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 פעילותה כולל גם םהעוסק בתיאור החברה, התפתחותה ותחו תיאור עסקי התאגיד, פרק
הינו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד, המבוסס  תידצופה פני עתיד. מידע צופה פני ע מידע

הקיימת בחברה במועד הדוח וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה  אינפורמציה על
. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות הדוח נכון למועד

 ממידע זה.  המשתמעות המוערכות או
 

להסרת ספק, מובהר כי התיאור המובא בדוח זה ביחס לקרן ההשתלמות, הינו תיאור 
תמציתי לצורכי דוח זה בלבד, אין בו כדי ליצור כל התחייבות כלפי עמיתי הקרן או צד 
שלישי כלשהו, וכי התנאים המחייבים את הקרן הם רק אלו המפורטים בתקנון הקרן 

 .ל ידהו/או בהתקשרויות רלוונטיות שבוצעו ע
 

 , ונערך בהתאם לתוספת2019בשנת  החברהמתייחס לפעילות  עסקי התאגיד זהדוח 
)בשינויים  1969-תשכ"ט, לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף, מבנהו וצורתו( הראשונה

 27.12.18 שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום רשות -המחויבים(, ובהתאם לחוזר משרד האוצר 
מס'  ופים מוסדיים" )חוזר גהמאוחד לעניין דין וחשבון לציבורתיקון הוראות החוזר "

. החברה פעלה, על פי מיטב גמל של קופותאשר הוחל על חברות מנהלות  ,(2018-9-33
 הבנתה, ליישום הוראות הממונה
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 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה - א'לק ח

 

 הותיאור התפתחות עסקי החברהפעילות  .1

הינה חברה מנהלת , ("החברה המנהלת"או  "החברה")להלן:  חברה לניהול קופות גמל בע"מרעות  1.1

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

 (."הקופה"או  "הקרן")להלן:  "רעותקרן ההשתלמות "מנהלת את ה

למטרות שלא החברה הינה חברה  17.03.2019מיום  . החל15.02.1979החברה התאגדה כדין ביום  1.2

 להלן. 1.6ראה גם סעיף . הגדרתה בהסדר התחיקתיכהמנהלת קופת גמל ענפית  רווח

ההצטרפות אליה מוגבלת לפי תקנונה "קופת גמל ענפית" כהגדרתה בחוק קופות הגמל, הקרן  בהיות 1.3

, שהינה הכספים הצבורים בקרןמנהלת את החברה  לציבור מסוים בלבד, המוגדר בתקנון הקרן.

 .מסוג קרן השתלמות מסלולית

 :של הקרן פירוט בעלי המניות 1.4

 אחוז בזכויות הצבעה מספר וסוג המניות בעלי המניות

אחוז בזכות לקבלת 

דיבידנד ולהשתתף 

בחלוקת עודפי נכסי 

 החברה בפירוק

  50% מניות רגילות הסתדרות המעו"ף 

הכללית ההסתדרות 

 החדשה 

  50% מניות רגילות 

הכללית ההסתדרות 

 החדשה

 מניות הון

 100% 

  100% 100% 

 

הסתדרות המעו"ף. למיטב ידיעת החברה, בבעלות והחברה היא בבעלות הסתדרות הכללית החדשה  1.5

ובכלל זה קופות גמל  נוספים תאגידיםאחזקות בובעקיפין, ההסתדרות הכללית החדשה, במישרין 

 מהווים צד קשור לחברה.הם ו וקרנות השתלמות

עם זאת, יצוין  יחדכל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים.  בחברה בוצעו לא 2019שנת  במהלך 1.6

 אישר 17.3.2019 ביום כי, 31.12.19של החברה ליום לדוח הדירקטוריון  בפרק ב' 1כאמור בסעיף 

רווח לחברה שלא את שינוי מעמדה של החברה מחברה למטרות על רשות שוק ההון הממונה 

. בהתאם גובה החברה דמי למטרות רווח המנהלת קופת גמל ענפית בהגדרתה בהסדר התחיקתי

 .1.5.19ניהול לפי הוצאות בפועל וזאת החל מיום 
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, ברכישה הקשורה פעילות שום, הרגיל העסקים במהלך שלא, חברהב בוצעה לא 2019שנת  במהלך 1.7

לדוח  'ב בפרק 1יחד עם זאת, יצוין כאמור בסעיף  .מהותי בהיקף נכסים של העברה או מכירה

 17.07.18להחלטת דירקטוריון החברה ביום  בהתאם כי 31.12.19 ליום החברה של הדירקטוריון

לניהול ע"י ₪ מיליון  300לאשר העברת חלק מנכסי הקופות שבניהולה, בסכום שלא יעלה על 

(, באופן שבו פסגות ניירות ערך בע"מ "אלטשולר"שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ )להלן:  אלטשולר

)וגורמים רלוונטיים נוספים בקבוצת פסגות( תמשיך לספק את מעטפת השירותים לניהול כלל נכסי 

החלה  11.03.19וביום  אלטשולרנחתם הסכם התקשרות בין החברה לבין  13.01.2019הקופה, ביום 

 י במסגרת אפיק מניות.לנהל עבור רעות חלק מנכסי המסלול הכלל אלטשולר

 הליכי פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים.  חברהלא נערכו ב 2019במהלך שנת  1.8

 

  תחומי פעילות .2
 מסוג קרן השתלמות.  -נכון למועד הדוח, לחברה תחום פעילות אחד, והוא ניהול קופות גמל 

( קיימים במסגרת ההון"שוק רשות "במשרד האוצר )להלן:  מרשות שוק ההוןבהתאם לאישור שהתקבל 

הקרן מסלולי השקעה כדלקמן )לגבי הסבר על כל אחד ממסלולי ההשקעה בקופה ראה התייחסות 

 (:31.12.19ליום  קופהשל ה ים השנתייםהכספי ותלדוח 1בביאור 

 .רעות כללי 

 ללא מניות רעות אג"ח. 

 רעות מניות. 

 .רעות שקלי 

  במניות.  10%רעות אג"ח עד 

של החברה ליום  ים השנתייםהכספי ותלדוח 3ה ראה ביאור רמגזרי הפעילות של החבלעניין פירוט 

31.12.19. 

 

 הועסקאות במניותי חברההשקעות בהון ה .3
  .הלא נעשו עסקאות בהון החברה ו/או במניותיהאחרונות בשנתיים 

 

 יםחלוקת דיבידנד .4

המגבלות אשר חלות על החברה בחלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה הינן בהתאם לחוק החברות ובהתאם 

למגבלות הקבועות בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש 

המבני את השינוי  17.03.2019אישרה במכתבה מיום  רשות שוק ההון. 2012-מחברה מנהלת(, התשע"ב

כניסה הטרם פי תקנון החברה המנהלת -. עלתוגמל ענפי ותקופלחברה מנהלת של  הוהפיכת חברהל הש

עניקה לבעליה את הזכות לקבלת דיבידנד, הכל במידה ויחולק, ה, מניית הון לתוקף של השינוי המבני

. זכות לקבלת מניות הטבה, וכן את הזכות להשתתף בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוק החברה

לאחר השינוי המבני תוקן התקנון בהתאם ובכלל זה  החברה לא חילקה דיבידנדים מאז יום הקמתה.

 . בוטלה הזכאות לחלוקת דיבידינד
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 פעילות תחומי לפי החברה עסקי תיאור - 'בחלק 

 

 מוצרים ושירותים. 1

למימון השתלמויות ו הקרן היא קרן השתלמות לחיסכון כספיםהחברה מנהלת קרן השתלמות אחת.  1.1

העובדים. בתום שש שנות חסכון, הכספים הצבורים בקרן עומדים לזכות העובד, אשר רשאי למשוך 

את הכספים לכל שימוש בפטור מלא ממס )עד לתקרה הקבועה בחוק(. נכון לשנת הדוח, הקרן הינה 

 .בחלק א בדוח זה לעיל 2ראה סעיף לעניין מסלולי השקעה בקופה  .קרן מסלולית

 

  :2017-2019 להלן פירוט נתונים של הקופה לשנים 1.2

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
  2019  2018  2017 
 קרן השתלמות  

       :מספר עמיתים )*(
 26,628  24,884   23,214   פעילים

 17,047  17,232   17,390   לא פעילים 
 43,675  42,116   40,604   סה"כ

       
       (:ש"חנכסים מנוהלים, נטו )באלפי 

 1,669,224  1,481,898   1,530,314   פעילים
 904,189  854,037   910,018   לא פעילים 

 2,573,413  2,335,935   2,440,332   סה"כ
       
       

       (:ש"חנתונים תוצאתיים )באלפי 
 10,763  9,035   7,349   דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים 

 288,109  265,626   257,176   תקבולים מדמי גמולים 
 154  127   98    פעמיים חד גמולים מדמי תקבולים

 2,585  3,023   1,999   העברות צבירה לקופה
 172,717  227,549   166,239   מהקופה העברות צבירה

       תשלומים:
 220,060  222,608   211,129   פדיונות

 117,645  (55,970)  222,590   הקופה הוצאות על)הפסדים(  הכנסות עודף
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 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2019  2018  2017 
 קרן השתלמות  

       (:ש"חדמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 
 13,795  13,374  11,511  פעילים ולא פעילים

       
 שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים

 ***: )באחוזים(
      

 0.54  0.54  0.49  פעילים
 0.54  0.54  0.49    לא פעילים

       
       שיעור הוצאות ישירות ממוצע )באחוזים(:

 0.04  0.03  0.04  עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך
 ** -  ** -  ** -  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

 **  -  ** -  ** -  בגין השקעות לא סחירות
 0.10  0.13  0.14  עמלות ניהול חיצוני

 -  -  -  עמלות אחרות
 0.10  0.13  0.14  *(*הוצאות מוגבלות )**

       
 מתייחס למספרי חשבונות עמיתים בלבד. –מספר עמיתים   *    
 .0.01% -פחות מ  **  

 .31.12.19.ד. בדוח הכספי של החברה המנהלת ליום 1ראה גם הסבר בביאור  –שיעור דמי ניהול  * **
 
 על הפיקוח בתקנות מהנכסים 0.25% של למגבלה בהתאם הישירות ההוצאות שיעור -מוגבלות הוצאות* ***

 .2008-ח"התשס(,עסקאות ביצוע בשל ישירות הוצאות()גמל קופות) פיננסיים שירותים
 

 

אלפי  2,440,332הסתכמו לסך של  2019בדצמבר  31סך הנכסים המנוהלים, נטו של הקופה ליום 

תשואה הנובע מ 4% -של כגידול  ,כלומר .אלפי ש"ח בסוף שנה קודמת 2,335,935ש"ח לעומת סך של 

שהינו המסלול הגדול והמשמעותי  10.53% ברוטו במסלול הכללי בשיעור של חיוביתנומינלית 

 ח."אלפי ש 164,240 -של כ קופהב שליליתצבירה נטו ו בקופה

אלפי ש"ח  265,626אלפי ש"ח לעומת סך של  257,176הסתכמו לסך של בקופה השנה  התקבולים סך

 שנה קודמת.  השנה לעומת תקבוליםב( 3% -אלפי ש"ח )כ 8,450 -של כ קיטון ,כלומרבשנה קודמת. 

