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 מצב עסקי החברה המנהלת, תוצאות פעילות והונה העצמי .א
 

 מצב עסקי .1
הינה חברה מנהלת כהגדרת המונח ( "החברה"רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ )להלן: 

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

 . ("הקרן" או "הקופה")להלן:  "רעות" -קרן ההשתלמותאת 

 של המאפיינים לגבילהלן )תים כמפורט עמימסלולי השקעה שונים העומדים לבחירת ה 5 בקרן

 (:31.03.19ליום  חברהה של הכספיים לדוחות 1 ביאור ראה ההשקעה מסלולי

 .רעות כללי 

 .רעות אג"ח ללא מניות 

 .רעות מניות 

 .רעות שקלי 

  במניות. 10%רעות אג"ח עד 

 

 .₪ אלפי 2,399,889של מסתכם לסך  31.03.2019ליום החברה  על ידיהיקף הנכסים המנוהלים 

 

 תוצאות פעילות החברה והשפעת אירועים על הנתונים הכספיים שבדוחות .2
 הכספי המצב על ביניים דוחות .א

 ויתרות חייבים, מזומנים ושווי מזומנים, פיננסיות השקעות בעיקר כוללים החברה נכסי

 -מסך הנכסים ביום הדוח )סוף שנה קודמת  97% -כ המהווים ,ונכס זכות שימוש חובה

94% .) 

, רכוש קבוע נכסי מיסים נדחים, נכסי החברה, המורכבים מנכסים בלתי מוחשיים יתרת

 (. 6% -מסך הנכסים ביום הדוח )סוף שנה קודמת  3% -מהווים כ ונכסי מיסים שוטפים

מסך ההון וההתחייבויות  15% -כ מהוות אשר התחייבויות ישנן לחברה, החברה נכסי כנגד

 (. 11% -ביום הדוח )סוף שנה קודמת 

אלפי  17,722 -אלפי ש"ח )סוף שנה קודמת  18,229 של בסך הדוח ליום החברה של ההון

(. יתרת העודפים 89% -מסך ההון וההתחייבויות )סוף שנה קודמת  85% -ש"ח( מהווה כ

 אלפי ש"ח(. 16,572 -אלפי ש"ח )סוף שנה קודמת  17,079ליום הדוח הינה 
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 מצב עסקי החברה המנהלת, תוצאות פעילות והונה העצמי )המשך( .א

 והפסד רווחה על ביניים דוחות .ב

 231,3 -של כ לסךהדיווח  בתקופתהכנסות מדמי ניהול הסתכמו  סך: ניהול מדמי הכנסות

 המקבילה אשתקד.  בתקופהאלפי ש"ח  3,419 -אלפי ש"ח לעומת סך של כ

ג' לדוחות 1הסבר על דמי הניהול שגובה החברה מעמיתי הקופה ראה ביאור  לעניין

 .31.03.2019הכספיים של החברה ליום 

 :עיקריים סעיפים משני מורכבות החברה הוצאות: הוצאות

, המורכבות מעמלות הפצה הוצאות אלה :אחרות רכישה והוצאות שיווק הוצאות, עמלות

מסך  18% -אלפי ש"ח המהוות כ 527 -לסך של כ המדווחת בתקופההסתכמו  בלבד,

מסך הוצאות החברה  20% -ש"ח שהיוו כ אלפי 586 -הוצאות החברה לעומת סך של כ

  .אשתקד המקבילה בתקופה

 2,470של  סךל המדווחת בתקופהסך ההוצאות בגין סעיף זה הסתכמו  :וכלליות הנהלה

אלפי ש"ח שהיוו  2,410 -החברה לעומת סך של כ תוהוצא מסך 82% -אלפי ש"ח המהוות כ

 בעיקרן מורכבות אלה הוצאות. אשתקד המקבילה בתקופהמסך הוצאות החברה  80% -כ

 מקבילה תקופה) וכלליות הנהלה מהוצאות 41% -כ המהוות, ונלוות עבודה שכר מהוצאות

 תקופה) וכלליות הנהלה מהוצאות 16% -( ועמלות תפעול המהוות כ40% - אשתקד

 (.16% -אשתקד מקבילה

 

 סקירה בדבר הונה העצמי של החברה המנהלת .3
לעומת רווח לתקופה  המדווחת בתקופהאלפי ש"ח  507רווח לתקופה )לאחר מס( של  לחברה

