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  דוח תיאור עסקי התאגיד

  

  דוח דירקטוריון

  

  של החברה המנהלתדוחות כספיים 

  

של קרנות הפנסיה  סקירות הנהלהדוחות כספיים, אקטוארים ו

  המנוהלות על ידי החברה

  

 השתלמותהנות כספיים וסקירות הנהלה של קרדוחות 

  המנוהלות על ידי החברה
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  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  

  2014דו"ח תקופתי לשנת 

 
  כללי  - 1סעיף 

  
  קופות גמל בע"מומגדל מקפת קרנות פנסיה   שם החברה המנהלת:

  51-223774-4  מס' החברה ברשם החברות:

  פתח תקווה 4אפעל רח'   כתובת:

  076-8867164  טלפון:

  076-8867442  מיליה:יפקס

  31/12/2014  תאריך המאזן:

  22/03/2015  ח:"תאריך הדו

  
  דוחות כספיים ואקטואריים  -2סעיף 

  
  .םאקטוארי ותודו"ח , סקירות הנהלהמצ"ב דוחות כספיים

  
  דו"ח  על עסקי התאגיד   -א2סעיף 

  
  .מצ"ב דו"ח על עסקי התאגיד

  

  דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד    - 3סעיף 
  

  ח דירקטוריון."מצ"ב דו
  

  (נכון לתאריך המאזן) רשימת קרנות הפנסיה וקופות הגמל שבניהול החברה המנהלת  - 4יף סע
  
  

 שם קרן הפנסיה    

מספר 
 סוג הקרן אוצר

  קרן פנסיה חדשה מקיפה  162   מגדל מקפת אישית 
      אפיק כללי     
      אפיק לפי הכשר הלכתי     
      אפיק מנייתי     
      אפיק אג"ח ופקדונות     

      אפיק טווח קצר     
      פנסיונרים חדשים

      זכאים קיימים
      

  קרן פנסיה חדשה כללית  659  מגדל מקפת משלימה  
      אפיק כללי     
      אפיק לפי הכשר הלכתי     
      אפיק מנייתי     
      אפיק אג"ח ופקדונות     
      אפיק טווח קצר     

      פנסיונרים
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 שם קופת הגמל

מספר 
 סוג הקופה וצרא

      
      קרנות השתלמות

      
      :קרן השתלמות לשכירים ועצמאים מגדל

 קרן השתלמות 579 כללי מסלול
 קרן השתלמות 599  מניות 10%עד  מסלול כללי     

 קרן השתלמות 1157 מניות 30%לפחות  כלליביג  מסלול
 קרן השתלמות 869 מנייתימסלול 
 קרן השתלמות 868 חו"ל מסלול
 קרן השתלמות 865 אג"ח ממשלתי מסלול
 קרן השתלמות 864 שקלי קצר מסלול
 קרן השתלמות 866 צמוד מדד מסלול
 קרן השתלמות 199 אג"ח מסלול
 קרן השתלמות 777 מט"ח מסלול

 קרן השתלמות  2048  מסלול כהלכה     
      

      קופות גמל לתגמולים
      

      :מגדל קופת גמל לתגמולים ופיצויים
 תגמולים ואישית לפיצויים 744 כללי מסלול
 תגמולים ואישית לפיצויים 1156 כלליביג  מסלול
 תגמולים ואישית לפיצויים 863 מנייתי מסלול
 תגמולים ואישית לפיצויים 862 חו"ל מסלול
 תגמולים ואישית לפיצויים 859 אג"ח ממשלתי מסלול
 יםתגמולים ואישית לפיצוי 858 שקלי קצר מסלול
 תגמולים ואישית לפיצויים 860 צמוד מדד מסלול

 תגמולים ואישית לפיצויים  8012  מניות 10%מסלול כללי עד 
      
      

      
      אחרות קופות

  קופה לתשלום דמי מחלה  1161  מקפת דמי מחלה
קופת גמל להשתתפות בפנסיה   1304  מקפת תקציבית

  תקציבית
 קופה מרכזית לפיצויים  745  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

      

  
  .לדוח תיאור עסקי תאגיד 1.1.7לענין מיזוג קופות גמל ראה סעיף 

  
  ובחברות קשורות לתאריך המאזן בנותרשימת השקעות בחברות    -  5סעיף 

  

  
  נכון ליום המאזן אין לחברה השקעות בחברות בנות וקשורות.    

  Migdal Makefet Us Real Estate LP ישראלית בשם משותפות 100%מחזיקה  קרן הפנסיה
אשר באמצעותה היא מחזיקה בשותפויות בינים אשר מחזיקות במישרין או בעקיפין בנכסי נדלן 

   בארה"ב.
  

  
  ת ובחברות קשורות בתקופת הדו"חנושינויים בהשקעות בחברות ב  -  6סעיף 

  

   אין
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  ות גמלוקופ הכנסות החברה המנהלת מניהול קרנות פנסיה   -  7סעיף 

  
  

  דמי ניהול  מספר אוצר  שם קרן הפנסיה
שיעור ממוצע 

של דמי הניהול 
  מדמי גמולים

שיעור ממוצע של 
דמי הניהול 

  מנכסים
  באחוזים  באלפי שקלים    

  0.34  3.75  324,471  162  מגדל מקפת אישית

  0.79  0.55  4,217  659  מגדל מקפת משלימה

  
  
  

  ניהולדמי   מספר אוצר  שם קופת הגמל
ממוצע של דמי  שיעור

  הניהול מנכסים
  באחוזים  באלפי שקלים    

        

קרן השתלמות לשכירים מגדל 
  : ועצמאים

      

  0.89  100,177 579 כללי מסלול

  0.91  1,746 599  מניות 10%עד  מסלול כללי     

          30%לפחות  כלליביג  מסלול
 מניות

1157 7,923  1.04  

  0.99  1,092 869 ותמנימסלול 

  0.97  53 868 חו"ל לולמס

  0.89  3,970 865 אג"ח ממשלתי מסלול

  0.97  2,559 864 שקלי קצר מסלול

  0.94  753 866 צמוד מדד מסלול

  0.96  2,949 199 אג"ח מסלול

  0.95  24 777 מט"ח מסלול

  1.08  174  2048  מסלול כהלכה     
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  דמי ניהול  מספר אוצר  שם קופת הגמל
צע של דמי שיעור ממו

  הניהול מנכסים
  באחוזים  באלפי שקלים    

        

        ופיצויים לתגמוליםקופת גמל מגדל 

  0.77  10,248 744 כללי מסלול

   30%לפחות  כלליביג  מסלול
 מניות

1156 1,738  0.88  

  0.87  178 863 מנייתי מסלול

  0.89  21 862 חו"ל מסלול

  0.80  1,317 859 אג"ח ממשלתי מסלול

  0.86  362 858 שקלי קצר מסלול

  0.85  477 860 צמוד מדד מסלול

  0.68  30  8012  מניות 10%מסלול כללי עד 

        

        קופות מרכזיות לפיצויים

  0.91  2,112  745  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

        

        קופות אחרות

  0.42  150  1161  מקפת דמי מחלה

  0.40  107  1304  מקפת תקציבית

        

    )350(    ה להחזר דמי ניהולהפרש

  
  
  
  

  הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסותיה של החברה המנהלת מחברות כאמור   -  8סעיף 
  

  לעיל. 6לא היו לחברה המנהלת הכנסות מחברות בנות וקשורות. ראה גם סעיף 
  

, חברה המנהלתהעשויים להשפיע מהותית על אשר רשימת אירועים מיוחדים שהשפיעו או    -  9סעיף 
  האו התחייבויותי ה, רכושהחברה המנהלתרווחיות 

  

  עסקי התאגיד תיאורח "דול 1.3סעיף ראה 
  

 
 

 שלה והנפרע שלה ובהון המונפקבהון , של החברה המנהלת שינויים בהון המניות הרשום   - 10סעיף 
  כתוצאה מהשינויים האמורים והתמורה שנתקבלה

  

  בשנת הדוח לא היו שינויים.
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   שכר וטובות הנאה  - 11סעיף 
  

ח "לשנת הדו (לא כולל יו"ר הדירקטוריון) התאגידשל וחברי ועדות השקעה  שכר דירקטורים
 ין שכר המנכ"ללענ. אלפי ש"ח) 2,142- כ -2013( (כולל מע"מ) ש"חאלפי  2,561- כשל  הסתכם בסך

  .להלן 19ראה סעיף  ויו"ר הדירקטוריון

 
 , בחברה בת או בחברה קשורהבחברה המנהלתהמירים המוחזקים ע"י בעל עניין מניות וני"ע     - 12סעיף 

   ח"סמוך ככל האפשר לתאריך הדו
  
  
  

  שיעור ההחזקה בדילול מלא  שיעור ההחזקה        

שם בעל 
  העניין

מספר 
 .פ.ת.ז/ח

של המחזיק 
  הסופי

שם 
  הנייר

מספר 
מניות 

  בהצבעה  בהון  מוחזקות

בסמכות 
למנות 

  צבעהבה  בהון  דירקטורים

בסמכות 
למנות 

  דירקטורים

מגדל 
חברה 

לביטוח 
  520004896  בע"מ*

מניה 
רגילה 

  100%  100%  100%  100%  100%  100% 2,034  ש"ח 1

  
  
  

  הדירקטורים של החברה המנהלת הדירקטוריון ו - 13סעיף 
  
  

 מספר ישיבות הדירקטוריון במשך השנה החולפת ומספר המשתתפים בכל ישיבה  13.1

 

  
  :2014לך שנת סה"כ ישיבות במה

  12  ישיבות דירקטוריון)  11- (כולל החלטת  דירקטוריון אחת בכתב ו
    

מספר המשתתפים   מועדי הישיבות
  בכל ישיבה:

   

15.01.14 6  
12.02.2014  8  
17.03.2014  8  
30.03.2014  8  
  7  החלטה בכתב 06.04.2014
21.05.2015  7  
30.06.2014  8  
25.08.2014  7  
27.10.2014  7  
05.11.2014  8  
23.11.2014  
24.12.2014  

  

8  
7  
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 ועדות הדירקטוריון וועדת השקעות  13.2

  

  ועדת השקעות 13.2.1
  

 

  תפקידי הועדה ואחריותה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

קביעת מדיניות ב בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי עוסקת הועדה
 שבניהול החברה, וקופות הגמל ההשקעות של קרנות הפנסיה

  ת מדיניות ההשקעות הכוללת שקבע הדירקטוריון ולרבות: במסגר

אישור עסקאות מסוימות טרם ביצוען ואישור שיעורי  החזקה  )1
  בני"ע מסוגים שונים טרם רכישתם.

קביעת נכסי הבסיס של אופציות וחוזים עתידיים, כהגדרתם  )2
  בתקנות, שתרכוש או תיצור הקופה.

יה רשאית קביעת השיעור המרבי של בטוחות שהקופה תה )3
להעמיד בשל עסקאות באופציות, בחוזים עתידיים ומכירות 

  בחסר.

  קביעת סוגי ני"ע שהקופה רשאית למכור בחסר. )4

הנחיית בעלי תפקידים שעוסקים בהשקעות הקופה בישום  )5
  מדיניות ההשקעות שנקבעה ופיקוח עליהם.

קביעת מדיניות ההשקעות שתבוצע בידי הגורמים המנהלים  )6
עות ומתן הוראות לגופים אלה, וכן אופן ישירות את ההשק

אם קבע הדירקטוריון כי חלק מניהול השקעות  - הפיקוח עליהם
  הקופה ייעשה שלא ישירות בידי הקופה.

  קביעת אמות מידה לבחינת יישום מדיניות ההשקעות שנקבעה. )7

  קביעת כללים לניהול השקעות הקופה. )8

אגידים קבלת החלטות הנוגעות לשימוש באמצעי השליטה  בת )9
 שמחזיקה הקופה. 

 קביעת המוסדות הפיננסיים בהם רשאית הקופה להשקיע. )10
 מספר החברים בוועדה

 נכון לתאריך המאזן
5 

תכיפות ישיבות הועדה 
ומספר הישיבות במהלך 

 השנה

תכיפות הישיבות, לפחות אחת לשבועיים. במהלך השנה התקיימו 
 ישיבות. 31

 

  ועדת ביקורת 13.2.3
  

  ותהתפקידי הועדה ואחרי
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

לדון ולאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת  )1
פי ההסדר התחיקתי, ובכלל זה התקשרות עם נושאי משרה -על

ובעלי עניין, עסקאות חריגות, תנאי כהונה של דירקטורים 
 פוי.ונושאי משרה, לרבות ביטוח ושי

לעמוד על הליקויים והסיכונים בניהול העסקי של החברה, בין  )2
היתר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי או עם רואה החשבון 

 המבקר, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם.
להציע בפני הדירקטוריון, לאחר תיאום עם יו"ר הדירקטוריון  )3

קביעת  והיוועצות עם מנכ"ל החברה, מינוי של המבקר הפנימי,
  תנאי העסקתו, השעייתו והעברתו מתפקידו. 

לייעץ ליו"ר הדירקטוריון לגבי תכנית הביקורת הפנימית,  )4
שנתית, על פי הצעת תכנית העבודה של מבקר - השנתית והרב

הפנים. התכנית תאושר ע"י ועדת הביקורת, לאחר התייעצות 
  עם יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל. 

שנתית של -ודה השנתית והרבלעקוב אחר ביצוע תכנית העב )5
  מבקר הפנים. 

לדון בממצאי הדוחות של מבקר הפנים או רשויות אחרות  )6
(במידה שיהיו) בסמוך לאחר השלמתם, ולהביא לידיעת 

  הדירקטוריון את הממצאים המהותיים, לפחות אחת לשנה.

לעקוב אחר תיקון הליקויים שהתגלו בדוחות ביקורת קודמים,  )7
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תפקידי ועדת הביקורת  
ואחריותה (המשך מעמוד 

 קודם)

  מן המבקר הפנימי. על פי דיווח שנתקבל 

לדון, לאשר ולהמליץ בפני הדירקטוריון, לפי העניין, בענייני  )8
הביקורת הפנימית ובכל נושא שעליה לטפל בו על פי ההסדר 

 התחיקתי.
 4 מספר החברים בוועדה

תכיפות ישיבות הועדה 
ומספר הישיבות במהלך 

 השנה

  
רית. דפעמים במהלך שנה קלנ 6כל הפחות ועדת ביקורת מתכנסת, ל

 פעמים. 12התכנסה הועדה  2014במהלך שנת 
  
  
  

  ועדת מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות 13.2.4
  

הוועדה מפקחת על פעילות החברה באשר למקבלי פנסיית נכות  תפקידי הועדה ואחריותה
בנושא "מעקב אחר  2002/9בקרן הפנסיה כנדרש עפ"י חוזר פנסיה 

נסת לנוכח בקרנות הפנסיה". הועדה מתכ נכותמקבלי פנסיית 
הצורך לוודא כי לא חל שינוי במצבם של הזכאים לפנסיית נכות 

בהתאם להחלטת הדירקטוריון ולזכאותם לפנסיית נכות מהקרן. 
 הןפסקה פעילות הועדה. 24/12/2014מיום 

   3 מספר החברים בוועדה
תכיפות ישיבות הועדה 

ומספר הישיבות במהלך 
 השנה

  
ת אחת לשנה. במהלך השנה בתדירות של לפחו התכנסההועדה 

 התקיימה ישיבה אחת.
  

  

  

  ועדת תקנון   13.2.5
  

תפקיד הועדה לדון ולהחליט בכל הקשור לנוסח תקנון, טרם  תפקידי הועדה ואחריותה
 העברתו לאישור משרד האוצר.

 3 מספר החברים בוועדה
תכיפות ישיבות הועדה 

ומספר הישיבות במהלך 
 השנה

שתי  ורך. במהלך השנה התקיימהועדה מתכנסת בהתאם לצו
 .ותישיב

  

  
  קבוצתית  ועדת אשראי   13.2.6

  

  
חוזר  2007פעילות ועדת אשראי הוסדרה בחוזר המפקח באוגוסט  תפקידי הועדה ואחריותה

לעניין ניהול אשראי. בהתאם לחוזר  2007-9-15גופים מוסדיים 
מונתה ועדת אשראי משותפת בקבוצת מגדל וזאת על פי כללים 

 תפקידים שנקבעו בחוזר.וה
 יו"ר, נסים שרם, אבי גפן, רמי ששון) –(יונתן עירוני  4 מספר החברים בוועדה

תכיפות ישיבות הועדה 
ומספר הישיבות במהלך 

 השנה

  מתכנסת בהתאם לצורך.  ישיבות. הועדה 18, התקיימו 2014בשנת 
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   )קבוצתית ה(ועד גופים מוסדייםועדת תגמול  13.2.7
  

 קביעת מדיניות התגמול הקבוצתית. תפקידי הועדה ואחריותה
יעקב דנון,  ,אריאלה זוכוביצקי, גרשון פטרון ,(יובל רכלבסקי 6 מספר החברים בוועדה

 )יגאל בר יוסף, אייל בן שלוש
תכיפות ישיבות הועדה 

ומספר הישיבות במהלך 
 השנה

  .טלפונית)(ועוד שיחת ועידה  ישיבות 10, התקיימו 2014בשנת 

  הועדה מתכנסת בהתאם לצורך. 
 

  

  

  

  

  

  
  

  רטי דירקטוריםפ 13.3

  
  

  יו"ר הדירקטוריון – עופר אליהו  שם
  55444699  מספר תעודת זהות

  1958  שנת לידה
  , תל אביב6הדסה   מען 

  ישראלית  נתינות
חברות בועדות 
  הדירקטוריון:

  לא

  לא  דח"צ/ נציג חיצוני
האם הוא עובד של 

בת או  חברההחברה, של 
של חברה קשורה או של 

  בעל עניין בה

מגדל  –ת האם מנכ"ל ומנהל חטיבת לקוחות וערוצי הפצה של חבר
 חברה לביטוח בע"מ.

  כחבר דירקטוריון. 01.01.2014  תאריך תחילת כהונה
  כיו"ר דירקטוריון. 01.01.2015

  
  י.התמחות בלימודי ביטוח כללי במכללה לביטוח במסלול דו שנת  השכלה

עיסוקיו ופירוט 
התאגידים בהם הוא 

  משמש דירקטור

) בע"מ, מגדל 1988יו"ר דירקטוריון שגיא יוגב סוכנויות ביטוח (
בריאות ואיכות חיים בע"מ, יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ, 
  מגדל אחזקות נדל"ן בע"מ, נכסי המגן בע"מ ופל בית המגן בע"מ.

גדל אחזקות וניהול סוכנויות דירקטור במגדל ניהול תביעות בע"מ, מ
ביטוח בע"מ, אחוד רשת סוכנויות ביטוח בע"מ, מבטח סימון 

דיוק תפעול הסדרים פנסיונים סוכנות -סוכנויות לביטוח בע"מ, בי
) בע"מ ושחם 1977) בע"מ, שחם סוכנויות ביטוח (2000לביטוח (

דירקטור באליהו חברה , וינשטיין (נתניה) סוכנות לביטוח בע"מ
וח בע"מ וחברות בנות, בשלמה אליהו אחזקות בע"מ וחברות לביט

איגוד בנות, בחברת פרוייקט גן העיר בע"מ וחברות בנות, יו"ר 
ליד אגוד חברות הביטוח בישראל ויו"ר קרן מחקרים בעניני ביטוח ש

  . התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מחברות הביטוח ע"ר ויו"ר 
האם הוא בן משפחה של 

  אחר בחברה בעל עניין 
ות האם מגדל חברה בן של מר שלמה אליהו, דירקטור בחבר .כן

ואח של מר    לביטוח בע"מ ומגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
ות האם מגדל חברה לביטוח בע"מ ישראל אליהו, דירקטור בחבר

  .ומגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
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  אביה ספיבק  שם
  007855240  מספר תעודת זהות

  1947  שנת לידה
  תל אביב 40רחוב בארי   מען 

  ישראלית  נתינות
חברות בועדות 
  הדירקטוריון:

  
  ועדת תקנון

  לא   דח"צ/ נציג חיצוני
האם הוא עובד של 
בת או  החברה, של חברה

של חברה קשורה או של 
  לא  בעל עניין בה

  1.05.2006  תאריך תחילת כהונה
  האחרונות השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים

, בכלכלה PhD-בכלכלה ו MAבכלכלה והיסטוריה,  BA  השכלה
  אוניברסיטה העברית בירושלים.ה

עיסוקיו ופירוט 
התאגידים בהם הוא 

  משמש דירקטור

כיהן  2006-2002גוריון. בשנים -פרופ' לכלכלה באוניברסיטת בן
כמשנה לנגיד בנק ישראל והיה אחראי בתפקידו על יציבות פיננסית, 

  בות ומחלקת המטבע בבנק ישראל.חש
האם הוא בן משפחה של 

  לא  בעל עניין אחר בחברה 
  
  
  

 אריאלה זוכוביצקי שם
 054125612 מספר תעודת זהות

 1957 שנת לידה
 א', הרצליה21רחוב שלמה המלך  מען 

 ישראלית נתינות
חברות בועדות 
 הדירקטוריון:

ביקורת, ועדת מעקב  , ועדתישיבות בשנת הדוח) 31( ועדת השקעות
(עד הפסקת פעילות הועדה), ועדת  אחר מקבלי פנסיית נכות
 .תגמול גופים מוסדיים

 כן דח"צ/ נציג חיצוני
האם היא עובדת של 

בת או  החברה, של חברה
של חברה קשורה או של 

 לא בעל עניין בה
 מונתה לכהונה שלישית. 24.08.2012ביום . 24.08.2006 תאריך תחילת כהונה

 השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה ותואר שני  השכלה

 במנהל  עסקים, מאוניברסיטת תל אביב, רואת חשבון מוסמכת.
עיסוקיה ופירוט 

התאגידים בהם היא 
 משמשת דירקטור

חברות מנכ"לית "סי.אי.ג'י קונסולטנט אינווסטמנטס גרופ בע"מ ו
שלה, בתפקידה הקודם הייתה מנהלת ושותפה ב"זוכוביצקי  נותב

את ויינשטיין יועצים", "זוכוביצקי את ויינשטיין רואי חשבון" 
את יאנג. כהונה ציבורית  טושותפה בעבר במשרד רואי חשבון ארנס

ותפקידים בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים 

טוח יבבדח"צ ו Cityconקטורית בחברת ומשפטיים. מכהנת כדיר
 כיהנה כדירקטורית עברחקלאי אגודה מרכזית שיתופית בע"מ. ב

) בע"מ, סייטקס בע"מ, 1982גלוב (-גזית :שונות במשקבחברות 
אביב, כור -קופות הגמל של בנק דיסקונט, הבורסה לניירות ערך בתל

 תעשיות בע"מ, מעלות החברה הישראלית לדירוג ני"ע ועוד.
האם הוא בן משפחה של 

 לא בעל עניין אחר בחברה 
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 יובל רכלבסקי שם

 030441430 מספר תעודת זהות
 1950 שנת לידה

 מבשרת ציון 21רחוב הגלבוע  מען 
 ישראלית נתינות

חברות בועדות 
 .גופים מוסדייםועדת תגמול  , ועדת תקנון.ועדת ביקורת הדירקטוריון:

 כן דח"צ/ נציג חיצוני
האם הוא עובד של 
בת  החברה, של חברה

או של חברה קשורה 
 לא או של בעל עניין בה

 23.03.2008 תאריך תחילת כהונה
 השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

תואר ראשון בכלכלה ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית  השכלה
ברית, תואר בירושלים, תואר שני במנהל עסקים, האוניברסיטה הע

 ראשון במשפטים, המרכז הבינתחומי.
עיסוקיו ופירוט 

התאגידים בהם הוא 
 משמש דירקטור

איזי  רתבחב טורירקדיו"ר רכלבסקי יעוץ, יזמות, פרויקטים בע"מ, 
חבר בועדה דח"צ בחברת אורדע פרינט תעשיות בע"מ, אנרגיה בע"מ, 

  .לת עמק יזרעאלמכל -  ניברסיטת תל אביב, יו"ר ועד מנהלציבורית באו
דח"צ וחבר ועדת הביקורת במגדל גמל פלטינום בע"מ עד למועד כ כיהן

 .2010לחברה בסוף  המיזוג
האם הוא בן משפחה של 

 לא בעל עניין אחר בחברה 
  
  

 ישעיהו פרי שם
 06856223 מספר תעודת זהות

 1933 שנת לידה
 12315קיבוץ מחניים, ד.נ גליל עליון  מען 

 ליתישרא נתינות
חברות בועדות 
 הדירקטוריון:

  
 ועדת ביקורת, ועדת תקנון

 לא דח"צ/ נציג חיצוני
האם הוא עובד של 
בת  החברה, של חברה

או של חברה קשורה 
 לא או של בעל עניין בה

 01.03.2005 תאריך תחילת כהונה
 השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

 יטה העברית בירושלים.בכלכלה חקלאית מהאוניברס B.A השכלה
עיסוקיו ופירוט 

התאגידים בהם הוא 
 משמש דירקטור

  . גרופ (נ.ו) בע"מ , אלון חיפושי גז ונעמןUSAאלון חבר דירקטוריון 
מחקר הועד המנהל של מכללת תל חי, יו"ר מכון החבר בעבר כיהן כ
מיגל, חבר מועצת המנהלים של האגודה השיתופית של  -  במדעי החיים

אלון, יו"ר  - דור יבוצים, חבר דירקטוריון חברת הדלק משקי הק
שבח, מנכ"ל ויו"ר משקי הגליל  -שלה עתודות הותיקה וחברת הניהול 

עתודות החברה המנהלת בר דירקטוריון חהעליון ויו"ר מיגל, יו"ר ו
 ועוד. דירקטור במגדל גמל פלטינום בע"מ ,החדשה, יו"ר ביטוח חקלאי

האם הוא בן משפחה 
ל עניין אחר של בע

  לא בחברה 
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 יוסי ריבק שם
 050423862 מספר תעודת זהות

 1950 שנת לידה
 תל אביב 19רחוב מאז"ה  מען 

 ישראלית נתינות
חברות בועדות 
 הדירקטוריון:

  
(עד להפסקת  מעקב אחר מקבלי פנסית נכותועדת ועדת ביקורת, 
 פעילות הועדה)

 כן דח"צ/ נציג חיצוני
עובד של  האם הוא

בת או  החברה, של חברה
של חברה קשורה או של 

 לא בעל עניין בה
 מונה לכהונה נוספת. 13.10.2012בתאריך . 11.11.2009 תאריך תחילת כהונה

 השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
 , האוניברסיטה העברית.LLB השכלה

עיסוקיו ופירוט 
התאגידים בהם הוא 

 משמש דירקטור

חבר בהנהלת , חבר ועד מנהל בעמותת בסיסלשכת עורכי הדין, חבר 
  "בית שלום עליכם",. יו"ר דירקטוריון קרתא פרטנרס.

