  .א
 

 
 הדירקטוריון ר"יו - אסטרייכר יצחק .1

 59588129: ז.ת' מס

 1965 :לידה שנת

 ציונה נס,  2 סחלב: מען
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 ישראלית: נתינות

  השקעות ועדת: הדירקטוריון בוועדת חברות

 לא: חיצוני נציג/צ"דח

 לא: עניין בעל או קשורה חברה, הבת חברת, המנהלת החברה של עובד

 .בכלכלה מאוניברסיטה העברית בירושליםושני תואר ראשון : השכלה

 17/12/2014: כדירקטור הכהונה תחילת מועד

ש  ד מיטב ל"מנכ:  כדירקטור משמש הוא בהם התאגידים ופירוט האחרונות שנים בחמש העסקי ניסוני

 גמל  בע"מ.

 בע"מ עתיד פיננסיאסטרייכר :  הבאות בחברות כדירקטור מכהן

 לא: בתאגיד עניין בעל של משפחה בן

 

 

  שליסל אייל   .2

 21773239 :ז.ת' מס

 1983 :לידה שנת

 רעננה, 32בורוכוב : מען

 ישראלית: נתינות

 יו"ר ועדת ביקורת וחבר ועדת השקעות: הדירקטוריון בוועדת חברות

 צ"דח: חיצוני נציג/צ"דח

 לא: עניין בעל או קשורה חברה, הבת חברת, המנהלת החברה של עובד

 17/12/2014: כדירקטור הכהונה תחילת מועד

 אונו. תתואר ראשון במשפטים )עו"ד( ממכללת קריי :השכלה

בעלים במשותף :  כדירקטור משמש הוא בהם התאגידים ופירוט האחרונות שנים בחמש העסקי ניסוני

 .של חברה לשיווק ויזום נדל"ן

  לא: הבאות בחברות כדירקטור מכהן

 לא: בתאגיד עניין בעל של משפחה בן

 

 

 

 

 

  דוד מזומן   .3

 039228887: ז.ת' מס

 1983: לידה שנת

 רעננה,  20שי עגנון  :מען

 ישראלית :נתינות

 לא :הדירקטוריון בוועדת חברות

 לא :חיצוני נציג/צ"דח
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 לא: עניין בעל או קשורה חברה, הבת חברת, המנהלת החברה של עובד

 23/11/2014: כדירקטור הכהונה תחילת מועד

 .מאוניברסיטת בר אילן( רו"ח) כלכלה וחשבונאותב ראשון תואר: השכלה

בעלים של חברת :  כדירקטור משמש הוא בהם התאגידים ופירוט האחרונות שנים בחמש העסקי ניסוני

 "אדום תחבורה חכמה" ורו"ח במשרד "קסלמן וקסלמן"

  לא: הבאות בחברות כדירקטור מכהן

 לא: בתאגיד עניין בעל של משפחה בן

 

 

 

  ג'רמי אטלן  .4

 302033725: ז.ת' מס

 1983: לידה שנת

 רעננה,  48הגליל : מען

 וצרפתית ישראלית: נתינות

  יו"ר ועדת השקעות  וחבר ועדת ביקורת: הדירקטוריון בוועדת חברות

 כן: חיצוני נציג/צ"דח

 לא: עניין בעל או קשורה חברה, הבת חברת, המנהלת החברה של עובד

 : כדירקטור הכהונה תחילת מועד

 .מהמכללה למנהל( ח"רו) וחשבונאות בכלכלה ראשון תואר: השכלה

דירקטור בחברת :  כדירקטור משמש הוא בהם התאגידים ופירוט האחרונות שנים בחמש העסקי ניסוני

 "ברייטמן אלמגור וזוהר" במשרד ח"ורו איי.אר.איי ישראל

 לא: הבאות בחברות כדירקטור מכהן

 לא: בתאגיד עניין בעל של משפחה בן

 

 

 

 

 

 

 

 

 עופר סיני  .5

 039984851 :ז.ת' מס

 1983 :לידה שנת

 פתח תקווה, 4כצנלסון : מען

 ישראלית: נתינות

 לא: הדירקטוריון בוועדת חברות
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 לא: חיצוני נציג/צ"דח