פי ש"ח בשנה אל 3,023אלפי ש"ח לעומת סך של  1,999סך העברות לקופה השנה הסתכמו לסך של 

  ה לעומת שנה קודמת.( בהעברות לקופה השנ34% -)כ ש"חאלפי  1,024 -של כ קיטון ,קודמת. כלומר

אלפי ש"ח  227,549אלפי ש"ח לעומת סך של  166,239סך העברות מהקופה השנה הסתכמו לסך של 

ופה השנה לעומת שנה ( בהעברות מהק27% -)כ ש"חאלפי  61,610 -של כ קיטון ,בשנה קודמת. כלומר

 קודמת. 

אלפי  222,608אלפי ש"ח לעומת סך של  211,129השנה הסתכמו לסך של  התשלומים )פדיונות(סה"כ 

פדיונות( בקופה )( בתשלומים 5% -)כ ש"חאלפי  11,479 -של כ קיטון ,כלומר .ש"ח בשנה קודמת

  השנה לעומת שנה קודמת.
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 :2017-2019להלן פירוט נתונים של עמיתים לא פעילים בקופה לשנים  1.3

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2019  2018  2017 
 קרן השתלמות  

       חשבונות מנותקי קשר:
 1,092  1,633  2,433  מספר חשבונות

 8,274  43,523  37,181  (ש"חנכסים מנוהלים נטו )באלפי 
 30  227  167  דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(
 0.33%  0.43%  0.40%  שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

       
       
 

 ד' לדוחות 1הסבר על דמי הניהול שגובה החברה מעמיתי הקופה ראה ביאור  ענייןל -דמי ניהול  1.4

  .31.12.2019הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 להלן פירוט שיעורי דמי הניהול שרשאית החברה לגבות בהתאם להוראות הדין החלות עליה:

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2019  2018  2017 
 קרן השתלמות  

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

   
 

  

 2.00  2.00  2.00  פעילים
       לא פעילים:

 0.30  0.30  2.00   מנותקי קשר
 2.00  2.00  2.00  אחר
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 תחרות .2

מפעליים -בתחום קופות הגמל פועלים גורמים רבים, ובעיקר, חברות ביטוח, גופים סקטוריאליים

 השקעות. בתי וקופות גמל המנוהלות על ידי 

ש"ח והם מהווים  אלפי 2,440,332 -של כ המנוהלים בקופה הינם בסך נכסיםההיקף נכון למועד הדוח, 

 -קרנות ההשתלמות )בהתאם לנתונים המפורסמים באתר של אגף שוק ההון  של מסך יתרות 0.97% -כ

 שחקנים שוניםמאמצי שיווק גדולים מצד בשוק קופות הגמל ניכרים   .(31.12.19גמל נט נכון ליום 

להתמודד עם תחרות  הקרןיכולת  .בדמי ניהולמיוחדות הנחות  ין השאר בדרך של מתן, בוהפועלים ב

אוכלוסייה חברי הלרק  הצטרפות תמאפשרה ענפיתהיא קופה שוכח העובדה מוגבלת לנמסוג זה 

הסתדרות  העובדים במקום עבודה המיוצג על ידי  ,)עובדים שכירים שהוגדרה בתקנונהייעודית ה

של הקרן מנהלת החברה ההוא העובדה כי  הקרןשל כושר התחרות על  המשפיעעוד פרמטר  .המעו"ף(

סל והיא נעדרת יתרון המצוי בידי חברות מנהלות המציעות  )קרן השתלמות( מוצר אחד בלבדמנהלת 

בנוסף, ביצועי הקופה הינם פרמטר מהותי ופועל יוצא מכך הוא שתחרות  יותר.רחב מוצרי חסכון 

 .מבוססת תשואות הינה בעלת השפעה על כניסה ויציאה של כספי עמיתים

דמי מגוון אמצעים העומדים לרשותה, כגון: פועלת החברה לשימור עמיתיה באמצעות  ,האמור על אף

מתן , מגוון מסלולי השקעה המותאם לטעמי סיכון שונים, וממוצע השוקמ אחידים בשיעור נמוךניהול 

 איכותי ומקצועי.אישי שירות 

התפעולית ועל תוצאות  מכביד על היעילות ,יחד עם הגברת הוראות הרגולציהערה בתחרות השילוב של 

עלולה להיות ככל שמגמה זו תתרחב, יעלות של החברה המנהלת. יהתגביר את חשיבות ההפעילות ומ

  לכך השפעה שלילית על עסקיה של החברה.

להלן: ) הוראות לבחירת קופת גמלין יבענ 2016-9-6פורסם חוזר גופים מוסדיים  ,13.3.16ביום , ףבנוס

בהתאם לחוזר זה נקבעו הוראות לעניין אופן בחירת קופת ברירת מחדל (. "חוזר ברירת המחדל"

שתשמש כקופת הגמל ביחס לעובדים שלגביהם לא נקבעה בדין או בהסכם קופת גמל לצורך הפקדות 

התשלומים אליה. החוזר קבע הוראות לבחירת קופת ברירת המחדל, וזאת באמצעות הליך תחרותי 

, בין קופות גמל, כאשר בשקלול התוצאה משקל דמי הניהול שיוצע על שיערוך המעסיק או ארגון עובדים

מחדל הינו הצוין, כי יום התחילה לחוזר ברירת י .50%-ידי המתמודדים בהליך התחרותי לא יפחת מ

, למעט החרגה לעניין הסכמי ברירת מחדל שהיו בתוקף במועד פרסום חוזר ברירת המחדל ועד 13.03.16

 .2019במרץ  31ירת מחדל, אך לא יאוחר מיום לתום תקופת הסכמי בר

להוראות חוזר זה תיתכן השפעה מהותית על תנאי השוק בהן תפעל החברה, זאת במידה שיפסק צירוף 

( לחוזר ברירת המחדל קבע כי 1.ב)14עמיתים חדשים לקרן כברירת מחדל שלהם. יש לציין, כי סעיף 

לדוח עסקי  לחלק א' 1.6סעיף מת הלב מופנית לאמור בזה תשו ןהחוזר לא חל על קופות ענפיות ובעניי

 התאגיד לעיל. 

  המידע הכלול בפסקה זו הינו בגדר מידע הצופה פני עתיד ואין כל וודאות בהתממשותו.
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  לקוחות .3

בהתאם להוראות הדין, התקשרות הקרן עם עמיתיה אינה תחומה בזמן והיא ניתנת לסיום על ידי  3.1

 העמית בכל עת וללא תנאי, על ידי העברת הכספים לקרן אחרת או משיכתם. 

עמיתים במעמד "עמית שכיר" ו"עמית עצמאי"  חשבונות 40,604בקרן קיימים  31.12.2019נכון ליום  3.2

חשבונות  42,116לעומת ( עמיתים במעמד עצמאי עומד על כמה עשרות בלבדמספר החשבונות של )

 . 31.12.2018נכון ליום  עמיתים

עד למועד כניסתו לתוקף של חוק קופות גמל, לא הוסדרה בחקיקה ראשית זכות הבחירה של עמית  3.3

היו  בנוגע לזהות הקרן שברצונו לחסוך בה. בהתאם לכך, מרבית ההתקשרויות בין הקרן לעמיתיה

תוצאת הסכמים קיבוציים או הסדרים קיבוציים בין ארגוני העובדים לארגוני המעבידים, או 

 הסדרים ספציפיים למקומות עבודה. 