 בתקופתלתקופה  ברווח היעליה .אשתקד המקבילה בתקופהאלפי ש"ח  154)לאחר מס( של 

  לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מהשקעות, נטו ברווחיםעליה מנובעת  הדיווח

אלפי  8,229 -גבוה ההון העצמי של החברה מההון המינימאלי הנדרש ב 2019 מרץב 31 ליום נכון

אלפי ש"ח.  18,229 -הסתכם לסך של כ 31.03.2019ש"ח. כמו כן, סך ההון העצמי נכון ליום 

החברה, ראה התייחסות  לעניין הוראות רגולציה בעניין דרישות הון מחברה מנהלת, החלות על

 .31.03.2019בדוחות כספיים של החברה ליום  5בביאור 
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מגמות, אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית, לרבות  .ב
 והתפתחויות בהסדרים התחיקתיים במהלך תקופת הדוח בסביבה המקרו כלכלית

 
 העסקית מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה ובסביבתה .1

על בסיס  ענפית קופהמחברה למטרות רווח לחברה המנהלת המנהלת מעמד החברה  שינוי

את שינוי על רשות שוק ההון הממונה  אישר 17.3.2019 ביום - הוצאות בלבד ללא מטרת רווח

מעמדה של החברה מחברה למטרות רווח לחברה שלא למטרות רווח המנהלת קופת גמל ענפית 

פסיק לגבות דמי ניהול קבועים פועלת כדי להכך, החברה ל התאםבבהגדרתה בהסדר התחיקתי. 

 החברה בפועל לניהול הקופה בלבד.  שהוציאהותגבה דמי ניהול על בסיס הוצאות 

הודיע בנק הפועלים, הבנק המתפעל של הקופה, לחברה על  7.6.17ביום  -מתפעלמעבר הליך 

 .31.12.17סיום מתן שירותי התפעול על ידו לחברה אשר יכנס לתוקף בתאריך 

החליטה החברה ביום  ,החברה  חלופות לבנק הפועלים כגורם המתפעל של החברה לאחר שבחנה

. נכון למועד חתימת קום בנק הפועליםעל התקשרות עם מלם כגורם המתפעל במ 2018ביולי  24

 . 16.06.2019 נדחה ליוםמועד העברת התפעול מבנק הפועלים למלם הדוחות הכספיים, 

נחתם הסכם התקשרות בין  13.01.2019ביום   -הקופה השקעות לוהינל הוספת מנהל השקעות

 11.03.19וביום  "(אלטשולרשחם ניהול תיקי השקעות בע"מ )להלן: " החברה לבין אלטשולר

בהתאם . לחשבון המנוהל עבור רעות על ידי אלטשולר ₪מיליון  120העבירה החברה סכום של 

כי דירקטוריון החברה  יצוין,. מסלול הכלליאפיק המניות שבהחלה אלטשולר לנהל חלק מנכסי 

  .₪ ןמיליו 300לסכום של לפעילות זו  המסגרת הכספיתהגביל את 

 

  חיקתיים במהלך תקופת הדוחהתפתחויות בהסדרים ת .2
אשר יש בהן כדי  (דברי חקיקה, תקינה וחוזרי ממונה)בתקופת הדוח לא פורסמו הוראות דין 

 של החברה. להשפיע באופן מהותי על הדוחות הכספיים
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  מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית .3
 :)להלן 2019של שנת הראשון הרבעון השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום 

 (, היו כדלקמן:"התקופה הנסקרת"

2019ראשון רבעון    

 6.6% מדד המניות הכללי

SME  60 9.2% 

 6.4% 125מדד ת"א 

 5.4% 35מדד ת"א 

 5.5% מדד אג"ח להמרה

 3.2% אג"ח כללי מדד

 0.5% מדד המחירים לצרכן

  

 תמונת המאקרו

אופיין בהמשך האטה בפעילות הכלכלית הגלובלית ובהצטרפותה של ארה"ב  2019הראשון של  הרבעון

שהחלה להראות גם היא סימני האטה למרות שנתון הצמיחה דווקא רשם שיפור. בהמשך לסוף שנת 

, אך חלק מהסיכונים 2019, בשל גורמים שונים, אי הוודאות הגבוהה בעולם נמשכה אל תוך שנת 2018

ירו את אי הוודאות בעולם החלו להתפוגג. ראשית, במהלך הרבעון הראשון נרשמה אופטימיות אשר הגב