ועדת ביקורת של -דח"צ וחבר ועדת השקעות ו 2009החל מספטמבר 
לחברה בסוף שנת  המגדל גמל פלטינום בע"מ, זאת עד למועד מיזוג

כשותף . לפני כן כיהן כמנכ"ל ביוקיין תרפיוטיקס בע"מכיהן . 2010

ולפני כן כיהן כמנכ"ל  .Plenus Mezzanine 2006 Ltd-מנהל ב
דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות בע"מ. כמו כן, כיהן כיו"ר ועדת 

 ת,ההשקעות בקרן הפנסיה וקופת הגמל של עובדי הסוכנות היהודי
וכמזכיר בנק  כמשנה למנכ"ל פועלים שוקי הון והשקעות בע"מ

 הפועלים.
האם הוא בן משפחה של 

 לא בעל עניין אחר בחברה 
  
  

 ניסים שרם שם
 06146492 מספר תעודת זהות

 1942 שנת לידה
 , חיפה7רחוב טהון  מען 

 ישראלית נתינות
חברות בועדות 
 הדירקטוריון:

  
לי , ועדת מעקב אחר מקבישיבות בשנת הדוח) 30( ועדת השקעות

 , ועדת אשראי עדה)(עד הפסקת פעילות הו פנסית נכות
 לא דח"צ/ נציג חיצוני

האם הוא עובד של 
בת או  החברה, של חברה

של חברה קשורה או של 
 לא בעל עניין בה

 01.04.2010 תאריך תחילת כהונה
 השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

 חיפה אוניברסיטת –מדעי החברה ומדעי המתמטיקה   B.A השכלה
עיסוקיו ופירוט 

התאגידים בהם הוא 
 משמש דירקטור

חבר דירקטוריון הכרמלית חיפה וממלא מקום ראש העיר חיפה 
  באיגוד ערים להגנה על הסביבה.

חברה עירונית של  –כיו"ר אתוס (ללא שכר) שתי קדנציות כיהן 
  עיריית חיפה.

  .של החברהיו"ר ועדת השקעות  – 2002-2008
  טחון.חבר ועדת מכרזים במשרד הב – 2001-2006

דירקטור במגדל אחזקות וניהול סוכנויות כיהן כ 2013 – 2012בשנים 
 בע"מ ויו"ר ועדת הביקורת.

האם הוא בן משפחה של 
 לא בעל עניין אחר בחברה 
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 חברי ועדות השקעה, שאינם חברי דירקטוריון  13.4

 

 הוגו צ'אופן שם
 013891890 מספר תעודת זהות

  1944  שנת לידה:
 30 נכח מספר ישיבות בהן

 כן נציג חיצוני
 . 18.06.2008 תאריך תחילת כהונה

 השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
דוקטור בכלכלה, אוניברסיטת רוסריו ארגנטינה, רואה חשבון,  השכלה

 אוניברסיטת ליטורל ארגנטינה, רואה חשבון בישראל.
עיסוקיו ופירוט 

התאגידים בהם הוא 
 משמש דירקטור

ארד בע"מ, יו"ר  -גורמור בע"מ, יו"ר פעיל - ובעל שליטה מנכ"ל

 MASTER METER - ארד טכנולוגיות בע"מ, יו"ר פעיל - פעיל

INCיו"ר פעיל ,. CONTAZARA LTDA פלאס,  -, יו"ר מצר
דירקטור  בדוייטשה גלובל מרקטס בע"מ, דירקטור באיילקס 

  מדיקל בע"מ.
דויטשה ניירות ערך  , יו"רכיו"ר אינטרטק מדיקל בע"מ כיהן בעבר

  ודירקטור בסינרג'י כבלים.
מכהן כחבר ועדת ההשקעות משתתף ברווחים  2009החל מאוקטובר 

 .כיו"ר הועדה 11.10.2009 - של מגדל חברה לביטוח בע"מ והחל מ
  
  
  

 יוסף (אסי) איסלנד שם
 000173195 מספר תעודת זהות

  1945  שנת לידה:
 31 מספר ישיבות בהן נכח

 כן צונינציג חי
מכהן כחבר ועדת השקעות בחברות קבוצת מגדל החל ( 24.12.2009 תאריך תחילת כהונה

 )01.03.2007-מ
 השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

תואר ראשון בכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני  השכלה
 .במנהל עסקים, התמחות במימון, האוניברסיטה העברית בירושלים

עיסוקיו ופירוט 
התאגידים בהם הוא 

 משמש דירקטור

עסקים פרטיים בתחום היזמות והניהול. כיהן בתפקידים שונים 

; כיהן עד Plc Hilton Groupבתחומים כלכליים ופיננסיים בחברת 
כחבר ועדת השקעות משותפת פרסונאלית למגדל  2009דצמבר 

גמל בע"מ  ניהול קופות גמל בע"מ, מקפת החדשה ניהול קופות
חבר ועדת  2010מינואר וויוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ 

עד  עם מגדל מקפת של חברות אלה השקעות משותפת פרסונאלית
מכהן כחבר ועדת השקעות של  2011החל מינואר  .2010דצמבר 

 החברה ושל יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ. 
  
  

 אהרון ציטרין שם

 058613076 מספר תעודת זהות
  1964  שנת לידה:

 30 מספר ישיבות בהן נכח
 לא נציג חיצוני

 20.06.2013 תאריך תחילת כהונה
 השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

במנהל  MBAבכלכלה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת תל אביב,   BA השכלה
  עסקים התמחות במימון מאוניברסיטת תל אביב.

עיסוקיו ופירוט התאגידים בהם 
 וא משמש דירקטורה

עד תחילת כהונתו כחבר פעילות עצמאית בבנקאות השקעות וייעוץ. 
ועדת השקעות בחברה, כיהן כדירקטור חיצוני בדש קופות גמל 

  ופנסיה וחבר בועדת ביקורת והשקעות.
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   של החברה המנהלתנושאי משרה   - 14סעיף 
  

  
  בצלאל צוקר  שם

  050671627  מספר תעודת זהות
  1951  שנת לידה

תאריך תחילת כהונה כנושא 
  משרה

  .22.01.2009מנכ"ל החל מיום 
  .21.01.2009ועד יום  5.4.2006משנה למנכ"ל מיום 

   
התפקיד אותו ממלא בחברה 

המנהלת, בחברת בת שלה, 
  בחברה קשורה או בבעל עניין בה

  ;של החברה מנהל כללי
וריון בע"מ וחבר דירקט מנהל כללי ביוזמה קרן פנסיה לעצמאים

  מגדל טכנולוגיות.
בן משפחה של נושא משרה 

בכירה אחר או של בעל עניין 
  לא  בחברה

  השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
. לימודי ביטוח חיים, פנסיה ודיני עבודה, CLU -בוגר לימודי ביטוח  השכלה

  במכללה לביטוח, תל אביב (תואר לימודי תעודה).
"ל מגדל ניהול קופות גמל בע"מ, מקפת החדשה ניהול כיהן כמנכ  ניסיון עסקי

קופות גמל בע"מ ומגדל גמל פלטינום עד למועד מיזוג החברות 
כיהן כמנכ"ל מגדל  .1.1.2011יום בהמנהלות אל תוך מגדל מקפת 

ובשנים  2006מיזוגה לחברה בשנת עד ניהול קרנות פנסיה בע"מ 
  .החברהמשנה למנכ"ל כיהן כ  2009 -   2006

  

  

  

  אפי סנדרוב  שם
  025004359  מספר תעודת זהות

  1972  שנת לידה
  .2012במרץ,  25. משנה למנכ"ל מיום 2.1.2005  תאריך תחילת כהונה

התפקיד אותו ממלא בחברה, 
בחברת בת שלה, בחברה קשורה 

  או בבעל עניין בה

  משנה למנכ"ל ומנהל כספים. 
מאים בע"מ.  מכהן בנוסף כמנהל כספים ביוזמה קרן פנסיה לעצ

וחבר דירקטוריון בחברות הבאות מקבוצת מגדל: מבטח סיימון 
דיוק - סוכנויות לביטוח בע"מ איחוד רשת סוכנויות לביטוח בע"מ, בי

) בע"מ, מקפת 2000תפעול הסדרים פנסיונים סוכנות לביטוח (
פרוליין אקסקלוסיב  ,) בע"מ1998שירותים פיננסים סוכנות לביטוח (

  .סוכנות לביטוח בע"מ, חמישים פלוס בע"מ 50, קלאב בע"מ
בן משפחה של נושא משרה 

בכירה אחר או של בעל עניין 
  לא  בחברה

  השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
ותואר ראשון בכלכלה  )התמחות במימון(, םתואר שני במנהל עסקי  השכלה

   .רואה חשבון מוסמך ., מהאוניברסיטה העברית ירושליםוחשבונאות
כיהן בעבר במקביל לתפקידו בחברה גם כמנהל כספים של מגדל   ניסיון עסקי

ניהול קופות גמל בע"מ ושל מקפת החדשה ניהול קופות גמל בע"מ 
, וכן כמנהל 2010) אשר מוזגו לחברה בסוף שנת 2009(עד נובמבר 

מערך כספים ועמלות בחטיבת הלקוחות במגדל חברה לביטוח 
  בע"מ.
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 חגי אבישר םש

 029620234 מספר תעודת זהות
 1972 שנת לידה

 1.1.2011 תאריך תחילת כהונה
התפקיד אותו ממלא בחברה, 

בחברת בת שלה, בחברה קשורה 
 או בבעל עניין בה

יוזמה קרן פנסיה לעצמאים חשב   .מנהל אגף חשבונאות בחברה
 בע"מ. 

בן משפחה של נושא משרה 
יין בכירה אחר או של בעל ענ

 לא בחברה

  השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

בוגר במנהל עסקים (התמחות בחשבונאות), רואה חשבון מוסמך.  השכלה
 מימון).במוסמך במנהל עסקים (התמחות 

מנהל כספים של מגדל גמל פלטינום בע"מ, מגדל ניהול קופות גמל  ניסיון עסקי
"מ עד למועד מיזוגן אל בע"מ ומקפת החדשה ניהול קופות גמל בע

 .2010בסיום שנת תוך החברה 
  

  נילי בלושטיין  שם
  027116862  מספר תעודת זהות

  1974  שנת לידה

- מנהלת מטה פנסיה החל מ .5.4.2006נושאת משרה החל ביום   תאריך תחילת כהונה
01.08.2009.  

התפקיד אותו ממלא בחברה, 
בחברת בת שלה, בחברה קשורה 

  סמנכ"לית, מנהלת מטה פנסיה.  בה או בבעל עניין
בן משפחה של נושא משרה 

בכירה אחר או של בעל עניין 
  לא  בחברה

  השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

תואר שני בסטטיסטיקה  ח, המכללה לביטוח.תואר ראשון בביטו  השכלה
  , אוניברסיטת חיפה.במגמת אקטואריה

 2006 – 2002בשנים . 2006בחברה מאפריל תפעול  כיהנה כסמנכ"ל  ניסיון עסקי
חברה עד מיזוגה ל תשואה ושירות בע"מ בתאוצה כיהנה כסמנכ"ל

  .2006בשנת 

  

 

  חגי זך  שם
  024019507  מספר תעודת זהות

  1969  שנת לידה

  1.1.2011  תאריך תחילת כהונה

התפקיד אותו ממלא בחברה, 
בחברת בת שלה, בחברה קשורה 

  נכ"ל, מנהל מטה גמל .סמ  או בבעל עניין בה
בן משפחה של נושא משרה 

בכירה אחר או של בעל עניין 
  לא  בחברה

  השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

  בוגר בכלכלה ומנהל עסקים, רואה חשבון מוסמך.  השכלה

סמנכ"ל תפעול  של מגדל גמל פלטינום בע"מ, מגדל ניהול קופות גמל   ניסיון עסקי
דשה ניהול קופות גמל בע"מ עד למועד מיזוגן אל בע"מ ומקפת הח

. מנהל תפעול בתחום קופות הגמל 2010בסוף שנת תוך החברה 
  לאומי גמל.בבהראל ו

  



  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ                                    דו"ח תקופתי                             

 

 1-15 

  איתי וייס  שם
  032202137  מספר תעודת זהות

  1975  שנת לידה
  01.12.2006  תאריך תחילת כהונה

התפקיד אותו ממלא בחברה, 
בחברת בת שלה, בחברה קשורה 

  בבעל עניין בה או
מנהל יחידת אקטואריה בחברה וביוזמה קרן פנסיה לעצמאים 

  בע"מ.
בן משפחה של נושא משרה 

בכירה אחר או של בעל עניין 
  לא  בחברה

  השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
תואר ראשון בביטוח, המכללה לביטוח. מוסמך בסטטיסטיקה   השכלה

) F.IL.A.Aחבר מן המניין ( חיפה.במגמת אקטואריה, אוניברסיטת 
  באגודת האקטוארים.

בתפקידו הקודם, עוזר אקטואר ביטוח חיים במגדל חברה לביטוח   ניסיון עסקי
  בע"מ.

  

  

  

  שי בסון  שם
  022091581  מספר תעודת זהות

  1965  שנת לידה
  24.6.2010  תאריך תחילת כהונה

התפקיד אותו ממלא בחברה, 
שורה בחברת בת שלה, בחברה ק

  או בבעל עניין בה

  
 מנהל מערכות מידע, ממונה אבטחת מידע ומנהל רציפות עסקית

. מכהן בחברת האם בחברה וביוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ
  .כמנהל חטיבת טכנולוגיות ומשאבים ומנכ"ל מגדל טכנולוגיות

בן משפחה של נושא משרה 
בכירה אחר או של בעל עניין 

  לא  בחברה
  ן עסקי בחמש השנים האחרונותהשכלה וניסיו

אביב), - תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב (אוניברסיטת תל  השכלה
אביב) ומוסמך במדעי - מוסמך במנהל עסקים (אוניברסיטת תל
  החברה, ביטחון לאומי (אוניברסיטת חיפה).

 30כיהן כסמנכ"ל בכיר ודירקטור בחברות בנות של מלם מערכות עד   ניסיון עסקי
  2010במאי 

  

 

  איציק בן מנחם  שם
  23643836  מספר תעודת זהות

  1968  שנת לידה
  10.10.2013  תאריך תחילת כהונה

התפקיד אותו ממלא בחברה, 
בחברת בת שלה, בחברה קשורה 

  או בבעל עניין בה

  מנהל הסיכונים;
מנהל הסיכונים של מגדל חברה לביטוח בע"מ וחברות נוספות 

  בקבוצת הביטוח מגדל.
משפחה של נושא משרה בן 

בכירה אחר או של בעל עניין 
  לא  בחברה

  השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
בוגר כלכלה וסטטיסטיקה (האוניברסיטה העברית), מוסמך כלכלה   השכלה

  ומנהל עסקים (האוניברסיטה העברית).
שימש כסמנכ"ל מחקר בחברת מגדל חברה  1.10.2013עד ליום   ניסיון עסקי

  לביטוח בע"מ וחברות נוספות בקבוצת הביטוח של מגדל.
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  אסף אשכנזי  שם
  038290698  מספר תעודת זהות

  1976  שנת לידה
  17.03.2014  תאריך תחילת כהונה

התפקיד אותו ממלא בחברה, 
בחברת בת שלה, בחברה קשורה 

  או בבעל עניין בה

ת האם כראש ממונה אכיפה וממונה שירות של החברה. מכהן בחבר
המטה ובמסגרת זו מכהן כממונה אכיפה פנימית, ממונה על 
השירות, על מערך משאבי אנוש, מערך ציות ובקרה, או"ש ותלונות 

  הציבור.
בן משפחה של נושא משרה 

בכירה אחר או של בעל עניין 
  לא  בחברה

  השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
מנהל עסקים ב(הטכניון), מוסמך  בוגר הנדסת תעשיה וניהול  השכלה

(אוניברסיטת בן גוריון) ומוסמך לימודי משפט (אוניברסיטת בר 
  אילן). 

שימש בתפקיד מנהל מטה עסקי ביטוח והפצה של מגדל ביטוח עד   ניסיון עסקי
 עד ביטוח מגדל של כללי ביטוח תחום מטה , כמנהל24.2.2014ליום 
או"ש, רגולציה וסוקס  מחלקת ומנהל ל"מנכ וכעוזר 31.5.2013  ליום

  .31.12.2012וקצין ציות באליהו חברה לביטוח בע"מ עד ליום 
  

חברי דירקטוריון ונושאי משרה בכירה שתקופת כהונתם הסתיימה במהלך תקופת הדו"ח ובתקופה 
  שלאחריה עד למועד הדו"ח:

  

  ענת לוין  שם נושא המשרה: .1

  יו"ר הדירקטוריון  :התפקיד שמילא בתאגיד .א

  8.04.2014  :אריך תחילת כהונהת .ב

  31.10.2014  :תאריך סיום כהונה .ג

    

  רוני בראון  שם נושא המשרה: .2

  הדירקטוריוןחבר   התפקיד שמילא בתאגיד: .ד

  9.01.2014  :תאריך תחילת כהונה .ה

  26.1.2015  תאריך סיום כהונה: .ו

    
    

  מיכל לשם  שם נושא המשרה: .3

  , בקרה וציות. ממונה אכיפה.מנהל תחום אסטרטגיה  התפקיד שמילא בתאגיד: .א

  17.03.2013  :תאריך תחילת כהונה .ב

  17.03.2014  תאריך סיום כהונה: .ג

(עם סיום כהונתה התמנתה לתפקיד מבקרת הפנים של   
  חברת האם)

  
   גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד

  
  

  א. פרטי המבקר הפנימי
  נחום אדלר  שם

  052754405  מספר תעודת זהות
  06.04.2005  כהונהתאריך תחילת 

בוגר כלכלה, אוניברסיטת תל אביב. מוסמך בביקורת   השכלה
  ציבורית/מדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן. 

CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (C.I.A)  לשכת המבקרים

  .הפנימיים (ארה"ב)
כיהן כמבקר הפנימי של קרן הפנסיה  2005עד ינואר  1987-מ  ניסיון עסקי 

בנוסף במקביל לתפקידו בחברה כיהן  ת א.ג.ש בע"מ.הוותיקה מקפ
גם כראש ענף ביקורת חברות בנות  1.6.2013ליום מספר שנים ועד 

  בקבוצת מגדל.
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התפקיד אותו ממלא בחברה 
המנהלת, בחברת בת שלה, 

בחברה קשורה או בבעל עניין 
  בה

  ;של החברה מבקר פנימי
  .מבקר פנימי של יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ

  

עמידת המבקר הפנימי 
(א) 3בתנאים הקבועים בסעיף 
לחוק הביקורת הפנימית, 

  1992-התשנ"ב

  
  

  עומד בהוראות, כמפורט בהשכלה וניסיון עסקי המפורטים לעיל.
עמידת המבקר הפנימי 

בתנאים הקבועים בסעיף 
(ב) לחוק החברות 146

לחוק  8ובהוראות סעיף 
- הביקורת הפנימית, התשנ"ב

1992  

  
  

  ד בהוראות הנ"ל.עומ
החזקה בניירות ערך של 

החברה המבוקרת או של צד 
קשור אליו והשפעתם על טיב 

  עבודתו של המבקר הפנימי

  
  

למיטב ידיעת החברה, המבקר אינו מחזיק בני"ע של מגדל אחזקת 
  ביטוח ופיננסים בע"מ. (לעניין זה ראה גם סעיף יב להלן)

המבקר הפנימי עובד 
  ם חיצוניהחברה/נותן שירותי

  
  עובד שכיר בחברה המנהלת

  ב. דרך המינוי 
מועד אישור המינוי ע"י וועדת 

ביקורת ודירקטוריון 
  והנימוקים למינוי

במרץ  29, אושר המינוי בוועדת הביקורת וביום 2005במרץ  13ביום 
  אושר המינוי בדירקטוריון.  2005

    ג. סיום כהונה
מועד סיום כהונה בתקופת 

  לא רלבנטי  בותיההדיווח ונסי
הפסקת כהונת המבקר הפנימי 

  לא רלבנטי  שלא בהסכמתו 
  ד. זהות הממונה על המבקר הפנימי

זהות הממונה הארגוני על 
  יו"ר הדירקטוריון  המבקר הפנימי

  ה. תוכנית העבודה
תוכנית עבודה שנתית/ 

  .2014-2018שנתי לתקופה של ארבע שנים - נגזרת מתכנון רב  תקופתית
דרך קביעת תוכן תוכנית 

העבודה לרבות הסתמכות על 
  סקר הערכת סיכונים

 2013/2014נקבעה על בסיס עדכון סקר חשיפות לסיכונים בשנת 
והערכת רמת החשיפה לצורך קביעת תדירות הביקורת, כמו כן 
מבוססת על תוצאות ביקורות קודמות, שינויים ואירועים ארגוניים 

  חיות הרגולציה.ותוכניים, חוקים תקנות והנ
הגורמים המעורבים בקביעת 

  תוכנית העבודה בחברה
התוכנית מתבססת בעיקר על תוצאות הסקר. לצורך התאמת 

בין התוכנית לשנה השוטפת, מקיים המבקר הפנימי התייעצויות 
, מבקר ראשי קבוצת  רואה החשבון המבקרהשאר עם המנכ"ל ,

המגובשת נדונה עם  מגדל  ובכירים נוספים בחברה. הצעת התוכנית
  יו"ר הדירקטוריון.

זהות הגורם בחברה שמקבל 
את תוכנית העבודה ומאשר 

  אותה
הצעת התוכנית שנקבעה לאחר התייעצות עם הגורמים הנ"ל מוגשת 

  לאישור ועדת הביקורת.
האם תוכנית העבודה מתירה 

בידי המבקר הפנימי שיקול 
דעת לסטות ממנה ומידת 

  הגמישות שניתנת לו

דת הצורך נוספים לתוכנית העבודה נושאים ותוספות ביחס במי
לתכני הביקורת ככל שהמבקר סבור בהתאם לעבודה השוטפת כי מן 
הראוי לכללם גם בתוכנית העבודה. בתוכנית העבודה מוקצה פרק 

למשימות בלתי צפויות. מדי פעם מתבקש המבקר  15%-זמן של כ
או היו"ר ו/או לבצע משימות חדשות לבקשת ועדת הביקורת ו/

  ו/או הרגולטור. המנכ"ל 
האם המבקר הפנימי בחן 

  עסקאות מהותיות
  הוגשו דוחות ביקורת

  ו. ביקורת חברות מוחזקות
האם תוכנית הביקורת 
מתייחסת גם לחברות 

  מוחזקות מהותיות של החברה

  לחברה אין חברות מוחזקות

  - היה לחברה המוחזקת מבקר 
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פנימי נוסף, תצוין חלוקת 
  ודה בניהםהעב

  ז. היקף העסקה
מספר שעות בשנה והנימוקים 

  להיקף זה
, במשרה מלאה מבקרים 4ע"י  2014שנת בוצעה ב חברהב הביקורת

 1,800למשרת מבקר הינו לפי  התחשיב. נוסף על המבקר הראשי
המתבססת על סקר  ,תשנתי-עבודה רב תוכניתשעות בשנה. עפ"י 

(כולל  ביקורת שנתית שעות 12,150 2014בשנת  בוצעוסיכונים 
  מיקור חוץ והקצאת שעות ביקורת של מגדל ביטוח).

סיוע למבקר הפנימי ע"י 
 - גורמים אחרים בחברה

  יפורטו הגורמים והיקף הסיוע

. בחלק מן המשימות אופן שוטף ביועץ המשפטי של החברהב מסתייע
הכלולות בתוכנית העבודה של המבקר מסתייעת הביקורת הפנימית 

באנשי מקצוע  גםלסוג ומורכבות הפעילות הנבדקת  םבהתא
  של  בהיקףחוץ  במיקור הפנימיהמבקר  נעזר 2014שנת . ב חיצוניים

מגדל  בקבוצתממערך הביקורת  פנימיים, ובמבקרים שעות 750 - כ
 . שעות 3,600 - בהיקף של כ

צומצם היקף עבודת המבקר 
בתקופת הדיווח לעומת תקופת 

  דיווח אחרונה
  

  רלבנטילא 
  ח. עריכת הביקורת

התקנים המקצועיים  
המקובלים על פיהם עורך 

המבקר את תוכנית הביקורת, 
(ב) לחוק 4כאמור בסעיף 

  הביקורת הפנימית

מבוצעת על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית והתקנים 
ישראל  -המקצועיים: תקני הביקורת של לשכת המבקרים הפנימיים

  דע.ותקני ביקורת במערכות מי

כיצד הדירקטוריון הניח דעתו 
על עמידת המבקר בדרישות 

שנקבעו בתקנים כאמור בסעיף 
  (ב) לחוק הביקורת הפנימית4

הדירקטוריון באמצעות ועדת הביקורת שלו, מפקח על כללי עבודת 
המבקר הפנימי, תקני עבודתו ותוצאותיה. ועדת הביקורת דנה 

צג באופן שוטף מעקב באופן פרטני בכל אחד מדוחות הביקורת. מו
ביצוע החלטות ועדת הביקורת . המבקר הפנימי מגיש דין וחשבון 
המרכז את הפעילות השנתית ומעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה 

  השנתית. 
  .2014 -הוגש ב  2013דין וחשבון בגין שנת 

  ט. גישה למידע
האם הומצאו למבקר  

מסמכים ומידע ונתנה לו גישה 
לחוק  9ף למידע כאמור בסעי
  הביקורת הפנימית

מצעית למערכות המידע של למבקר הפנימי גישה חופשית ובלתי א
לחוק הביקורת  9לרבות לנתונים כספיים כאמור בסעיף  החברה

  הפנימית.

כיצד הובטחה הגישה למידע,  
במידה וכללה תוכנית 

הביקורת בדיקה של חברות 
  מוחזקות

יקר בנושא השקעות, דוחות ביקורת המבוצעים בחברת מגדל (בע
שירות , מועברים יערכות מידע) ורלבנטיים לחברהאבטחת מידע ומ

בנוסף לגישה חופשית לפורטל הביקורת  אל המבקר הפנימי בחברה
הפנימית של חברת מגדל. למבקר ועובדי הביקורת הרשאות "צפיה 

  בלבד" במערכות המידע הרלבנטיות לבצוע מטלות הביקורת.
  
  

  
  המבקר הפנימיי. דין וחשבון 

  דוחות המבקר מוגשים  בכתב.  הגשת דין וחשבון המבקר 
המועדים בהם הוגש דין 

וחשבון על ממצאי המבקר 
וזהות הגורם בחברה לו הוגש 

  הדוח

דוחות הביקורת מוגשים באופן שוטף לוועדת הביקורת, יו"ר 
הדירקטוריון, למנכ"ל ולגורם המבוקר. כל דוחות הביקורת נדונים 

פעמים בשנה (ראה להלן  12עד  10 - הביקורת המתכנסת כ  בוועדת
  פירוט התכנסויות). 

מקבל ביוזמתו את כל דוחות הביקורת  המבקר רואה החשבון
לקראת הכנתם של הדוחות הכספיים השנתיים. העתק מכל דוח 

  מועבר גם למבקר הפנימי של קבוצת מגדל.
המועדים בהם התקיים דיון 

בועדת ביקורת או 
  טוריון בממצאי המבקרבדירק

  ראה טבלה להלן.

    
  יא. הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר

האם לדעת הדירקטוריון אופי 
או מידת רציפות פעילות 
המבקר הפנימי ותוכנית 

פעילות ותוכנית להערכת הדירקטוריון, היקף, אופי, רציפות ה
העבודה של המבקר הפנימי סבירים בנסיבות הענין, ויש בהם כדי 

  להגשים מטרות הביקורת הפנימית בקבוצה.
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עבודתו סבירים בנסיבות 
העניין ומגשימים את מטרות 

  הביקורת הפנימית בחברה
    

  יב. תגמול                                          
הדוח (לא כולל מס שכר) הסתכמה  עלות שכר המבקר הפנימי בשנת  תגמול

 19ראה גם סעיף  אלפי ש"ח). 848 - 2013אלפי ש"ח (בשנת  726 -ב
יצויין כי השכר האמור משולם גם בעד עבודתו כמבקר הפנים להלן. 

  של יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ.
אם ניתנו למבקר כחלק מתנאי 

העסקתו, ני"ע, יצוין אם ני"ע 
הם של החברה המבוקרת או 

  של גוף קשור אליו

יה של מגדל אחזקות הוקצו למבקר כתבי אופצ 2009-2010בשנים 
ביטוח ופיננסים בע"מ (בעלת השליטה בחברה) כחלק מהקצאה 

בדוחות  25שנעשתה לנושאי משרה בחברה. ראה גם ביאור 
  הכספיים. 