 ( של חב'100%בעל שליטה ): עניין בעל או קשורה חברה, הבת חברת, המנהלת החברה של עובד

 ממניות חברת אינטרגמל קופות גמל  בע"מ 100%בע"מ המחזיקה ב אס.או.איי

 23/11/2014 :כדירקטור הכהונה תחילת מועד

 .מאוניברסיטת בר אילן( ח"רו) וחשבונאות בכלכלה ראשון תואר :השכלה

בעלים של חברת :  כדירקטור משמש הוא בהם התאגידים ופירוט האחרונות שנים בחמש העסקי ניסוני

 תחבורה חכמה" ורו"ח במשרד "סומך חייקין""אדום 

 לא:  הבאות בחברות כדירקטור מכהן

 לא: בתאגיד עניין בעל של משפחה בן

 

 

 

 עזריאל סיני   .6

 031399355 מס' ת.ז:

 1978 שנת לידה:

 , חיפה48: חניתה מען

 ישראלית נתינות:

 : לאחברות בוועדת הדירקטוריון

 לא דח"צ/נציג חיצוני:

 לא המנהלת, חברת הבת, חברה קשורה או בעל עניין:עובד של החברה 

 20/06/2017:  מועד תחילת הכהונה כדירקטור

 תואר ראשון ושני בטכניון בהנדסת חשמלהשכלה: 

 -: מהנדס ברפאל ניסוני העסקי בחמש השנים האחרונות ובפירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור

 מערכות לחימה מתקדמת

 : לאפיננסית בעל מומחיות חשבונאית

 :  לאמכהן כדירקטור בחברות הבאות

 : כןבן משפחה של בעל עיניין בתאגיד

 

 

 יצחק גרינבלום .7

 03881196-4 מס' ת.ז:

  1983: שנת לידה

 , גבע שמואל4: יוני נתניהו מען

 ישראלית נתינות:

 לא חברות בוועדת הדירקטוריון:

 לא דח"צ/נציג חיצוני:

 לא הבת, חברה קשורה או בעל עניין:עובד של החברה המנהלת, חברת 

 23/02/2017:  מועד תחילת הכהונה כדירקטור
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 תואר ראשון במדעי המחשב ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילןהשכלה: 

 : סוחר נוסטרוניסוני העסקי בחמש השנים האחרונות ובפירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור

 : לאיתבעל מומחיות חשבונאית פיננס

 לא מכהן כדירקטור בחברות הבאות:

 : לאבן משפחה של בעל עיניין בתאגיד

 

 26/12/2017-סיים את כהונתו ב

 

 

 

 :31/12/2017 -של החברה המנהלת, נכון ל  נושאי משרה .ב
 

  דב סיני: המשרה נושא שם

    051917649 :זהות תעודת

  1953: לידה שנת

 מנהל כללי : המנהלת בחברה התפקיד

 לא :בו עניין בבעל המנהלת או החברה של הבת בחברה התפקיד

 כן :בחברה עניין של בעל או אחר משרה נושא של משפחה או בן בחברה עניין בעל המשרה נושא האם

 שנה בשוק ההון בכלל ובקופות גמל בפרט. 40, ניסיון של תיכונית: וניסיון עסקי השכלה

 .3/12/2015: משרה כנושא הכהונה תחילת מועד

 

  קירו עופר: המשרה נושא שם

    028564755 :זהות תעודת

  1971: לידה שנת

 מבקר פנים : המנהלת בחברה התפקיד

 לא :בו עניין בבעל המנהלת או החברה של הבת בחברה התפקיד

 לא :בחברה עניין של בעל או אחר משרה נושא של משפחה או בן בחברה עניין בעל המשרה נושא האם

 .כראש קבוצת גמל  B.D.Oרו"ח במשרד זיו האפט : וניסיון עסקי השכלה

 05/06/2017: משרה כנושא הכהונה תחילת מועד

 