אופן ניכר בשווקים מתחילת בבנוגע למלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. אופטימיות זו באה לידי ביטוי 

, בסוף השנה הממשלה 2018השנה. שנית, לאחר האטה משמעותית בפעילות הכלכלית של סין במהלך 

ית הכריזה על מספר תמריצים כלכליים )פיסקאליים ומוניטריים( שתרמו להתייצבות הפעילות הסינ

, בדומה לרבעון הקודם אך מעל 6.4%הכלכלית ברבעון הראשון של השנה בו הצמיחה בסין נותרה על 

באוקטובר  31-ל 2019במרץ  29-נדחתה, לעת עתה, מ BREXITהציפיות בשווקים. שלישית, סוגיית 

לאחר  2019-הנקודה הרביעית והמרכזית ביותר היא שינוי הכיוון של הבנקים המרכזיים בעולם ב .2019

ובנקים  ECB-, וההאטה הניכרת בפעילות הכלכלית בעולם. הפד, ה2018-התיקון החד בשווקים ב

מרכזיים נוספים בעולם אותתו בחודשים הראשונים של השנה כי לאור ההתמתנות בפעילות הכלכלית 

ם ואי הודאות הגבוהה, לא צפויות העלאות ריבית השנה. בנוסף, כל הגופים המרכזיים בעולם )קרן בעול

המטבע, הבנק העולמי, הנציבות האירופאית, הפד ועוד( עדכנו את תחזיות הצמיחה והאינפלציה כלפי 

ללו, מטה מה שנתן גושפנקא לשינוי הכיוון המובהק של הבנקים המרכזיים. כתוצאה מההתפתחויות ה

לרבעון הראשון של השנה בשוקי המניות בארה"ב  1992נרשמה השנה הפתיחה הטובה ביותר מאז 

ובעולם, אך זאת רק לאחר שהרבעון הקודם נרשם כאחד הגרועים בהיסטוריה בשווקים הגלובליים. 

"ח הממשלתיים דווקא ממשיכים לאותת על חולשת הפעילות האגלמרות הראלי בשווקים, שוקי 

בארה"ב ובעולם כאשר תהליך ההתהפכות של העקום האמריקאי נמשך תוך ירידת תשואות,  הכלכלית

 תהליך אשר התקיים גם בשווקים מפותחים נוספים בעולם.

 3.2% על עמדה כאשר האיצה דווקא הראשון ברבעון הצמיחה"ב, בארה ההאטה סימני אף על, כאמור

 והשפעה)נטו(  ביצוא פעמית חד עליה ידי על נתמכה הצמיחה, זאת עם. הקודם ברבעון 2.2% לעומת

 בפרט האטה נרשמה המקומי הביקוש של הליבה ברכיבי, אולם. במלאים בהשקעה גידול של מחזורית
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 האבטלה שיעור, הראשון הרבעון במהלך. למגורים ובבנייה העסקי המגזר של בהשקעה, הפרטית בצריכה

 ותוספת 3.3%-מ 3.2%-ל האט בשכר השנתי הגידול קצב. 2018 שנת בסוף 3.9% לעומת 3.8%-ל ירד

 משרות אלף 233 של תוספת לעומת הראשון ברבעון חודש בכל בממוצע אלף 186 על עמדה המשרות

בסוף הרבעון  1.8%לעומת  1.5%( עמדה על PCE-ה פי)על  האינפלציה. הקודם ברבעון חודש בכל בממוצע

בסוף הרבעון  2.0%לעומת  1.6%הקודם. כמו כן, נרשמה ירידה גם באינפלציית הליבה אשר עמדה על 

 אותת ובכך העתידיתהקודם. במהלך חודש ינואר הפד הודיע כי יהיה "סבלני" בכל הנוגע למתווה הריבית 

 הפד מרץ חודש של הריבית החלטת במהלך. זה בשלב ביתהרי העלאות תהליך את עוצר הוא כי לשווקים

 מעלה האבטלה תחזיות, למטה והאינפלציה הצמיחה תחזיות את ועדכן שינוי ללא הריבית את הותיר

 כי הודיע הפד, בנוסף. ריבית העלאות 0-ל 2019-ב חזויות העלאות 2-מ הריבית מתווה תחזית את ובעיקר