בהתאם להוראות חוק קופות גמל, ניתנת לעמית הזכות לבחור לאיזו קרן להצטרף, באופן שבכל  3.4

רף העמית. בנוסף, הוראות חוק מקרה אין למעביד זכות להתערב בבחירתו ולקבוע לאיזו קרן יצט

קופות גמל קובעות כי במקרה שקיים הסכם קיבוצי המחייב הפקדה בקופת גמל מסוימת, על 

המעביד לציין בפני העובד כי הוא רשאי לבחור בכל קרן שיבקש, אך אם העובד לא בחר בקרן אחרת 

שנקבעה בהסכם )הגם שעמדה לו האפשרות(, רשאי המעביד להפקיד את תשלומי העובד בקרן 

הוראות חדשות לבחירת קופות גמל בחוזר ברירת המחדל  נקבעו או ברירת מחדל אחרת. -הקיבוצי 

על פיו חברה מנהלת של קופת גמל לא תאפשר הפקדת תשלומים של מעסיק בשל עובד שלא מילא 

 טופס הצטרפות לקופה שבניהולה ולא תאפשר צירוף של עובד כאמור אלא אם הקופה היא קופת

ברירת מחדל נבחרת שנקבעה בהתאם להוראות החוזר. מנגד נקבע כי מעסיק יוכל להפקיד כספים 

לקופת גמל בגין עובד שלא בחר בקופת גמל, לאחר שניתנה לו אפשרות לעשות כן, אך ורק לקופת 

 ןהחוזר לא חל על קופות ענפיות ובעניידוח עסקי התאגיד חלק ב' ל 2ברירת מחדל. כאמור בסעיף 

  .לדוח עסקי התאגיד לעילחלק ב'  1.6סעיף לתשומת הלב מופנית לאמור זה 

כלל מ 1% על העולהבהיקף מנוהלים בקופה נכסים  לעובדי כל אחד מהם אשר מעסיקים  8קיימים 

משמעותי בהיקף הנכסים המנוהלים עבור אשר צמצום  מעסיקים 2, ומתוכם המנוהלים נכסיה

 ועל תוצאות פעולותיה.  היקף הנכסים המנוהלים ע"י החברהעובדיהם ישפיע באופן מהותי על 

 המידע הכלול בפסקה זו הינו בגדר מידע הצופה פני עתיד ואין כל וודאות בהתממשותו. 
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 אשר מעסיקים הינם, לדוח עסקי תאגידבחלק ב'  3.4סעיף כאמור ב "להנ המעסיקים 8כי  יצוין 3.5

 החברה בדירקטוריון"כ, כהשתלמות ברירת מחדל.  קרן ,מהםחלק  או עובדיהםמהווה עבור  הקרן

 באותם היציגים העובדים מארגוני חלק מצדאו /וים מהמעסיק חלק מצדהשאר נציגים  ביןחברים 

 .עבודה מקומות

 הנכסים מסך ומעלה 1% מהווים עובדיהם עבורהנכסים המנוהלים  שסך המעסיקיםפירוט  להלן

  :31.12.19ים של החברה ליום המנוהל

 מעסיקה שם 

יתרת נכסים מנוהלים  

 )באלפי ש"ח(

שעור מסך הנכסים  

 של הקופה )באחוזים(

הכנסות מדמי ניהול  

 )באלפי ש"ח(

שירותי בריאות 
 3,559  31%  748,037  כללית

 3,025  25%  605,785  בנק הפועלים
 862  7%  172,688  'ג מעסיק
 576  5%  120,628  'ד מעסיק
 477  4%  103,995  'ה מעסיק
 371  3%  75,900  'ו מעסיק
 253  2%  53,115  'ז מעסיק
 180  2%  42,305  'ח מעסיק

 

 :2019עד  2018לשנים העמיתים ר של הוותק, ההתמדה והשימו בדברלהלן מידע  3.6

  

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר

  2019  2018 
 קרן השתלמות   
     

 18%  16%  שיעור הפדיונות מהצבירה הממוצעת )באחוזים(
 50.72  51.10  גיל ממוצע של עמיתים )שנים( 

 5.52  5.64  וותק ממוצע של עמיתים )שנים( 
     

     
 

בפרק מידע אודות דמי ניהול בדוח  2סעיף מידע נוסף בדבר המעסיקים הגדולים של הקרן, ראה  3.7

 . 31.12.19 סקירת הנהלה של הקופה ליום
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 מידע נוסף ברמת כלל החברה – ג'חלק   

 
   מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה .1

  מתאפיין ברגולציה רבה והוא מושפע מהחלטות הרגולטור בתחום.  חום פעילות החברה,ת

  :ההסדר התחיקתי החל על פעילות החברה 1.1

פעילותה של החברה המנהלת וקופות הגמל שבניהולה חל הסדר תחיקתי מורכב אשר החוקים על 

 העיקריים שבו הינם:

  .שהותקנו מכוחו ותקנות 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה .1.1.1

 2005-(, התשס"הוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניםח .1.1.2

  .ותקנות שהותקנו מכוחו

 . 1964-תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופת גמל(, התשכ"ד .1.1.3

 החוזר המאוחד )קודקסהוראות הממונה על שוק ההון ובכלל זה הבהרות וחוזרים וכן  .1.1.4

הרגולציה( מאגד ומרכז הוראות הנוגעות לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שמקורן בחקיקה, 

החוזר המאוחד משלב הוראות שבחוזרי המקור, ללא שינוי  .בתקנות ובחוזרי הממונה

במשמעותן, למעט הוראות חדשות, מסוימות, שצוינו מפורשות ככאלו בחוזר המאוחד ונקבע 

כתיקון לחוזר מפורסמות , הוראות הממונה 01.04.2014החל מיום להן מועד תחילה מפורש. 

 .המאוחד בלבד

פקודת מס הכנסה ]נוסח חוקים נוספים כגון: וקופת הגמל שבניהולה כמו כן, חלים על החברה  .1.1.5

ראי הוגן, , חוק אש1981-התשמ"א ,חוק הגנת הפרטיות, 1999-התשנ"טחוק החברות, חדש[, 

, חוקים אלה כוחשהותקנו מ , ותקנות2000, התש"ס הלבנת הוןחוק איסור , 1993-התשנ"ג

 .1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח

 

, ואשר להן תיתכן השלכה מהותית ועד למועד הוצאתו הוראות דין שפורסמו במהלך תקופת הדו״ח 1.2

 הכספיים של החברה: על הדו״חות

ונה( אשר יש בהן כדי להשפיע בתקופת הדוח לא פורסמו הוראות דין )דברי חקיקה, תקינה וחוזרי ממ

 באופן מהותי על הדוחות הכספיים של החברה. 

 

 חסמי כניסה ויציאה  .2
מהווים את מחסום הכניסה העיקרי ואישורים הנדרשים לעיסוק בתחום, רישיונות היתרים, קיומם של 

חזקות בקופות גמל לגורמים אחרים, בכפוף לקיומם אמנגד, בפועל ניתן להעביר את ה לפעילות בתחום.

ואישורים הנדרשים בהתאם למנגנון הקבוע בחוק קופות גמל לקבלת היתר רישיונות של היתרים, 

 שליטה בקופת גמל ובהתאם למגבלות הקבועות בהיתר השליטה שיינתן לחברה.
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  גורמי הצלחה קריטיים .3

 החל  31.12.19של החברה ליום לדוח הדירקטוריון  ב'בפרק  1כאמור בסעיף  - הניהול דמי שיעור

 גובה החברה דמי ניהול לפי הוצאות בפועל. 1.5.19 ביום

  לכל עמיתיה זמין ומקצועי ,איכותיאישי, עצמה כנותנת שירות רואה  החברה - שירותרמת. 

 במסלול הכללי )מסלול עיקרי המהווה ברירת המחדל אצל חלק מהותי  על ההשקעה תשואות

 רעות יכולת ניהול השקעות מקצועי בהתאם לסטנדרטים הנדרשים. ל -מהעמיתים( 

  לעיל לדוח עסקי תאגיד 'בבחלק  2 בסעיף האמורראה  -השפעות חוזר קופת ברירת מחדל. 

 

  השקעות .4
שנה. במסגרת זו מדי  ודירקטוריון החברה קבע מסגרת מדיניות השקעה כוללת המובאת לאישור - כללי

מסמך על לניהול ההשקעות בקופה. נקבעו מגבלות השקעה לחמשת מסלולי ההשקעה בקרן, המהווים 

ש של גוף מוסדי על מדיניות מרא הצהרה" 2009-9-13גופים מוסדיים  חוזרמעבר לזה, ובהתאם ל

", מפרסמת החברה כל שנה באתר האינטרנט שלה, את מדיניות ההשקעה הצפויה והשקעה שלה

 במסלולי ההשקעה בקרן. 

ניהול ההשקעות בקופה מתבצע על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ )להלן:  - ניהול ההשקעות בפועל

"( אשר המחלקה"( באמצעות מחלקת השקעות קופות מפעליות ולקוחות מוסדיים )להלן: "פסגות"

ותנת שירותי ניהול תיקי נכסים לקופות שונות ובהם לנכסיה של הקופה. המחלקה כוללת מנהל מחלקה, נ

מערך תפעול ובקרת השקעות מספק שירותים שוטפים  .עודיייורפרנט צוות מסחר מנהלי השקעות, 

  למנהלי ההשקעות ולאורגני הקופה )ועדת השקעות ודירקטוריון(.

מנוהלים  11.03.2019החל ביום  2019 לשנתדירקטוריון החברה  בדוח' בלפרק  1בסעיף  כמו כן, כאמור

חלק מנכסי המסלול הכללי במסגרת אפיק המניות במסלול הכללי ע"י אלטשולר שחם ניהול תיקי 

)וגורמים רלוונטיים נוספים  פסגות ניירות ערך בע"מ"(, באופן שבו אלטשולרהשקעות בע"מ )להלן: "

משיכים לספק את מעטפת השירותים לניהול כלל נכסי הקופה. ניהול זה מבוצע בקבוצת פסגות( מ

 אשר נותנת שירותי ניהול תיקי נכסים לקופות באמצעות מחלקת השקעות ללקוחות תאגידים ומוסדיים

ובהם לנכסיה של הקופה. המחלקה כוללת מנהל מחלקה, מנהלי השקעות, צוות מסחר  יםשונ ולתאגידים

  ורפרנט ייעודי.

)ומעת לעת וככל הנדרש גם על ידי מפסגות דירקטוריון החברה, לפחות אחת לרבעון, מקבל דיווח 

אודות פעילות הקופה במהלך התקופה שחלפה מהדיווח הקודם לרבות סקירה כללית באשר אלטשולר( 

לשוק ההון. הדירקטוריון דן בהמלצות ועדת ההשקעות באשר לאסטרטגיית הקצאת הנכסים בקופה 

 וקובע את מדיניות ההשקעות הכוללת של הקופה.