  גיצה דוידוביץ: המשרה נושא שם

    302675301 :זהות תעודת

  1989: לידה שנת

 מנהל כספים : המנהלת בחברה התפקיד

 לא :בו עניין בבעל המנהלת או החברה של הבת בחברה התפקיד

 לא :בחברה עניין של בעל או אחר משרה נושא של משפחה או בן בחברה עניין בעל המשרה נושא האם

תואר ראשון בחשבונאות ומערכות מידע )רו"ח( בבית ספר הגבוה לטכנולוגיה : וניסיון עסקי השכלה

 דלויט.-רבירושלים ותואר שני בחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן. רו"ח מבקרת בבריטמן אלמגור זוה
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 .13/08/2016: משרה כנושא הכהונה תחילת מועד

 

 

 מדיניות תגמול בחברה מנהלת .ג

 תגמלה את הדירקטורים החיצוניים, כמפורט:החברה  2017בשנת 

 

 (₪תגמול )באלפי   פרטי מקבל התגמול

 59    דח"צ א' 

 59    דח"צ ב' 

 

 

 מבקר פנים .ד

 

 עופר קירו שם נושא המשרה:

 02856475-5 תעודת זהות

 1971 שנת לידה

 לא התפקיד בחברת הבת של החברה המנהלת או בבעל עניין בו:

 רו"ח –תואר ראשון ושני  השכלה:

 B.D.Oרו"ח במשרד זיו האפט  שנים האחרונות: 5-ניסיון עסקי ב

 כראש קבוצת גמל 

 -)א( לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 3עמידות המבקר הפנימי בסעיף 

 )להלן: "חוק הביקורת הפנימית"( 1992

 כן

)ב( לחוק החברות ובהוראות  146עמידות המבקר הפנימי בהוראות סעיף 

 לחוק הביקורת הפנימית 8סעיף 

 כן

 לא החזקת המבקר הפנימי במניות החברה המבוקרת או של צד קשור אליו

 לא קשרים עסקיים של המבקר עם החברה המבוקרת או עם צד קשור

המבקר הפנימי עובד החברה או נותן שירותים חיצוניים ופירוט היות 

 תפקידים שממלא בחברה ומחוצה לה:

 נותן שירותים חיצוניים

 05/06/2017 מועד תחילת הכהונה:

 

 רואה חשבון המבקר .ה

 רו"ח המבקר של החברה המנהלת ושל קופות הגמל שבניהול החברה:

 רו"ח ירון ברהום.  -שם המשרד רו"ח

 .2015מינואר  -תחילת כהונה תאריך 

 .₪אלפי  18 -בגין שירותי ביקורת שכר טרחה שנתי 
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   -רה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויקהב תאפקטיביו .ו
 

 את זה בדוח המכוסה התקופה לתום העריכו, החברה של הכספים ומנהל ל"המנכ בשיתוף, החברה הנהלת

 ומנהל החברה ל"מנכ, זו הערכה בסיס על. החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות

 מנת על אפקטיביות הינן המוסדי הגוף של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות זו תקופה לתום כי הסיקו הכספים

 הדין להוראות בהתאם השנתי בדוח לגלות נדרשת שהחברה המידע על ולדווח לסכם ,לעבד, לרשום

 .אלו בהוראות שנקבע ובמועד וחסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה שקבע הדיווח והוראות

 

 כספי  דיווח על פנימית בקרה

 מהימנות בדבר 2017 לשנת חשבון רואה דוח לחברה העביר החברה שבהנהלת הקופות של המתפעל הגוף

 התקופה במהלך.  ISAE 3402 בינלאומי תקן פי על  הגמל קופות של התפעול במערך הפנימית הבקרה מערך

 כספי דיווח על החברה של הפנימית בבקרה שינוי כל אירע לא,  2017 בדצמבר 31 ביום המסתיימת המכוסה

 דיווח על החברה של הפנימית הבקרה על, מהותי באופן להשפיע שצפוי סביר או, מהותי באופן השפיע אשר

 .כספי

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  אינטרגמל קופות גמל בע"מ
  דוח דירקטוריון

  31.12.2017לתקופה שהסתיימה ביום      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  אינטרגמל קופות גמל בע"מ 

 מאפיינים כללים - אור הקופה ית  .1

דוח הדירקטוריון נערך בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר   א.