התייחסות הדירקטוריון 
לשאלת ההשפעה שעשויה 

להיות לתגמול המבקר הפנימי 
על הפעלת שיקול דעתו 

  המקצועי

של המבקר הפנימי אין בהם להערכת הדירקטוריון תנאי התגמול 
  כדי ליצור חשש של השפעה על שיקול דעתו המקצועי של המבקר.

       
      
  

   : בשנת הדוח של החברהפירוט התכנסות ועדת הביקורת 
  

               

  :2014סה"כ ישיבות במהלך שנת 
  12  ישיבות דירקטוריון)  11- (כולל החלטת  דירקטוריון אחת בכתב ו

    
מספר המשתתפים   ישיבותמועדי ה

  בכל ישיבה:

   

15.01.2014 6  
12.02.2014  8  
17.03.2014  8  
30.03.2014  8  
  7  החלטה בכתב 06.04.2014
21.05.2015  7  
30.06.2014  8  
25.08.2014  7  
27.10.2014  7  
05.11.2014  8  
23.11.2014  
24.12.2014  

  

8  
7  
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   בקרמ חשבוןרואה     -  15סעיף 
  

  .להלן פרטים אודות רואי החשבון המבקרים של החברה 
  

  של החברה ושל החברות הבנות הינם :חשבון ה ירוא  תחילת הכהונה
  

  . משה שחף. קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון. השותף האחראי הינו רו"ח 1  9/2006
  . הם פרוכטמןאברסומך חייקין רואי חשבון. השותף האחראי הינו רו"ח  .2  12/2004

    

  
    .2014-ו 2013להלן פירוט שכר הטרחה לרואי החשבון המבקרים בחברה בגין השנים 

  
  2013  2013  
  שעות  סכום (ש"ח)  שעות  סכום (ש"ח)  

 שכר בגין שירותי ביקורת
1

  990,000  3,690  1,007,297  4,166  
          

  229  62,360  336  99,989 שכר בגין שירותים אחרים

  
1

    SOX 404 ן שרותי ביקורת כולל גם שכר בגין ביקורת על תהליכישכר בגי 
2 

  הסכומים אינם כוללים מע"מ.
3

  התשלומים הסופיים בגין עבודת הביקורת כפופים לאישור המוסדות המוסמכים בחברה.
  

  :רואי החשבון משרדיל בחלוקה הטרחה טבלה המפרטת את תשלומי שכרלהלן 
  

  2014  2013  
  סכום בש"ח  

      )SOX 404(לרבות ביקורת על  בגין שירותי ביקורתשכר 

  516,771  495,000  משרד קוסט פורר גבאי את קסירר

  490,526  495,000  משרד סומך חייקין

     שכר בגין שירותים אחרים

  48,860  74,989  משרד סומך חייקין

  13,500  25,000  משרד קוסט פורר גבאי את קסירר

  
    רן הפנסיההאקטואר של ק    -  16סעיף 

  
  אלן דובין  שם

  , הר נוף, ירושלים16שאולזון   מען משרדו 
   01.12.2006  תאריך תחילת כהונה

  השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
 BS Electrical Engineering; BS Computers, Massachusetts  השכלה

Institute of Technology Cambridge, MASS, USA  
  ון בהנדסת חשמל (התמחות במחשבים).בוגר תואר ראש

, אקטואר עצמאי בתחום הפנסיה והביטוח. נשיא איגוד 2001החל משנת   ניסיון עסקי
. בעל שליטה בחברת אלן דובין 2001-2004האקטוארים בישראל בשנים 

פ.ס.א בע"מ, חברה בבעלותו למתן שירותי ייעוץ בתחום האקטואריה 
הביטוח והפנסיה. מכהן גם  ופיתוח תוכנות מחשב שונות בתחום

 1- כאקטואר ממונה של יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ החל מ
  2002בדצמבר 

התפקיד אותו ממלא בחברה, 
בחברת בת שלה, בחברה 
  קשורה או בבעל עניין בה

  יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ.ובאקטואר חיצוני בחברה 

בן משפחה של נושא משרה 
יין בכירה אחר או של בעל ענ

  לא  בחברה
האקטואר מועסק כנותן שירותי אקטואריה לחברה המנהלת על פי הסכם   דרך העסקתו של האקטואר

  התקשרות.
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    היקף העסקת האקטואר 
שעות)  225 -כ 2013שעות לאקטואר וצוות עובדיו ( 223 -כ  2014בשנת 

  בגין העבודה בחברה.
ונותן  קרן פנסיה לעצמאיםהאקטואר מכהן גם כאקטואר יוזמה   תפקידים נוספים 

  שירותים בין היתר גם לחברת חשמל בע"מ, לכי"ל, לנמל אשדוד ולפסגות.
  אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ).   214 - מסתכם בכ  2014השכר הכולל לשנת   שכר 

  אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ). 116 - הסתכם בכ  2013שכרו הכולל בגין שנת 
  
  
  ןטוריומלצות והחלטות הדירקה   - 17עיף ס
  

 :האסיפה הכללית בעניינים מהותיים המלצות הדירקטוריון בפני .א

 

אישר הדירקטוריון תשלום מענק מיוחד לנושאי המשרה בחברה וזאת  15.01.2014ביום  )1
בהיותו של המענק תואם את המדיניות שאושרה ובלבד שהתשלום של המענק יהא 

ם. כן הוחלט, לאשר תואם את הקריטריונים לתשלום שנקבעו ביחס לכלל העובדי
למנכ"ל וליו"ר מענק מיוחד וזאת למרות שמענק זה אינו עומד באמור במדיניות 
התגמול אשר ביחס למענק מיוחד סייגה את המענק המיוחד לנושאי משרה ביחס 
למנכ"ל או היו"ר וזאת לאור שההחרגה של מנכ"ל מסעיף המענק המיוחד לא הייתה 

שהינו מענק חד פעמי בחיי חברה עקב העברת  מיועדת למענק מיוחד מהסוג הנדון
 שליטה.

אישר הדירקטוריון את חידוש מינויו של מר יובל רכלבסקי כדירקטור  17.03.2014ביום  )2
חיצוני וכיו"ר ועדת הביקורת בחברה לתקופה אחת נוספת של שלוש שנים (כהונה 

עת משרד ובכפוף לקבלת הוד 2014באפריל  1 –החל ביום שלישית). תוקף המינוי 
  האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון כי אין מניעה במינוי כמבוקש.

ענת לוין כיו"ר הדירקטוריון החל  גב'אישר הדירקטוריון למנות את ה 06.04.2014ביום  )3
יחליף אותה מר עופר אליהו  1.1.2015 - החל מ   .31.12.2014 ליוםממועד ההחלטה ועד 

  בתפקיד יו"ר הדירקטוריון. 

אישר הדירקטוריון את חידוש מינויו של מר הוגו צ'אופן כחבר ועדת  21.05.2014ביום  )4
 –השקעות בחברה לתקופה אחת נוספת של שלוש שנים (כהונה שלישית). תוקף המינוי 

ובכפוף לקבלת הודעת משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון  2014ביוני  18 מיום
 כי אין מניעה במינוי כמבוקש. 

 לנושאי המשרה בחברה, אתאישר הדירקטוריון את מדיניות התגמול  30.06.2014ביום  )5
 תקציב הבונוסים ועדכוני שכר מסוימים.

משרד קוסט פורר גבאי  - אישר הדירקטוריון את המשך כהונת רו"ח  30.06.2014ביום  )6
 2014לשנת  את קסירר ומשרד סומך חייקין כמבקרים החיצוניים המשותפים בחברה

   .טרחתםואת שכר 

אישר הדירקטוריון את חידוש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית,  24.12.2014ביום  )7
  כמפורט בחומר הנילווה.

  

  שאינן טעונות אישור האסיפה הכלליתבעניינים מהותיים, החלטות הדירקטוריון  .ב
  

 .קרן הפנסיהאישר הדירקטוריון את ההסכם החדש לביטוח המשנה של  15.1.14ביום  )1

אגף תפעול חיסכון ארוך פרונט ב- אישר הדירקטוריון את פרוייקט הבק 15.01.14ביום  )2
  .טווח

 - משרההאישר הדירקטוריון את הסכם ההתקשרות עם נושא  15.01.14ביום  )3
  אלן דובין. מר ממונההאקטואר ה

 .אישר הדירקטוריון את חלוקת הפרמיות של הביטוחים הקבוצתיים 17.03.14ביום  )4

 .ירקטוריון שינויים בתקנון מגדל השתלמותאישר הד 30.03.14ביום  )5

 .הפנסיהקרנות תקנוני הנוסח העדכני של אישר הדירקטוריון את  25.08.14ביום  )6

חברי הדירקטוריון קבלו עדכון בדבר ביטול הצורך הרגולטורי בוועדת  24.12.14ביום  )7
 פנסיית נכות ועל כן הוחלט על ביטולה של הוועדה.
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 אין -  ת שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטוריוןהחלטות האסיפה הכללי .ג

 

 החלטות אסיפה כללית שלא מן המניין:  .ד
  

הוחלט, למנות את מר רוני בראון כדירקטור. המינוי בתוקף החל  09.01.2014ביום  )8
ממועד האסיפה הכללית ובכפוף לקבלת הודעת משר האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח 

 וקש.וחסכון כי אין מניעה במינוי כמב

הוחלט לאשר תשלום מענק מיוחד לנושאי המשרה בחברה וזאת  15.01.2014ביום  )9
בהיותו של המענק תואם את המדיניות שאושרה ובלבד שהתשלום של המענק יהא 
תואם את הקריטריונים לתשלום שתואם את אלו שנקבעו ביחס לכלל העובדים. כן 

שמענק זה אינו עומד באמור  הוחלט, לאשר למנכ"ל וליו"ר מענק מיוחד וזאת למרות
במדיניות התגמול אשר ביחס למענק מיוחד סייגה את המענק המיוחד לנושאי משרה 
ביחס למנכ"ל או היו"ר וזאת לאור שההחרגה של מנכ"ל מסעיף המענק המיוחד לא 
הייתה מיועדת למענק מיוחד מהסוג הנדון שהינו מענק חד פעמי בחיי חברה עקב 

 העברת שליטה.

הוחלט לאשר את חידוש מינויו של מר יובל רכלבסקי כדירקטור חיצוני  20.03.104ביום  )10
וכיו"ר ועדת הביקורת בחברה לתקופה אחת נוספת של שלוש שנים (כהונה שלישית). 

ובכפוף לקבלת הודעת משרד האוצר, אגף  2014באפריל  1 –החל מיום תוקף המינוי 
  י כמבוקש. שוק ההון, ביטוח וחסכון כי אין מניעה במינו

הוחלט לאשר את מינויה של גב' ענת לוין כדירקטורית בחברה. תוקף  03.04.2014ביום  )11
ובכפוף לקבלת הודעת משרד האוצר, אגף שוק  2014באפריל  3 –החל מיום המינוי 

  ההון, ביטוח וחסכון כי אין מניעה במינוי כמבוקש. 

וגו צ'אופן כחבר ועדת הוחלט לאשר את חידוש מינויו של מר ה 25.05.2015ביום  )12
 –השקעות בחברה לתקופה אחת נוספת של שלוש שנים (כהונה שלישית). תוקף המינוי 

ובכפוף לקבלת הודעת משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח  2014ביוני  18החל מיום 
 וחסכון כי אין מניעה במינוי כמבוקש. 

ת המשך כהונת רו"ח [במסגרת האסיפה השנתית] הוחלט, לאשר א 13.09.2014ביום  )13
משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ומשרד סומך חייקין כמבקרים  2014בשנת 

   .ואת שכר טרחתם  2014לשנת  החיצוניים המשותפים בחברה

דין יש לשלוח העתק מהן לרשם החברות אשר התקבלו בעניינים מהותיים   החלטות שלפי כל .ה
 ובין היתר, לגבי העניינים האלה:

  

  אין - נד (סופי וביניים) וחלוקת מניות הטבהתשלום דיביד )1

 אין  -  עסקה בין התאגיד לבעל עניין בו שאינה בהתאם לתנאי השוק )2

  אין. - שינויים בתקנות ההתאגדות של החברה   )3
  

  או תקנון ההתאגדות של התאגידנוי תקנון קרן הפנסיה יש  - 18סעיף 
  

  החברה המנהלת  .א
  

  לא חלו שינויים בתקנון
  

 מקפת אישיתן הפנסיה קר .ב

  
  

שוק ההון הממונה על ע"י  ושרוא לן עיקרי השינויים בתקנון קרן הפנסיה מקפת אישית אשרלה

 2015גירסת ינואר  - (ובהתאמה  2015 ינואר ופברואר –בשני שלבים  ביטוח וחיסכון באוצר

  ):2015וגירסת מרץ 

  

  

 01/01/2015 - כברירת מחדל למצטרפות חדשות החל מ 67 -עדכון גיל פרישה לנשים ל .1

 67יהיה  01/01/2015 -  גיל הפרישה למצטרפות חדשות (נשים) החל מ ):2015(גרסת ינואר 

  שהיה עד אותו מועד), למי שלא הודיעה על גיל פרישה אחר (ברירת מחדל). 64(במקום 
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 ):2015(גרסת מרץ  01/04/2015 - למבוטחות קיימות החל מ 67 - עדכון גיל פרישה לנשים ל .2

שה (גיל תום תקופת כיסוי ביטוחי) למבוטחות קיימות שחל עליהם המסלול גיל הפרי

. גילאי הפרישה החלים היום ביחס לנשים 67לגיל  01/04/2015 - הבסיסי יעודכן החל מ

  .64או  60במסלול הבסיסי הם 

  

 -החל מ ):2015(גרסת מרץ  01/04/2015 -  עדכון שיעורי כיסוי ביטוחי לשאירים החל מ .3

  יעודכנו שיעורי הכיסוי לאלמן/נה למקרה מוות עפ"י הפירוט שלהלן: 01/04/2015

(עד לגיל הצטרפות מירבי  60% -יגדל שיעור הכיסוי לאלמן/נה ל –מסלול ביטוח בסיסי 

מרכיב התגמולים). השינוי יחול על  25%אפשרי במסגרת מגבלת עלות ריסק של 

  .01/04/2015 - מבוטחים קיימים במסלול, החל מ

) (עד 60%(במקום  85% - יגדל שיעור הכיסוי לאלמן/נה ל –ביטוח מוטה שאירים מסלול 

מרכיב התגמולים).  30%לגיל הצטרפות מירבי אפשרי במסגרת מגבלת עלות ריסק של 

  .01/04/2015 -  השינוי יחול על מבוטחים קיימים במסלול, החל מ

טה נכות ושאירים כמו כן, בוצעה הגדלה מסויימת גם בכיסוי לאלמן/נה במסלול מו

  ובמסלול ביטוח מוטה נכות וכיסוי להורה נבחר, הוקטן הכיסוי לאלמן/נה.

  

נוסף מודל השקעות  ):2015הוספת מודל השקעות חדש תלוי גיל ("צ'יליאני") (גרסת מרץ  .4

המודל מורכב משלושה  כללי תלוי גיל, לניהול דינאמי של כספי המבוטח בהתאם לגילו.

  אפיקי השקעה:

 50שקעות עד גיל אפיק ה .1

 60עד  50אפיק השקעות גיל  .2

  60אפיק השקעות מגיל  .3

ועל פי שיקול דעתה של אפיק יושקעו בהתאם להחלטות הנהלת החברה כל כספי הקרן ב

  ועדת ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים במסלול.

עם הגיעו  מבוטח שיבחר לנהל את כספיו במודל, יועבר באופן אוטומטי מאפיק אחד לשני

לגיל בטווח העליון באפיק. מבוטח יוכל לבחור בכל אחד מאפיקי ההשקעה הנ"ל גם אם 

החלת המודל הינה לפי בחירה ולא  גילו אינו מתאים לטווח הגילים הקבוע באפיק.

  כברירת מחדל.

  

במסגרת צירוף  ):2015צירוף ע"י מעסיק והעברת תשלום חודשיים לאחר מכן (גרסת ינואר  .5

עסיק בהסכם ברירת מחדל, ככל שמעסיק יעביר התחייבות לתשלום בגין עובד עובדי מ

את שם המבוטח, מספר תעודת זהות, מינו, תאריך לידתו, ואת פרטי העובד, הכוללים 

, יהיה המבוטח בכיסוי ביטוחי ובלבד שההפקדות בגין המבוטח שכר ושיעורי הפרשות

ופרטי המבוטח (במקום חודש  ותהתחייבהמצאת ה מחודשיים לאחרלא יאוחר יועברו 

  שהיה קיים בתקנון קודם לשינוי).

  

נוספה אפשרות לקבל  ):2015תשלום פנסיית זקנה לשלושה חודשים בדיעבד (גרסת ינואר  .6

בלבד שהפרישה פנסיית זקנה בגין תקופה של עד שלושה חודשים נוספים (רטרואקטיבית) ו

(קודם לשינוי לא היתה  .עבד בתקופה זולגבר והמבוטח לא  67 - לאשה ו 64היא לאחר גיל 

  קיימת אפשרות זו).

  

 ):2015פיצוי במקרה של נכות כתוצאה מתאונת עבודה או פעולות איבה (גרסת ינואר  .7

במקרה של תשלום גמלת נכות ממקור אחר (בגין תאונת עבודה או פעולות איבה), 

  התווסף כי המבוטח יהא זכאי לגבוה מבין שני אלו:

  הנכות  מפנסיית 30% )1(

 מהמשכורת הקובעת לבין הגמלה מהמקור האחר (ולא יותר 100%ההפרש שבין  )2(

  מפנסיית הנכות המקורית)

  ) בלבד.2קודם לשינוי חושב הפיצוי על פי אפשרות (
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עודכן הגיל המקסימלי  ):2015(גרסת ינואר  87 –גיל מקסימלי לתום התקופה המובטחת  .8

 20את על מנת לאפשר תקופה מובטחת של וז 87- ל 85לתום התקופה המובטחת, מגיל 

  .67שנה, למבוטח הפורש בגיל פרישה  

  

עדכון עודף או גרעון אקטוארי רבעוני (במקום עודף/גרעון שנתי ותשואה דמוגרפית  .9

בוצעו שינויים ביחס לעדכון עודף או גרעון אקטוארי  ):2015חודשית) (גרסת ינואר 

ה ויעדכן את היתרה הצבורה של המבוטחים. למבוטחים, עדכון שיבוצע מדיי רבעון ושנ

  העדכון הנ"ל ביטל את התשואה הדמוגרפית שעודכנה באופן חודשי. 

כמו כן, בוצע שינוי ביחס לעדכון עודף וגרעון אקטוארי למקבלי פנסיה. עדכון הפנסיות 

  יבוצע מדיי רבעון ולא רק מדיי שנה, כפי שנעשה בעבר.

  ות הרגולטוריות בנושא.השינוי נעשה בעקבות שינוי בהורא

  

הוארכה התקופה להכרה  ):2015הארכת התקופה להכרה ב"נכות חוזרת" (גרסת ינואר  .10

חודשים  12 -בנכות חוזרת מאותה סיבה, כנכות שלא תידרש בגינה תק' המתנה, ל

  חודשים). 6(במקום 

  

ינואר הגדרת בת זוג לשעבר של פנסיונר שהתגרש כאלמנת פנסיונר הזכאית לפנסיה (גרסת  .11

בוצע שינוי ביחס ל"אלמנת פנסיונר" לצורך התאמה לחוק לחלוקת חיסכון  ):2015

פנסיוני בין בני זוג שהתגרשו (בת זוגו לשעבר של פנסיונר שנפטר, שנקבע לגביה בפס"ד 

לפי החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, כי היא זכאית לפנסיה כאלמנה, 

  בלבד שהפנסיה במועד הפרישה חושבה לפי פרטיה).תחשב כאלמנת פנסיונר ו

  

כמו כן, בוצעו שינויים נוספים משניים (כגון: אפשרות לפדיון כספים במקרה של נכות כתוצאה 

מתאונת דרכים, הארכת תקופת הערעור על החלטת רופא הקרן או ועדה רפואית ועוד) וכן 

  שינויי נוסח שמטרתם הבהרה ואינם משנים את המהות.

  

 ן הפנסיה מקפת משלימהקר .ג

  
אשר אושרו ע"י הממונה על שוק  משלימהלהלן עיקרי השינויים בתקנון קרן הפנסיה מקפת 

  ):2015(גירסת מרץ  2015 חודש מרץההון ביטוח וחיסכון באוצר ב

  

צירוף ע"י מעסיק והעברת תשלום חודשיים לאחר מכן: במסגרת צירוף עובדי מעסיק  .1

סיק יעביר התחייבות לתשלום בגין עובד ואת פרטי העובד, בהסכם ברירת מחדל, ככל שמע

, את שם המבוטח, מספר תעודת זהות, מינו, תאריך לידתו, שכר ושיעורי הפרשותהכוללים 

מחודשיים לא יאוחר יהיה המבוטח בכיסוי ביטוחי ובלבד שההפקדות בגין המבוטח יועברו 

  ופרטי המבוטח. התחייבותהמצאת ה לאחר

  

עודכן כי מצטרפות  -  כברירת מחדל למצטרפות חדשות 67 - ישה לנשים לעדכון גיל פר .2

, למי שלא הודיעה על גיל פרישה 67גיל הפרישה יהיה  01/01/2015 -חדשות (נשים) החל מ

  אחר (ברירת מחדל).

  

נוסף מסלול ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי מקיף  הוספת מסלול ביטוח מוטה נכות ושאירים: .3

  .ם במקרה פטירהיותר לנכות ולשאירי

  

תשלום פנסיית זקנה לשלושה חודשים בדיעבד: נוספה אפשרות לקבל פנסיית זקנה בגין  .4

 64בלבד שהפרישה היא לאחר גיל תקופה של עד שלושה חודשים נוספים (רטרואקטיבית) ו

  .לגבר והמבוטח לא עבד בתקופה זו 67 - לאשה ו
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במקרה של תשלום גמלת  עולות איבה:פיצוי במקרה של נכות כתוצאה מתאונת עבודה או פ .5

נכות ממקור אחר (בגין תאונת עבודה או פעולות איבה), התווסף כי המבוטח יהא זכאי 

  לגבוה מבין שני אלו:

  מפנסיית הנכות  30% .א

מהמשכורת הקובעת לבין הגמלה מהמקור האחר (ולא יותר  100%ההפרש שבין  .ב

  מפנסיית הנכות המקורית)

  

עודכן הגיל המקסימלי לתום התקופה  :87 - ופה המובטחת גיל מקסימלי לתום התק .6

שנה, למבוטח  20וזאת על מנת לאפשר תקופה מובטחת של  87- ל 85המובטחת, מגיל 

  .67הפורש בגיל פרישה  

  

במקרה בו הנכות הינה תוצאה של תאונת  פדיון במקרה של נכות כתוצאה מתאונת דרכים: .7

יה זכאי לבחור בין קבלת פנסיית נכות לבין דרכים, הוחזרה האפשרות לפיה המבוטח יה

  פדיון הכספים. 

  

 עודף או גרעון אקטוארי רבעוני (במקום עודף/גרעון שנתי ותשואה דמוגרפית חודשית): .8

בוצעו שינויים ביחס לעדכון עודף או גרעון אקטוארי למבוטחים, עדכון שיבוצע מדיי רבעון 

העדכון הנ"ל ביטל את התשואה ושנה ויעדכן את היתרה הצבורה של המבוטחים. 

הדמוגרפית שעודכנה באופן חודשי. כמו כן, בוצע שינוי ביחס לעדכון עודף וגרעון אקטוארי 

  למקבלי פנסיה. עדכון הפנסיות יבוצע מדיי רבעון ולא רק מדיי שנה, כפי שנעשה בעבר.

  

ותה הוארכה התקופה להכרה בנכות חוזרת מא הארכת התקופה להכרה ב"נכות חוזרת": .9

  חודשים). 6חודשים (במקום  12 - סיבה, כנכות שלא תידרש בגינה תק' המתנה, ל

  

בוצע שינוי : הגדרת בת זוג לשעבר של פנסיונר שהתגרש כאלמנת פנסיונר הזכאית לפנסיה .10

ביחס ל"אלמנת פנסיונר" לצורך התאמה לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג 

ונר שנפטר, שנקבע לגביה בפס"ד לפי החוק לחלוקת שהתגרשו (בת זוגו לשעבר של פנסי

חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, כי היא זכאית לפנסיה כאלמנה, תחשב כאלמנת פנסיונר 

  ובלבד שהפנסיה במועד הפרישה חושבה לפי פרטיה).

  

נוספו הבהרה והסבר לעניין תקופת  הבהרה לעניין תקופת אכשרה בשינוי גיל הפרישה: .11

  מקרה של הארכת תקופת הכיסוי הביטוחי (בחירה בהגדלת גיל הפרישה):אכשרה ב

, לפני הגיעו נכותאירוע  ,ככל שאירע למבוטח, שביקש הארכת תקופת כיסוי ביטוחי .א

חל במהלך תקופת האכשרה  הנכות, ואירוע שחל עליו לפני השינויהפרישה לגיל 

כאותו לפנסיית נכות , תהא זהקודמת לשינוי בגיל הפרישה הינו תוצאה של מחלהו

 רק עד לגיל הפרישה שחל עליו לפני השינוי.

, או פטירהככל שאירע למבוטח, שביקש הארכת תקופת כיסוי ביטוחי, אירוע נכות  .ב

חל הנכות או הפטירה , ואירוע שחל עליו לפני השינויהפרישה לגיל הגיעו  לאחר

לא  יל הפרישה,הקודמת לשינוי בג הינו תוצאה של מחלהובמהלך תקופת האכשרה 

  .או לפנסיית שאיריםתהא זכאות לפנסיית נכות 

  

הוארכה התקופה בה  הארכת תקופת העירעור על החלטת רופא הקרן או ועדה רפואית: .12

ניתן לערער על החלטת רופא הקרן בפני ועדה רפואית או על החלטת הועדה הרפואית בפני 

סף כי במקרה בו שינתה הועדה ימים. כמו כן, התוו 90 - ימים ל 45 - ועדת ערעורים, מ

הרפואית את החלטת רופא הקרן, תישא החברה המנהלת בעלות הרופא מטעמו של 

  .המבוטח (עד לתקרה של עלות רופא המקובלת בקרן)

  

  כמו כן, בוצעו שינויי נוסח ושינויים אחרים שמטרתם הבהרה או שאינם מהותיים.
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 וקרנות השתלמות קופות גמל .ד

  
  ות לשכירים ועצמאייםמגדל קרן השתלמ

), כך שתתאפשר החרגה של 199שונתה מדיניות ההשקעה ב"מסלול אג"ח" (מספר באוצר  .1

 החזקה במניות במקרים של הסדרי חוב.

 -השינוי שונה שם המסלול ושונתה מדיניות ההשקעה ב"מסלול ביג כללי" (שנקרא החל מיום .2

 במניות  ), כך שתוגבל ההשקעה 1157מניות") (מספר באוצר  30%"מסלול ביג כללי לפחות 

 מסך נכסי המסלול. 30%במסלול למינימום של 

 מיום  החל כללי", (שנקרא  מעוז  מסלול  ב"  שונה שם המסלול ושונתה מדיניות ההשקעה .3

   ), כך שתוגבל ההשקעה במניות 599מניות") (מספר באוצר  10%"מסלול כללי עד  -  השינוי

מסך נכסי  10%מניות והנסחרים בבורסה, למקסימום ובניירות ערך הניתנים להמרה ל

 המסלול .
  