 כתוצאה. ספטמבר בחודש הצמצום להפסקת עד מאי מחודש החל המאזן צמצום קצב את להאט יחל

 .2019 בסוף כבר ריבית להפחתת 50%-מ גבוהה הסתברות לתמחר החלו השווקים מכך

 לעומת הראשון ברבעון 0.4% על עמדה האירו בגוש הצמיחה כאשר שיפור רשמו באירופה הצמיחה נתוני

-ל 7.9%-מ ירד האירו בגוש האבטלה שיעור, בנוסף. 1.2% על נותר השנתי הקצב, הקודם ברבעון 0.2%

 הנתונים אך האירו בגוש המקומי הביקוש בנתוני שיפור נרשם השנה של הראשון הרבעון במהלך. 7.7%

 בפעילות ההאטה רקע על באירופה התעשייתית הפעילות של משמעותית התכווצות על לאותת ממשיכים

 השנתי האינפלציה קצב. הסחר למלחמת הנוגע בכל ודאותה ואי העולמי בסחר החולשה, בעולם הכלכלית

שינה את מדיניות ההכוונה  ECB-ה, הנתונים חולשת רקע על. הקודם ברבעון 1.5% לעומת 1.4% על עמד

)תכנית  TLTROקדימה כאשר אותת כי הריבית לא תעלה השנה. בנוסף, השיק תכנית חדשה של 

 .2021ותסתיים במרץ  2019הלוואות מהבנק המרכזי לבנקים המסחריים( שתתחיל בספטמבר 

, בעולם הכלכלית בפעילות האטה עקב לנפט בביקוש חדה לירידה צפי למרות, הסחורות מחירי בגזרת

 בין. השנה של הראשון הרבעון במהלך חדות עליות לרשום הנפט מחירי את הביאה גורמים של שורה

 המייצאות המדינות ארגון בין התפוקה לקיצוץ ההסכם של יישומו להצלחת לזקוף יש העלייה את, השאר

 הסנקציות על( במאי)הצפוי  הפטור סיום, בנוסף. רוסיה בראשות העצמאיות הנפט מפיקות ובין)אופ"ק( 

 על בלחץ נמצא שכבר משוק הנפט היצע את להפחית צפוי מרכזיות מדינות 8-ל נתנה"ב שארה איראן נגד

-עלה ב BRENTמחיר חבית נפט מסוג  2019. בסיכום הרבעון הראשון של בונצואלהרקע ההתפתחויות 

 לחבית. 57.22$-ל 26.0%-עלה ב WTIלחבית ומסוג  68.4$-ל 27.1%

על רקע התחזקות של  1המטבעות סל מול אל %1.2-ב התחזק הדולר השנה של הראשון הרבעון במהלך

מול  2.0%מול הפסו המקסיקני. הדולר רשם היחלשות של  1.4%-מול הין ו 1.1%ו, אל מול האיר 2.0%

 .הפאונד מול 2.3%-ו היואן מול 2.4% הדולר הקנדי,

 לא השנה של הראשון הרבעון)נתוני  2017-ב 3.5% לעומת 3.4%-ב הסתכמה 2018-ב הצמיחה בישראל

 של הראשון ברבעון הכלכלית הפעילות כי עולה השוטפים מהנתונים(. אלו שורות לכתיבת נכון פורסמו

 0.8% לעומת 0.9%-ב השנה של הראשון ברבעון עלה המשק למצב המשולב המדד, כך. שיפור רשמה השנה

 הייצור, הפרטית הצריכה בנתוני הן שיפור נרשם השנה של הראשון הרבעון במהלך. הקודם ברבעון

                                                           

1 Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad, Index Jan 1997=100, Monthly, Not Seasonally Adjusted :מקור ,FRED 
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 4.2% לעומת, 3.9% על הראשון רבעון בסוף עמד ומעלה 15 בני בקרב האבטלה שיעור. והיצוא התעשייתי

)הנתון  2019 פברואר לחודש נכון 3.8%-ל 2018 בסוף 4.2% של מקצב האט בשכר הגידול וקצב 2018 בסוף

 (.האחרון העדכני

 התחזק השקל, בפרט. המטבעות סל מול 3.5%-ב התחזק השקל השנה של הראשונים החודשים בשלושת

 .הפאונד מול אל 0.8%-וב האירו מול אל 4.8%-ב, הדולר מול אל 2.8%-ב

 תקציב וריבית, אינפלציה

 המאפיינת העונתיות מעל, 0.5%-ב השנה של הראשונים החודשים בשלושת עלה לצרכן המחירים מדד