 של חברה מנהלת של קופות גמל . שנתיבדבר דיווח כספי 

דוח הדירקטוריון מסתמך על ניתוח הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים ונתונים נוספים לפי   .ב
 הצורך.

 2013באוגוסט  12אינטרגמל קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: החברה) התאגדה ע"פ חוק ביום   .ג

  במטרה לעסוק בניהול קופות גמל וקרנות פנסיה. 

העניקה הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר (להלן  2014בנובמבר  23ביום   .ד

ן השתלמות "אינטרנטיות", בהתאם "הממונה") לחברה, רישיון לעסוק בניהול קופת גמל וקר

שיון לעסוק יקיבלה החברה ר 2016להצעה שהועברה לממונה ע"י החברה. במהלך חודש נובמבר 

 2016בחודש דצמבר . 2016, קופה זו הופעלה במהלך חודש דצמבר  בניהול קופת גמל להשקעה

ילד, קופה זו קיבלה החברה רישיון לעסוק בניהול קופת גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח ל

 .2017הופעלה לראשונה במהלך חודש ינואר 

 31תשואות לתקופה של השנה שהסתיימה ביום  הלהלן פירוט נכסי הקופות, שיעור שנתי של   .ה

 :2017בדצמבר 

  

                   7,907        
        

  

  

  - קרן השתלמות

                   6,429  

  -קופת גמל
היקף נכסים ליום     מספר אוצר    שם המסלול

 7201בדצמבר  31
  (באלפי ש"ח)

שיעור תשואה   
(%)  

35מניות ת"א     8695   1,059    2.60  
  4.66    720,1   8696   אג"ח ממשלתי צמוד מדד
  4.22    742   8697    אג"ח ממשלתי לא צמוד 

20תל בונד     8698   784    6.94  
  0    135   8699    מזומן

  4.48    570,1   9677    מעורב מחקה מדדים 
  8.86    2,365   9452     מניות ארה"ב

היקף נכסים ליום     מספר אוצר    שם המסלול
 7201בדצמבר  31

  (באלפי ש"ח)

שיעור תשואה   
(%)  

35מניות ת"א     8701   1,364    2.54  
  4.50    391   8702   אג"ח ממשלתי צמוד מדד
  4.09    330   8703    אג"ח ממשלתי לא צמוד 

20תל בונד     8704   507    6.91  
  0    47   8705    מזומן

  4.48    1,384   9676    מעורב מחקה מדדים 
  8.54    2,406   9451     מניות ארה"ב



  אינטרגמל קופות גמל בע"מ 

  

  מאפיינים כללים (המשך) - תיאור הקופה   .1

                    12,316        
         

  

  - קופת גמל להשקעה
היקף נכסים ליום     מספר אוצר    שם המסלול

 2017בדצמבר  31
  (באלפי ש"ח)

שיעור תשואה   
(%)  

35מניות ת"א     7957   2,674           2.34 
 4.28           1,105  7961   אג"ח ממשלתי צמוד מדד
 3.91           1,126  7962    אג"ח ממשלתי לא צמוד 

20תל בונד     7960  975           6.78 
 0           368  7963    מזומן

 8.70    6,068    7958     מניות ארה"ב

  - חיסכון ארוך טווח לילד גמל להשקעהקופת 
 31היקף נכסים ליום     מספר אוצר    שם המסלול

  (באלפי ש"ח) 2017בדצמבר 
שיעור תשואה 

(%)  

 5.32    69,161   9421   לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

בינונילחוסכים המעדיפים סיכון     9414  3,770    5.24 

 5.88   24,142  9420    מוגברלחוסכים המעדיפים סיכון 

 0    12,129  9113   הלכה

 0    3,702  9303    שריעה

      112,904    

             

  .      פעילות הקופה2  
      
שבניהול החברה, כפי שנקבע בתקנון לכל מסלול  וקרן ההשתלמות מדיניות ההשקעה של קופות הגמל  א.  