  מגדל קופת גמל לתגמולים ופיצויים

 מסלול ביג כללי" (שנקרא החל מיוםשונה שם המסלול ושונתה מדיניות ההשקעה ב" .1

), כך שתוגבל ההשקעה 1156מניות") (מספר באוצר  30%"מסלול ביג כללי לפחות  - השינוי

 מסך נכסי המסלול. 30%מום של במניות במסלול למיני
  

  שינויי התקנון המפורטים לעיל ניתנו כהסבר כללי והנוסח הקובע הוא זה אשר מופיע בתקנונים עצמם.

  
  האינטרנט של החברה.המלא וכן טבלת שינויים באתר  ניםניתן למצוא את נוסח התקנו

  
  
  

   חמשת מקבלי השכר הגבוה שכרעלות  -תנאי שכר   - 19יף סע
  

  :פירוט חמשת מקבלי השכר הגבוה בין נושאי המשרה בחברה להלן
  

תפקיד מקבל השכר בחברה 
  מנהלת

  הסכום ששולם
  (או הופרש) 

  ₪אלפי 
יו"ר הדירקטוריון לשעבר

1
  3,532  

יו"ר הדירקטוריון
2
 

  
2,723  

מנכ"ל 
3  

2,176  
הל מערכות מידע מנ

4  
1,882  

נהל סיכוניםמ
5  

1,335  
  

בטבלה שלעיל מתייחסים לעלות הכוללת של העסקת המנהלים (לרבות נתוני השכר המפורטים 
השלמת חוב ותק זכויות סוציאליות והפרשה בגין סיום יחסי עובד מעביד, רכב, אשל, מענקים, 

ותשלום מבוסס מניות) ואינם כוללים מע"מ או מס שכר. פיצויים, הפרשה למענק הסתגלות 
ע כל נושא משרה גם בחברות אחרות בקבוצת מגדל העלות מתייחסת גם לתפקידים נוספים שמבצ
  אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ כמפורט להלן:

1
כיהנה גם כמנכ"ל מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ וכיו"ר דירקטוריון מגדל חברה לביטוח  

  בע"מ.
2
  .ומנהל חטיבת הלקוחות הן גם כמנכ"ל החברה האם מגדל חברה לביטוח בע"ממכ 
3
  נכ"ל יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מגם כממכהן  
4

גם כמנהל החטיבה לטכנולוגיות ומשאבים במגדל חברה לביטוח בע"מ ומנכ"ל מגדל מכהן  
   טכנולוגיות וכן כממונה אבטחת מידע ורציפות עסקית

5
  בתפקיד גם במגדל חברה לביטוח בע"מ וביוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ.מכהן  
  

ע"י  ואושר ןטרם נדו  2014 לשנתמענק ה .2014מענק שנתי בגין ה להפרשגם עלות השכר כוללת 
למענק ההפרשה  בפועל לנושאי המשרה. המוסדות המוסמכים של החברה ולפיכך טרם הוענק

ה בהתאם קבוצההמבוסס על יעדי  המטרהמענק מ 75%המבוסס על בלבד אומדן בהתאם ל הבוצע
יודגש שההפרשה למענק   למדיניות התגמול וזאת בהתאם למשקלים שנקבעו במדיניות התגמול.



  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ                                    דו"ח תקופתי                             

 

 1-27 

, כולו או חלקו, נרשמה על 2014לנושאי המשרה המפורטים בטבלה שלעיל למענק השנתי בגין 
בסיס אומדן בלבד, וכי המענק שישולם בפועל, אם ישולם, עשוי להשתנות כתוצאה מנתונים עבור 

החברה לגבי חברות מתחרות במספר מדדים, וכן היא כפופה לאישור התוצאות היחסיות של 
  המוסדות המוסמכים של החברה.

  
  
) פריסה של חלק מהתשלום 1המפורטת בטבלה שלעיל כולל: ( כום המענק הנכלל בעלות השכרס

"י מסכום המענק שהזכאות בגינו קמה, עפ 8.3%בגובה  2013הנדחה של המענק השנתי בגין שנת 
) אומדן המענק 2לפי כללי חשבונאות מקובלים ( , אשר בוצעה2014התגמול, רק בשנת מדיניות 

) הפרשים שנבעו 3ממענק המטרה כמתואר לעיל ( 75%המבוסס על אומדן של  2014השנתי לשנת 
לעומת  2013כתוצאה מהפער בין אומדן המענק לנושא המשרה כפי שהוכר בדוחות הכספיים לשנת 

 79קיטון בסך  –מנכ"ל  :כמפורט לעיל 2013ה זכאי לו בפועל בגין שנת הסכום שנושא המשרה הי
אלש"ח,  105קיטון בסך  –מנהל כספים ₪, אלפי  353קיטון בסך  –אלש"ח, מנהל מערכות מידע 

  אלש"ח.  123קיטון בסך  –מנהלת תחום אסטרטגיה, בקרה וציות לשעבר 
  

(להלן  ע"י מגדל חברה לביטוח בע"ממשולם האמורים, למעט מנכ"ל,  שכרם של נושאי המשרה
 ובהתאם לשיעור המשרה שלשל שכר המנכ"ל מקפת נושאת בחלקו היחסי  .מגדל) -בסעיף זה 

 21ביאור בהתחשבנות בין מגדל לחברה . ביחס לנושאי המשרה האחרים ראה גם פרק הבחברה
   .של החברה המנהלת לדוחות הכספיים

מגדל. עלות שכרם די החברה מועסקים בהעסקה משותפת עם במבין עו 1,930  - כ  ן כיייצוי
- בכ מגדל מסתכמת בשנת הדוח"כ של ובהוצאות הנההחברה  . סך כל השתתפותמשולמת במגדל

פי אל 13,383ובנוסף משתתפת החברה בהוצאות תחומי ההשקעות במגדל בסך  ש"חאלפי  126,441
מיוחס  מסכומים אלהחלק  לשנה. ש"חאלפי  15,900  -כ  ומשלמת בגין שירותי המיכון למגדל ש"ח

  עובדים.מנהלים והלעלות שכר ה
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  קצין ציות ואחראי קיום הוראות הדין - 20 עיףס
  
  

 אמיר פסטרנק שם

 20.2.2013 תאריך תחילת כהונה
  ובמגדל חברה לביטוח בע"מ. חברהקצין ציות ב מסגרת התפקיד

 
אביב. - אוניברסיטת תל עסקים,במשפטים ומוסמך במנהל בוגר  ניסיון והכשרה 

מנהל שימש בתפקיד  תכקצין ציו עד ליום תחילת כהונתו. עו"ד
 במגדל חברה לביטוח. מחלקת אכיפה ורגולציה

  
  

  קוד אתי - 21 סעיף
  

חברות הקבוצה החליטו על אימוץ קוד אתי, המכוון אל עולם ערכים שהקבוצה סבורה שראוי 
 התנהלות העסקית והארגונית של הקבוצה. לפעול לאורם מבחינת "מגדלור אתי" ל

הקוד האתי מנחה את הערכים הבסיסיים של הקבוצה, בכל הקשור להתנהגותה כלפי מחזיקי 
העניין עמם פועלת הקבוצה, כגון לקוחות, סוכנים, עובדים, מבטחי משנה, ספקים, בעלי מניות, 

לנושאים כגון: איסור על ניגוד רגולטור ורשויות, מתחרים, קהילה וסביבה, ובין היתר, מתייחס 
 עניינים, איסור על ניצול הזדמנות עסקית, תחרות הוגנת, שמירת סודיות וכו'. 

הקוד האתי אינו יכול, ואף אינו מתיימר, להקיף את כל כללי ההתנהגות המחייבים ואף איננו 
בד נוסף, מחליף או גורע מהחוקים, התקנות והנהלים החלים על הקבוצה, אולם הוא מהווה רו

  המשקף את תפיסתה הערכית של הקבוצה.

  בשנת הדוח לא חלו שינויים בקוד האתי. 
    

  
  
  
  

  תפקידם   שמות החותמים  
  

  

        

    הדירקטוריוןיו"ר   עופר אליהו  

        
        
    מנכ"ל  בצלאל צוקר  

  
  

  2015במרס,  22תאריך: 
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פרק "תאור עסקי התאגיד" ערוך בהתאם לחוזרי הממונה של שוק ההון אשר החילו את תקנות ניירות ערך (פרטי 

 2011בשינויים מסויימים המתחייבים. יצויין כי בשנת  1969-צורה), התשכ"טומבנה  –התשקיף וטיוטת תשקיף 

הושלם מיזוגן של חברות מנהלות של קופות גמל לתוך החברה, ובהתאם לאישור הממונה, נערכו הדוחות 

פי הוראות הדיווח הקיימות של חברה מנהלת של קרנות פנסיה. כמו - על 2011-2014יים של החברה לשנים תהתקופ

מיום ביישום הוראות התקנות האמורות על החברה פעלה החברה גם בהסתמך על מכתב הממונה על שוק ההון  כן

נקבעו הנחיות מסגרת לקיצור בהם  'קיצור הדוחות הכספיים'שעניינם , 2013במאי,  5מיום ו 2013בפברואר,  18

, בהסתמך בין ח תיאור עסקי התאגידוולפישוט הדוחות הכספיים וכן ניתנו מספר הוראות צמצום פרטניות ביחס לד

  .ידי רשות ניירות ערך בענין קיצור הדוחות-שפורסמה על 105-25היתר על עמדת משפטית מספר 

  

עסקי החברה הינם בתחומים הדורשים ידע מקצועי רב אשר במסגרתו מקובלים מונחים מקצועיים רבים החיוניים 

, י התאגיד באופן בהיר ככל שניתן, הובא תיאור עסקי החברהלהבנת עסקי החברה. על מנת להביא את תיאור עסק

תוך שימוש הכרחי במונחים מקצועיים אלה, בצרוף הסבר ובאור בהירים ככל  לרבות הוראות ההסדרים התחיקתיים

יחד עם זאת, הנוסחים המחייבים הם אלה שפורסמו או אושרו על ידי הגורמים המוסמכים לכך. כמו כן, שניתן. 

מובא לגבי המוצרים הפנסיונים הכלולים בפרק זה הינו לצרכי דו"ח זה בלבד והתנאים המלאים והמחייבים התיאור ה

הם התנאים המפורטים בתקנוני הקרנות/הקופות הרלבנטיות והוא לא מהווה ייעוץ ולא ישמש לצרכי פרשנות 

  התקנונים כאמור. 
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 הגדרות
 

  ה בדוח זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות שלצידם:למען נוחות הקריא
  

  

") אשר המדינה מנפיקה ערדאגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד (מסוג "  -  "אג"ח מיועדות"

 לקרנות הפנסיה בריבית ולתקופה קבועים מראש. 
      

  אליהו חברה לביטוח בע"מ  -  אליהו בטוח ו/או אליהו 
      

 חברה מנהלת כהגדרתם בחוק הפיקוח. מבטח ו  - "גוף מוסדי"
      

תשלומים המשולמים בגין עמית לקרן הפנסיה/קופת הגמל, בהתאם לתקנות   - "דמי גמולים" 

 וההסדר התחיקתי. 
      

"המפקח על הביטוח" ו/או 

 "המפקח" ו/או "הממונה"

 הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.  -

      

 ן פנסיה או קופת גמל, לפי העניין, כפי שהן מעת לעת.תקנות קר  - או "התקנון" "התקנות"
      

 אותו חלק מנכסי הקרן שאינו מושקע באג"ח מיועדות.   - "השקעות חופשיות" 
      

 חברה מנהלת ומבטח כהגדרתם בחוק הפיקוח.  - "חברה מנהלת"
      

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט  - "חוק החברות"
      

 .1981-ח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"אחוק הפיקו  - "חוק הפיקוח" 
      

"חוק השיווק והייעוץ" ו/או 

 "חוק השיווק הפנסיוני"

), פנסיונים סליקה ומערכת שיווק, ייעוץחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (  -

 .2005-התשס"ה
      

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

מי שרשומים על שמו כספים בקרן או בקופת גמל או מי שזכאי לקבל כספים   - " "עמית מבוטח" או"

מקרן או מקופת גמל, למעט מוטב, כהגדרתו בחוק הגמל, ולמעט עובד של 

 מעביד כהגדרתו בחוק הגמל. -עמית
      

  מגדל חברה לביטוח בע"מ  -  "מגדל ביטוח"

 א לחוק הפיקוח.31גדרתם בסעיף כה   - "נכסי החיסכון לטווח ארוך"
  



 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ   2014דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 

5 

 

  
 
 

פי תקנות קרן הפנסיה, במקרה של משיכת כספים במועד -סכום חד פעמי המגיע על  - "ערך פדיון"

 נתון.
      

תוכנית פנסיה המבטיחה קצבת זקנה לאחר הפרישה מהעבודה וכן פנסיית שאירי   - "פנסיית יסוד" 

 הפנסיונר.
      

לם על ידי מעביד לעובד או לשאריו אחריו, כמענק עקב פרישה או סכום הון המשת  -  "פיצויים" 

  מוות. 
      

  כהגדרתה בחוק קופות הגמל (קופת גמל כוללת גם קרן השתלמות)   -  "קופת גמל" 
      

  לפי חוק קופות הגמל. תוכנית ביטוח שאושרה   -  "ביטוח"קופת 
      

 מוחזקות שלה.החברות המגדל אחזקות, ביטוח ופיננסים בע"מ ו  - "קבוצת מגדל"
      

"קרן פנסיה כללית" או 

 "קרן כללית"

, לקצבה משלמת לא גמל קופת ואינה ביטוח קופת שאינה לקצבה גמל קופת  -

 נקבע ושלא) 1995 בינואר 1"ה (התשנ בטבת"ט כ יום אחרי לראשונה שאושרה

 .""ערד מסוג חוב איגרות לרכוש זכאית היא כי בחיקוק לגביה
      

, לקצבה משלמת לא גמל קופת ואינה ביטוח קופת שאינה לקצבה גמל קופת  - "דשה מקיפה"קרן ח

 לגביה ושנקבע) 1995 בינואר 1"ה (התשנ בטבת"ט כ יום אחרי לראשונה שאושרה

 . ""ערד מסוג חוב איגרות לרכוש זכאית היא כי בחיקוק
      

 .1995בינואר  1שהוקמה לפני קרן פנסיה   - "קרן פנסיה ותיקה" 
      

 קרן כללית או קרן חדשה מקיפה לפי העניין.  - "קרן פנסיה חדשה" 
      

"תקנות קופות גמל" ו/או 

 "תקנות מס הכנסה"

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

      

ו/או  "ההשקעה"תקנות 

  כללי ההשקעה

 גופים על החלים השקעה)(כללי לגמ(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות  -

  .2012-"בהתשע), מוסדיים
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 פרק א': תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה

  עסקי התאגיד ותיאור פעילותו והתפתחות עסקיו .1

 כללי .1.1

או  "החברה"או  "מגדל מקפת" - סיה וקופות גמל בע"מ (להלןמגדל מקפת קרנות פנ .1.1.1

, כחברה 1995גמולים בע"מ) הוקמה בשנת (לשעבר מקפת ניהול קרנות פנסיה ות)"התאגיד"

 . פרטית מוגבלת במניות. 

בידי מגדל  הנשלטת")מגדל ביטוח("חברה לביטוח בע"מ  ת מלאה של מגדלהחברה הינה בבעלו .1.1.2

  . "מגדל אחזקות")( אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ

 מהון 69%- כזה, ) מחזיקה נכון למועד דוח בטוח" או "אליהו" אליהואליהו חברה לבטוח בע"מ (" .1.1.3

  . 1מגדל אחזקות של והנפרע המונפק המניות

מגדל אחזקות. למיטב ידיעת החברה הסופיים בשולטים מר שלמה אליהו וגב' חיה אליהו הינם ה .1.1.4

   אופן החזקתם הינה כדלקמן:

 98%-מההון ו 25.14%-המחזיק ב ,בעלי המניות של אליהו בטוח הינם: מר שלמה אליהו .1.1.4.1

, ממניות ההנהלה 2%- מההון ו 0.02%- ב המחזיקה, חיה אליהוממניות ההנהלה, גב' 

מההון, אחים אליהו חברה לנאמנות  61.7% -, המחזיקה בשלמה אליהו אחזקות בע"מ

  מההון.  13.14%-ב, המחזיקה והשקעות בע"מ

-שלמה אליהו המחזיק ב מרהינם  ,שלמה אליהו אחזקות בע"מחברת בעלי המניות של  .1.1.4.2

אחים אליהו חברת . בעלת המניות היחידה ב16.69%- ו המחזיקה בוגב' חיה אליה 83.31%

, שהמחזיקים בה הינם חברה לנאמנות והשקעות בע"מ, הינה שלמה אליהו אחזקות בע"מ

  ה"ה שלמה אליהו וגב' חיה אליהו כמפורט לעיל. 

ות ") ותאוצה תשואה ושירמגדל פנסיהמוזגו מגדל ניהול קרנות פנסיה בע"מ (" 2006בתחילת שנת  .1.1.5

 1החל מיום  ) עם החברה והקרנות שבניהולן מוזגו עם הקרנות שבניהול החברה.תאוצה"בע"מ ("

"), מקפת החדשה מגדל גמלהחברות המנהלות מגדל ניהול קופות גמל בע"מ (" 2011בינואר, 

), מוזגו עם "מגדל פלטינום") ומגדל גמל פלטינום בע"מ ("מקפת גמל"ניהול קופות גמל בע"מ (

  .הקרנות והקופות שבניהולן עברו לניהול החברההחברה ו

בהתאם לחוק קופות הגמל וחוק  גמל וקופות פנסיה קרנות של מנהלת כחברה פועלת החברה .1.1.6

  מנהלת של קרנות פנסיה היא גם בעלת רישיון מבטח לפי חוק הפיקוח. חברה הפיקוח וכ

  

  מיזוג קופות גמל  .1.1.7
  

קרן ההשתלמות "מגדל  גי קופות גמל כמפורט להלן:לתוקף מיזו ו, נכנס2014בינואר,  1החל מיום 

), על מסלוליה, מוזגה לקרן ההשתלמות "מגדל קרן השתלמות 386קהל השתלמות (מספר קופה 

) ואגב מיזוג זה הפכה "מגדל קרן השתלמות לשכירים 579לשכירים ועצמאים" (מספר קופה 

מגדל פלטינום ”פת התגמולים ועצמאים" לקופה במבנה של קופה מסלולית. כמו כן, מוזגה קו

), על מסלוליה, לקופת התגמולים "מגדל קופת גמל לתגמולים 858לתגמולים ופיצויים" (מספר קופה 

) ואגב מיזוג זה הפכה "מגדל קופת גמל לתגמולים ופיצויים" לקופה 744ופיצויים" (מספר קופה 

  במבנה של קופה מסלולית.

 
  

                                                      
  69.135%-(כ מגדל אחזקותאליהו בטוח רכשה מקבוצת ג'נרלי את כל המניות שקבוצת ג'נרלי, במישרין או בעקיפין, החזיקה ב  1

 29). העברת מניות השליטה מקבוצת ג'נרלי לאליהו בטוח הושלמה ביום אחזקות מגדלמהון המניות המונפק והנפרע של 
   .2012באוקטובר 
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 תחומי הפעילות של החברה  .1.2

ילות העיקריים של החברה, המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים תחומי הפע

 של החברה הינם:

 ניהול קרנות פנסיה חדשות    .1.2.1

מגדל  - מקיפהחדשה קרן ניהול קרנות פנסיה, החברה מנהלת שתי קרנות פנסיה, אחת  בפעילות

אשר , ומשלימהמגדל מקפת  - כללית פנסיה קרן  יהוהשנ ").מגדל מקפת אישית"( מקפת אישית

מגדל מקפת ("את אישור הממונה לפעול גם כקרן מקיפה  2008בינואר  1קיבלה החל מיום 

  )."משלימה

 ניהול קופות גמל  .1.2.2

הגמל המנוהלות  קופותאודות  לפירוטקופות גמל, מנהלת החברה קופות גמל שונות. בפעילות ניהול 

  להלן.   22.2 סעיף  ראהידי החברה, - על

  

 חועד למועד פרסום הדו 2014בשנת  החברהנקודות עיקריות בהתפתחות  .1.3

, חתמו מגדל ומגדל מקפת 2015בפברואר  17ביום  – הסכם קיבוציהתארגנות עובדים וחתימה על  .1.3.1

ל על הסכם קיבוצי עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שהוכרה כארגון היציג בקרב עבדי מגד

  להלן.  37  ומגדל מקפת. לפרטים ראה סעיף

נמשכה התחרות החריפה בענף  )וגם לאחר תאריך המאזן(בשנת הדוח  – החרפת התחרות בשוק .1.3.2

ניהול קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות וקופות הגמל לתגמולים. החרפת התחרות מביאה 

  יעור דמי הניהול בקרנות ובקופות שבניהול החברה.לשחיקה מתמשכת בש

בעקום הריבית, ובכלל זה  בשנים האחרונות קיימת ירידה ניכרת – השפעת הירידה בעקום הריבית  .1.3.3

הריבית הנמוכים השלכה מהותית על התשואה המושגת לשיעורי  בעקום הריבית חסרת הסיכון.

הגמל שבניהול החברה וכן השלכה על  עבור עמיתי קרנות הפנסיה וההשתלמות ועמיתי קופות

 )וגם לאחר תאריך המאזן( 2014בשנת האיזון האקטוארי בקרנות הפנסיה המנוהלות ע"י החברה. 

יין ההשפעות הפרטניות על קרנות הפנסיה ראה סעיף לענ .בעקום הריבית במשק חלה ירידה ניכרת

  לדוח זה.   15.3
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 לות של החברהמידע כספי לגבי תחומי הפעי .2
  

(הסברים   ₪ באלפי , 2012-2014שנים לנתונים כספיים של החברה, בחלוקה לתחומי הפעילות שלה להלן       
  :לדוח זה) 23.2 -ו 10.1.4ביחס לשינוי רוחיות מגזרי הפעילות מפורטים בסעיפים 

  
 :ניהול קרנות פנסיה .2.1

  

 

  .דוחות הכספיים של החברה המנהלת ז בט2סווג מחדש, ראה באור   *    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מגזר הפנסיה
2014  
 ח"אלפי ש

2013  
 ח"אלפי ש

2012  
 ח"אלפי ש

    ניהול (נטו, לאחר הנחות):הכנסות מדמי 

דמי ניהול מקרנות פנסיה חדשות מקיפות שנגבו מתוך 
 169,181 174,774  192,443 דמי הגמולים

דמי ניהול מקרנות פנסיה חדשות מקיפות שנגבו מתוך סך 
 102,790 112,373  132,028 כל הנכסים

מתוך   שנגבו דמי ניהול מקרנות פנסיה חדשות כלליות
  -  266  514  דמי הגמולים

שנגבו מתוך סך  דמי ניהול מקרנות פנסיה חדשות כלליות
 3,213 2,912 3,703 כל הנכסים

  5,582  8,714  7,451  )בעיקר רווחי השקעות בתיק הנוסטרוהכנסות אחרות (

        

  * 211,114  *232,353  256,840  עלויות המיוחסות לתחום הפעילות

        

     69,652  66,686  79,299  ם מתחום הפעילותרווח לפני מיסי

        

        סך נכסים מנוהלים :

  30,517,666  37,297,568  42,954,680  סך נכסי קרן חדשה מקיפה, נטו

  339,402  441,935  536,010  , נטוסך נכסי קרן חדשה כללית

        

        :סך דמי גמולים

  4,295,954  4,650,656  5,244,086  סך דמי גמולים בקרן חדשה מקיפה

  64,996  82,640  93,142  סך דמי גמולים בקרן חדשה כללית

        

  *         0.40  *         0.39  0.37  סך הוצאות הנהלה וכלליות לחלק בדמי הניהול שנגבו 
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 ניהול קופות גמל: .2.2

 גמלמגזר ה

0142  
 אלפי ש''ח

2013  
  אלפי ש''ח

2012  
  אלפי ש''ח

  139,605  138,441 137,810 ניהול (נטו, לאחר הנחות):הכנסות מדמי 
        

  569  240 1,805 )רווחי השקעות בתיק הנוסטרוכולל הכנסות אחרות (
        

  *   120,908  *   113,661 123,220 ת המיוחסות לתחום הפעילותעלויו
        

  *     19,266  *     25,020 16,395 מיסים מתחום הפעילות  רווח לפני 

        

      סך נכסים מנוהלים :

  12,633,038  13,275,215  13,602,348  סך נכסי קרנות ההשתלמות

  1,650,791  1,766,961  1,851,196  סך נכסי קופות התגמולים

  222,290  234,140  218,489  סך נכסי קופות הפיצויים

  52,855  59,448  64,769  אחרות סך נכסי קופות
        

  1,765,302  1,771,254  1,746,937  סך דמי גמולים
        

  0.42  0.40 0.40 סך הוצאות הנהלה וכלליות לחלק בדמי הניהול שנגבו 

  .דוחות הכספיים של החברה המנהלת ב טז2סווג מחדש, ראה באור   *    
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  דוחות הכספיים של החברה המם ריכוז נתוני .2.3

  .דוחות הכספיים של החברה המנהלת ב טז2סווג מחדש, ראה באור   *    
  קרן מקיפה  - מגדל מקפת אישית -בתחום קרנות הפנסיה נתונים ריכוז .2.4

  

 2014  2013  2012 

שיעור 
  השינוי

  בשנת הדוח 
 באחוזים

     מספר מבוטחים:  .1

     אפיק כללי: )א

  8.13  388,017  401,010  433,609  פעילים  -

  2.10  312,100  348,817  356,144  לא פעילים -

  5.32  700,117  749,827  789,753  סה"כ מסלול כללי      

 29.13 2,897  4,181  5,399  אפיק לפי הכשר הילכתי )ב

 72.03 580  1,069  1,839 אפיק מנייתי                  )ג

 14.67 1,164  1,813  2,079  קדונות     אפיק אג"ח ופ )ד

 12.25 243  302  339 אפיק טווח קצר              )ה

 )3.01( 324  299  290 זכאים קיימים  )ו

 30.64 3,438  4,250  5,552 פנסיונרים )ז

  5.71  708,763  761,741  805,251  סה"כ מבוטחים
          

          .  נתונים מאזניים (אלפי ש"ח):2

          סך התחייבויות מנוהלות, נטו:

  14.17  29,319,426  35,746,080  40,811,432  (בכלל אפיקי ההשקעה) מבוטחים

  )1.57(  96,073  96,734  95,219   *זכאים קיימים

  40.78  1,102,167  1,454,754  2,048,029  *פנסיונרים

  15.17  30,517,666  37,297,568  42,954,680  סה"כ התחייבויות מנוהלות, נטו
          

          :פרוט נכסים לפי אפיקי השקעה

  14.29  29,170,000  35,395,630  40,454,958  אפיק כללי

  50.47  78,951  129,987  195,585   אפיק לפי הכשר הילכתי

  93.37  30,484  67,495  130,518  אפיק מנייתי                 

  31.94  61,518  99,741  131,598  אפיק אג"ח ופקדונות     

  49.35  24,017  28,029  41,862  אפיק טווח קצר             

 )2.68(  96,065  96,601  94,008  חשבון זכאים קיימים*

 28.79  1,056,631  1,480,085  1,906,151  חשבון פנסיונרים*

 4201  
 אלפי ש''ח

2013  
  אלפי ש''ח

2012  
  אלפי ש''ח

  *   69,652  *   66,686 79,299 רווח מתחום פעילות קרנות פנסיה

  *   19,266  *   25,020 16,395 רווח מתחום פעילות קופות גמל

  88,918  91,706 95,694 כל רווח מתחומי הפעילות לפני מס סך ה

  *   34,304  *   36,590 32,586 מסים על הכנסה
    

  54,614  55,116 63,108 רווח נקי

        
  59,356  56,164  63,422  רווח כולל
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לצורך  פי החישוב האקטוארי העדכני שנעשהת לאחר תאריך המאזן ולי* העברת הנכסים לחשבונות הפנסיונרים נעש
  .השקעהה יבאפיקויות המאזן. לפיכך קיים פער בין הנכסים להתחייב

 

  

2014  2013  2012 

שיעור 
  השינוי

  בשנת הדוח 
 באחוזים

          .  נתונים תוצאתיים (אלפי ש"ח):3

  12.76  4,295,954  4,650,656  5,244,086  דמי גמולים ממעסיקים ומעובדים 

 ולמעסיקיםהחזרת כספים למבוטחים 
  11.75  586,708  674,742  754,056  יונות)(פד

  38.40  296,772  286,376  396,347   ניוד נכנס

  26.87  *1,057,531  706,081  895,785  ניוד יוצא 

פנסיה לפנסיונרים ולזכאים תשלומי 
  34.04  108,074  135,063  181,034  לפנסיהקיימים 

דמי ניהול, נטו לאחר הנחות להגדלת 
  13.00  271,971  287,147  324,471  החיסכון

טוחיות לעמיתים ששולמו ע"י הטבות בי
  )2.74(  2,104  1,972  1,918  החברה המנהלת

  )39.92(  **2,430,820  **3,726,108  2,238,736  הכנסות מהשקעות

  )44.99(  2,095,149  3,358,756  1,847,554  עודף הכנסות על הוצאות 

  .מלש"ח עקב יציאת לקוח גדול 490 - כוללים ניוד של כ 2012נתוני הניוד לשנת *   

  ה בדוחות הכספיים של הקרן2** סווג מחדש. ראה ביאור 

  

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014 2013 2012 

    ועודף אקטוארי (באחוזים): השקעותה לע .  תשואות4

      תשואה נומינלית ברוטו (כל תיק ההשקעות): )1

 8.93 11.51 5.61 א. אפיק כללי

 6.95  10.03 5.90 אפיק לפי הכשר הלכתי  ב.