 דירקטוריון הקופה מטפל גם בנושאים הבאים בתחום ההשקעות:

  אישור כללים ונהלים לניהול ההשקעות של הקופה והנחיית מנהלי ההשקעות בכל הנוגע ליישום

 מדיניות ההשקעה ופיקוח על יישומה.

 ה שיש מכוח ניירות ערך המוחזקים בקופות קביעת מדיניות באשר לאופן השימוש בזכויות ההצבע

 הגמל. 
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ועדת ההשקעות מתכנסת בדרך כלל אחת לשבועיים ולכל הפחות פעמיים בחודש, מקבלת החלטות 

גם מנהל הסיכונים  ףהשקעה בעיקר ברמת הקצאת נכסים לפי אפיקים. בחלק מישיבות הועדה, משתת

 .של החברה

, הפועלים בכפוף ובאלטשולרבפסגות מנהלי ההשקעות  החלטות ועדת ההשקעות מועברות לביצוע של

ובכפוף לנוהלי הקופה לעניין העמדת אשראי, טיפול ואלטשולר לנוהלי העבודה הפנימיים של פסגות 

 בחובות בעייתיים, ומסמכי מדיניות ההשקעות של הדירקטוריון וועדת ההשקעות של הקופה. 

 ם הבאים:כמו כן, ועדת ההשקעות של הקופה מטפלת בנושאי

  אישור השקעות או עסקאות מסוימות טרם ביצוען כגון: השקעות לא סחירות, השקעה בקרנות

השקעה פרטיות )כגון: הון סיכון, נדל"ן וגידור(, השקעה ישירה בנדל"ן, השקעה בקרנות נאמנות, 

 אישור הצעות רכש וכד'.

 כשת או יוצרת הקופה, קביעת החשיפה במונחי נכס הבסיס של אופציות וחוזים עתידיים שרו

בחוזים ו  וקביעת השיעור המרבי של בטוחות שהקופה רשאית להעמיד בשל עסקאות באופציות

  עתידיים.

, כולל פסגותדי המחלקה כשתהליך קבלת ההחלטות במחלקה על פי דיווח של י-נכסי הקופה מנוהלים על

ת באפיקי השקעה, ניתוח כדאיות בין היתר, ניתוח שוקי ההון והכלכלה בישראל ובחו"ל, איתור מגמו

השקעה בנכסים ספציפיים, גיבוש מדיניות השקעה מומלצת לטווחי השקעה שונים המובאת בפני ועדת 

 ההשקעות וביצוע מסחר שוטף בני"ע בשוק המקומי ובחו"ל. 

המחקר של  מתבצע בגיבוי מחקר שוטף של מחלקותכפי שמדווח על ידי פסגות  בפסגותניהול ההשקעות 

אשר לו  מערך ההשקעות ומחקר לפסגות .גות בסיוע גורמי מחקר חיצוניים מהארץ ומחו"לפס

, מחלקת מאקרו ואסטרטגיהמחלקת  תחום האנליזה כולל: .אנליסטים, מנהלי השקעות ואנשי מסחר

השקעות , מחלקת sell-sideמחלקת מיקרו חו"ל,  buy-sideמחלקת מיקרו  ,ישראל buy-sideמיקרו 

לא סחיר המספקות ניתוחים בזמן אמת אשראי  , מחקר נדל"ן, מחלקת ייזום וניהולאלטרנטיביות

 .ותחזיות למתרחש בארץ ובעולם

ידור מיושמת בעיקר לצורך ג, היא בחלק המנוהל על ידי המחלקה חברהלעניין מדיניות הגידור של ה

בהתאם למדיניות ההשקעות של וניהול חשיפות וסיכונים לאפיקי ההשקעה השונים חשיפות מט"ח 

 הדירקטוריון.

 החלק בנכסי הקופה שבניהול אלטשולר במסגרת אפיק המניות במסלול הכללי מנוהלים על ידי אלטשולר

יתוח שוקי ההון , כולל בין היתר, נאלטשולרכשתהליך קבלת ההחלטות במחלקה על פי דיווח של 

 בנירות ערך ומדדים, ניתוח כדאיות השקעה המניותוהכלכלה בישראל ובחו"ל, איתור מגמות באפיק 

ספציפיים, גיבוש מדיניות השקעה מומלצת לטווחי השקעה שונים המובאת בפני ועדת ההשקעות וביצוע 

 אלטשולרכפי שמדווח על ידי  באלטשולרניהול ההשקעות  מסחר שוטף בני"ע בשוק המקומי ובחו"ל. 

לעניין מדיניות הגידור של   .סיוע גורמי מחקר חיצוניים מהארץ ומחו"לבמתבצע בגיבוי מחקר שוטף 

 פעילות באופציות וחוזים עתידיםמיושמת בעיקר לצורך , היא בחלק המנוהל על ידי אלטשולר חברהה

 קעות של הדירקטוריון.בהתאם למדיניות ההש המניות וניהול חשיפות וסיכונים לאפיק

 

  

http://www.psagot.co.il/HEB/study/.aspx
http://www.psagot.co.il/HEB/study/.aspx
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 הון אנושי .5

  המבנה הארגוני של החברה: .5.1

 

 

פנימית של החברה, והחל ממועד זה ממלא  הציות ואכיפ של הממונה עלכהונתה  הסתיימה 10.09.19* ביום 

 )במיקור חוץ(. החברה יועץ המשפטיתפקיד זה 

 להלן מצבת עובדי החברה: 

31.12.18 31.12.19  

 מנכ"ל החברה 1 1

 כספים 1 1

 תפעול 7 7

 שיווק 2 2

 לשכת מנכ"ל 2 1

עוזר מנכ"ל ומזכיר  1 1
 חברה

 ממונה אכיפה פנימית  0 1

 סה"כ 14 14

 מנכ"ל

 מחלקת כספים

 

ממונה ציות 

 ואכיפה פנימית*

 עוזר מנכ"ל

 ומזכיר חברה

 מזכירת מנכ"ל

 מחלקת שיווק מחלקת תפעול
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 הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה של עובדים ונושאי משרה בחברה:  .5.2

על הסכם העסקה אישי המסדיר את תנאי  חתומים ,המשרה נושאיעובדי החברה, לרבות  .5.2.1

העסקתם בחברה, ובכלל זה הגדרת תפקיד, תנאי שכר, תנאים סוציאליים ותנאים נלווים. 

, הינה לתקופה בלתי מוגבלת אשר ניתן בחברההמשרה ועובדי החברה  נושאיתקופת העסקת 

 לסיימה בכל עת בהודעה מראש של כל אחד מהצדדים בהתאם לקבוע בהסכם. 

 .  לדוח עסקי תאגיד להלןבחלק ד'  מפורטבדבר נושאי המשרה בחברה  עמיד

 מדיניותלון דכע 2019 בדצמבר 19ביום  אישרה החברה, התחיקתי ההסדר להוראות בהתאם .5.2.2

 .להלן עסקי תאגידלדוח ד'  בחלק 3סעיף זה  לענייןראה  תגמולה

 השקעות בהכשרה, הדרכה ופיתוח ההון האנושי: .5.2.3

קורסים והשתלמויות הרצאות, נוהגת לקיים הכשרות מעת לעת, ובכלל זה קיום  החברה

השתתפו  2019חיצוניות ופנימיות. הכשרות אלו מיועדות לכלל העובדים בחברה. במהלך שנת 

 קופות"ברית  של השנתי הכנס באמצעות בהשתלמויותבחברה המועסקים המשרה  נושאי

 בתחום לכנסים, נוספים השקעות בתי"י וע פסגות ההשקעות בית"י ע והוזמנו" הגמל

 ן עברו השתלמויות פנימיות על ידי בעלי תפקידים בחברה.וכ .הפיננסיים

 

  שיווק והפצה .6

 מתבצעת פעילות השיווק וההפצה של הקרן כמפורט להלן:  דוחלמועד ה .6.1

 :שני ערוצי הפצההחברה המנהלת מבצעת את פעילותה השיווקית באמצעות 

פועלים לשיווק מוצרי שיון משווק פנסיוני המועסקים בחברה ויבעלי רעל ידי שירה מכירה י. 1

 .החברה ושימור לקוחותיה

בהיותו נותן שירותי ייעוץ פנסיוני. במסגרת זו חתמה  באמצעות מערך ההפצה של בנק הפועלים. 2

 על הסכם הפצה עם בנק הפועלים להפצת המוצר הפנסיוני של החברה. 2008החברה במהלך שנת 

הודיעה  31.12.19השנתיים של החברה ליום  לדוחות הכספיים 21יצויין, כי בהתאם לאמור בביאור 

חות מיועצים חדשים וזאת לאחר ולבנק הפועלים על סיום ההסכם בגין לק 26.06.2019החברה ביום 

חתמה החברה עם בנק הפועלים  04.12.19יום ממועד ההודעה על סיום ההתקשרות. כמו כן, ביום  90

ההתקשרות המלאה עם בנק הפועלים  על תיקון להסכם במסגרתו הסכימו הצדדים  על הפסקת

 .01.03.2021כזרוע הפצה החל מיום 

, חוק הייעוץ והשיווק קבע, כי רק בעלי רישיון יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני

יהיו זכאים להציע ולהמליץ לעמיתים בדבר סוג מוצר פנסיוני או להעבירו מקופת גמל אחת לאחרת. 

החוק נקבעה אבחנה בין עיסוק בייעוץ פנסיוני )אשר העוסק בו נדרש לרישיון יועץ  בנוסף, במסגרת

פנסיוני( לבין העיסוק בשיווק פנסיוני )אשר העוסק בו נדרש לרישיון משווק או סוכן פנסיוני(. 