בנפרד, היא עקיבה אחר מדדי שוק, בהתאם להגדרות כל מסלול השקעה. דירקטוריון החברה וועדת 
ההשקעות שלה מפקחים על ביצוע מדיניות זו תוך הקצאת נכסים בהתחשב בהערכות החברה לתקבולים 

  קופות הגמל. הצפויים ועמידה בתנאי החוק ורישיון הפעילות של
      
ע"פ אישור משרד האוצר החברה משקיעה את כספי החוסכים בתעודות סל וקרנות נאמנות מחקות בלבד   ב.  

  ואינה רוכשת את נכסי הבסיס באופן ישיר.
      
  אינם מושקעים בפיקדונות, מטעמים של חוסר כדאיות כלכלית. 31/12/2017כל נכסי מסלולי המזומן ליום   ג.  

   
 
 
  
  
  
  
  

  



  אינטרגמל קופות גמל בע"מ 

  מצבה הכספי של החברה ותוצאות פעילותה. 3  
  
  
  
 תוצאות כספיות  .א

  לתקופה של
  שנים עשר חודשים

  שנסתיימה ביום
  1720בדצמבר  31

  (אלפי ש"ח)
  

  
  

  174הכנסות מדמי ניהול                                                                                    
  
  

                                                                                                       :הוצאות
  290                                                                                              הוצאות ניהול

                                                                                                                    --------  
                                                                                                                  ______  

                                                                                                                      
        116הפסד כולל לתקופה                                                                                     

                                                                                                                    --------  
                                                                                                                    - -------  

  
  
  
  ת מימוןמקורו  .ב

          

              
החברה אינה משתמשת במקורות מימון כלשהם מלבד מקורות הון עצמי והון   

  בעלים.
          

              
            מקורות הכנסה     .ג  
              
            הכנסות החברה נובעות מדמי ניהול מהקופות שבניהולה.   
              
            סקירה כלכליתד.      
    

(להלן התקופה הנסקרת), היו  2017הערך הסחירים בבורסה בסיכום שנת השינויים במדדי ניירות 
 כדלקמן:

  Q4-2017  2017סיכום שנת  

  1.2%-  4.8%  מדד המניות הכללי

SME  60  -5.3% -6.9%  

  6.4%  5.6% 125מדד ת"א 

  2.7%  6.2%  35מדד ת"א 

  4.6%  0.5% מדד אג"ח להמרה

  4.7%  1.3%  אג"ח כללי מדד

  0.4%  0.3%  לצרכןמדד המחירים 

 

  

          

              
   

  
          



  אינטרגמל קופות גמל בע"מ 

  מצבה הכספי של החברה ותוצאות פעילותה (המשך).   3
  

  תמונת המאקרו
  

התאפיינה בשיפור בסביבה הכלכלית העולמית הבאה לידי ביטוי בשיפור בנתוני הצמיחה בכלכלות המובילות  2017שנת 

הושפעו לטובה במהלך השנה מהציפיות שיצרו הבטחות הבחירות של ובעלייה במדדי הסנטימנט. שוקי ההון ברחבי העולם 

טראמפ ליישומה של רפורמה בקוד המס, מירידה במתחים הגיאופוליטיים באירופה, מהיחלשות הדולר בעולם ומסביבת 

  האינפלציה העולמית שנותרה נמוכה בהשוואה לעבר.

(נתוני הרבעון האחרון עדיין  2017עון השלישי של שנת ברב 2.3%- ל 2016- ב 1.5%- בארה"ב האץ שיעור הצמיחה השנתי מ

לא פורסמו נכון לכתיבת דו"ח זה) ונתמך בין היתר בהאצה בסעיף ההשקעות ובהמשך העלייה בסעיף הצריכה הפרטית. 