-מ עלה השנתי האינפלציה קצב. מעלה כלפיי שהפתיעו ופברואר ינואר מדדי בעקבות וזאת זו תקופה

 הריבית, 2018 בנובמבר הריבית עליית מאז. השנה של הראשון הרבעון בסוף 1.4%-ל 2018 בסוף 0.8%

כי הוועדה המוניטארית נותנת משקל  עולה ישראל בנק של מהמסרים. 0.25% של ברמה שינוי ללא נותרה

רב יותר להתפתחויות בכלכלה העולמית וחוזקו של השקל וזאת למרות חוזקו של המשק הישראלי 

 האינפלציה.  והעליה בסביבת

, מנגד"ח. ש מיליארד 82.6 על עמד 2019 של הראשונים החודשים בשלושת ממיסים המדינה הכנסות סך

 החודשים 12-ב הגירעון. מהצפוי גבוהות"ח, ש מיליארד 98.7 על עמד התקופה באותה ההוצאות סך

 גבוה, הראשון הרבעון של בסיומו 3.4% של לרמה 2018 שנת בסוף תוצר 2.9% של מרמה עלה האחרונים

 .2.9% של ברמה העומד השנה לסוף הממשלה של הגירעון מיעד

 בשנת הסתכם( 2019 למרץ 10-ב)פורסם  התשלומים מאזן של השוטף בחשבון העודף - התשלומים מאזן

 בעודף העלייה. 2017 בשנת דולר מיליארד 10.1 של לעודף בהמשך זאת דולר מיליארד 11.0-ב 2018

 בחשבון העודף. הראשוניות ההכנסות בחשבון יחסית בולטת עלייה בשל בעיקר נבעה השוטף בחשבון

 .דולר מיליארד 4.2-ב הסתכם הרביעי ברבעון השוטף

  2שוק המניות

 125"א ת מדד, 10.2%-ב עלה 90"א ת, 5.4%-ב עלה 35"א ת מדד, 2019 לשנת הראשון הרבעון בסיכום 

עלו   DOW JONES-ומדד ה S&P500-. בארה"ב, מדד ה9.2%-עלה ב SME 60-ה ומדד 6.4%-ב עלה

עלה  STOXX600-ה מדד, באירופה. 16.8%-ב עלהNASDAQ -בהתאמה ומדד ה 11.8%-ו 13.6% -ב

. באסיה ובשווקים המתעוררים, 9.2%-הגרמני עלה ב -DAXוה 13.4%-הצרפתי עלה ב CAC-, ה13.3%-ב

היפני  Nikkei-ומדד ה 28.7%-הסיני עלה ב CSI300מדד )דולרית(,  9.9%-עלה ב MSCI EM-מדד ה

 .7.0%-עלה ב

  

                                                           

 דיבידנדים ולא רק עליית מחיר.נתוני ביצועי שוק המניות הן עבור התשואה כולל  2
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 3שוק הנגזרים

 מיליון 5.7-ב הסתכם 35"א ת מדד על באופציות המסחר, מחזור 2019 לשנת הראשון הרבעון בסיכום 

"ח הסתכם מחזור המסחר המט. בשוק הבסיס נכס במונחי"ח ש מיליארד 901-ב או אופציה יחידות

מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל  85-דולר/שקל בבאופציות 

 מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. 7.7-הסתכם ב

 אג"ח מדינה

. הראשון הרבעון במהלך %3.5 של עליה נרשמה המדד צמוד באפיק - אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 .1.9%-ב עלו( שנים 2-5והבינוניות ) 4.2%-ב עלו( שנים 5-10) הארוכות החוב אגרות

 הרבעוןבמהלך  %2.3 של עליה נרשמה קבועה בריבית השקלי באפיק - אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 .1.4%-ב עלה( שנים 2-5) הבינוני וחלקו, 4.4%-ב עלה( שנים+ 5) הארוך חלקו. הראשון

 אגח קונצרני

ותל  40, מדדי תל בונד 4.3%-ב עלה 20, מדד תל בונד הקונצרניים"ח האגבמדדי  הראשון הרבעון בסיכום

יתר ומדד -ומדד צמודות 1.8%-בנקים עלה ב-בהתאמה, מדד תל בונד צמודות 3.8%-ו 3.2%-ב עלו 60בונד 