בהתאם להוראות החוק, ליועץ הפנסיוני אין זיקה לגוף המוסדי ואילו למשווק הפנסיוני יש זיקה, 

גוף מוסדי אחד )לרבות היותו עובד הגוף(. מעבר לזה פועלת החברה ע"י פרסום עלונים לפחות ל

 וכיוצא באלו. השתתפות בכנסים ומודעות, ניהול אתר אינטרנט 
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  :2017-2019ששילמה החברה בשנים  )מתייחס לעמלות הפצה( להלן פירוט עמלות נפרעים .6.2

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2019  2018  2017 
 עמלות נפרעים )*(  
 ש"חבאלפי   

       יועץ פנסיוני:
 2,372  2,252  2,082  בנקים

 

יים השנתיים של החברה לדוחות הכספ 16ביאור לעניין תשלום עמלות הפצה כאמור לעיל, ראה  .6.3

 .31.12.19ליום 

 

 ספקים ונותני שירותים .7

לדוחות הכספיים השנתיים  21התייחסות בביאור ראה  -הסכם תפעול עם מלם גמל ופנסיה בע"מ  .7.1

 . 2019שנת של החברה ל

לדוחות הכספיים  21יאור בבראה התייחסות  - 10.07.19עד ליום  עם בנק הפועליםהסכם תפעול  .7.2

  .2019שנת השנתיים של החברה ל

 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה 21ראה התייחסות בביאור  -הסכם הפצה עם בנק הפועלים  .7.3

 .2019שנת ל

של החברה דוחות הכספיים השנתיים ל 21בביאור ראה התייחסות  -השקעות  יהסכם עם מנהל .7.4

 .2019שנת ל

 

 רכוש קבוע .8
 בציוד משרדי, מערכות תקשורת, מערכות מחשוב וריהוט משרדי.  2019חברה החזיקה במהלך ה

 .2019שנת השנתיים של החברה ל לדוחות הכספיים 5ראה ביאור לעניין פירוט הרכוש הקבוע, 

לדוחות הכספיים השנתיים של החברה  21ראה התייחסות בביאור לעניין הסכם שכירות של החברה, 

 .2019שנת ל

 

 עונתיות  .9
 . ו/או על השינוי בהיקף הנכסים של הקרן הפעילות של החברהתוצאות אין השפעה מהותית לעונתיות על 

 

 נכסים בלתי מוחשיים .10
החברה מנהלת מאגר מידע הכולל את פרטי העמיתים וכן את פרטי המעסיקים של העמיתים. המאגר 

 . 1981-רשום אצל רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

לעניין פירוט להערכת מנהלי הקרן, שם הקרן הינו נכס לא מוחשי בעל מוניטין בתחום קופות הגמל. 

 .2019שנת של החברה ל לדוחות הכספיים השנתיים 4ביאור הבלתי מוחשיים של החברה, ראה  הנכסים
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  גורמי סיכון .11

 חברההשפעת גורמי הסיכון על פעילות ה

 

 גורמי הסיכון

 השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה נמוכה

  סיכוני מאקרו

   מצב המשק  

   מצב שוק ההון בארץ ובעולם 

   סיכוני ריבית  

   סיכוני מרווח אשראי  

   )סיכוני מטבע )שער חליפין   

   סיכון אינפלציוני  

   שינוי בטעמי הציבור  

   סיכוני אשראי  

 סיכונים ענפיים

   רגולציה 

   תקדימים משפטיים  

   תביעות ותובענות ייצוגיות  

   תחרות  

   שינוי בדיני המס  

   סיכונים צפויים בשעת חירום  

   סיכוני הונאות ומעילות  

   פגיעה במוניטין  

 סיכונים מיוחדים לחברה

   סיכונים תפעוליים  

   סיכוני אבטחת מידע  

    סיכוני ציות  

   מיעוט מעסיקים  

    נזילות גבוהה של חשבונות העמיתים  

 . 31.12.19ליום  החברה לדוחות הכספיים השנתיים של 20באור לפרטים נוספים בדבר ניהול סיכונים ראה 
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 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .12
לחברה אין הסכמים מהותיים שאינם במהלך העסקים הרגיל ואין הסכמים לשיתופי פעולה אסטרטגיים 

 ובסעיף 6.1 ףסעיביחד עם זאת, תשומת הלב מופנית לקיומו של הסכם הפצה כמפורט  החברה. מטעם

קרן ברירת הסכמים מול מעסיקים בנושא ין יבענלהתייחסות וכן  ,זה עסקי תאגידלדוח בחלק ג'  7.3

  .עסקי תאגיד זהלדוח בחלק ב'  3ובסעיף  בחלק ב' 3.5 בסעיףמחדל 

 

 תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי החברה .13
 .31.12.19לדוח הדירקטוריון של החברה ליום  בפרק ב' 1בסעיף ראה פירוט כאמור לעניין הערכות 
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 היבטי ממשל תאגידי - ד'חלק 

 הדירקטורים של החברה המנהלת  .1

 

 .057127797ת.ז.      יגאל דן

 .06.04.1961     תאריך לידה:

 , תל אביב.28 אופיר   דין: -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית.     נתינות:

 .וועדת הנהלהחבר  ,חבר ועדת השקעות   הדירקטוריון: תבוועדוחברות 

 לא.    דירקטור חיצוני:

 של התאגיד,  ת/עובד היא/אוהאם ה

 לא.  :חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין

 ., יו"ר הדירקטוריון21.02.2007   מכהן כדירקטור מיום:

בכלכלה ראשון בעל תואר  .רואה חשבון ועורך דין השכלה:

 תואר שני ,אילן-מאוניברסיטת ברוחשבונאות 

במנהל עסקים עם התמחות במימון 

תואר ראשון במשפטים ו אילן-מאוניברסיטת בר

 .מהקריה האקדמית אונו

 רואה חשבון עצמאי. עיסוקים בחמש השנים האחרונות:

   - תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

 לא. האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
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  053626032 ת.ז. חיים אברהם

 .01.11.1955     תאריך לידה:

 , תל אביב. 3שאול אביגור    דין: -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית.     נתינות:

 ועדת השקעות.  יו"ריו"ר ועדת ביקורת,    הדירקטוריון: תבוועדוחברות 

 כן    דירקטור חיצוני:

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל      

 אגיד,האם הוא/עובד/ת של הת

 לא.  חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .17.02.16   מכהן כדירקטור מיום:

בעל תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית  השכלה:

 בירושלים.

דירקטור חבר ועדת ביקורת בלאומי שירותי שוק  עיסוקים בחמש שנים האחרונות:

קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי,  ריו"ההון, 

יו"ר קופה מרכזית לפיצויים של בנק לאומי, דח"צ 

חבר ועדת בקה"ר קרן השתלמות רוקחים, 

 .השקעות באוניברסיטה הפתוחה

השתלמות של עובדי חברת החשמל הקרן דח"צ ב  תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

 לישראל בע"מ

 לא. בתאגיד: האם בן משפחה של בעל עניין אחר
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 .025758764ת.ז.       יפת נאור      

 .26.01.1974     תאריך לידה:

 , גדרה. 35פינס    דין: -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית.      :נתינות

 חבר ועדת ביקורת.   הדירקטוריון: תבוועדוחברות 

 כן    דירקטור חיצוני:

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל

 הוא/עובד/ת של התאגיד,האם 

 לא.   חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .15.11.2013   מכהן כדירקטור מיום:

מנהל בראשון בעל תואר רואה חשבון ועורך דין,  השכלה:

מהמכללה  עסקים עם התמחות בחשבונאות

למנהל, בעל תואר ראשון במשפטים ממכללת שערי 

 משפט.

 עורך דין עצמאי.  עיסוקים בחמש שנים האחרונות:

 נ. יפת ייעוץ והשקעות בע"מ תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

 לא. האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

 

 022178487ת.ז.:  אלון ניר

 .11.06.1966 תאריך לידה:

 , מושב בצרה. 13הבאר  דין: -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית. נתינות:

 לא.  דירקטוריון: תבוועדוחברות 

 לא.  דירקטור חיצוני:

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

 כן.   חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .22.01.2001   מכהן כדירקטור מיום:

בעל תואר ראשון במדעי המדינה ותואר שני  השכלה:

מאוניברסיטת  בביקורת ציבורית ושיווק פנסיוני

 .חיפה

בת מוסדות חינוך וספורט בהסתדרות ראש חטי עיסוקים בחמש שנים האחרונות:

 .לישראל הכדורסל שחקני ארגון"ר ויוהמעו"ף 

 העמותה לקידום מקצועי וארגון שחקני הכדורסל תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

 .והכדורגל

 לא. האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
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 .063169981ת.ז.   דוד בן מקסים

 .24.11.1953 תאריך לידה:

 , פרדסיה. 6האשל  דין: -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית. נתינות:

 .ועדת הנהלהחבר  דירקטוריון: תבוועדוחברות 

 לא.  דירקטור חיצוני:

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

 לא.  חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .09.12.2002 מכהן כדירקטור מיום:

ני במשאבי בעל תואר ראשון כללי בעל תואר ש השכלה:

 .משלוחת אוניברסיטת דרבי אנוש

 מזכיר הועד הארצי של בנק הפועלים. עיסוקים בחמש שנים האחרונות:

 אין. תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

 לא.  האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

 

 .022673719ת.ז.    *מאיר בן חמו

 .25.02.1967 תאריך לידה:

 , להבים. 4חנקן  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית.     :נתינות

  ועדת הנהלהחבר    דירקטוריון: תבוועדוחברות 

 לא.     דירקטור חיצוני:

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

 כן.   חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .18.02.2008   מכהן כדירקטור מיום:

עורך דין, בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים  השכלה:

מאוניברסיטת בן גוריון, בעל תואר ראשון 

בעל תואר שני במשפטים ממכללת שערי משפט, 

 מאוניברסיטת בן גוריון.  במנהל ומדיניות ציבורית

 .סמנכ"ל כספים במרכז משען בע"מ עיסוקים בחמש שנים האחרונות:

 ,בע"מ  קשורתת  ", י.ע.ד.1"עמל  החינוך רשת ר:תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטו

 נכסי ההסתדרות )נדל"ן( בע"מ., אספן גרופ בע"מ

 לא.  האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

 סיים מר מאיר בן חמו את כהונתו כדירקטור בחברה. 31.12.19* ביום 
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 .016538720ת.ז.   חמו בן פרוספר

 .16.07.1959 תאריך לידה:

 , רחובות. 13/34אברהם עפגין  דין: -להמצאת כתבי בימען 

 ישראלית.  נתינות:

 לא.  דירקטוריון: תבוועדוחברות 

 לא.  דירקטור חיצוני:

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

 כן.   חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .23.05.1998   מכהן כדירקטור מיום:

 תיכונית.  השכלה:

 יו"ר ארגון עובדי קופ"ח כללית. האחרונות:עיסוקים בחמש שנים 

הפועל, אגודה שיתופית של עובדי קופ"ח מרכז  תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

 כללית. 