הסעיפים הושפעו לטובה מהגידול בהשקעות שיצרה ההתייצבות במחירי הנפט ומהמשך השיפור בשוק העבודה 

. קצב עליית השכר 4.1%לרמה של  2016בסוף שנת  4.7%ירד שיעור האבטלה בארה"ב מרמה של  2017ך האמריקאי..במהל

. האינפלציה השנתית בארה"ב כפי 2016בסוף שנת  2.9%לעומת  2.5%לקצב שנתי של  2017השנתי האט במהלך שנת 

. אינפלציית 2.1%, ברמה של 2016בהשוואה לשנת  2017שנמדדת על ידי מדד המחירים לצרכן נותרה ללא שינוי בשנת 

 2.2%לעומת  1.8%התמתנות לרמה של  2017הליבה (מנוטרלת סעיפי האנרגיה והמזון) לעומת זאת רשמה במהלך שנת 

מול סל  9.7%-נחלש הדולר באופן חד. היחלשות זו באה לידי ביטוי בירידה של כ 2017. במהלך שנת 2016בסוף שנת 

העלה הבנק המרכזי האמריקאי את רמת הריבית  2017ל שערו של האירו. במהלך שנת מו 14.1%המטבעות ובירידה של 

. במקביל 1.5%- ל 1.25%עמדה הריבית המוניטרית בארה"ב ברצועה שבין  2017במשק שלוש פעמים, כך שבסוף שנת 

בבית הלבן כי הלעלאות הריבית, החלו בפד גם בתהליך לצמצום מאזן הבנק המרכזי. במהלך הרבעון הרביעי הכריזו 

המועמד אותו בחר נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להחליף את ג'נט יילן כיו"ר הבנק המרכזי האמריקאי הוא ג'רום פאוול. 

לקראת סיומו של הרבעון הרביעי הקונגרס והבית הלבן אישרו את הרפורמה בקוד המס האמריקאי. מבין השינויים 

  .35%מרמה של  21%ת מס החברות לרמה של הבולטים שכללה הרפורמה ניתן למנות את הפחת

  

 1.9%מרמה של לעומת  2.8%לרמה של  2017בגוש האירו האץ קצב הצמיחה השנתי בסיומו של הרבעון השלישי של שנת 

. עם 2017- ב 1.4%- ל 2016-ב  1.1%שנים. האינפלציה בגוש האירו האצה אף היא, מרמה של  6- , שיא של למעלה מ2016- ב

'. לצד השיפור 2%- ועומד על רמה 'קרובה אך נמוכה במעט מ ECB- נמוכה מיעד האינפלציה אותו הציבו ב זאת, היא עדיין

המהיר בנתונים המקרו כלכליים ברחבי גוש האירו, מי שעוד תמכו בשיפור בסנטינט כלפי היבשת היו הירידה במתחים 

ירדו בחדות עם היוודע תוצאות הבחירות  הגיאופוליטיים במהלך השנה. אלו הגיעו לשיאם ערב הבחירות בצרפת, אך

שיפור נאה, דבר הבא לידי ביטוי בירידת שיעור האבטלה מרמה של  2017במדינה. שוק העבודה האירופי הציג במהלך שנת 

הפחית הבנק המרכזי האירופי את קצב  2017. במהלך שנת 2017בחודש נובמבר  8.7%לרמה של  2016בסוף שנת  9.7%

מיליארד אירו. לקראת סוף הרבעון השלישי הכריזו  60מיליארד אירו לרמה של  80ודשי שלו מרמה של רכישות האג"ח הח

מיליארד אירו מדי חודש, החל מחודש ינואר  30כי הם צפויים לבצע הפחתה נוספת בקצב הרכישות, לרמה של  ECB- ב

. נכון לכתיבת שורות אלה, BREXIT- נושא הנפתחו השיחות בין בריטניה לבין האיחוד האירופי ב 2017. במהלך שנת 2018

  אי הוודאות בנוגע לתוצאות המו"מ עדיין גבוהה.