 7.60  15.32 6.87   מנייתיאפיק ג. 

 3.56  3.09 1.94  טווח קצר ד. אפיק

 6.29  4.65 3.07  אג"ח ופקדונות ה. אפיק

 7.49 8.62 5.26 זכאים קיימיםו. 

 7.59 6.85 4.43 פנסיונרים חדשיםז. 

     ):השקעות חופשיותתשואה נומינלית ברוטו ( )2

 9.90 13.24 5.85 אפיק כללי. א
  7.05   11.39  6.41 אפיק לפי הכשר הלכתיב. 
  7.46  18.61  7.58 אפיק מנייתיג. 
  2.50  1.46  0.74 אפיק טווח קצרד. 
  6.11  3.70  2.26 אפיק אג"ח ופקדונותה. 

    

 0.32 0.03 )0.63( שעור עודף אקטוארי למבוטחים

 (1.84) 0.95 )3.41( רים חדשיםשעור עודף (גרעון) אקטוארי לפנסיונ

 (0.72) 0.28 )0.74( עודף (גרעון) אקטוארי לזכאים קיימים שעור
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  קרן כללית  - מגדל מקפת משלימה  - בתחום קרנות הפנסיה  נתוניםריכוז  .2.5
  

 2014 2013  2012  

  שיעור השינוי
 בשנת הדוח 

 באחוזים

      . מספר מבוטחים:1

  16.44  14,710  17,546  20,431     אפיק כללי

 266.67  6  12 44  אפיק לפי הכשר הילכתי   

 278.95  6  19 72  אפיק מנייתי                  

 110.64  34  47 99  ג"ח ופקדונות      אפיק א

 153.85  9  13 33 אפיק טווח קצר              

 52.72  197  239 365 פנסיונרים

  17.72  14,962  17,876  21,044  סה"כ מבוטחים
      
     . נתונים מאזניים (אלפי ש"ח):2

        סך התחייבויות, נטו:

 14.24 314,525 415,330 474,477 מבוטחים (זקנה בלבד)

 131.28  24,877  26,605 61,533  **פנסיונרים

 21.29  339,402  441,935 536,010  סה"כ התחייבויות, נטו

         

         (אלפי ש"ח): פרוט נכסים לפי אפיקי השקעה

 14.05  313,950  413,345  471,428  אפיק כללי      

 126.87  54  67  152  לפי הכשר הלכתי  אפיק      

 329.61  67  206  885  מנייתי אפיק      

 59.66  218  233  372  טווח קצר אפיק      

 52.32  719  1,403  2,137  אג"ח ופקדונות אפיק      

  128.76 24,394 26,681  61,036  **חשבון פנסיונרים      
         

         ם (אלפי ש"ח):י. נתונים תוצאתי3

 12.71  64,996  82,640  93,142  דמי גמולים ממעסיקים ומעובדים 

 44.62  1,830  4,422  6,395  החזרת כספים למבוטחים ולמעסיקים

 )44.83(  602  1,963  1,083   ניוד נכנס

 )7.31(  8,032  6,735  6,243  ניוד יוצא

 219.09  1,671  1,692  5,399  יה תשלומי פנס

 32.69  3,213  3,178  4,217  דמי ניהול

 )37.22(  23,874  ***34,506  21,663  *הכנסות מהשקעות

 )41.89(  21,098  30,779  17,887  עודף הכנסות על הוצאות  

  לפני ניכוי עמלות ניהול השקעות. * 

המאזן ולפי החישוב האקטוארי העדכני שנעשה לצורך המאזן. לפיכך קיים פער * העברת הנכסים לחשבונות הפנסיונרים נעשות לאחר תאריך * 

  בין הנכסים להתחייבויות בכל אפיק השקעה. 

 ה בדוחות הכספיים של הקרן2*** סווג מחדש . ראה ביאור 
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  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

 2014 2013  2012  

    :ועודף אקטוארי (באחוזים) על ההשקעות .  תשואות4

      :תשואה נומינלית ברוטו (כל תיק ההשקעות)

  8.56  9.27 4.77 אפיק כלליא. 

  6.66  8.25 5.01  לפי הכשר הלכתי אפיקב. 

  5.45  16.33 7.60  מנייתי אפיקג. 

  2.37  1.44 0.72  טווח קצר אפיקד. 

  6.72  3.34 2.14 אג"ח ופקדונות אפיקה. 

  8.10  5.50 3.65  פנסיונריםחשבון ו. 

במסלול         אקטוארי למבוטחים  )גרעוןעודף ( שעור
  (0.48)  (0.19) )0.99( יסוד זקנה

  במסלול   שיעור עודף (גירעון) אקטוארי למבוטחים

 )0.48( )0.18(  )0.97(  פנסיה מקיפה

  (3.78)  0.64 )4.07( שעור עודף (גרעון) אקטוארי לפנסיונרים 

  

  

   (אלפי ש"ח) ההשתלמותקרנות בתחום פעילות  נתוניםריכוז  .2.6
  

 2014 2013  2012  

שיעור 
השינוי 

 בשנת הדוח
 באחוזים

          :עמיתיםחשבונות . מספר 1

לשכירים  מגדל קרן השתלמות
   85,693  97,892 354,288 ועצמאיים

    282,725  262,183  -  מגדל קהל השתלמות**

  )1.61(  368,418  360,075  354,288  סה"כ:

          

          ם (אלפי ש"ח):. נתונים מאזניי2

          סך נכסים מנוהלים, נטו

לשכירים  מגדל קרן השתלמות
    2,501,171  3,036,701  13,602,348  ועצמאיים

    10,131,897  10,238,514  -  מגדל קהל השתלמות**

  2.46  12,633,068  13,275,215  13,602,348  סה"כ:

          

          . נתונים תוצאתיים (אלפי ש"ח):3

          ממעסיקים ומעובדים דמי גמולים 

לשכירים  מגדל קרן השתלמות
    532,417  573,144  1,655,459  ועצמאיים

    1,149,477  1,116,872  -  מגדל קהל השתלמות**

  )2.04(  1,681,894  1,690,016  1,655,459  סה"כ:

          משיכות

לשכירים  מגדל קרן השתלמות
    )206,039(  )198,319(  )983,098(  מאייםועצ

    )1,104,280(  )915,307(  -  קהל השתלמות**מגדל 

  )11.72(  )1,310,319(  )1,113,626(  )983,098(  סה"כ:
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2014 2013  2012  

שיעור 
השינוי 
בשנת 
 הדוח

 באחוזים

          (המשך) . נתונים תוצאתיים (אלפי ש"ח):3

          * ניוד נכנס

    156,778  131,152  251,129  לשכירים ועצמאיים מגדל קרן השתלמות

    468,395  178,149  -  מגדל קהל השתלמות**

  )18.81(  625,173  309,301  251,129  :סה"כ

          ניוד יוצא *

    )188,887(  )192,068(  )1,038,866(  לשכירים ועצמאיים מגדל קרן השתלמות

    )935,032(  )972,644(  -  מגדל קהל השתלמות**

  )10.80(  )1,123,919(  )1,164,712(  )1,038,866(  :סה"כ

          , נטודמי ניהול

    24,699  28,633  121,420  לשכירים ועצמאיים מגדל קרן השתלמות

    96,409  94,028  -  מגדל קהל השתלמות**

  )1.01(  121,108  122,661  121,420  :סה"כ

          הכנסות (הפסדים) מהשקעות

    ***221,424  ***256,560  570,724  לשכירים ועצמאיים מגדל קרן השתלמות

    814,883  834,302  -  קהל השתלמות** מגדל

  )47.68(  1,036,307  1,090,862  570,724  :סה"כ

עודף הכנסות על הוצאות (הוצאות על 
          הכנסות) 

    191,182  221,621  442,509  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאיים

    705,339  699,547  -  מגדל קהל השתלמות**

  )51.96(  896,521  921,168  442,509  :סה"כ

  * העברות אל ומהקופות כוללות גם העברות פנימיות בין מסלולים וקופות אך בנטרול העברות בין המסלולים הנובעות ממזוג קופות / מסלולים.

   .2014בינואר  1ביום שכירים ועצמאיים הקופה מוזגה למגדל קרן השתלמות ל **

  הבדוחות הכספיים של הקופ 5א'2ראה באור  –*** מוין מחדש 
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  (אלפי ש"ח) לתגמולים ואישיות לפיצויים בתחום פעילות קופות הגמל נתוניםריכוז  .2.7
  

 2014 2013  2012  

שיעור 
השינוי 
בשנת 
 הדוח

 באחוזים

          :עמיתיםחשבונות . מספר 1

   47,308  49,511 64,685 מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים

    12,981  12,841  -  מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים**

  3.74  60,289  62,352  64,685  :כ"סה  
          
          . נתונים מאזניים (אלפי ש"ח):2

          סך נכסים מנוהלים, נטו

    1,008,460  1,134,406  1,851,196  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים

    642,331  632,555  -  מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים**

  4.77  1,650,791  1,766,961  1,851,196  :סה"כ
          
          . נתונים תוצאתיים (אלפי ש"ח):3

          מעובדים דמי גמולים ממעסיקים ו

    61,629  60,439  87,656  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים

    18,220  16,811  -  מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים**

  13.47  79,849  77,250  87,656  :סה"כ

          משיכות

    )38,904(  )40,180(  )66,604(  ל לתגמולים ולפיצוייםמגדל קופת גמ

    )30,873(  )23,961(  -  מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים**

  3.84  )69,777(  )64,141(  )66,604(  :סה"כ

          * ניוד נכנס

    57,340  64,662  142,060  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים

    161,765  63,875  -  מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים**

  10.52  219,105  128,537  142,060  :סה"כ

          ניוד יוצא *

    )86,534(  )51,211(  )143,562(  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים

    )84,367(  )106,524(  -  מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים**

  )8.99(  )170,901(  )157,735(  )143,562(  :סה"כ

          , נטודמי ניהול

    8,908  8,579  14,371  קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמגדל 

    6,680  5,646  -  מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים**

  1.03  15,588  14,225  14,371  :סה"כ

          הכנסות (הפסדים) מהשקעות

    96,991  ***103,482  77,047  צוייםמגדל קופת גמל לתגמולים ולפי

    45,345  47,575  -  מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים**

  )49.00(  142,336  151,057  77,047  :סה"כ

          עודף הכנסות על הוצאות (הוצאות על הכנסות) 

    88,199  92,236  64,685  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים

    38,151  40,023  -  מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים**

  )51.09(  126,350  132,259  64,685  :סה"כ
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  ומהקופות כוללות גם העברות פנימיות בין מסלולים וקופות אך בנטרול העברות בין המסלולים הנובעות ממזוג קופות / מסלולים. * העברות אל

  .2014בינואר  1הקופה מוזגה למגדל קופת גמל לתגמולים ופיצויים ביום  **

  בדוחות הכספיים של הקופה 5א'2ראה באור  –*** מויין מחדש 
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   (אלפי ש"ח) הקופות המרכזיות לפיצוייםבתחום פעילות  נתוניםריכוז  .2.8
  

 2014 2013  2012  

שיעור השינוי 
 בשנת הדוח

 באחוזים

          חשבונות מעסיקים:. מספר 1

    686  733 720 מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

   55 - -  מגדל פלטינום למעסיק*

  )1.77(  741  733  720  סה"כ:

          

          :(אלפי ש"ח) . נתונים מאזניים2

          סך נכסים מנוהלים, נטו

    212,969  234,140  218,489  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

   9,321 -  -  מגדל פלטינום למעסיק*

  )6.68(  222,290  234,140  218,489  סה"כ:

          

          :(אלפי ש"ח) . נתונים תוצאתיים3

          ממעסיקים ומעובדים דמי גמולים 

  -  -  -  -  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

   - -  -  מגדל פלטינום למעסיק*

  -  -  -  -  סה"כ:

          משיכות

    )13,452(  )12,295(  )12,686(  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

   )3,307( -  -  מגדל פלטינום למעסיק*

  3.18  )16,759(  )12,295(  )12,686(  סה"כ:

           נכנס ניוד

    29,322  12,909  9,583  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

   - 146  -  מגדל פלטינום למעסיק*

  )26.60(  29,322  13,055  9,583  סה"כ:

          ניוד יוצא 

    )9,717(  )6,147(  )20,970(  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

   )3,289( )58(  -  מגדל פלטינום למעסיק*

  237.95  )13,006(  )6,205(  )20,970(  סה"כ:

          , נטודמי ניהול

    1,884  2,131  2,112  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

   113 70  -  מגדל פלטינום למעסיק*

  )4.04(  1,997  2,201  2,112  סה"כ: 

          מהשקעות הכנסות

    19,847  **19,905  9,713  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

   836 492  -  מגדל פלטינום למעסיק*

  )52.38(  20,683  20,397  9,713  סה"כ:

          עודף הכנסות על הוצאות 

    17,711  16,876  8,422  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

   699 418  -  מגדל פלטינום למעסיק*

  )51.30(  18,410  17,294  8,422  סה"כ:

  .2013בספטמבר  30* הקופה מוזגה למגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים ביום 

  בדוחות הכספיים של הקופה. 5א'2ראה ביאור  –** מויין מחדש 
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   (אלפי ש"ח)ת הגמל לדמי מחלה בתחום פעילות קופ נתוניםריכוז  .2.9
  

 2014 2013  2012  

שיעור השינוי 
 בשנת הדוח

 באחוזים

     

  -  54  52  52  חשבונות מעסיקים. מספר 1

          

          :(אלפי ש"ח) . נתונים מאזניים2

  4.28  32,402  35,097  36,599  , נטונכסים מנוהליםסך 

          

          :(אלפי ש"ח) . נתונים תוצאתיים3

  146.43  46  28  69  דמי גמולים ממעסיקים ומעובדים 

  )55.56(  (7)  (90)  )40(  משיכות

  -  -  -  -   ניוד נכנס

  -  -  -  -  ניוד יוצא 

  6.38  130  141  150  , נטודמי ניהול

  )62.48(  3,050  3,137  1,177  הכנסות מהשקעות

  )46.57(  2,757  2,757  1,473   עודף הכנסות על הוצאות

  

   (אלפי ש"ח) קופת הגמל המרכזית לפנסיה תקציביתבתחום פעילות  נתוניםריכוז  .2.10
  

 2014 2013  2012  

שיעור השינוי 
 בשנת הדוח

 באחוזים

     

  *)1.58(  2,531  2,525  2,485  :*חשבונות עמיתים. מספר 1

          

          :(אלפי ש"ח) . נתונים מאזניים2

  15.68  20,453  24,351  28,170  , נטוסך נכסים מנוהלים

          

          :(אלפי ש"ח) . נתונים תוצאתיים3

 )5.23(  3,512  3,960  3,753  דמי גמולים ממעסיקים ומעובדים 

  106.22  (467)  (418)  )862(  משיכות

  -  -  7  -   ניוד נכנס

  -  -  (503)  -  ניוד יוצא 

  20.22  74  89  107  , נטודמי ניהול

  7.78  1,174  926  998  הכנסות מהשקעות

  8.92  1,137  852  928   עודף הכנסות על הוצאות

  * עמיתי הקופה הינם מעסיקים, אך בהסדר מיוחד עמיתי המעסיקים מנוהלים באופן פרטני.
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  :2013-2014 יםלהלן פירוט ההפקדות לקופות בחלוקה לשכירים ועצמאיים בשנ .2.11

  בשנה שהסתיימה ביום  
  2014בדצמבר  31 

  בשנה שהסתיימה ביום
  2013בדצמבר  31 

הפקדות   
שכירים/ 
  מעבידים

  ) ש"ח(אלפי 

הפקדות 
  עצמאיים

  ) ש"ח(אלפי 

הפקדות 
שכירים/ 
  מעבידים

  ) ש"ח(אלפי 

הפקדות 
  עצמאיים

  )ש"ח(אלפי 

          קרנות השתלמות

 184,302 932,570  -  -  *מגדל קהל השתלמות

  75,916  497,228  240,051  1,415,408   לשכירים ועצמאיים מגדל קרן השתלמות

 260,218 1,429,798  240,051  1,415,408  סה"כ:

          קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים

 2,692 14,119  -  -  **מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים

  5,875  54,564  8,115  79,541  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים

 8,567 68,683  8,115  79,541  סה"כ:

          קופות מרכזיות לפיצויים

  -  -  -  -  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

  -  -  -  -   מגדל פלטינום למעסיק

  -  28  -  69  מקפת דמי מחלה

  -  3,960  -  3,753  מקפת תקציבית

  268,785  1,502,469  248,166  1,498,771  סה"כ

  . 2014בינואר  1למגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאיים. ביום  הקופה מוזגה *

  .2014בינואר  1** הקופה מוזגה למגדל קופת גמל לתגמולים ופיצויים ביום 

   2012-2014לשנים וקרנות ההשתלמות פרטים אודות תשואות קופות הגמל  .2.12

  קרנות ההשתלמות  ותתשוא .2.12.1

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

  2012 2013  2014 ו על תיק ההשקעות (אחוזים):תשואה ברוט   

     מגדל קרן השתלמות לשכירים ולעצמאיים  1

 10.08 9.51  4.50 * מסלול כללי  

  8.58  4.10  4.06  מניות 10%כללי עד מסלול   

  7.92  10.83  4.29  מניות 30%לפחות  מסלול ביג  

  10.44 21.45  4.96 מסלול מנייתי  

  9.93 -0.71  10.53 מסלול חו"ל  

  6.38  3.32  3.73  אג"ח ממשלתימסלול   

  2.82 1.82  0.85 מסלול שקלי קצר  

  7.26 4.27  1.52 מסלול צמוד מדד  

  8.35 4.86  3.20 מסלול אג"ח  

  1.69 -6.45  8.75 מסלול מט"ח  

  4.57  6.95  4.67   מסלול כהלכה  
 ) 579 -מסלוליה, מוזגה לתוך מגדל השתלמות (מספר אישור קופ"ג באוצר) ,על 386 - מגדל קהל השתלמות (מספר אישור קופ"ג באוצר 1.1.2014-* ב

 שהפכה לקופה מסלולית. במסגרת המיזוג בוצע מיזוג מלא בין המסלול הכללי בקה"ל השתלמות אל המסלול הכללי במגדל השתלמות.  

  ) בלבד. 579 -ספר אישור קופ"ג באוצרהתשואות המוצגות בגין המסלול הכללי של מגדל השתלמות מתייחסות למסלול הממזג (מ 

  ) 386 -קהל השתלמות (מספר אישור קופ"ג באוצר(למעט במסלול כללי) הושגו ע"י המסלולים שנוהלו תחת מגדל  2012-2013כל התשואות המוצגות לשנים 

 .)1.1.14בנוגע למיזוג הקופות אשר בוצע ב 1.1.7(ראה סעיף 
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  שיות לפיצוייםואיקופות הגמל לתגמולים  תשואות .2.12.2

  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

 0122  2013  2014  תשואה ברוטו על תיק ההשקעות (אחוזים):  

    מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים  1

 10.47  9.87  4.78  מסלול כללי  

 8.57  11.13  4.58  מניות 30%לפחות  מסלול ביג  

 12.06 21.42  6.58 מסלול מנייתי  

 13.00 1.24  9.19 מסלול חו"ל  

 6.44 3.34  3.75 אגח ממשלתי מסלול   

 2.82 1.83  0.85 מסלול שקלי קצר  

 7.91 4.48  1.48 מסלול צמוד מדד  

 -  0.01  2.75  *מניות * 10%מסלול כללי עד   

 )744-תוך מגדל לתגמולים ופיצויים (מספר אישור קופ"ג באוצר) ,על מסלוליה, מוזגה ל974 -מגדל קופת פלטינום לתגמולים ופיצויים (מספר אישור קופ"ג באוצר 1.1.2014-* ב

 )974 -שהפכה לקופה מסלולית. במסגרת המיזוג בוצע מיזוג מלא בין המסלול הכללי בפלטינום לתגמולים ופיצויים (מספר אישור קופ"ג באוצר

 )744 - מספר אישור קופ"ג באוצר(אל המסלול הכללי במגדל לתגמולים ופיצויים 

 ) בלבד.744 -מתייחסות למסלול הממזג (מספר אישור קופ"ג באוצר של המסלול הכללי התשואות המוצגות 

פלטינום לתגמולים ופיצויים (מספר אישור קופ"ג (למעט במסלול כללי) הושגו ע"י המסלולים שנוהלו תחת קופת מגדל  2012-2013כל התשואות המוצגות לשנים 
  )1.1.14בנוגע למיזוג הקופות אשר בוצע ב 1.1.7אה סעיף (ר) 974 - באוצר

  .2013** המסלול החל לפעול ביולי 

  תקציבית לפנסיה מחלה, והקופות הגמל המרכזיות לפיצויים, דמי  תשואות .2.12.3

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

 2012 2013  2014  תשואה ברוטו על תיק ההשקעות (אחוזים):  

 10.15 8.93  4.59 *ית לפיצוייםמגדל קופת גמל מרכז  1

 9.76 8.96  4.64  קרן לדמי מחלה -מקפת דמי מחלה  3

 6.83 4.32  4.09 קרן צוברת לפנסיה תקציבית   -תקציבית מקפת  4

  .2013בספטמבר  30מוזגה למגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים ביום  )מגדל פלטינום למעסיק (מסלול כלליהקופה  30.9.2013ב* 
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  תמדיניות החברה המנהל .3

  מבנה ניהול ההשקעות של החברה .3.1

מבוצעות באמצעות חטיבת ההשקעות המרכזת את הידע,  ת מגדלההשקעות בגופים המוסדיים בקבוצ

    .המומחיות וכוח האדם הנדרשים לניהול ההשקעות

  .פועלת וועדת השקעות לניהול כספי העמיתים המנוהלים על ידי מגדל מקפת ויוזמהבחברה 

מכהנים רוב נציגים חיצוניים, אשר עומדים בכשירות  על פי ההסדר התחיקתי, בוועדת השקעות

  הנדרשת על פי חוק לדירקטור חיצוני.

מתווה את מדיניות ההשקעות הכוללת בתחומי פעילותו. במדיניות ההשקעות  החברהדירקטוריון 

ה לאפיקי ההשקעות השונים, בכל דירקטוריון את האסטרטגיה, היעדים ומסגרת החשיפההכוללת קובע 

קובעות את מדיניות ההשקעה הספציפית של כל  אחד מהתיקים המנוהלים על ידו. ועדות ההשקעה

  במסגרת מדיניות ההשקעות הכוללת שקבע הדירקטוריון. מתיקי ההשקעות, אחד 

ביטוח (כספי  פועלת ועדת אשראי משותפת לכל הגופים המוסדיים, דהיינו, למגדל ת מגדלכמו כן בקבוצ

עמיתים ונוסטרו), למגדל מקפת וליוזמה, שתפקידה העיקרי הינו לדון בעסקאות אשראי בהתאם לקבוע 

  לעניין זה בהסדר התחיקתי החל על גופים מוסדיים. 

על ניהול ההשקעות חלות הוראות ההסדר התחיקתי ובכלל זה תקנות כללי ההשקעה וכן חוזר כללי 

ניהול נכסי השקעה (קודקס השקעות), וחוזרים נוספים שפורסמו על  -  4ק פר -השקעה, החוזר המאוחד 

  ידי המפקח על הביטוח בקשר עם ניהול השקעות על ידי גופים מוסדיים. 

את מערך ההשקעות לרכז  ודירקטוריון החברה דירקטוריון מגדל ביטוח והחליט 2014במרס  30ביום 

אחד ראש תחום  -שני מנהלי השקעות ראשיים  , שהיה בנוי במבנה מטריציוני שלבקבוצת מגדל

 -עמיתים, נדל"ן וקרנות גידור  השקעות נוסטרו, אשראי והשקעות ריאליות והשני ראש תחום השקעות

   בחטיבה אחת.

 את ניהול ההשקעות של תיק הנוסטרועבור החברה כאמור לעיל, חטיבת ההשקעות בקבוצה מרכזת 

תיק קרנות לרבות ותיק קופות הגמל, כאשר לתיקי העמיתים ( תיק קרנות הפנסיה ,של החברה המנהלת

הפנסיה ותיק קופות הגמל) יש מנהל השקעות ייעודי אשר מופקד על ניהול ההשקעות הכולל של אותם 

  תיקים ולתיק הנוסטרו יש מנהל השקעות ייעודי של אותו התיק.

באמצעות מגדל ניהול תיקי  2013 ניהול ההשקעות בעבור קופות הגמל המפורטות להלן, בוצע עד ליולי

  "מגדל השקעות") שהינה חברה קשורה:  -) בע"מ (להלן1998השקעות (

  מסלולים); 8מגדל פלטינום לתגמולים ( -קופת גמל מסלולית לתגמולים ואישית לפיצויים  •

  מסלולים); 11מגדל קהל להשתלמות ( -קרן השתלמות מסלולית  •

  ל פלטינום למעסיק;מגד -קופת גמל מרכזית לפיצויים  •

מנוהלות ההשקעות גם בעבור קופות אלה, על ידי מערך ניהול ההשקעות המשותף  2013החל מיולי 

  של החברה ומגדל חברה לביטוח בע"מ.

 ול ההשקעות מדיניות ניה .3.2

הצהרה מראש של גוף מוסדי על מדיניות בדבר , 2009בהתאם לחוזר הממונה מחודש יולי 

ה, ביחס למסלול השקעה מתמחה על מדיניות ההשקעלהצהיר רה החבמחויבת ההשקעה שלו, 

ולמסלול השקעה לא מתמחה, בהתאם להוראות הקבועות בחוזר הצהרת מדיניות השקעה, לרבות 

את מדיניות ההשקעה הצפויה שלהן  פרסמוהקופות שבניהולה של החברה  דיווח במקרה של שינוי.