 לא.   האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

 

 057240665ת.ז.   *דודי גיל

 .24.07.1961 תאריך לידה:

 בעתיים. א', ג17המעיין  דין: -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית.  נתינות:

 לא.  דירקטוריון: תבוועדוחברות 

 לא.  דירקטור חיצוני:

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

 כן.   חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .01.07.2011   מכהן כדירקטור מיום:

מאוניברסיטת  מנהל עסקיםראשון בבעל תואר  השכלה:

 .דרבי

מנכ"ל חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י  האחרונות:עיסוקים בחמש שנים 

 בע"מ ובעבר משנה למנכ"ל בנק יהב.

בצר חברה בע"מ, החברה למרכזי תרבות וספורט  תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

לעובד ולמשפחתו בע"מ, מרכז משען בע"מ, רשת 

ובתאגידים יו"ר ביחד בשבילך בע"מ בע"מ,  1עמל 

בהם העיסוק  הדירקטור הודעתאשר לפי נוספים 

 הוא זניח.

 לא.  האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

 סיים מר דודי גיל את כהונתו כדירקטור בחברה. 16.09.19* ביום 
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 .029506268ת.ז.   *זאב חושן

 .29.07.1972 תאריך לידה:

 , מודיעין. 13/7הלוח העברי  דין: -מען להמצאת כתבי בי

 לא. דירקטוריון: תבוועדוחברות 

 לא. דירקטור חיצוני:

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

 כן.   חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .01.11.2009   מכהן כדירקטור מיום:

רואה חשבון. בעל תואר ראשון בחשבונאות ומנהל  השכלה:

 .מטורו קולג' עסקים

כיו"ר אגף הכספים  משמש 01.11.14החל מיום  עיסוקים בחמש שנים האחרונות:

יו"ר אגף הפנסיה והמשק ועד לאותו יום שימש כ

 .בהסתדרות הכללית

קרן השקעות של חברת העובדים בע"מ, ח.ב.ע.  תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

השקעות חברת העובדים בע"מ, השקעות עובדים 

ת"א( בע"מ, -בע"מ, הלוואה וחסכון )לשעבר יפו

חברת נאמנות של קופת הקואופרטיבים בע"מ, 

חברת העובדים בע"מ, חברת נכסי ההסתדרות 

בע"מ, יעד תקשורת  1)נדל"ן( בע"מ, רשת עמל 

קרן לזקנים, אלמנות  -בע"מ, חברת דור לדור 

ויתומים בישראל, מועדון הטבות לעובדי וגמלאי 

שירות המדינה בע"מ )מועדון "נכון"(, הוצאת 

ספרים "עם עובד" בע"מ, קרן תנופה לצמיחה, 

 .מכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון

 לא.  האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

 חושן את כהונתו כדירקטור בחברה.סיים מר זאב  29.01.2020* ביום 
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 028401594ת.ז.   *גיא פרג

 .29.04.1971 תאריך לידה:

 , תל אביב.)אצל אספן גרופ בע"מ( 2השלושה רח'  דין: -מען להמצאת כתבי בי

 ועדת ביקורת.  דירקטוריון: תבוועדוחברות 

 לא.  דירקטור חיצוני:

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

 לא.   קשורה או בעל עניין:חברה בת, חברה 

 .12.12.2007   מכהן כדירקטור מיום:

רואה חשבון. בעל תואר ראשון בחשבונאות  השכלה:

וכלכלה ותואר שני במנהל עסקים )התמחות 

 .אילן-במימון( מאוניברסיטת בר

אספן גרופ בע"מ )חברה דירקטוריון פעיל של יו"ר  עיסוקים בחמש שנים האחרונות:

ועדת השקעות מגוריט ישראל  ,יו"רציבורית(

 .בע"מ

מגוריט ישראל בע"מ, צ'אטויי אספן גרופ בע"מ,  תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

 יטו בע"מ. אוואטש בע"מ

 לא.  האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

 סיים מר גיא פרג את כהונתו כדירקטור בחברה. 31.12.2019* ביום 

 

 055910863ת.ז.  אלימלך דינה

 .01.07.1959 תאריך לידה:

 , יבנה.4/25התורן  דין: -מען להמצאת כתבי בי

 לא.  דירקטוריון: תחברות בוועדו

 לא.  דירקטור חיצוני:

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

 כן.   חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .12.01.2018   מכהן כדירקטור מיום:

 תיכונית. השכלה:

ויו"ר הועד הארצי יום ואשכול גנים מנהלת מעון  בחמש שנים האחרונות:עיסוקים 

 נעמ"ת.

, מרכז העמותה לקידום מקצועי וחברתיאון שחר  תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

 .הפועל

 לא.  האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
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 051862357ת.ז.  קניסטר כוכבה

 .14.07.1953 תאריך לידה:

 , קריית אונו.37הרצל  דין: -להמצאת כתבי בימען 

 לא.  דירקטוריון: תבוועדוחברות 

 לא.  דירקטור חיצוני:

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

 כן.   חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .13.01.1998   מכהן כדירקטור מיום:

תל אחות מוסמכת בוגרת בית הספר האקדמי  השכלה:

קורס , דירקטורים. בוגרת קורס שיבאהשומר 

קורס כלים פיננסים במכללה ו ניהול סיכונים

 .למנהל

יו"ר ועד עובדי מרכז אחות מרפאה מוסמכת ו עיסוקים בחמש שנים האחרונות:

 משען בע"מ.

 נעמ"ת., אירגון שחר אוןעמותת  תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

דוד משמש  רב מר מר ארנון בר דוד הנו חתנה. .כן האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

 50% של בעלים שהינה החדשה ההסתדרות"ר יוכ

 .מהקרן

 
 51341972ת.ז.   קרמרסקי עדה

 .17.07.1952 תאריך לידה:

 , רחובות. 7מורדי גטאות  דין: -מען להמצאת כתבי בי

 לא.  דירקטוריון: תבוועדוחברות 

 לא.  דירקטור חיצוני:

 הוא/עובד/ת של התאגיד,האם 

 כן.   חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .20.03.2014   מכהן כדירקטור מיום:

תיכונית וכן שלוש שנות לימודים במכון אבני יתום  השכלה:

עזיבה לפני ) מנותוירושלים ת"א יפו בתחום הא

 . (תום הלימודים

 בריאות ציבורי והסתדרות.ראש חטיבת מוסדות  עיסוקים בחמש שנים האחרונות:

 .המכללה למנהל ,עמותת שחר און, בית הפקיד תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

 לא.  האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
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 010229292ת.ז.   שמחי אחיאב

 .15.03.1950 תאריך לידה:

 , רחובות.25/25נסקי 'וזר דין: -מען להמצאת כתבי בי

 .לא דירקטוריון: תבוועדוחברות 

  לא. דירקטור חיצוני:

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

  לא.   חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .01.07.2011   מכהן כדירקטור מיום:

 תיכונית.   השכלה:

מנהל אגף תפעול ומשק ויו"ר ארגון עובדי תנובה  עיסוקים בחמש שנים האחרונות:

 הועד הארצי.

 אין.  הם משמש כדירקטור:תאגידים אחרים ב

 לא.   האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

 

 069497469ת.ז.   *אירית פוריאן ויצמן

 .02.12.1964 תאריך לידה:

 .ראשל"צ 2דבורה עומר  דין: -מען להמצאת כתבי בי

 לא. דירקטוריון: תחברות בוועדו

 לא.  דירקטור חיצוני:

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

 .  כן  בת, חברה קשורה או בעל עניין: חברה

 .02.02.2020   מכהן כדירקטור מיום:

תואר ראשון במשפטים  תעורך דין, בעל  השכלה:

 . אוניברסיטת ת"א

מנהלת משאבי אנוש וסמנכ"ל משאבי אנוש של  עיסוקים בחמש שנים האחרונות:

 הסתדרות העובדים החדשה.