ביפן, בבחירות הבזק שנערכו במדינה זכה ראש הממשלה המכהן שינזו אבה ברוב גדול. התוצאה המוחצת הגדילה את 

  בכלכלתה.ציפיות השוק ליישומן של הרחבות פיסקליות נוספות במדינה שיטיבו עם המשך השיפור 

 6.7%) מקצב של YoY( 6.8%ונכון לרבעון השלישי של השנה עלה לרמה של  2017בסין, קצב הצמיחה האץ במהלך שנת 

)YoY מהשיפור בפעילות הסחר העולמית  2017. צמיחת התוצר בסין הושפעה לטובה בשנת 2016) ברבעון השלישי של

  ך בפעילות הכלכלית.ומסדרת תמריצים פיסקאליים מצד הממשלה אשר עזרו לתמו

-ב 11.4%-זאת לאחר שעלו ב 0.7%- ב 2017ביציבות. מחירי הסחורות  עלו במהלך  2017שוק הסחורות התאפיין בשנת 

, 4.3%-ב 2017) ועלו בשנת 21.6%( 2016. מחירי הסחורות התעשייתיות  המשיכו במגמת העלייה שנרשמה בשנת 2016

 WTI. מחיר חבית נפט מסוג 2016-ב 1.1%- חר שעלו בלא 0.8%לעומתם מחירי הסחורות החקלאיות  רשמו ירידה קלה של 

. העלייה במחירי הנפט הושפעה לטובה מהסכם קיצוץ התפוקה עליו 2016- ב 45.2%-לאחר שעלה ב 12.5%- בכ 2017-עלה ב

סיכמו המדינות החברות בקרטל אופ"ק ואלו שאינן חברות בארגון (למעט ארה"ב) ומהשיפור בקצב צמיחת הכלכלה 

  יא להתגברות הביקוש לנפט.העולמית שהב



  אינטרגמל קופות גמל בע"מ 

. קצב 2015בשנת  2.6%ועלייה של  2016בשנת  4.0%זאת בהמשך לעלייה של  3.0%- הסתכמה ב 2017- בישראל הצמיחה ב

. עם זאת, הוא 2016בשנת  6.1%מעלייה של  3.0%לעלייה של  2017הצמיחה של סעיף הצריכה הפרטית אמנם האט בשנת 

. סעיף ההשקעות בנכסים 2016החד לזינוק ברכישות כלי רכב שנרשם במהלך שנת הושפע בעיקרו מהתיקון השלילי 

, אך זה 2016בשנת  11.9%מרמה של  2017בשנת  2.7%קבועים הציג מגמה דומה. קצב עליית הסעיף האטה לרמה של 

ורות הושפע בעיקר מהירידה בהשקעות חברת 'אינטל' במפעלה בקרית גת במהלך השנה החולפת. סעיף יצוא הסח

 2016בשנת  2.5%זאת בהמשך לעלייה של  2.3%- מגמה חיובית. הסעיף עלה ב 2017והשירותים המשיך להציג בשנת 

  .4.2%- ב 2017ולמרות המשך מגמת ההתחזקות של השקל מול סל המטבעות, שהתחזק בשנת 

. סך 2016מיליארדי שקלים בשנת   321.1מיליארדי שקלים, לעומת  336.0- הסתכמו ב 2017סך הכנסות המדינה בשנת 

(באותן הגדרות מדידה). אמדן הגירעון בתקציב  2016בהשוואה לשנת  2017בשנת  8.4%- ית בכגביית המסים עלתה נומינל

מהתמ"ג, לעומת התכנון המקורי בתקציב המדינה  2.0%- מיליארד שקלים, שהם כ 24.8-הסתכם ב 2017המדינה לשנת 

מיליארד  13.3מהצפוי (בסך של  מהתמ"ג. הסטייה מיעד הגרעון מוסברת על ידי הכנסות גבוהות 2.9%שעמד על גירעון של 

  מיליארד שקלים בצד ההוצאות. 1.4שקל), בעיקר בשל מבצע מס דיבידנד, ותת ביצוע בסך 

העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הסתכם ברבעון השלישי (הנתון הידוע האחרון) של השנה  - מאזן התשלומים 

. הירידה בעודף בחשבון השוטף נבעה בשל 2017בעון השני של מיליארד בר 2.7מיליארד דולר בהמשך לעודף של  2.2- ב

מיליארד דולר.  עלייה זו קוזזה על ידי עלייה בחשבון  3.0-מיליארד דולר ל 2.0- עלייה בגירעון בחשבון הסחורות מ