  . 2015 הדוח וכן לשנת לשנת
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שינויים במדיניות בשנת הדוח וסקירה של מבנה קופות, קרנות ובההשקעות ב מדיניותתיאור    .3.3

 תיק ההשקעות

  קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית .3.3.1

  

קרן הפנסיה מגדל מדיניות ההשקעות של  - שינויים במדיניות ההשקעות בשנת הדוח .3.3.1.1

פורסמה באתר האינטרנט של החברה, בכתובת  2014לשנת מקפת אישית 

https://www.migdal.co.il/He/MigdalMakefet/Investments. 

כספי הקרן בכלל אפיקי ההשקעה מושקעים בהתאם להחלטות הנהלת החברה והוראות  .3.3.1.2

לפירוט מפורט עבור מדיניות ההשקעה בכל אפיק ההסדר התחיקתי כפי שהם מעת לעת. 

  ראה פירוט להלן:השקעה 

 כללי אפיק  -(חשבון פעילים ומוקפאי זכויות) מגדל מקפת אישית .3.3.1.3

רוכשת אחת לחודש אג"ח מיועדות על מנת  הקרןעפ"י תקנון הקרן באפיק השקעה זה 

מיתרת הנכסים. בחודשים בהם שיעור האחזקה  30%ששיעור ההשקעה בהם יעמוד על 

  . לא רכשה הקרן אג"ח מסוג זה 30%עלה על 

ש"ח ליוני ימ 40,455-הסתכם בכ 2014בדצמבר  31ך הנכסים המנוהלים באפיק ליום ס

 ש"ח).ליוני ימ 35,396-כ -2013סוף שנת (

כללי בקרן מגדל מקפת ה אפיקהשל  בתיק ההשקעותטבלה המפרטת את הרכב הנכסים 

  ניתן לראות בסקירת ההנהלה של הקרן. 2013- ו 2014-בדצמבר 31לימים  אישית

  לפי הכשר הלכתיאפיק  -ת אישיתמגדל מקפ .3.3.1.4

 לכך ובכפוף בלבד הבאים הנכסים סוגי זה יבוצעו מבין באפיקההשקעות עפ"י תקנון הקרן 

  :הלכתי הכשר שקיבלו

 ;ל"חו מדינות ושל ישראל מדינת של ח"אג �

 ;אחרים פיננסים ובמוסדות בבנקים ופקדונות ח, הלוואות"אג �

 ';וכו עתידים חוזים ,אופציות :כגון נגזרים �

 ;מחקות קרנות/סל קרנות ,סל תעודות �

 ל;"חו ETFקרנות  �

 .ההכשר בתעודת לעת מעת שיוגדרו כפי אחרים נכסים �

סוף (ש"ח. ליוני ימ 196- הסתכם בכ 2014בדצמבר  31סך הנכסים המנוהלים באפיק ליום 

  ש"ח).ליוני ימ 130- כ -2013שנת 

הכשר הלכתי בקרן  לפיהאפיק של  בתיק ההשקעותטבלה המפרטת את הרכב הנכסים 

קירת ההנהלה של ניתן לראות בס 2013- ו 2014-בדצמבר 31לימים  מגדל מקפת אישית

  הקרן.

  אג"ח ופקדונותאפיק  -מגדל מקפת אישית .3.3.1.5

ם מושקעים שאינ, מכספי הקרן המנוהלים 75%זה לפחות  עפ"י תקנון הקרן באפיק השקעה

 מדורגות ופקדונות. באג"ח של מדינת ישראל, אג"ח ושקעיםאג"ח מיועדות, מב

סוף (ש"ח. ליוני ימ 132- הסתכם בכ 2014בדצמבר  31סך הנכסים המנוהלים באפיק ליום 

  ש"ח).ליוני ימ 100- כ -2013שנת 
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 אג"ח ופקדונות אפיק ההשקעהשל  בתיק ההשקעותטבלה המפרטת את הרכב הנכסים 

ההנהלה של  ניתן לראות בסקירת 2013-ו 2014- בדצמבר 31לימים במגדל מקפת אישית 

  הקרן.

  טווח קצראפיק  -מגדל מקפת אישית .3.3.1.6

שאינם , מכספי הקרן המנוהלים 75%לפחות  זה אפיק השקעהבקרן, עפ"י תקנון ה

לפדיון  טווחהשר אג"ח של מדינת ישראל ופקדונות אב מושקעים ,מושקעים באג"ח מיועדות

   שנה. לגביהם לא עולה על

סוף ש"ח. (ליוני ימ 42-הסתכם בכ 2014בר בדצמ 31סך הנכסים המנוהלים באפיק ליום 

 ש"ח).ליוני ימ 28- כ -2013שנת 

טווח קצר בקרן מגדל מקפת אפיק של  בתיק ההשקעותטבלה המפרטת את הרכב הנכסים 

  ניתן לראות בסקירת ההנהלה של הקרן. 2013- ו 2014-בדצמבר 31לימים  אישית

   מנייתיאפיק  -מגדל מקפת אישית .3.3.1.7

שאינם , מכספי הקרן המנוהלים 75%ת פחולזה השקעה פיק באעפ"י תקנון הקרן, 

  במניות. יםושקעממושקעים באג"ח מיועדות, 

סוף ש"ח (ליוני ימ 131-בכהסתכם  2014בדצמבר  31סך הנכסים המנוהלים באפיק ליום 

  ש"ח).מיליוני  67- כ -2013שנת 

דל מקפת בקרן מגהמניות אפיק של  בתיק ההשקעותטבלה המפרטת את הרכב הנכסים 

  ניתן לראות בסקירת ההנהלה של הקרן. 2013- ו 2014-בדצמבר 31לימים  אישית

  חשבון פנסיונרים חדשים (מקבלי פנסיה) -מגדל מקפת אישית .3.3.1.8

או הזכאים לקצבה לאחר מבוטחים אשר פרשו לפנסיה בגין בחשבון זה מנוהלים נכסי הקרן 

  .30%יועדות בשיעור של רות חוב מהפנסיונרים בחשבון זה זכאים לאג .2004שנת 

סוף (ש"ח ליוני ימ 1,906-בכ מוהסתכ 2014בדצמבר  31באפיק ליום  המנוהלים הנכסיםסך 

  ש"ח).ליוני ימ 1,480- כ -2013שנת 

בקרן בחשבון הפנסיונרים החדשים  בתיק ההשקעותכסים טבלה המפרטת את הרכב הנ

בסקירת ההנהלה של  ניתן לראות 2013- ו 2014-בדצמבר 31לימים מגדל מקפת אישית 

  הקרן.

 (מקבלי פנסיה) חשבון זכאים קיימים -מגדל מקפת אישית .3.3.1.9

 לפני מבוטחים אשר פרשו לפנסיה או הזכאים לקצבה גין בבחשבון זה מנוהלים נכסי הקרן 

 70%-מתוך סך הנכסים בחשבון זה מסתכם לכ שיעור אגרות החוב המיועדות .2004שנת 

  . מתיק הנכסים המנוהל

סוף (ש"ח ליוני ימ 94-הסתכמו בכ 2014בדצמבר  31באפיק ליום  יםהמנוהל םנכסיהסך 

  ש"ח).ליוני ימ 97- כ -2013שנת 

בקרן בחשבון הזכאים הקיימים  בתיק ההשקעותטבלה המפרטת את אחוזי הרכב הנכסים 

ניתן לראות בסקירת ההנהלה של  2013- ו 2014-בדצמבר 31לימים מגדל מקפת אישית 

  הקרן.
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   משלימה סיה מגדל מקפת קרן הפנ .3.3.2

  

מדיניות ההשקעות של קרן הפנסיה מגדל  -שינויים במדיניות ההשקעות בשנת הדוח .3.3.2.1

פורסמה באתר האינטרנט של החברה, בכתובת  2014לשנת  משלימהמקפת 

alMakefet/Investmentshttps://www.migdal.co.il/He/Migd 

כספי הקרן בכלל אפיקי ההשקעה מושקעים בהתאם להחלטות הנהלת החברה והוראות  .3.3.2.2

מדיניות ההשקעות שהתווה הדירקטוריון וועדת ההשקעות על בסיס ההסדר התחיקתי 

בהתחשב באופי החיסכון בקרן המשלימה שהינה קרן פנסיה כללית המיועדת להפקדות של 

ההפקדות המותרת בקרן פנסיה מקיפה ולהפקדות חד פעמיות מבוטחים מעל תקרת 

מדיניות ההשקעה בכל אפיק השקעה אודות כפי שהם מעת לעת. לפירוט  לחסכון לפנסיה

  ראה פירוט להלן:
  

 כלליאפיק  -משלימהמגדל מקפת  .3.3.2.3

סוף (ש"ח ליוני ימ 471- הסתכם בכ 2014בדצמבר  31סך הנכסים המנוהלים באפיק ליום 

   ש"ח).ליוני ימ 413- כ -2013שנת 

כללי מגדל מקפת אפיק ההשל בתיק ההשקעות טבלה המפרטת את אחוזי הרכב הנכסים 

  ניתן לראות בסקירת ההנהלה של הקרן. 2013-ו 2014בדצמבר  31לימים משלימה 

  
  לפי הכשר הלכתיאפיק  -משלימהמגדל מקפת  .3.3.2.4

 לכך ובכפוף בלבד הבאים הנכסים סוגי ההשקעות באפיק זה יבוצעו מביןעפ"י תקנון הקרן, 

  :הלכתי הכשר שקיבלו

 ;ל"חו מדינות ושל ישראל מדינת של ח"אג �

 ;אחרים פיננסים ובמוסדות בבנקים ופקדונות ח, הלוואות"אג �

 וכו'; עתידים חוזים ,אופציות: כגון נגזרים �

 ;מחקות קרנות / סל קרנות ,סל תעודות �

 ל;"חו ETFקרנות  �

 .ההכשר בתעודת לעת מעת שיוגדרו כפי אחרים נכסים �

סוף (ש"ח  אלפי 152-מסתכמים בכ 2014בדצמבר  31 זה, נכון ליוםבאפיק  סך הנכסים

   .)בלבדש"ח אלפי  67- כ -2013 שנת

לכתי בקרן של אפיק לפי הכשר ה בתיק ההשקעותפרטת את אחוזי הרכב הנכסים טבלה המ

ת ההנהלה של ניתן לראות בסקיר 2013-ו 2014בדצמבר  31לימים  מגדל מקפת משלימה

  הקרן.
  

  אג"ח ופקדונות אפיק -משלימהמגדל מקפת  .3.3.2.5

באג"ח של  כספי הקרן המנוהלים מושקעיםמ 75%זה לפחות  באפיקתקנון הקרן,  עפ"י

   מדינת ישראל, אג"ח מדורגות ופקדונות.

ש"ח (סוף אלפי  2,137-, מסתכמים בכ2014בדצמבר  31סך הנכסים באפיק זה נכון ליום 

  אלפי ש"ח).  1,403- כ -2013שנת 

של אפיק אג"ח ופקדונות בקרן  בתיק ההשקעותטבלה המפרטת את אחוזי הרכב הנכסים 

ניתן לראות בסקירת ההנהלה של  2013-ו 2014בדצמבר  31לימים  מגדל מקפת משלימה

  הקרן.
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  טווח קצראפיק  -משלימהגדל מקפת מ .3.3.2.6

אג"ח של מושקעים במכספי הקרן המנוהלים  75%לפחות באפיק זה  ,הקרןתקנון עפ"י 

 לפדיון לגביהם לא עולה על שנה.  חמדינת ישראל ופקדונות אשר הטוו

"ח (סוף ש אלפי 372-כם בכהסת 2014בדצמבר  31סך הנכסים המנוהלים באפיק ליום 

  אלפי ש"ח).  233- כ -2013שנת 

טווח קצר בקרן מגדל אפיק של  ההשקעות בתיקטבלה המפרטת את אחוזי הרכב הנכסים 

  ניתן לראות בסקירת ההנהלה של הקרן. 2013-ו 2014בדצמבר  31לימים  משלימה מקפת

  מנייתיאפיק  -משלימהמגדל מקפת  .3.3.2.7

  מושקעים במניות. מכספי הקרן המנוהלים  75%עפ"י תקנון הקרן, באפיק זה לפחות 

ש"ח (סוף אלפי  885-כהסתכם ב 2014בדצמבר  31סך הנכסים המנוהלים באפיק ליום 

  אלפי ש"ח).  206- כ -2013שנת 

בקרן מגדל מנייתי של אפיק  בתיק ההשקעותטבלה המפרטת את אחוזי הרכב הנכסים 

  ניתן לראות בסקירת ההנהלה של הקרן. 2013-ו 2014בדצמבר  31לימים  מקפת משלימה

  חשבון פנסיונרים -משלימהמגדל מקפת  .3.3.2.8

   .בחשבון זה מנוהלים נכסי הקרן בגין מבוטחים אשר פרשו לפנסיה

(סוף ש"ח מיליוני  61-הסתכמו בכ 2014בדצמבר  31ליום בחשבון ך הנכסים המנוהלים ס

  ש"ח).מיליוני  26- כ -2013שנת 

בחשבון הפנסיונרים החדשים בקרן  בתיק ההשקעותטבלה המפרטת את הרכב הנכסים 

ניתן לראות בסקירת ההנהלה של  2013-ו 2014בדצמבר  31משלימה לימים מגדל מקפת 

  הקרן.

  ם קופות הגמלתחו .3.3.3

  קרנות השתלמות  .3.3.4

 1.1.7קרנות בוצע מיזוג כמפורט בסעיף הבקרנות ההשתלמות ובמסלולי ההשקעות של  .3.3.4.1

  לעיל.

 ההשתלמותמדיניות ההשקעות של קרנות  -שינויים במדיניות ההשקעות בשנת הדוח .3.3.4.2

 פורסמה באתר האינטרנט של החברה, בכתובת 2014לשנת 

https://www.migdal.co.il/He/MigdalMakefet/Investments/ 

  

   -היו בניהול החברה בשנת הדוחלהלן פירוט קרנות ההשתלמות ש .3.3.4.3

למדיניות ההשקעות שהתוו הדירקטוריון וועדת  ן מושקעים בהתאםל/המסלול להקרןנכסי ה

  ן באותו מסלול השקעה:ההשקעות בהתחשב באופי החיסכו

 :)מסלולית רן(ק השתלמותמגדל 

במסלול זה יושקעו נכסי לפי תקנון הקופה,  -)579( כללי מסלול -השתלמות מגדל •

עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי  המסלול בכל השקעה אשר תחליט

הבלעדי והכול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי שיהיו בתוקף שיקול דעתה 

 .באותה העת

במסלול לפי תקנון הקופה,  -)599( מניות 10%עד  כללימסלול  - השתלמות מגדל •

מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות,  10%יושקעו  עד  זה
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 –משותפות בנאמנות התשנ"ד  הנסחרים בבורסה, כמשמעותה בחוק להשקעות

עליה החברה , ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט 1994

המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר 

 התחיקתי כפי שתהיינה  בתוקף מעת לעת.

לפי תקנון הקופה,  - )1157( מניות 30%לפחות ביג  מסלול -השתלמות גדלמ •

מנכסי המסלול במניות הנסחרות בבורסה,  30% לפחות יושקעובמסלול זה 

, ויתרת נכסי 1994-להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"דכמשמעותה בחוק 

יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על המסלול 

פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה 

 .בתוקף מעת לעת

 יושקעו במסלול זהלפי תקנון הקופה,  -)869( מנייתי מסלול -השתלמותמגדל  •

במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות,  מנכסי המסלול 75%לפחות 

-בחוק להשקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד םהנסחרים בבורסה, כמשמעות

יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה , ויתרת נכסי המסלול 1994

ההסדר  המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות

 .התחיקתי כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת

 

 יושקעובמסלול זה , קופהלפי תקנון ה -)868( חו"ל מסלול -השתלמות מגדל •

מנכסי המסלול בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים במטבע חוץ  75%לפחות 

כספי המסלול במניות, ניירות ערך  מושקעיםבחו"ל ובכלל זה:  וכן בהשקעות שונות

ג, פקדונות במט"ח מכל סוג, תעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, מכל סו

יחידות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות, הלוואות, מכשירים עתידיים ופיננסיים 

נכס אחר  קתי, מטבעות חוץ וכלימכל סוג, קרנות השקעה כהגדרתן בהסדר התח

עת, ועל פי שתחליט עליה החברה המנהלת, מעת ל או כל השקעה אחרת בחו"ל

יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה יתרת נכסי המסלול ו שיקול דעתה הבלעדי,

החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות 

 .קתי כפי שתהיינה בתוקף מעת לעתיההסדר התח

 במסלול זה, קופהלפי תקנון ה - )865( אג"ח ממשלתי מסלול -השתלמות מגדל •

יושקעו ויתרת נכסי המסלול  באג"ח ממשלתי,מנכסי המסלול  75% שקעו לפחותיו

בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה 

 .הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת

 לול זהבמס, קופהלפי תקנון ה -)864( שקלי קצר מסלול -השתלמות מגדל •

מנכסי המסלול בנכסים שקליים שמשך החיים הממוצע  75% יושקעו לפחות

נו עד שנה אחת לרבות, פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיים קצרי מועד ישלהם ה

(מק"מ), ובאג"ח שקלי שטווח פדיונו אינו עולה על שנה אחת, ויתרת נכסי המסלול 

מעת לעת, על פי שיקול  יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת,

דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה בתוקף 

 .מעת לעת

במסלול זה לפי תקנון הקופה,  - )866( צמוד מדד מסלול -השתלמות מגדל •

מנכסי המסלול בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים  75%לפחות יושקעו 

מפורסם על ידי הלשכה המרכזית הצמודים למדד המחירים לצרכן, כפי ש

יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה לסטטיסטיקה, ויתרת נכסי המסלול 
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החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות 

 .ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת

 יושקעו במסלול זהלפי תקנון הקופה,  -)199( "חאג מסלול -השתלמות מגדל •

יושקעו בכל ויתרת נכסי המסלול , שונות מנכסי המסלול באג"ח 75%לפחות 

השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה 

הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת. 

למעט ,באופציות למניותלמרות האמור לעיל, נכסי מסלול זה לא יושקעו במניות ו/או 

 .במקרים הנובעים מהסדרי חוב

יושקעו במסלול זה לפי תקנון הקופה,  - )777( "חמט מסלול -השתלמות מגדל •

יושקעו ויתרת נכסי המסלול שונים, באפיקים מט"חים  המסלול מנכסי 75%לפחות 

בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה 

 והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת; הבלעדי,

 

כספי במסלול זה לפי תקנון הקופה,  -)2048( לכהכהמסלול  -השתלמות מגדל •

המסלול יושקעו לפי שיקול דעת הנהלת החברה ובסמכותה ובאחריותה הבלעדית 

קף כפי שתהיינה בתו של וועדת ההשקעות ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי

נות כלפי עמיתי מסלול זה, ובלבד החברה המנהלת תפעל בנאממעת לעת. 

שההשקעות יבוצעו מבין סוגי הנכסים הבאים בלבד ובכפוף לכך שקיבלו הכשר 

 הלכתי: 

 ;אג"ח של מדינת ישראל ושל מדינות חול •

 אג"ח, הלוואות ופקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים אחרים; •

 );'זים עתידיים, וכונגזרים (כגון: אופציות, חו •

תעודות סל (ובמקרה של מעבר תעודות סל לקרנות סל/קרנות מחקות והסדרתן  •
 במסחר הרציף, קרנות סל/קרנות מחקות);

 ל;"חו  ETFקרנות  •

 נכסים אחרים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר. •

  השאת התשואות במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות להכשר הלכתי.

 31ליום  לשכירים ועצמאים תלמותהש קרןקרן מגדל כסים המנוהלים בסך הנ .3.3.4.4

 13,275-כ - 2013מיליוני ש"ח (סוף שנת  13,602-הסתכמו בכ 2014בדצמבר 

  מיליוני ש"ח).

  

לשכירים ההשתלמות  ןקרשל  הרכב הנכסים בתיק ההשקעותאחוזי טבלה המפרטת את 

  בסקירת ההנהלה של הקרן.ניתן לראות  2013-2014בדצמבר  31בימים ועצמאיים 
  

  

  קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים   .3.3.5

  לעיל. 1.1.7בסעיף בקופות התגמולים ובמסלולי ההשקעות של הקופות בוצע מיזוג כמפורט  .3.3.5.1

  

קופות הגמל לתגמולים ההשקעות של  מדיניות - שינויים במדיניות ההשקעות בשנת הדוח .3.3.5.2

האינטרנט של החברה, בכתובת  פורסמה באתר 2014לשנת ואישיות לפיצויים 

https://www.migdal.co.il/He/MigdalMakefet/Investments/  
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בשנת  להלן פרוט אודות קופת הגמל לתגמולים ואישית לפיצויים שהיו בניהול החברה .3.3.5.3

   הדוח

ן מושקעים בהתאם למדיניות לההשקעה המפורטים לה ימסלולל ל, בכ/המסלוהקופהנכסי 

מסלול סכון באותו יההשקעות שהתוו הדירקטוריון וועדת ההשקעות בהתחשב באופי הח

  השקעה:

 :(קופה מסלולית) ולפיצויים לתגמולים קופת גמל מגדל  �

במסלול זה לפי תקנון הקופה,  -)744( כללי מסלול -  ולפיצויים לתגמולים מגדל •

בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי  הנכסיםושקעו י

התחיקתי שיהיו בתוקף באותה  שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר

 ת.הע

לפי  -)1156( מניות 30%לפחות  כללי ביג מסלול -   ולפיצויים לתגמוליםמגדל  •

המסלול במניות הנסחרות  מנכסי 30%לפחות במסלול זה יושקעו תקנון הקופה, 

, ויתרת 1994- בבורסה, כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, נכסי המסלול 

על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה 

 .בתוקף באותה העת

במסלול זה לפי תקנון הקופה,  -)863( מנייתי מסלול -  ולפיצויים מגדל לתגמולים •

מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות,  75%יושקעו לפחות 

ויתרת נכסי הנסחרים בבורסה, כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, 

לעת, על פי יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת המסלול 

שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה בתוקף 

 .מעת לעת

במסלול זה לפי תקנון הקופה,  -)862( חו"ל מסלול -  ולפיצויים לתגמוליםמגדל  •

מנכסי המסלול בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים במטבע  75%יושקעו לפחות 

בחו"ל ובכלל זה: יושקעו כספי המסלול במניות, ניירות ערך חוץ וכן, בהשקעות שונות 

סוג, תעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, יחידות  מכל סוג, פקדונות במט"ח מכל

ידיים ופיננסיים מכל סוג, בקרן להשקעות משותפות בנאמנות, הלוואות, מכשירים עת

ס אחר או כל קרנות השקעה כהגדרתן בהסדר התחיקתי, מטבעות חוץ וכל נכ

השקעה אחרת בחו"ל שתחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, ועל פי שיקול 

יושקעו יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה דעתה הבלעדי, ויתרת נכסי המסלול 

ול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיק

 .ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה בתוקף באותה העת

 לפי תקנון הקופה, -)859( אג"ח ממשלתי מסלול -  ולפיצויים לתגמולים מגדל •

, ויתרת נכסי באג"ח ממשלתימנכסי המסלול  75% יושקעו לפחות במסלול זה

יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי המסלול 

פי שתהיינה בתוקף שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כ

 .באותה העת
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במסלול  לפי תקנון הקופה, - )858( שקלי קצר מסלול -  ולפיצויים מגדל לתגמולים •

מנכסי המסלול בנכסים שקליים שמשך החיים הממוצע  75% יושקעו לפחות זה

נו עד שנה אחת לרבות, פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיים קצרי מועד ישלהם ה

ויתרת נכסי המסלול  אחת שטווח פדיונו אינו עולה על שנה (מק"מ), ובאג"ח שקלי

יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול 

דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה בתוקף מעת 

 .לעת

 במסלולה, לפי תקנון הקופ - )860( צמוד מדד מסלול -  ולפיצויים מגדל לתגמולים •

מנכסי המסלול בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים  75%לפחות יושקעו  הז

הצמודים למדד המחירים לצרכן, כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית 

יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה ויתרת נכסי המסלול לסטטיסטיקה, 

פוף להוראות ההסדר המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכ

 .התחיקתי כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת

לפי תקנון  -)8012( מניות 10%כללי עד  מסלול -  ולפיצויים מגדל לתגמולים •

 הניתנים ערך במניות ובניירות המסלול מנכסי  10% עד יושקעו זה במסלול הקופה,

 אמנותבנ משותפות בחוק להשקעות בבורסה, כמשמעותה הנסחרים למניות להמרה

 החברה עליה תחליט אשר בכל השקעה יושקעו המסלול נכסי , ויתרת1994-התשנ"ד

 ההסדר להוראות בכפוף הבלעדי, והכל דעתה שיקול פי לעת, על המנהלת, מעת

 לעת. מעת בתוקף שתהיינה כפי התחיקתי

  

 2014בדצמבר  31סך הנכסים המנוהלים בקופת מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים ליום  .3.3.5.4

  מיליוני ש"ח). 1,767-כ -2013מיליוני ש"ח (סוף שנת  1,851-הסתכמו בכ

קופת גמל לתגמולים טבלה המפרטת את אחוזי הרכב הנכסים בתיק ההשקעות של  .3.3.5.5

  .ופהניתן לראות בסקירת ההנהלה של הק 2013-2014בדצמבר  31בימים  ולפיצויים

  ת לפיצויים   ת גמל מרכזיקופ .3.3.6

לפיו מגדל פלטינום למעסיק מוזגה למגדל ויים בוצע מיזוג בקופות הגמל המרכזיות לפיצ .3.3.6.1

   .2013בספטמבר  30קופת גמל מרכזית לפיצויים ביום 

  .מושקעים בהתאם למדיניות ההשקעות שהתוו הדירקטוריון וועדת ההשקעותהקופה נכסי  .3.3.6.2

ת קופת גמל מרכזימדיניות ההשקעות של  -שינויים במדיניות ההשקעות בשנת הדוח .3.3.6.3

פורסמה באתר האינטרנט של החברה, בכתובת  2014לשנת לפיצויים 

https://www.migdal.co.il/He/MigdalMakefet/Investments/ 

   :בניהול החברה בשנת הדוח היתשהילפיצויים  המרכזיתלהלן פרוט אודות קופת הגמל  .3.3.6.4

בקופה זו יושקעו לפי תקנון הקופה,  -)745גמל מרכזית לפיצויים (פת מגדל קו •

הנכסים בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול 

  .דעתה הבלעדי והכול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי שיהיו בתוקף באותה העת
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 2014בדצמבר  31ליום סך הנכסים המנוהלים בקופת מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים  .3.3.6.5

  ח).מיליוני ש" 234- כ -2013מיליוני ש"ח (סוף שנת  218-הסתכמו בכ

של קופת הגמל המרכזית  בתיק ההשקעות הרכב הנכסים אחוזי טבלה המפרטת את

  .קופהניתן לראות בסקירת ההנהלה של ה 2013-2014בדצמבר  31לפיצויים בימים 

   מחלהדמי גמל לקופת  .3.3.7

ם בהתאם למדיניות ההשקעות שהתוו הדירקטוריון וועדת ההשקעות מושקעיקופה נכסי ה .3.3.7.1

  סכון בקופה. יבהתחשב באופי הח

קופת גמל לדמי מחלה של  מדיניות ההשקעות -שינויים במדיניות ההשקעות בשנת הדוח .3.3.7.2

פורסמה באתר האינטרנט של החברה, בכתובת  2014לשנת 

https://www.migdal.co.il/He/MigdalMakefet/Investments/ 

  בניהול החברה בשנת הדוח: השהייתלדמי מחלה ת הגמל להלן פרוט אודות קופ .3.3.7.3

בקופה זו יושקעו הנכסים בכל השקעה אשר לפי תקנון הקופה,  -)1161( מקפת דמי מחלה

ל פי שיקול דעתה הבלעדי והכול בכפוף תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, ע

  להוראות ההסדר התחיקתי שיהיו בתוקף באותה העת.