 . לביטוח הדדי קרן תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

 לא.   האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

 

 לאחר תקופת הדוח הכספי. 02.02.2020* כאמור לעיל החלה כהונתה ביום 
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 024542953ת.ז.   טריפטו יעקב

 .23.11.1969 תאריך לידה:

 .תל אביב 5/37אלי כהן  דין: -מען להמצאת כתבי בי

 .לא דירקטוריון: תחברות בוועדו

 . לא דירקטור חיצוני:

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

 .  כן  חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .03.11.2019   :מיום כדירקטור מכהן

עורך דין, בעל תואר ראשון במשפטים   :השכלה

לונדון ובעל תואר שני  BRUNELמאוניברסיטת 

 ילן.א -במשפטים מאוניברסיטת בר 

מנכ"ל הסתדרות העובדים הכללית החדשה  :האחרונות שנים בחמש עיסוקים

 .ומנכ"ל חברת העובדים

צר בחבר הועדה,  -מנהלת של חברת העובדים  ועדה :כדירקטור משמש בהם אחרים תאגידים

תקוה  -על פועלי פתח דירקטור, מפ -חברה בע"מ 

נכסי הציבור ברחובות  וריון, יו"ר הדירקט -בע"מ 

יו"ר  -הכלל בע"מ  קטוריון,יו"ר הדיר -בע"מ 

הדירקטוריון, עמלנו חברה בעלת נכסי הפועלים 

וריון, בית הפקיד יו"ר הדירקט -גן בע"מ -ברמת

ון לחקר תנועת העבודה ע"ש דירקטור, מכ -בע"מ 

מוסד  -ת "עמל" דירקטור, רש -פנחס לבון )ע"ר( 

ד דירקטור, יע -לחנוך מקצועי ולהכשרה בע"מ 

צאת ספרים עם עובד , הודירקטור -תקשורת בע"מ 

ן השקעות של חברת העובדים דירקטור, קר -בע"מ 

 קטוריון,יו"ר הדיר -בע"מ 

יו"ר הדירקטוריון,  -בע"מ  1970חבה השקעות 

הלוואה וחיסכון )לשעבר יפו ת"א( בע"מ )לא 

יו"ר הדירקטוריון, חברת נאמנות של  -פעילה( 

יו"ר הדירקטוריון, ב.ה.ט.  -בע"מ  העובדים חברת

יו"ר  -רה להשקעות בע"מ )לא פעילה( חב

בע"מ )לא  65בגוש  86הדירקטוריון, חברת חלקה 

דירקטור, מרכז הקואופרציה ליזמות  -פעילה( 

חבר הנהלה, נכסי  -שיתופית בישראל בע"מ 

חבר ועד  -ההסתדרות הכללית של העובדים )ע"ר( 

דירקטור, ביחד בשבילך בע"מ  -מנהל, הבונה בע"מ 

כסי ההסתדרות )נדל"ן( בע"מ )לא דירקטור, נ -
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דירקטור, הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה  -פעילה( 

יו"ר ועדת ביקורת, קרן גמלאי המעו"ף  -תקציבית 

יו"ר  –מנהל משק ופקידים בפנסיה תקציבית  -

 .ועדת ביקורת

  לא.  :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה בן האם

 

 024213092ת.ז.  *שמיר יחיאל

 .10.01.1969 תאריך לידה:

 .תל אביב 93ארלוזורב  דין: -מען להמצאת כתבי בי

 לא. דירקטוריון: תחברות בוועדו

 לא.  דירקטור חיצוני:

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

 .  כן  חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .05.02.2020   מכהן כדירקטור מיום:

עורך דין, בעל תואר ראשון במשפטים   השכלה:

אוניברסיטת ת"א, בעל תואר שני במשפטים 

 . מאוניברסיטת לונדון

היועץ המשפטי להסתדרות העובדים הכללית  עיסוקים בחמש שנים האחרונות:

 .החדשה

חברת עמותת מכון אבשלום)עמותה רשומה(,  תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

ץ(,  חברת מרכז משען מת"ס )מרכזי ספורט( )חל"

חברת דבר , ביחד בשבילך בע"מ )חל"ץ(, חברת

חברת נכסי , תיאטרון בית לסין ,ראשון בע"מ

 .הציבור ברחובות בע"מ

 לא.   האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

 לאחר תקופת הדוח הכספי. 05.02.2020* כאמור לעיל החל כהונתו ביום 
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 032792459ת.ז.   זילפה יוני

 .04.01.1979 תאריך לידה:

 .חולון 22החרצית  דין: -להמצאת כתבי בימען 

 .ועדת השקעות, ועדת ביקורת דירקטוריון: תחברות בוועדו

 . כן דירקטור חיצוני:

 .ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל

 האם הוא/עובד/ת של התאגיד,

 .  לא  חברה בת, חברה קשורה או בעל עניין:

 .10.11.2019   מכהן כדירקטור מיום:

מנהל עסקים עם בעל תואר ראשון ברואה חשבון   השכלה:

התמחות בחשבונאות מהמכללה למנהל, בעל תואר 

 . ל פיננסי מהמכללה למנהלושני בניה

פיננסיים  שירותים מתןל חברהב ומנהל יםבעל עיסוקים בחמש שנים האחרונות:

 .אלטרנטיביטי שירותים פיננסיים בע"מ

נטיביטי שירותים פיננסיים בע"מ, סופיאנס אלטר תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

 . השקעות בע"מ, קופת גמל קו הבריאות

 לא.   האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
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   נושאי המשרה של החברה המנהלת .2
 

 נושאי משרה 

  027224484 ת.ז. רובי בכור:

 .12.05.1974 תאריך לידה:

 .01.01.2008 תאריך תחילת כהונה:

 מנכ"ל. בתאגיד:התפקיד 

 האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר 

 לא.  בתאגיד:

עורך דין ובעל רישיון משווק פנסיוני. בעל תואר  השכלה:

ראשון ותואר שני במנהל עסקים )התמחות 

בקריה בשיווק(, ותואר ראשון במשפטים 

 ית אונו. יהאקדמית קר

 

 

  024366338 ת.ז. עידית מידן:

 .09.03.1969 תאריך לידה:

 .15.11.2009 תאריך תחילת כהונה:

 סמנכ"ל כספים.  התפקיד בתאגיד:

 האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר 

 לא.  בתאגיד:

 בחשבונאות, רואת חשבון, בעלת תואר ראשון השכלה:

 ן מהמכללה למנהל. מנהל עסקים ומימו

 

 25046723ת.ז.  :סוזי מאור

 .14.03.1973 תאריך לידה:

 .13.04.2008 תחילת כהונה:תאריך 

 סמנכ"ל תפעול ושירות עמיתים.  התפקיד בתאגיד:

 האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר 

 לא.  בתאגיד:

בחינוך ותואר שני במשאבי בעלת תואר ראשון  השכלה:

 .מהמכללה למנהל אנוש
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 025299710ת.ז.  :דנה מילר

 .29.08.1973 תאריך לידה:

 .10.08.2017 תאריך תחילת כהונה:

  .ממונת ציות ואכיפה פנימית סמנכ"ל התפקיד בתאגיד:

 האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר 

 לא.  בתאגיד:

עורכת דין, בעלת תואר ראשון במשפטים מהמרכז  השכלה:

 האקדמי למשפט ולעסקים.

 

 הכסמנכ"ל ממונאת כהונתה את עבודתה בחברה ובהתאם סיימה גב' דנה מילר  10.09.19* ביום 

כממונה לתפקידו כיועמ"ש מכהן עו"ד אבנר בן חיון נוסף . החל מיום זה ציות ואכיפה פנימית

 .ציות ואכיפה פנימית

 

 033779521ת.ז.  :שרון מנצורי

 .07.06.1977 תאריך לידה:

 .01.01.2014 תאריך תחילת כהונה:

 .  סמנכ"ל שיווק התפקיד בתאגיד:

 ה בכירה אחר האם בן משפחה של נושא משר

ר זאב חושן. מר חושן מ -גיסו של הדירקטור . כן* בתאגיד:

כיו"ר אגף הכספים והמשק בהסתדרות  מכהן

חבר האסיפה הכללית בקרן וכן העובדים הכללית 

מהקרן,  50%המהווה כנציג אחד הבעלים 

 הסתדרות העובדים החדשה. 

תואר ראשון במנהל עסקים במרכז האקדמי בעל  השכלה:

מטעם הממונה  משווק פנסיוניבעל רישיון . רופין

 .על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

 סיים מר זאב חושן את כהונתו כדירקטור בחברה ובכל תפקידיו לעיל. 29.01.2020* ביום 
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 024581225ת.ז.  אבנר בן חיון 

 .02.10.1970 תאריך לידה:

 .01.05.2010 תאריך תחילת כהונה:

 .יועץ משפטי  התפקיד בתאגיד:

 האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר 

 לא.  בתאגיד:

במשפטים עורך דין, בעל תואר ראשון  השכלה:

 מאוניברסיטת תל אביב. 

 

 מכהן עו"ד אבנר בן חיון בנוסף כממונה ציות ואכיפה פנימית. 10.09.2019* החל ביום 

 

 038371589ת.ז.  ניר בליסיאנו 

  .05.12.1975 תאריך לידה:

 .01.04.2010 תאריך תחילת כהונה:

 .  מנהל סיכונים  התפקיד בתאגיד:

 האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר 

 לא.  בתאגיד:

מהמכללה האקדמית תואר ראשון בכלכלה וניהול  השכלה:

ותואר שני במנהל עסקים )התמחות תל אביב יפו 

 מאוניברסיטת בר אילן.  במערכות מידע ומימון(

 

 037672813ת.ז.  אור לביא 

 .18.11.1975 תאריך לידה:

 .01.09.2015 תאריך תחילת כהונה:

והגנת הסייבר ויועץ  מנהל אבטחת מידע  התפקיד בתאגיד:

 .  מידע והמשכיות עסקית תטכנולוגיו

 האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר 

 לא.  בתאגיד:

ותואר שני    תואר ראשון במשפטים ומדעי המחשב השכלה:

)התמחות בדיני מחשבים וקניין רוחני(   במשפטים

 מאוניברסיטת בר אילן.
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  מדיניות תגמול בחברה המנהלת .3
במטרה על ידי החברה,  גובשה 2019 בדצמבר 19 ביום באחרונהאשר אושרה של החברה  תגמולה מדיניות

 בה מרכזי תפקיד ובעלי משרה נושאי לרבות, עובדיה את לתגמלהחברה שאיפת  אתלהגשים ככל שניתן 

 יעדיהעם  התגמול את לקשורוכן  בחברה, ארוך ווחולעודד הישגיות וכן שימור כוח אדם איכותי לט

 בסיכוניםלוקחת בחשבון בין שיקוליה התחשבות  התגמול מדיניות . כמו כן,החברה של הטווח ארוכי