 של המרווח. מרווחים בצמצום הסתכם הרבעון המרווחים ברמת. בהתאמה 4.7%-ו 3.8%-ב עלותשואות 

 בנקים בונד תל מדד"ב, נ 111-ל"ב נ 38-ב ירד 40 בונד תל מדד"ב, נ 120-ל"ב נ 37-ב ירד 20 בונד תל מדד

, באפיק הון גיוסי בגזרת"ב. נ 246-ל"ב נ 54-ב ירד שקלי בונד תל מדד של ומרווחו"ב נ 60-ל"ב נ 27-ב ירד

 ברבעון לגיוסים בהשוואה %23.4 של ירידה, הראשון ברבעון ח"אג באמצעות ח"ש מיליארד 13.9 גויסו

 .4אשתקד המקביל

  

                                                           
 אתר הבורסה לניירות ערך. 3

 אתר הבורסה לניירות ערך 4
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 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת עבור הקופה  .ג
של כל אחת  מרץב 31שהסתיימה ביום  שלושה חודשייםנתונים של הקופה לתקופה של להלן פירוט 

 :כולה 2018וכן לשנת  2018-2019מהשנים 

 
חודשים  שלושהלתקופה של 

 מרץב 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 דצמברב 31
 2019  2018  2018 

 קרן השתלמות 
      :()* מספר עמיתים

 24,884   26,133   24,574 פעילים
 17,232   17,131   17,202 לא פעילים 

 42,116   43,264   41,776 סה"כ
      :(ש"חנכסים מנוהלים, נטו )באלפי 

 1,481,898   1,595,478   1,515,509 פעילים
 854,037   887,070   884,380 לא פעילים 

 2,335,935   2,482,548   2,399,889 סה"כ
      :( ש"חנתונים תוצאתיים )באלפי 

דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים 
 9,035   1,671   1,421 חדשים

 265,626   66,945   62,768 תקבולים מדמי גמולים
 127   16   28 פעמיים חד גמולים מדמי תקבולים

 3,023   983   203 העברות צבירה לקופה
 227,549   64,582   42,213 העברות צבירה מהקופה

      תשלומים:
 222,608   59,813   54,974 פדיונות

 (55,970)  (29,135)  94,457 הקופה הוצאות על הכנסות עודף
דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 

 :(ש"ח
     

 13,374   3,419   3,231 פעילים פעילים ולא
      

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 
 :)באחוזים(

    
 

 0.54   0.54  0.54 פעילים
 0.54   0.54  0.54 לא פעילים

      
 חשבונות עמיתים בלבד. ימספרמתייחס ל -* מספר עמיתים 

 

של כל אחת  במרץ 31שהסתיימה ביום שלושה חודשיים לתקופה של  להלן פירוט נתונים של הקופה

 :כולה 2018וכן לשנת  2018-2019מהשנים 

 

 

חודשים  שלושהלתקופה של 
 במרץ 31שהסתיימה ביום 

 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2019  2018  2018 
 קרן השתלמות  

       :חשבונות מנותקי קשר 
 1,633  1,174  2,546  חשבונות מספר
 43,523  12,349  86,468  (ח"ש באלפי) נטו מנוהלים נכסים

 227  13  112  (ח"ש באלפי) מנכסים שנגבו ניהול דמי
 0.43%  0.34%  0.46%  שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים
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 עסקי החברה באירועים חריגים  .ד
לניהול  רישיוןקבלת הינם  2019רבעון ראשון במהלך  והאירועים החריגים בעסקי החברה שאירע

ערכות לקראת יה, המשך ההפעולות הנדרשות ליישום השינויביצוע קופות גמל ענפיות והתחלת 

אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות כניסת ו מבנק הפועלים למלם ,תפעולהשירותי  החלפת ספק

  זה.דירקטוריון לדוח פרק ב'  1הכל כמפורט בסעיף . בע"מ כמנהל השקעות נוסף

 העלולים להצביע על קשיים כספיים או המצביעים על גירעון בהון העצמיאירועים  .ה
 .אין

 

השפעה מהותית לעסקה ו/או להשקעה בתאגיד אחר אשר יש בה להשפיע על נתוני  .ו
 הדוחות הכספיים