 37-הסתכמו בכ 2014בדצמבר  31סך הנכסים המנוהלים בקופת מקפת דמי מחלה ליום  .3.3.7.4

  מיליוני ש"ח). 35-כ -2013מיליוני ש"ח (סוף שנת 

לדמי מחלה  של קופת הגמל בתיק ההשקעות הרכב הנכסיםאחוזי טבלה המפרטת את 

  .קופהניתן לראות בסקירת ההנהלה של ה 2013-2014בדצמבר  31בימים 

  
 קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית .3.3.8

מושקעים בהתאם למדיניות ההשקעות שהתוו הדירקטוריון וועדת ההשקעות  קופההנכסי  .3.3.8.1

  סכון בקופה. יבהתחשב באופי הח

קופת גמל מרכזית ההשקעות של  יותמדינ -שינויים במדיניות ההשקעות בשנת הדוח .3.3.8.2

פורסמה באתר האינטרנט של החברה,  2014לשנת  תלהשתתפות בפנסיה תקציבי

 /https://www.migdal.co.il/He/MigdalMakefet/Investmentsבכתובת 

  שהיתה בניהול החברה בשנת הדוח: תקציבית פנסיהללהלן פרוט אודות קופת הגמל  .3.3.8.3

בקופה זו יושקעו הנכסים בכל השקעה אשר לפי תקנון הקופה,  -)1304מקפת תקציבית (

תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכול בכפוף 

 להוראות ההסדר התחיקתי שיהיו בתוקף באותה העת.

 28-הסתכמו בכ 2014בדצמבר  31ליום  תקציביתפת מקפת סך הנכסים המנוהלים בקו .3.3.8.4

  מיליוני ש"ח). 24-כ -2013מיליוני ש"ח (סוף שנת 

של קופת הגמל המרכזית  בתיק ההשקעות הרכב הנכסים אחוזי טבלה המפרטת את

ניתן לראות בסקירת  2013-2014בדצמבר  31להשתתפות בפנסיה תקציבית בימים 

  .קופהההנהלה של ה
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   –יכונים ניהול ס .3.4

  המדיניות ואופן קביעתה 3.4.1

  קרנות הפנסיה וקופות הגמל חשופות בתחומי פעילותן למגוון סיכונים. 

) הינם: סיכונים דמוגרפיים, סיכוני "העמיתים"הסיכונים העיקריים העומדים בפני עמיתי קרנות הפנסיה (

  שוק ואשראי. 

  ת ההשתלמות הינם סיכוני שוק ואשראי.הסיכונים העיקריים העומדים בפני עמיתי קופות הגמל וקרנו

) הינם: הוצאות, שימור תיק והיקפי "החברה"הסיכונים העיקריים העומדים בפני החברה המנהלת (

  הצבירה (כתוצאה מעזיבות, פדיון זכויות, מעבר עמיתים וכד') וכן סיכונים תפעוליים. 

ל היציבות והאיזון האקטוארי של מדיניות ניהול הסיכונים נועדה בראש ובראשונה לתמוך בשמירה ע

קרנות הפנסיה ויציבות קופות הגמל. כמו כן, נועדה מדיניות ניהול הסיכונים לתמוך בהשגת היעדים 

העסקיים של החברה תוך הערכת ההפסד שעלול לנבוע מהחשיפה לסיכונים העומדים בפני עמיתי 

סקית, והגבלת הפסדים אלו קרנות הפנסיה והגמל ובפני החברה המנהלת כתוצאה מהפעילות הע

בהתאם למדיניות הסיכון שנקבעה, תוך התייחסות לשינויים החלים בסביבה העסקית ובהנחיות ודרישות 

  הרגולציה.

החברה מינתה מנהל סיכונים, המשמש גם כמנהל הסיכונים של קבוצת מגדל. לקבוצה יחידת ניהול 

בשיתוף עם אגפי החברה האחראים בתחומים סיכונים האחראית על ריכוז הנושאים העיקריים הבאים, 

השונים: זיהוי הסיכונים וכמותם, הגשת דוחות חשיפה לסיכונים שוטפים או מיוחדים לגופים המדווחים 

(דהיינו לוועדת ההשקעות ולדירקטוריון), יישום מערכות להערכת הסיכונים וניהולם ויישום הוראות 

  יו השונים.הרגולציה בכל הקשור לניהול סיכונים בתחומ

  בקרת ניהול הסיכונים מתבצעת במספר מוקדים בחברה כלהלן:

החברה, לרבות אקטואר החברה, אחראים כל אחד בתחומו, על עמידה בנהלי החברה  אגפי )א

  והנחיות הדירקטוריון וועדותיו וההנהלה הפעילה לגבי מגבלות החשיפות לסיכונים. 

 המחייבים כנושאים הסיכונים בסקר שהוגדרו נושאים שלו העבודה בתכניות משלב הפנים מבקר )ב

  .מיוחדת לב תשומת

 ניהול הסיכונים.  יחידת )ג

 . מערך הבקרה )ד

  

  - סיכונים דמוגרפיים 3.4.2

מאי הוודאות בתשלום הפנסיות העתידיות הצפויות בהתייחס  נובעיםסיכוני העמיתים בקרן הפנסיה 

  נכות. אריכות חיים, שיעורי תחלואה/  להנחות הנוגעות לשיעורי תמותה/

 זכאות קיום לצורך חודשים 60 בת אכשרה תקופת בצבירת הצורך בדבר הוראה קיימת הקרנות בתקנון

 הקרן, בנוסף. לקרן האחרונה ההצטרפות למועד קדם שמקורו מאירוע הנובעת שאירים או נכות לפנסיית

     .לקרן חדשים מצטרפים על רפואי חיתום מנגנון החילה

ע ממרכיבי הסיכון (סיכוני תוחלת חיים, נכות, וכו'), בשכיחות האירועים כימות החשיפה להפסד הנוב

המזכים בפנסיית נכות או שאירים ובחומרתם, והשפעתם על העודף האקטוארי בקרן הפנסיה, נבדקת 

  באופן שוטף.

הנהלת החברה מקיימת דיונים שוטפים בנושא התפתחות החשיפה לסיכונים הביטוחיים בקרנות 

  ם לכך מתקבלות החלטות ניהוליות לביצוע בתחומים אלו. הפנסיה ובהתא
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  סיכונים פיננסיים  3.4.3

  ונזילות שוק סיכוני

, פיננסיים נכסים של העתידיים המזומנים תזרימי או ההוגן שהשווי הסיכון - שוק סיכוני

 שוק יכוניס. שוק במחירי משינויים כתוצאה ישתנו ביטוחיות התחייבויות או פיננסיות התחייבויות

 המחירים במדד, מניות בשערי, הריבית בשערי משינויים הנובעים סיכונים, היתר בין, כוללים

  .חוץ ובמטבע לצרכן

  

הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי או  -ריבית סיכון

  הריבית בשוק. הנובעים מהתחייבויות הקרן ישתנו כתוצאה משינויים בשיעורי  התזרימים

"מ מח -"מ ההתחייבויותמח"מ הנכסים אינו תואם את מחהפנסיה שבניהול החברה  בקרנות

"מ הנכסים. כתוצאה מכך, לריבית הנמוכה במשק ולסיכון ממחההתחייבויות ארוך באופן ניכר 

הנכסים כנגד  מיחזורירידת הריבית ישנה השפעה להקטנת התשואות העתידיות בעת 

 וסיכוןהקטנת התשואה העתידית על כספי העמיתים. הריבית הנמוכה במשק ההתחייבויות ול

  לירידה נוספת שלה יקשו על השגת תשואה דומה בעתיד. 

הפורשים לפנסיה מקבלים קצבה המחושבת לפי מקדם המרה על בסיס שיעור ריבית של  עמיתים

רת לחשבון (הגבוה מהריבית חסרת הסיכון השוררת בשוק). לפיכך, היתרה המועב 4%-כ

 בין הפערבחשבונו ערב הפרישה.  שהיתההפנסיונרים בעת יציאת עמית לפנסיה גבוהה מהיתרה 

 בין מתחלק לגמלאות פרישתם ערב בחשבונם הצבורה ליתרה הפנסיונרים כלפי ההתחייבות שווי

 .האקטוארי האיזון מנגנון באמצעות בקרן המבוטחים כלל

  

להתרחב  לולוע) 0.06%(-ב הסתכם 2014- ב חדשות תפרישו בגין הדמוגרפי הגירעון שיעור

  בהתאם לשינויים בריבית והיקף הפרישה. 

שלאחר תאריך הדוחות הכספיים ועד מועד החתימה על הדוחות חלה ירידה נוספת  בתקופה

 לפירוט, הקרן של אקטוארי גירעון ליצורבריבית חסרת הסיכון במשק. הירידה הנוספת עלולה 

  לעיל. 1.3.3סעיף  ראה נוסף

הפסד ריאלי כתוצאה משחיקת ערך הנכסים  -  סיכונים הקשורים במדד המחירים לצרכן

השקליים כתוצאה מעליית אינפלציה מעבר לציפיות לאינפלציה הגלומות בשוק ההון, זאת כנגד 

 ההתחייבויות הביטוחיות הצמודות למדד.

דיים של מכשיר פיננסי ישתנו הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתי - סיכון מטבע

  כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ.

  

ידי מנהלי ההשקעות של הקרן, קופות הגמל ושל החברה המנהלת -סיכוני השוק מנוהלים על

בהתאם להוראות הדין ולמדיניות הכוללת של הדירקטוריון וכן של וועדות ההשקעה. גופים אלו 

של תיקי ההשקעות כנגד התחייבויות הקרן והקופות לשינויים  מקבלים דיווחים על החשיפה

בשווקי הכספים וההון הכוללים כאמור, שיעורי הריבית, שערי חליפין ואינפלציה, לרבות ניהול 

הנכסים מול ההתחייבויות, ובהתייחס לכך, מגדירים רמות חשיפה לאפיקי ההשקעה השונים 

  ות ובכפוף לתקנות דרכי ההשקעה.כמסגרות לביצוע ההשקעות ע"י מנהלי ההשקע
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 תרחיש שבעת ומכך הנדרש במועד מחוייבויתיה את לקיים תתקשה שהקרן הסיכון - נזילות סיכון

 סיכון. אלו התחייבויות תשלום לצורך נכסים במימוש קושי יתכן מיידי נכסים מימוש של קיצון

 מ"מח מול הנכסים מ"מח מצב על שוטף מעקב י"ע הן ההשקעות מנהלי ידי-על מנוהל הנזילות

 ההפסד כימות גם כמו השונים ההשקעה בתיקי) בתיקים הנזילות סיכון את המאפיין( ההתחייבויות

 של ההשקעה ובוועדות בדירקטוריון נדון הנושא. מיידי נכסים מימוש של קיצון בתרחיש הצפוי

 הנכסים של הסיכון רמילגו החשיפה מגבלות נקבעות, אילו לנתונים בהתייחס. המנוהלים התיקים

  .המנוהלים בתיקים

  

כימות החשיפה של תיקי ההשקעות המוחזקים כנגד התחייבויות הקרן והקופות לסיכוני שוק נעשה 

), המודד את הנזק המירבי הפוטנציאלי בהסתברות נתונה VaRהן באמצעות מדידת ערך בסיכון (

י קיצון שונים. החשיפה לסיכון ריבית בתקופה נתונה, והן ע"י בחינת הנזק הצפוי לחברה בתרחיש

ידי בדיקת התאמת המח"מ ושיעור התשואה הפנימי של הנכסים מול ההתחייבויות -נעשית על

)ALM והשפעת השינויים בעקומי הריביות על השווי ההוגן שלהם. פער המח"מ מהווה אינדיקציה (

 - יבויות ארוך ממח"מ הנכסיםמח"מ ההתחי -לסיכון הנזילות ולסיכון הריבית בתיקים (פער שלילי

סיכון נזילות נמוך וחשיפה לירידת הריבית ולהפך). כמו כן, סיכון הנזילות מחושב גם ע"י חישוב 

  ההפסד הצפוי כתוצאה מתרחיש קיצון של מימוש צבירות מיידי.

בנוסף, מחושבים לגבי התיקים המנוהלים של קרנות הפנסיה והגמל מדדי ביצוע שונים, 

  קשר שבין התשואה המושגת לרמת הסיכון בתיק.המתייחסים ל

מדידת החשיפות של תיקי הנכסים השונים של קרנות הפנסיה וקופות הגמל נעשית מידי חודש 

לעיל, כמו גם את מצב החשיפות לגורמי סיכון  3.4והיא כוללת מדדי סיכון המתוארים בסעיף 

  בהשוואה למגבלות שנקבעו ע"י הדירקטוריון וועדות ההשקעה.

החשיפה לסיכון ריבית, הנמדדת באמצעות פער המח"מ בין הנכסים לבין ההתחייבויות, נמדדת 

  אחת לרבעון.

  של קרנות הפנסיה וקופות הגמל. לוועדת ההשקעותדוחות החשיפה מדווחים באופן שוטף 

  

  אשראי סיכוני

. לחלופין שנה)(לרבות מבטח מ בהתחייבויותיותוצאה מאי עמידה של לווה/צד נגדי סיכון להפסד כ

ירידות בשווי נכסי החברה/קרן כתוצאה משינויים במרווחי האשראי בשוק ההון, או משינוי בדרוג 

  האשראי של הלווה.

ידי מנהלי ההשקעות בהתאם להוראות הדין ולמדיניות הכוללת של - מנוהלים עלאשראי  סיכוני

יפה שעיקרן חשיפות ללווה הדירקטוריון וכן של וועדות ההשקעה. המדיניות כוללת מגבלות חש

, וכו'. בקביעת המגבלות כאמור נלקחות רוג אשראייד לקבוצותבודד, לקבוצת לווים, חשיפה 

בחשבון גם הדרישות הרגולטוריות. לחברה וועדת אשראי (משותפת עם מגדל ביטוח) הדנה 

  ומאשרת עסקאות עפ"י מדרגי הסמכויות שהוקנו לה ע"י וועדות ההשקעה.

ה לסיכוני אשראי הניתן במסגרת תיקי ההשקעות השונים, מתבסס בעיקרו על אומדן החשיפ

) VaRבחינת הנזק הצפוי לקבוצה מנכסי האשראי בתרחישים שונים. וכן על חישוב הערך בסיכון (

הנובע מהשפעת השינויים במרווחי האשראי על שווי נכסים אלו כפי שנובעת מדירוג האשראי 

  וממח"מ הנכס.

הניתן במסגרת תיקי ההשקעות מתבסס על דירוג חיצוני במידה שקיים, ועל דירוג דירוג האשראי 

  פנימי של מחלקת המחקר של תחום ההשקעות, הבוחנת גם את הדירוג החיצוני.
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מצבת הלווים במסגרת האשראי שניתן במסגרת תיקי ההשקעות השונים של קרנות הפנסיה 

ר הקבוצתית, אם חל שינוי בסיכון האשראי של וקופות הגמל נבדקת אחת לרבעון ע"י יחידת המחק

) של covenantsהלווה. בנוסף יחידת האשראי בודקת באופן שוטף את אמות המידה הפיננסיות (

  האשראי וכן את העמידה בהנחיות הרגולציה, הדירקטוריון וועדת ההשקעה.

ענפים ומגזרים, החשיפה לסיכוני אשראי של תיקי ההשקעות השונים ובכלל זה החשיפה ללווים, 

  דירוגי הלווים, חובות בעייתיים וכד', מובאת לדיון בוועדות ההשקעה אחת לרבעון.

 סיכוני החברה המנהלת: 3.4.4

וכן מפדיון זכויות או העברת כספים לקרן  משחיקה בדמי הניהול נובעים מאי הוודאות בהוצאות,

  על הנכסים העומדים כנגד ההון.אחרת (המשפיעים על ההכנסות מדמי ניהול) וכן מסיכוני שוק 

 אנשים תהליכים פנימיים, של מכשל או נאותות מאי כתוצאה להפסד הסיכון - סיכונים תפעוליים .א

 מידע מערכות על נשען החברה מפעילויות מהותי חלק חיצוניים. מאירועים כתוצאה או ומערכות

 כשלים או ליקויים /אוווסייבר  לרבות בתחום אבטחת מידע מספקות תשתיות היעדר. שונות

 בתפעול לכשלים וכן רגולטוריות בדרישות עמידה לאי החברה את לחשוף עלול המידע במערכות

 .השונים התהליכים

סקר סיכונים למיפוי הסיכונים התפעוליים, לרבות סיכוני מעילות  החברהשנת הדוח סיימה  במהלך

 ליים.והונאות. החברה מתחזקת באופן שוטף את מפת הסיכונים התפעו

  

 בארגון שונים גורמים"י ע ונתמכים החטיבות מנהליידי -מנוהלים עלסיכונים תפעוליים עיקריים 

 אבטחת מנהל, SOX -ה תמנהל, והאכיפההציות  ממונה"ש, האו יחידתמערך הבקרה,  בכללםו

 מידע טכנולוגיות ממשל מנהלתסיכונים תפעוליים, אחראי מניעת הונאות ומעילות,  מנהלת, מידע

הקשורות  ,ולרבות הביקורת הפנימית. מסמכי מדיניות בהתחשב בהוראות הרגולציה הקיימות

  אושרו ע"י דירקטוריון החברה והחברה פועלת על פיהם. ,בניהול סיכונים תפעוליים

סקר סיכונים למיפוי הסיכונים התפעוליים, לרבות סיכוני מעילות  החברהשנת הדוח סיימה  במהלך

 תחזקת באופן שוטף את מפת הסיכונים התפעוליים.והונאות. החברה מ

  

לחברה אחראי מניעת מעילות והונאות  ,כחלק ממערך ניהול הסיכונים -מניעת מעילות והונאות 

  הפועל בשיתוף עם מערכי הבקרה וגורמים נוספים.

הכוללת, בין  ערכות למקרה אסוןילחברה תכנית פעולה לה -ערכות למקרה אסוןיתחום הה

 באופן שיפרההחברה  2013. במהלך ועמיתים מבוטחים אודות למידער גיבוי השאר, את

ידי הקמת אתר גיבוי נוסף בארץ (במקום האתר בחו"ל) אשר  עלמשמעותי מוכנותה למקרה אסון 

 זמן בטווחי) Return To Operation( RTO-ו) RPO )Return Point Objectiveאפשר מ

. מענה ניתן להם בחירום נוספים ייחוס תרחישי ברההח אימצה זו להחלטה במקביל. מוגדרים

החברה ביצעה תרגול בנושא התאוששות עסקית אשר כלל ניידות בין אתרי  2014כמו כן במהלך 

  עבודה וכדומה.  

, הוכשר אתר בירושלים לשמירת העותק הנוסף של המידע לצורכי הממונהבהתאם להנחית 

 .התאוששות במקרה של השבתת שני חדרי המחשב

 באופן וצפוי לפעולשוטף בחדר המחשב המרכזי, הציוד יועבר לאתר החדש  אופןהגיבוי מבוצע ב

  .2015במהלך המחצית הראשונה של שוטף 
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 באיומי משמעותית מדרגה בעליית להבחין ניתן האחרונות בשנים - וסייבר מידע אבטחת תחום

  .ותאגידים ממשל גופי, אומיותל תשתיות כנגד ובעולם בארץ מתקפות בוצעו. בעולם הסייבר

, המערכות זמינות. מידע מערכות על רבה במידה נשענת הקבוצה של העסקית הפעילות

 התקדמות עם. תקינה עסקית לפעילות חיוניים הנתונים סודיות על והשמירה הנתונים מהימנות

 של העסקית הבליב חדשות טכנולוגיות שילוב. וללקוחותיה לקבוצה הסיכון רמת עולה הטכנולוגיה

 תקיפות בפני הסיכון רמת את מעלות לקוחותיה ובקרב בקבוצה קצה במערכות גם כמו הקבוצה

  .סייבר

 רשתות, המחשוב מערכות. שונים לתוקפים מטרה מהווה, מוביל פיננסי כארגון החברה

 תחת להיות שימשיכו וסביר תדיר  מותקפים  ולקוחותיה סוכניה, ספקיה, החברה של התקשורת

 פגיעה שמטרתן נוספות וחשיפות "דיוג" התקפות, זדוניות תוכנות, וירוסים, סייבר קפותהת

  .בנתונים פגיעה או גניבה, בשירות

  ומשקיעה משאבים רבים בנושא זה.  הסייבר איומי עם להתמודדותהחברה  נערכת 

  :האיומים, החולשות גורמי הסיכון העיקריים של החברה והקרנות שבניהולה 3.4.5

  קרו: סיכוני מא )א

לרמת התעסוקה השפעה ניכרת על עסקי החברה. להרעה ברמת  -מצב המשק והתעסוקה

התעסוקה, ירידה במספר המועסקים וגידול בשיעור האבטלה ולירידה ברמת השכר למועסק, 

השפעה על היקף המכירות החדשות, שיעור הפדיונות ולפיכך על הכנסות החברה מדמי ניהול. 

ו השלכה על עסקי החברה. מיתון במשק עלול לגרום לירידה בנוסף, למצב המשק בכללות

בשיעור התשואה לעמיתי הקרן והקופות, להשפעה על שיעור התביעות ועל העודף האקטוארי 

של הקרן, לירידה בהכנסות החברה מדמי ניהול ולפיכך לצמצום רווחיותה. למצב המשק 

  והתעסוקה עשויה להיות השפעה על שוק ההון.

חלק ניכר מתיק הנכסים של החברה, הקרנות והקופות, נרשם בהתאם לשווי ההוגן,  -סיכוני שוק

הנקבע עפ"י מחירי גורמי הסיכון השונים בשוקי ההון, הן בארץ והן בעולם, ולא בהתאם לתשואות 

המקוריות שהיו בעת הרכישה. שוקי ההון מתאפיינים בתנודתיות כתוצאה מאירועים פוליטיים, 

ם, בארץ ובעולם. תנודות אלה משפיעות על שינויים במחירי גורמי הסיכון כלכליים, בטחוניי

  השונים בשוקי ההון וכתוצאה על שווי תיק הנכסים של החברה. 

חלק מנכסי הקרנות והקופות מושקעים במתן אשראי לתאגידים וללווים שונים וכן  - סיכוני אשראי

י הביטחונות שהועמדו כדי להשפיע על שווי בפיקדונות. משום כך, יש ביציבות לווים אלו וכן בשוו

האשראי והפיקדונות שניתנו במסגרת תיק הנכסים המוחזקים כנגד ההתחייבויות הפנסיוניות 

 וזכויות העמיתים.

נכסי האשראי מכספי העמיתים, המחושבים עפ"י השווי ההוגן, מושפעים בנוסף גם משינויים 

ההון או מירידה בדירוג האשראי של החייב.  במרווחי האשראי כפי שבאים לידי ביטוי בשוק

בנוסף, החברה חשופה בפעילותה גם לחייבים אחרים כגון מעסיקים ומבוטחים. עליה במקרי 

חדלות הפירעון של עסקים בישראל עשויה להשפיע גם על היקף חובות המעסיקים בגין אי 

בת את החברה לנקיטת העברת תשלומים בגין הפקדות לביטוח פנסיוני עבור עובדיהם, המחיי

  הליכים. 
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נובעים מאי וודאות לגבי המועד בו תידרש הקרן/ הקופה לשלם פנסיות, פדיונות  - סיכוני נזילות

ומעבר עמיתים ביחס להיקף הנכסים הנזילים והמזומנים אשר יהיו זמינים לכך באותה עת 

  והסיכון לירידה בתשואה לעמיתי הקופה כתוצאה מהצורך במימוש מיידי.

  

  סיכונים ענפיים: )ב

קרן פנסיה מקיפה מעניקה כיסויים ביטוחיים (נכות ופטירה) המתייחסים  -סיכונים דמוגרפיים

לסיכוני תוחלת חיים, נכות וכו', וכן משלמת קצבת זקנה. השתנות בגורמי הסיכון (סיכוני תוחלת 

רתם, שינויים חיים, נכות וכו'), בשכיחות האירועים המזכים בפנסיית נכות או שאירים ובחומ

בתוחלת החיים, משפיעים על העודף האקטוארי בקרן הפנסיה המקיפה ויש בכך כדי להשפיע על 

  הצטרפותם של עמיתים חדשים, ועל הזכויות המוקנות לעמיתים הקיימים.

לרמת שימור התיק, המושפעת משיעורי הביטולים ומניוד צבירות, השלכה על  -רמת שימור תיק

  לת ועל הערך הגלום של תיק הפנסיה. רווחיות החברה המנה

 ותתוצאותיה של החברה מושפע -המנוהלים הנכסים ובשווי הפעילות בהיקפי ירידה

 בשווי ומשינויים מנהלת היא אותן הגמל וקופות הפנסיה קרנות של ומהתשואות מהתוצאות

 עלולה, הקרן של הצבירות היקף על והשפעתה בתשואות ירידה לפיכך. אלה נכסים של הכולל

   .החברה פעילות בתוצאות לפגיעה לגרום

עליה ברמת התחרות עלולה לפגוע ברווחיות החברה. בנוסף, כניסת הבנקים  -גידול בתחרותיות

להפצת מוצרים פנסיוניים עלולה להגביר את התחרות בצד פוטנציאל להגדלה בהיקף המכירות 

ת גם בעקבות שינוי רגולציה התחרות בתחום הולכת וגובר וגישה לפלחי אוכלוסיה חדשים.

  המבקשת להגביר את התחרות וגם בשל שינוי בהתנהגות הצרכנים. 

נטיית הציבור לבחור בתחליפי המוצרים או נטיית הציבור שלא לבצע  - שינויים בטעמי הציבור

  הסדר פנסיוני, עשויה להשפיע על הביקוש למוצרי החברה ועל הרווחיות.

ברה כפופה לרגולציה נרחבת בתחומי פעילותה. שינויים בהוראות הח - שינויים ברגולציה וציות 

הדין או הנחיות רגולטריות משפיעות על דמי הניהול הנגבים במוצרים השונים ועל רמת ההוצאות 

של החברה. להוראות הדין, להנחיות ולהסכמים הנוגעים למבנה החיסכון במשק ובעיקר לגבי 

סוי שלו, השפעות על שינויים בהיקף הפעילות של הענף החיסכון הפנסיוני, לרבות השלכות המי

ועל מידת התחליפיות בין המוצרים השונים, לרבות אפשרויות הניוד ביניהם. כתוצאה, להוראות 

  אלו השפעות הן על סך הנכסים המנוהלים בקרנות ובקופות והן על המכירות החדשות העתידיות. 

ג, עלולה לגרור סנקציות, בין היתר, שלילת רגולטוריות, לרבות בשוג בדרישות עמידה אי

  רישיונות והיתרים וקנסות כספיים כלפי החברה, ויכולה להוות בסיס לתביעות נגדה.
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  סיכונים מיוחדים לחברה )ג

החברה, הקרנות והקופות שבניהולה  -תקדימים וסמכויות הממונה למתן הכרעות עקרוניות

ביעות ייצוגיות הן המוגשות כנגד גופים אחרים בענף והן חשופות להחלטות שיפוטיות, לרבות בת

כנגדה, והן להכרעות מעין שיפוטיות הניתנות על ידי הממונה במסגרת סמכויותיו לדון בתלונות 

מבוטחים ו/או לערוך ביקורת המהוות תקדים משפטי מחייב ביחס לפעילות החברה, המשפיעות 

ו/או נשיאה בעלויות שלא היו צפויות בעת  על פעילות החברה באופן של שינויי החבויות

  ההתקשרות.  