 החברה.  של ארגונית הכלל האסטרטגיה ועםהעמיתים  טובת עםבאופן העולה בקנה אחד 

 . www.reut.netמדיניות התגמול של החברה מוצגת באתר האינטרנט של החברה 

 

  שניתנו במהלך שנת הדיווח:)באלפי ש"ח(  , במונחי עלות לחברהלהלן פירוט התגמולים

 תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
תגמולים 

  אחרים

 תפקיד
היקף 
 דמי ניהול מענק )*( שכר משרה

גמול 
 סה"כ אחר )**( שיווק )*(

מנהל 
 794 - - 794 -   השקעות

 716 -16 - - - 732 100% מנכ"ל
סמנכ"ל 

 508 3 37 - - 468 100% שיווק
סמנכ"לית 

 494 -6 - - 12 488 100% תפעול
סמנכ"לית 

 425 14 - - 12 399 80% כספים
 

 במדיניות התגמול של החברה המוצגת כאמור באתר החברה. 7 סעיףראה      *
 בגין עדכון הפרשה לחופשה, הפרשה להבראה ומענק הסתגלות בשנת הדוח.   **
 

 
  

 
 
 
 

  

http://www.reut.net/
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 בחברה המנהלתמבקר פנים  .4

 פרטי המבקר הפנימי: .1

 שם: רו"ח אליהו להט. 1.1

 .02.03.2009תאריך תחילת כהונה: 

 בניירות ערך של החברה או של גוף הקשור לחברה.המבקר הפנימי אינו מחזיק  1.2

 אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים עם החברה.  1.3

 בנוסף המבקר הפנימי נותן שירותי ביקורת לגופים אחרים ובכללם גופים מוסדיים.

 המבקר הפנימי נותן שירותים חיצוניים לחברה: 1.4

 בקרה וניהול סיכונים"., יעוץ, 'שיף הזנפרץ ושות RSMמתן שירותים במסגרת משרד "

 הטרדות מיניותלמניעת אותם ממלא המבקר הפנימי בחברה: ממונה תפקידים אחרים 

  וממונה לטיפול בתלונות עובדים.( של החברה לממונה אכיפה פנימית)בנוסף 

 מבקר הפנים של החברה אינו עובד החברה.  .2

 של החברה לא סיים את כהונתו בתקופת הדוח.  םמבקר הפני .3

 העסקה:היקף  .4

היקף השעות  .שעות 660 - כ הינו 2019 בשנת בחברהנימי היקף שעות העסקת המבקר הפ 4.1

בהתאם  הוא נתון לשינויים מסוימיםו בחברהסקר סיכונים שנערך נקבע בהתחשב ב

הנ"ל לבקשת ועדת הביקורת ולהצעות שמעלה המבקר הפנימי בפני הוועדה. כל השעות 

 המנהלת ובקופת הגמל שבניהולה.בחברה  מתייחסות לביקורת המבוצעת

 על ידי מבקר פנימי נוסף.שבוקרה פעילות המנהלת או בקרן חברה ב אין

סיוע מאת גורמים בחברה, בדרך של מתן הסברים שנדרשו על ידו, ניתן למבקר הפנים  4.2

לא בוצעה יצוין כי  .הצגת מסמכים לבקשתו וכיו"ב כמקובל בתחום הביקורת הפנימית

 ביקורת פנימית על ידי גורם מהחברה שאינו המבקר הפנימי.  

. 2018 שנתלביחס  שעות 40 -כב גדל 2019 בשנת בחברה הפנימי המבקר של עבודתו היקף  4.3

 .2019העבודה לשנת  בתכניתבהגדלה מסוימת  מוסבר זה גידול

 תגמול:  .5

  "ח.ש אלפי 147 -, התגמול עמד על כ2019תכנית הביקורת לשנת  בגין 5.1

 לא ניתנו למבקר הפנימי ניירות ערך כחלק מתנאי העסקתו. 5.2

הדירקטוריון דן ואישר את תגמול מבקר הפנים לאחר שמצא כי התגמול הינו ראוי  5.3

 . בתחוםמקובל וללהיקף הביקורת ומתאים 

 התקיימו כל התנאים המחייבים לעניין המבקר הפנימי בחברה. .6
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  בחברה המנהלת רואה חשבון מבקר .5

 :פרטי רואה חשבון מבקר .1

 .רואי חשבון לוטרבך ושות', 1.1

  .אפרת לוי תשובהרו"ח  :(2017)החל ממרץ  בחברה שם השותף המטפל 1.2

 01.01.1995 תאריך תחילת כהונה: .2

   עבור שירותים שניתנו על ידו בשנים)באלפי ש"ח( להלן פירוט שכר רואה החשבון המבקר  .3

2018-2019:  

 2018שכר לשנת  2019שכר לשנת  השירות הניתן

 89 89 שכר בגין שירותי ביקורת

 

 .ביחס לשנה שעברה לא חלה הפחתה בשכר רואה חשבון מבקר .4

 . ביחס לשנה שעברה בדוחות הכספיים לא אוחדו חברות נוספות .5

 לא חל שינוי מהותי בתקופת הדוח ביחס לשנה שעברה.  .6

 רואה החשבון המבקר לא כלל פסקה שונה מהנוסח האחיד בחוות דעתו.  .7

 

  אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי .6
 בקרות ונהלים לגבי הגילוי

הנהלת החברה המנהלת, בראשות המנכ"ל, ונושאת המשרה הבכירה ביותר בתחום הכספים של 

החברה המנהלת, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים 

לגבי הגילוי של החברה המנהלת. על בסיס הערכה זו, מנכ"ל החברה המנהלת ונושאת המשרה הבכירה 

כספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת ביותר בתחום ה

הנן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה המנהלת נדרשת לגלות בדוח 

שוק ההון ביטוח וחסכון רשות השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על 

 ראות אלו.ובמועד שנקבע בהו

 בקרה פנימית על דיווח כספי

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  2019בדצמבר  31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 

החברה המנהלת על הדיווח הכספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, 

 על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על הדיווח הכספי.

חריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווחים כספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים א

ממונה או המפורסמים לציבור הרחב )לרבות באמצעות אתר האינטרנט של הגוף המוסדי( ל המוגשים

(404 SOX) 

, החברה מיישמת את דרישות 2015-9-15ועדכונו על ידי חוזר  2009-9-7בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 

"הדוחות ן דיווחים כספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים )להלן: לעניי  Sox Act-של ה 404עיף ס

 .2019ביוני  6( על ידי גוף מוסדי. החברה הגישה את ההצהרה לממונה כנדרש ביום הנלווים"
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  המנהלתהחלטות החברה  .7

 לחוק החברות 255 הדוח החלטה לאישור פעולה בהתאם לסעיף תלא התקבלה במהלך תקופ (א)

 . 1999-תשנ"ט

)א( לחוק החברות 254לא התקבלה במהלך תקופת הדוח החלטה שלא לאשר פעולה בהתאם לסעיף  (ב)

 . 1999-תשנ"ט

הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף חריגות עסקאות במהלך תקופת הדוח לא התקבלו בחברה  (ג)

  .1999-תשנ"ט( לחוק החברות 1)270

 משרה:ביטוח דירקטורים נושאי  (ד)

אישרו ועדת הביקורת של החברה, דירקטוריון  28.11.19וביום  27.11.19, ביום 25.11.19ביום 

הארכה לתקופה נוספת של כחודשיים אשר החברה וכן האסיפה הכללית של החברה, בהתאמה 

מתן ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וביטוח אחריות מקצועית ל 31.01.2020ביום  הסתיימה

אמור ניתן על ידי ה. הביטוח 30.11.2019ביום  והסתיימה 01.12.2019ביום תחילה הלתקופה אשר 

לאחר תקופת הדוחות הכספיים ליום ₪.  אלפי 36,000חברת מנורה והינו בגבול אחריות של 

אישרו ועדת הביקורת של החברה,  29.01.2020וביום  26.01.2020, ביום 26.01.2020ביום  31.12.19

דירקטוריון החברה וכן האסיפה הכללית של החברה, בהתאמה מתן ביטוח דירקטורים ונושאי 

ביום  ומסתיימת 01.02.2020תחילה ביום ממשרה וביטוח אחריות מקצועית לתקופה אשר 

 ₪. אלפי  36,000אמור ניתן על ידי חברת מנורה והינו בגבול אחריות של ה. הביטוח 31.01.2021

 14.02.12, ביום 12.02.12ולאחר מיכן ביום 28.01.09וביום  08.12.08ביום  ,07.12.08ביום כמו כן, 

ו ועדת הביקורת של החברה, דירקטוריון החברה וכן האסיפה הכללית של אישר 20.06.12וביום 

החברה, בהתאמה, מתן כתבי שיפוי לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה. בהתאם להחלטה זו 

הגברת האכיפה  חוק לפי, המותר לשיפוי בהתאםוהכל ₪  אלפי 6,000 עלה על לאסכום השיפוי 

 םהמכהני בחברה משרה לנושאי יינתנו השיפוי כתבי. 2011 -בשוק ההון )תיקוני חקיקה(, התשע"א

 .דירקטוריוןהבפרק ב' לדוח  1 בסעיףכאמור . לעת מעת בחברהו שיכהנ וכן

מעמד של החברה המנהלת קופת גמל ל, 17.03.19ביום בעקבות שינוי מעמדה של החברה החל 

ובכלל  ,ביחס לקופה ענפיתההוראות הקבועות בהסדר התחיקתי החברה על חלות  בעקבותיוענפית 

אישרה ועדת הביקורת של החברה ביום ₪  אלפי  1,000כך שלא יעלה על וגבל סכום השיפוי הזה 

 22והאסיפה הכללית של החברה ביום  2019במאי  23וכן דירקטוריון החברה ביום  2019במאי  22

 העדכני.נוסח בשיפוי כתב ל הוראות הדיןאת התאמת  2019באוגוסט 

 
 

 