החודשים שלושת לא התקיימה עסקה מהותית כלשהי או השקעה מהותית בתאגיד אחר במהלך 

 היה בהם להשפיע על נתוני הדוחות הכספיים של החברה.אשר  2019של שנת  הראשונים

 

 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים .ז
לעמיתי הקרן, תוך חתירה  ויעילאיכותי  שירות מתן על מבוססת החברה של העסקית האסטרטגיה

 השונים.  ההשקעה במסלולי הסיכון רמת את התואמות לתשואות

 :הינם החברה של העיקריים יעדיה, לכך בהתאם

 .בלבד ההוצאות לכיסוי שישמשו ניהול בדמי, ענפיתלפעול כקופה  -

 .מובילים השקעות מנהלי באמצעות ההשקעות ניהול -

 .הפועלים בנק במקום שנבחרחדש  מתפעל לגורםהמעבר  השלמת -

 

 זה. ןדירקטוריולדוח .1ב. לפירוט נוסף ראה סעיף

 

 תיאור כללי של תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל של החברה .ח
שצפוי כי תהיה להם השפעה מהותית על פעילותה, והכל כמפורט החברה עוסקת בנושאים מהותיים 

 זה. ןדירקטוריולדוח  .1.בבסעיף 
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 (Certification)הצהרה 
 

 אני, רובי בכור , מצהיר כי:
 

 ("החברה")להלן:  רעות חברה לניהול קופות גמל בע"משל הרבעוני סקרתי את הדוח השנתי  .1
 .("הדוח")להלן:  31.03.19שהסתיים ביום רבעון ל

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של  .2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

בדוח משקפים באופן נאות, מכל  בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות והשינויים בזכויות העמיתים של קרן 

 ההשתלמות לימים ולתקופות המכוסים בדוח.

בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  אני ואחרים .4
  -ונהלים לצורך הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של קרן ההשתלמות; וכן

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  (א)
תלמות, מובא לידיעתנו על ידי אחרים המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן ההש

 בקרן ההשתלמות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,  (ב)
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות 

 כללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון; הכספיים ערוכים בהתאם ל

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן ההשתלמות והצגנו את  (ג)
מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה 

 בדוח, בהתבסס על הערכתנו; 

ה הפנימית של קרן ההשתלמות על דיווח כספי שאירע במהלך גילינו בדוח כל שינוי בבקר (ד)
התקופה המכוסה בדוח, שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על 

  -הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן ההשתלמות; וכן

חשבון המבקר, לדירקטוריון אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה ה .5
ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

 על דיווח כספי הנוגע לקרן ההשתלמות: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים 

  -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקרן ההשתלמות; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים  (ב)
אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע 

 תלמות.לקרן ההש

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
 
 

2019.50.23   _____________________ 
 רובי בכור, מנכ"ל    תאריך  
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 (Certification)הצהרה 
 

 אני, עידית מידן, מצהירה כי:
 

רבעון ל ("החברה")להלן:  בע"מרעות חברה לניהול קופות גמל של הרבעוני סקרתי את הדוח  .1
 .("הדוח"להלן: ) 31.03.19שהסתיים ביום 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של  .2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

בדוח משקפים באופן נאות, מכל  בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות והשינויים בזכויות העמיתים של קרן 

 ההשתלמות לימים ולתקופות המכוסים בדוח.

בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  אני ואחרים .4
  -על דיווח כספי של קרן ההשתלמות; וכן ונהלים לצורך הגילוי ולבקרה הפנימית

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן ההשתלמות, מובא לידיעתנו על ידי אחרים 

 בקרן ההשתלמות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

ת על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימי (ב)
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות 

 הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון; 

ילוי של קרן ההשתלמות והצגנו את הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הג (ג)
מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה 

 בדוח, בהתבסס על הערכתנו; 

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של קרן ההשתלמות על דיווח כספי שאירע במהלך  (ד)
ר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על התקופה המכוסה בדוח, שהשפיע באופן מהותי, או סבי

  -הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן ההשתלמות; וכן

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון  .5
ה הפנימית ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקר

 על דיווח כספי הנוגע לקרן ההשתלמות: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, 

  -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקרן ההשתלמות; וכן

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים כל  (ב)
אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע 

 לקרן ההשתלמות.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
 
 

2019.50.23                _____________________ 
 סמנכ"לית כספיםעידית מידן,     תאריך            

 

 