  מיליארד דולר ברבעון השני. 3.5- מיליארד דולר מ 3.7-השירותים ל

  שוק ההון 

ית בשוקי המניות בעולם ואחת המוצלחות מאז המשבר הפיננסי העולמי. בסיכום שנתי הייתה שנה מאוד חיוב 2017שנת 

-של השווקים המתעוררים עלה ב  MSCIהשווקים המתעוררים הניבו ביצועי יתר על פני ארה"ב ואירופה כאשר מדד 

בפעילות הכלכלית בסין (דולרית). שני הגורמים מרכזיים שתמכו בשווקים המתעוררים היו חולשת הדולר והשיפור  37.5%

עד לסוף הרבעון השלישי של השנה. בארה"ב, מניות הטכנולוגיה בלטו השנה כפי שבא לידי ביטוי במדד בביצועי היתר של 

על פני שאר המדדים המרכזיים בארה"ב. כמובן שהסביבה הכלכלית הצומחת בשילוב אינפלציה נמוכה  NASDAQ- מדד ה

יקנית סייעו לאופטימיות הרבה שדחפה את שוק המניות. באירופה, השנה החולפת והציפייה לרפורמת המיסים הרפובל

ננעלה גם כן בעליות שערים אך בניגוד לשווקים המתעוררים וארה"ב המסחר התנהל יחסית במגמה מעורבת. מראשית 

השנה התחזקות השנה ועד אמצעיתה התפוגגות הסיכון הפוליטי תמכה בשוקי המניות ביבשת, אך לאחר מכן ועד לסוף 

האירו החלה ללחוץ על רווחי הפירמות כלפי מטה מה שהביא לשינוי הסנטימנט כלפי האפיק האירופי. למעשה, שוק 

המניות באירופה היה תנודתי במהלך רוב המחצית השניה כאשר מצד אחד הוא הוכבד על ידי האירו החזק ומאידך נתוני 

, בלט לשלילה עד לרבעון השלישי של השנה. מאז Nikkei- זי במדינה, ההמאקרו תמכו במניות. ביפן, מדד המניות המרכ

  והודות לתוצאות הבחירות במדינה עבר המדד  להיסחר בעליות שערים חדות. 

  ארה"ב

הניב כאמור ביצועי יתר עם  NASDAQ- וה 28.1%- עלה ב DOW-JONES- , ה21.8%- עלה ב S&P500בסיכום שנתי, מדד 

. ברמת הסקטורים, בלט לחיוב סקטור 14.6%-עלה ב RUSSEL 2000- . בגזרת המניות הקטנות, מדד ה29.7%עלייה של 

 1.0%- ו 1.3%- ומנגד בלטו לשלילה סקטור התקשורת והאנרגיה שירדו בסיכום שנתי ב 38.8%הטכנולוגיה עם עלייה של 

נ"ב בלבד לרמה של  4- שנים נותרה יציבה יחסית כשירדה במהלך השנה החולפת ב 10- בהתאמה. בשוק האג"ח, התשואה ל

-. בגזרת המטבעות, הדולר כאמור סבל מחולשה לאורך השנה החולפת. מול האירו נחלש המטבע האמריקאי ב2.40%

ומול הין היפני הוא פאונד לדולר  1.35לרמה של  9.5%אירו לדולר, מול הפאונד נרשמה היחלשות של  1.2לרמה של  14.2%

  ין לדולר. 112.7לרמה של  3.8%-נחלש ב

  אינפלציה, תקציב וריבית

. שיעור השינוי שהציג מדד המחירים לצרכן בשנת 2016בשנת  -0.2%לעומת  0.4%עמדה על  2017האינפלציה במהלך שנת 

הושפעה לשלילה רמת  2017היה שיעור השינוי החיובי הראשון מזה שלוש שנים. בדומה לשנים הקודמות גם בשנת  2017

המחירים המקומית מהפחתות המחירים היזומות של הממשלה, מהתעצמות הגלובליזציה ועליית התחרות ומהמשך 

קל שתמכה בהוזלת מחירי הסחורה המיובאת. על רקע האינפלציה הנמוכה, ולאור חוזקו של השקל, בנק התחזקותו של הש

  ישראל הותיר את רמת הריבית המוניטרית על כנה. 








