החברה, הקרנות והקופות שבניהולה, הינם צד להליכים משפטיים, ובכללן  - הליכים משפטיים

תובענות ייצוגיות, והכרעות של הממונה במסגרת סמכויותיו לטפל בתלונות ו/או לערוך ביקורות, 

ם ו/או לטיפול החברה בתכניות הפנסיה / גמל אשר עלולים להביא לחיובים בסכומים מהותיי

  באופן שונה מזה שנהגה החברה בעבר, לרבות להטיל עליה עיצומים כספיים. 

החברה, הקרנות והקופות שבניהולה פועלות בהיקפים גדולים בתחומים  -סיכונים תפעוליים

ונים תפעוליים שונים כגון השקעות, אקטואריה, ניהול זכויות ועוד, החושפים את החברה לסיכ

כגון: טעויות, תקלות במערכות המחשוב, הונאות, פשעי מחשב לרבות חדירה בלתי מורשית 

למערכות המידע. לחברה מספר כלים להתמודדות עם חלק מסיכונים אלה והיא פועלת ליישום 

 ניתןהטעויות התפעוליות הייחודיות לפעילות החברה  במסגרת הוראות הממונה בנושאים אלה.

  :הבאים העיקריים לסיכונים החשיפה את תלמנו
 לטעויות אקטואריות השלכה על עתודות הקרן. )א
במערכות המיכון של החברה. לפיכך, לאיכות  הקרןקיימת תלות גבוהה של פעילות  )ב

מחשב ובהם חדירה בלתי מורשית למערכות  פשעיהמערכות, כשלים מיכוניים/מקצועיים, 
גיבוי והיכולת להתאוששות ורציפות עסקית במקרה , אפשרות וסייבר המידע, אבטחת מידע

 אסון, השלכה ניכרת על פעילות החברה. 
 פעולותיהם במהלך עבורה הפועלים שלישיים צדדים של/או ו עובדיה של כשלים או רשלנות )ג

 .חברהה כנגד מהותיים בהיקפים תביעות לגרור העלולות זדון פעולות בגין וכן
הקרן או או צדדים שלישיים הפועלים עבור  העמיתיםה, מרמה והונאה מצד עובדי פעולות )ד

  עמה.

מוניטין החברה ושמה הטוב מהווים גורם חשוב בהתקשרות החברה עם לקוחות חדשים  -מוניטין

  ושמירה על לקוחות קיימים. לפגיעה בשמה הטוב של החברה עלולה להיות השפעה על עסקיה.

  

  מידת השפעתם של גורמי הסיכון  3.4.6

ת מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל תוך הבחנה בין סיכוני החברה לסיכוני קרנות הפנסיה בטבלאות הבאו

פי טיבם, סיכוני מקרה, סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים, אשר דורגו, בהתאם -לבין קופות הגמל, על

  ה.  השפעה גדולה, בינונית וקטנ -פי השפעתם על עסקי החברה בכללותה-להערכות הנהלת החברה, על
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  מידת השפעתם של גורמי הסיכון על החברה המנהלת

  

  

 

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על גורמי סיכון
 פעילות החברה המנהלת 

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה  

   √ מצב המשק והתעסוקה סיכוני מאקרו

  √  סיכוני שוק 

 √   סיכוני אשראי  

 √   סיכוני נזילות 

 √   סיכונים דמוגרפיים סיכונים ענפיים

   √ רמת שימור תיק 

   √ ירידה בהיקפי פעילות 

   √ גידול בתחרותיות 

  √  טעמי הציבור 

   √ שינויים ברגולציה  

    √  אבטחת מידע וסייבר 

סיכונים מיוחדים 

 לחברה

תקדימים ופסיקה  

 משפטית  

√   

  √  סיכונים תפעוליים 

  √  מוניטין 

  √   סיכוני ציות 
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  מידת השפעתם של גורמי הסיכון על קרנות הפנסיה

  

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על זכויות  גורמי סיכון 
 העמיתים  בקרנות

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה  

  √  מצב המשק והתעסוקה סיכוני מאקרו

   √ סיכוני שוק 

   √ סיכוני אשראי  

 √   סיכוני נזילות 

  √  סיכוני חיתום סיכונים ענפיים

   √   אירוע רב נפגעים 

   √ שינויים ברגולציה  

סיכונים מיוחדים 
 לקרנות

    

 √   סיכונים תפעוליים 

   √   תקדימים משפטיים 

  

  

  מידת השפעתם של גורמי הסיכון על קופות הגמל

 סיכון על זכויות העמיתים בקופות מידת ההשפעה של גורם ה גורמי סיכון 

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה   

  √ מצב המשק  סיכוני מאקרו

   √  סיכוני שוק 

   √  סיכוני אשראי  

  √    סיכוני נזילות  

      סיכונים ענפיים

  √   שינויים ברגולציה  

סיכונים מיוחדים 
 לקופות

     

  √    סיכונים תפעוליים 

   √   תקדימים משפטיים 
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  הערכת הדירקטוריון  3.4.7

לצרף חוות דעת של  נדרשת החברה המנהלת, ביטוח וחיסכון  וןההשוק  ממונהבהתאם להוראות ה

  הדירקטוריון באשר לאיכות ניהול הסיכונים. דירקטוריון החברה קבע כדלהלן:

ל הסיכונים השונים אליהם חשופה תחום ניהול הסיכונים בחברה פועל לקידום והרחבת הכלים לניהו

  . גולציה והצרכים העסקיים של החברהוהבקרה עליהם, וזאת תוך עמידה בדרישות הר חברהה

ובהתאם לדרישות  הינה סבירה בנסיבות העניין בחברההדירקטוריון איכות ניהול הסיכונים  פיכך, לדעתל

 שנקבעו בהוראות הרגולציה.

  חיתום 3.5

נעשית במרבית המקרים ללא חיתום רפואי. בתקנון קרן הפנסיה קבועה קבלת עמיתים לקרן הפנסיה 

חודשים במסגרתה אין זכאות לפנסיית נכות או  60תקופת אכשרה לתשלום פנסיית נכות ושאירים בת 

שאירים ככל שהאירוע המזכה אירע במהלך תקופת האכשרה והוא נובע ממחלה תאונה או מום שאירעו 

ה לקרן. החברה עורכת חיתום רפואי המתבצע בגין עמית בודד או בגין עמית לפני מועד הצטרפות לאחרונ

הנמנה על קבוצות שמספרן נמוך מחמישה עמיתים כתנאי להצטרפות של עמית לקרן, חידוש תשלומים של 

מהמסלול החל עליו.  50%-עמית לקרן או בחירה במסלול פנסיה המגדיל את הכיסוי הביטוחי בלמעלה מ

קרן הפנסיה, רשאית החברה לקבוע התניות נוספות מעבר לאלה הקבועות בתקנות הקרן, בהתאם לתקנון 

   בהתאם לתוצאות החיתום, כתנאי להצטרפות או לזכאות לתשלום פנסיית נכות או שאירים, לפי העניין.

 

 בקרנות הפנסיה ביטוח משנה 3.6

של סקירת ההנהלה ל 6ביאור ראה מקפת אישית מגדל  הפנסיה ןביטוח המשנה של קרפרטים בדבר ל

 של סקירת ההנהלהל 6ביטוח המשנה של קרן הפנסיה מקפת משלימה ראה ביאור לפרטים בדבר  .הקרן

  .הקרן

   השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 4

  .ות בהון המניות של החברההשקע ובשלוש השנים האחרונות לא בוצע

  חלוקת דיבידנדים   5

  בידנדים.לא חילקה החברה די 2012-2014בשנים  5.1

ה הינן בהתאם לחוק החברות ובהתאם יאשר חלות על החברה בחלוקת דיבידנד לבעלי מניות מגבלותה 5.2

מגדל  - בדוחות הכספיים של החברה המנהלת 10ביאור ראה הקבועות בתקנות ההון העצמי, בלות למג

 . מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

  האמור.  ביאורגם הראה לתקנות ההון, חברה בהתאם מהלפירוט בדבר ההון העצמי הנדרש 
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  פרק ב': מידע אחר  

  ובסביבתה העסקיתחברה המגמות, אירועים והתפתחויות בפעילות  6

 סביבה מקרו כלכלית  6.1

, שיש להם חברההלהלן תיאור תמציתי של מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של 
  .2חברההאו צפויה להיות להם השפעה על 

 תחויות במשק ובתעסוקה התפ 6.1.1

פועלת במסגרת המשק הישראלי אשר מצבו הכלכלי, הפוליטי והביטחוני משליך על  חברהה

מכירותיה בתחומים שונים, על היקף תביעות הביטוח ועל עלויות שונות הכרוכות בתפעולה. לרמת 

  החיסכון לטווח ארוך. בעיקר על היקף התעסוקה והשכר השפעה

הוסיפה הפעילות העולמית להיות ממותנת, תוך התגברות  2014נת בש -  הסביבה העולמית

המשק האמריקאי מתאושש, אך כלכלת יפן שקועה  -בשונות בין המדינות. במדינות המפותחות 

במיתון ואירופה נמצאת על ספו. במדינות המתפתחות קצבי הצמיחה נמוכים מבעבר, על רקע 

  ביקושים עולמיים נמוכים ושינויים מבניים. 

המדיניות המוניטרית העולמית נותרה מרחיבה מאוד. הבנק המרכזי האמריקאי סיים את ההרחבה 

הכמותית, אך התחייב להותיר את הריבית ברמתה הנמוכה למשך זמן מה, ואילו הבנק המרכזי 

  האירופי הוסיף להגדיל את עוצמת ההרחבה המוניטרית. 

בפעילות המשק. ברבעון השלישי של  נמשכה הצמיחה המתונה 2014בשנת  -  המשק הישראלי

השנה הצמיחה אף הגיעה לרמה אפסית כמעט בעקבות מבצע "צוק איתן", אך ברבעון הרביעי של 

השנה חלה התאוששות בנתוני הצמיחה. קצב הצמיחה המתון בא לידי ביטוי בכך שההשקעות 

שך הצמיחה של בנכסים קבועים המשיכו לקטון, אך מנגד הצריכה הפרטית הוסיפה לתמוך בהמ

  התוצר. ביצוא הסחורות והשירותים נרשמה עליה מתונה בלבד.

, בשנת הדוח עלה התוצר המקומי 2014על פי אומדן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 

בשנת  3.0%-ועלייה של כ 2013בשנת  3.2%- , לאחר עלייה של כ2.8%הגולמי בשיעור של כ 

 2013בשנת  1.3%-, לאחר עלייה של כ2014בשנת  0.8%-. בתוצר לנפש חלה עלייה של כ2012

-, לאחר עלייה של כ2.7%- בכ 2014. התמ"ג העסקי עלה בשנת 2012בשנת  1.1%-ועלייה של כ

  . 2012בשנת  2.9%-ועלייה של כ 2013בשנת  3.4%

בהוצאה לצריכה פרטית (לעומת  4.0%-משתקפת על ידי עלייה של כ 2014העלייה בתמ"ג בשנת 

(לעומת עלייה של  4.2%- ), עלייה בהוצאה לצריכה ציבורית של כ2013בשנת  3.3%-ל כעלייה ש

בשנת  1.5%-(לעומת עלייה של כ 1.3%-) ועלייה ביצוא סחורות ושירותים של כ2013בשנת  3.5%

 1.1%-בהשקעות בנכסים קבועים (לעומת עלייה של כ 2.5%-). מנגד נרשמה ירידה של כ2013

  ). 2013בשנת 

- בשיעור של כ 2014ההתפתחות לפי רבעונים מראה, כי התמ"ג עלה ברבעון הרביעי של ניתוח 

ברבעון השני  1.7%- ברבעון השלישי, עלייה של כ 0.2%בחישוב שנתי, לאחר עלייה של  6.8%

  .  2014ברבעון הראשון של  3.0%ועלייה של כ 

- אשר הסתכמה בכ נרשמה ירידה מתונה בשיעור האבטלה, 2014במהלך שנת  - שוק העבודה

. במקביל חלה עלייה מתונה בשיעור 2013בממוצע בשנת  6.2%-בממוצע לעומת כ 5.9%

  ההשתתפות בכוח העבודה.

בשכר הריאלי הממוצע לעומת  1.5%-, נרשמה עלייה של כ2014דצמבר  -כמו כן, בחודשים ינואר

  , במקביל לעלייה במספר המשרות הממוצע.2013ממוצע שנת 

                                                      
 .פרסומי בנק ישראל ועל פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעל מבוססת, בין היתר, הסקירה    2
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 שוק ההון

, משקיעות חלק ניכר מתיק הנכסים שלהן בשוק והחברה המנהלתקופות הגמל ,ת הפנסיה קרנו

ההון. לתשואות בשוק ההון באפיקים השונים, השלכה מהותית, הן על התשואה המושגת עבור 

  חברה.והן על רווחי ה חברהלקוחות ה

  . נרשמה מגמה חיובית במרבית השווקים הפיננסיים בעולם ובארץ 2014במהלך שנת 

  באפיקי ההשקעה העיקריים והשלכותיהן: 2014להלן מגמות עיקריות בשנת 

לפי מדד  0.2%- לפי מדד ידוע ובכ 0.1%-ירד מדד המחירים לצרכן בכ 2014בשנת  - אינפלציה

 0.1% -לפי מדד ידוע ועלה בכ 0.2%- בגין. ברבעון הרביעי של השנה מדד המחירים לצרכן ירד בכ

  לפי מדד בגין.

בחודש  1.0%, לעומת 0.25%-הסתכמה ב 2014ריבית המוניטרית לחודש דצמבר ה -  ריבית

. הורדת הריבית על ידי בנק ישראל, חלה על רקע הפעילות העולמית והמקומית 2013דצמבר 

  הממותנת והירידה בתחזיות האינפלציה. 

יפיות , לעומת צ0.6%-החודשים הבאים) ירדו לכ 12- הציפיות לאינפלציה  (ל 2014בסוף שנת 

 2014. כתוצאה, הריבית הריאלית בסוף שנת 2013בסוף שנת  1.7%-לאינפלציה בשיעור של כ

  .2013בסוף שנת  0.7%- , לעומת ריבית ריאלית שלילית של כ0.4%הייתה שלילית בשיעור של כ 

, חלו ירידות בתשואות לפדיון של אגרות החוב הלא צמודות 2014בשנת  -  ממשלתיות אגרות חוב

ווחים. בתשואות לפדיון של אגרות החוב הצמודות חלו עליות בתשואות לפדיון בטווח הקצר בכל הט

והבינוני לעומת ירידה בטווח הארוך. הירידה בתשואות לפדיון חלה על רקע הורדת הריבית על ידי 

  בנק ישראל וכן על רקע הירידה בתשואות לפדיון בארה"ב ובגוש האירו. 

מה יציבות יחסית בתשואות לפדיון של אגרות החוב הלא צמודות, ברבעון הרביעי של השנה נרש

לעומת עליה בתשואות לפדיון של האג"ח הצמודות, בעיקר בטווח הקצר והבינוני, זאת על רקע 

  הירידה בציפיות האינפלציה.

-כתוצאה, מתחילת השנה הניבו האג"ח השקליות בריבית קבועה תשואה ריאלית ממוצעת של כ

  .5.9%-צמודות הניבו תשואה ריאלית ממוצעת של כוהאג"ח ה 8.4%

 0.5%-ברבעון הרביעי של השנה הניבו האג"ח השקליות בריבית קבועה תשואה ריאלית של כ

  .0.5%והאג"ח הצמודות הניבו תשואה ריאלית שלילית של כ 

 לאחר ירידה בתשואות לפדיון של האג"ח הקונצרניות במחצית הראשונה – אגרות חוב קונצרניות

, אשר חלה במקביל לירידה בתשואות לפדיון של האג"ח הממשלתיות, ברבעון 2014של שנת 

הרביעי של השנה חלה עליה בתשואות לפדיון של האג"ח הקונצרניות בעיקר בשל עליה בפערי 

  התשואות בין האג"ח הקונצרני לאג"ח הממשלתי . 

וברבעון הרביעי  1.6%ריאלית בכ , מדד האג"ח הקונצרניות עלה 2014כתוצאה, בסיכומה של שנת 

  .2.4%-של השנה ירד ריאלית בכ

שינויי הריבית והאינפלציה הצפויה, כאמור, גרמו לשינויים בתשואות הגלומות בתיקי הנכסים 

  .דמי הניהול של החברה המנהלת, מהן נגזרים בקרנות הפנסיה וקופות הגמלהפיננסיים 

ת העתידיות בעת מיחזור הנכסים כנגד לרמת הריביות הנמוכה השפעה להקטנת התשואו

העתידית , כמו גם להקטנת התשואה הפנסיה והגמלההתחייבויות ולהקטנת הערך הגלום של תיק 

סעיף של כספי העמיתים. לגבי השפעת הריבית על הגדלת הגרעון האקטוארי בקרנות הפנסיה, ראה 

 1.3.3.  
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נרשמה מגמה מעורבת בשוק המניות המקומי, תוך עליות במדד  2014בשנת  - ות (שוק מקומי)מני

המעו"ף, אשר נרשמו על אף ההרעה במצב הבטחוני ברבעון השלישי בעקבות מבצע "צוק איתן" ועל 

  אף חוסר הוודאות הפוליטית שנוצר לקראת סוף השנה.

עלה ריאלית בשיעור  25, מדד ת"א 6.9%- כעלה ריאלית ב 100, מדד ת"א 2014בסיכומה של שנת 

  . 7.5%-ומדד יתר המניות ירד ריאלית בכ 9.7%-ירד ריאלית בכ 75, מדד ת"א 10.3%-של כ

- עלה ריאלית בכ 25, מדד ת"א 1.1%-ירד ריאלית בכ 100ברבעון הרביעי של השנה, מדד ת"א 

  .10.8%-ית בכומדד יתר המניות ירד ריאל 9.7%- ירד ריאלית בכ 75, מדד ת"א 0.6%

המדדים בעולם נסחרו ברובם בעליות שערים, בהובלת  2014במהלך שנת  -  מניות (שווקי חו"ל)

  שוק המניות האמריקאי, וזאת על רקע צעדי הרחבה מוניטרית בשווקים המובילים בעולם. 

כולל השפעת  14.4%( 2.1%רשם תשואה נומינלית של כ  MSCI, מדד המניות העולמי 2014בשנת 

כולל השפעת שער החליפין) ומדד  32.2%( 17.9%עלה ב  NASDAQ 100-ר החליפין), מדד השע

  כולל השפעת שער החליפין).  20.5%( 7.5%-רשם תשואה נומינלית של כ DOW JONES-ה

רשם תשואה נומינלית אפסית  MSCI, מדד המניות העולמי 2014במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

 NASDAQכולל השפעת שער החליפין), כאשר מדד ה  5.4%-ת של כ(תשואה נומינלי 0.1%של כ 

 DOW-כולל השפעת שער החליפין), ומדד ה 10.1%-(עלייה של כ 4.6%עלה נומינלית בכ  100

JONES כולל השפעת שער החליפין).  10.1%-(תשואה נומינלית של כ 4.6%-עלה נומינלית בכ  

ניכר בשער החליפין של השקל מול הדולר, על  , חל פיחות2014במחצית השנייה של שנת  - מט"ח

רקע התחזקות הדולר בעולם, וכן על רקע הורדת הריבית המוניטרית על ידי בנק ישראל, רכישות 

  המט"ח שבוצעו על ידי בנק ישראל והביקוש למט"ח מצד משקיעים מוסדיים.

, מול האירו התחזק 10.8%-, השקל נחלש מול הדולר בשיעור נומינלי של כ2014בסיכומה של שנת 

, ומול היין התחזק בשיעור של 5.3%-, מול הלירה שטרלינג נחלש בשיעור של כ1.3%-בשיעור של כ

  . 1.7%-כ

בשנויים הנ"ל כלולים שנויים בשערי החליפין שאירעו ברבעון הרביעי כדלקמן: השקל נחלש מול 

, מול הלירה 1.5%-ל כ, מול האירו נחלש השקל בשיעור ש5.0%- הדולר בשיעור נומינלי של כ

  .3.5%-, ומול היין התחזק בשיעור של כ1.4%-שטרלינג נחלש בשיעור של כ
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  התפתחויות בסביבה הכלכלית לאחר תאריך המאזן 6.1.2

 לאחר תאריך המאזן ועד סמוך למועד פרסום הדוח, נרשמה עליה בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם. 

. בנק 1.6%ירד בשיעור מצטבר של  2015שי ינואר ופברואר בארץ, מדד המחירים לצרכן בגין חוד

, ובתשואות הגלומות 0.1%-ל 0.15%- ב 2015ישראל הפחית את הרבית המוניטרית לחודש מרס 

  באגרות החוב הממשלתיות חלה ירידה נכרת.

 החללרדת לרמות שפל, הבנק המרכזי האירופי  המשיכההעיקריים בעולם האינפלציה  במשקים

מוניטרית. תשואות  הרחבהבנקים מרכזיים נוספים נקטו בצעדי  וכןהרחבה כמותית, תכנית לב

האג"ח הממשלתיות הגיעו במרבית המדינות העיקריות לשפל חדש, על רקע המשך ההרחבות 

  בארה"ב נמשכת אי הוודאות לגבי מועד תחילת העלאת הריבית. המוניטריות והצמיחה הנמוכה.

, 3.2%התמ"ג צפוי לצמוח בשיעור של  2015, בשנת 2015דש מרץ פי הערכות בנק ישראל מחו על

- ן, על תחזיות של מוסדות ביהיתר בין, מתבססות האמורות ההערכות. 2014בשנת  2.8%לעומת 

 בקצב כי אם, 2015 בשנת ישתפר המפותחים במשקים התוצר של הצמיחה קצבלאומיים לפיהן 

 צפויה"ב בארה ואילו, יחסית חולשה צפויה וביפןפה : באירוהשונות המדינות בין שונות ותוך מתון

  גם האצה בקצב הגידול של הסחר העולמי. 2015-. כמו כן צפויה ביותר גבוהה צמיחה

 

  

  

הערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד המבוססת על הערכות והנחות החברה נכון למועד פרסום 

ח זה לרבות ההתפתחויות הכלכליות דוח זה ביחס להשפעת הגורמים החיצונים המתוארים בדו

והגלובליות, שינויים בתנאי השוק הישראלי ושינויים בגורמי סיכון המתוארים בדוח זה. אין כל ודאות כי 

הערכות החברה ביחס להשפעותיהם על פעילות החברה ועסקיה תתממשנה לרבות דרכי הפעולה 

ח. הערכות אלה עשויות שלא להתממש שבהם יבחרו הגופים הפועלים בשוק נכון למועד פרסום הדו"

ידה במועד -במקרה של שינוי בהנחות או במקרה של התנהגות השוק באופן שונה מזה המוערך על

    פרסום דוח זה.
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  (תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי הפעילות)  'גפרק 

גמל שונות שאינן  של החברה, ניהול קרנות הפנסיה וניהול קופותהואיל וקיימת השקה בין שני תחומי העיסוק 

הפעילות והשינויים  בקשר עם מבנה תחומי 8 - ו 7 בסעיפים קופות גמל משלמות לקצבה, התיאור המובא להלן 

באופן משותף לשני  הדוח לרבות חקיקה ורגולציה מובאים שחלו בשנת שחלו בהם וכן השינויים הנוספים

בקשר עם קיצור הדוחות הכספיים כפי שהוזכר  2013בפברואר  18כן בהתאם למכתב הממונה מיום ו התחומים

  . במבוא לדוח זה לעיל

 

  מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו:  .7

 סכון הפנסיוני במדינת ישראל ימבנה הח 7.1

    את תחום החיסכון הפנסיוני במדינת ישראל נהוג לחלק לשלושה רבדים:  7.1.1

  

, 1995-בבסיסו של רובד זה נמצא חוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה - ן הממלכתירובד החיסכו .א

במסגרתו מעניקה המדינה, באמצעות המוסד לביטוח לאומי, זכאות לכל תושב מדינת ישראל לקצבה 

בגיל זקנה או לקצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה (קצבת נכות כללית/ קצבת נכות 

ל המבוטח. קצבאות הזקנה, הנכות או השארים שברובד זה הן בסיסיות מעבודה) או קצבה לשאיריו ש

 ואין בהן כשלעצמן להוות תחליף מספק לרמת הכנסה מעבודה. 

  

רובד זה הינו תחום פעילותה של החברה. החיסכון  - רובד החיסכון ארוך הטווח בגופים מוסדיים .ב

ופות ביטוח המנוהלות על ידי חברת ברובד זה נעשה בקרנות פנסיה, קופות גמל לסוגיהן (לרבות בק

ביטוח). המדינה מעוניינת לעודד את החיסכון הפנסיוני לקצבה, וזאת בין היתר בהנפקת אג"ח 

מיועדות לחלק מהמוצרים הפנסיונים, מתן הטבות מס לחוסכים במוצר הפנסיוני, הוראות שונות בדיני 

וצרים אלה. מטרת החיסכון בקרן עבודה, ואלה מהווים שיקול מרכזי בבחירתם של הלקוחות במ

הפנסיה שהיא קופת גמל לקצבה, הנה למטרת קבלת קצבה חודשית בקרות אירוע מזכה (גיל פרישה, 

לחוק קופות הגמל נקבע כי קופות הגמל לתגמולים ולפיצויים  3נכות או פטירה). במסגרת תיקון מס' 

פכו ל"קופות גמל לקצבה שאינן יה -שמהן ניתן היה למשוך את הסכום הצבור במשיכה חד פעמית

רק כקצבה וזאת מקופת גמל למשוך משלמות" ושאת הסכומים שנצברו בהן יהא רשאי העמית 

המשלמת קצבה (קרן פנסיה), אליה יועברו הסכומים שנצברו בקופת הגמל לקצבה שאינה משלמת 

כום מהוון קצבה בעת האירוע המזכה. כמו כן, נקבעו כללים המתירים משיכת חלק מהסכום כס

 (משיכה חד פעמית) בכפוף לצבירת קצבה מינימלית. 

  

רובד זה הינו הרובד השיורי, והוא משקף את נכסיו האישיים  -רובד החיסכון העצמאי/ ההון העצמי .ג

של כל תושב. כלומר מקורותיו העצמאיים של כל תושב, נכסים פיננסים או אחרים הקיימים לכל תושב, 

 אותו או את שאריו בגיל זקנה או במקרה נכות או פטירה.ככל שקיימים, אשר ישמשו 



 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ   2014דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 

46 

 

 

  מוצרים ושירותים 7.2

  כללי 7.2.1

וכן בכיסויים ביטוחיים של  החיסכון לטווח ארוך מתמקד בעיקר בחיסכון לתקופת הפרישה ("החיסכון") תחום

  . )("הסיכון" או "הריסק" ואריכות חיים אובדן כושר עבודה, סיכונים שונים כגון מוות, נכות

קרנות פנסיה וקופות גמל לסוגיהן, לרבות קרנות  - החיסכון לטווח ארוך  כל ענפי תחוםעוסקת ב חברהה

  .3השתלמות

זוכה לעידוד מצד רשויות המדינה, בעיקר בדרך של תמריצים מיסויים,  פנסיה וגמלפעילות החיסכון במסגרת 

יית חובה), הנפקת אג"ח מיועדות וכו', ואלה הוראות שונות בדיני עבודה (לרבות חיוב מעסיקים להפריש לפנס

  מהווים שיקול מרכזי בבחירתם של הלקוחות במוצרי התחום. 

פקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה מגדירות גם את שיעורי ההפרשות של העובדים, המעסיקים ומבוטחים 

 לחיסכוןהמס הניתנות  הטבות ואתבמעמד עצמאיים לקופות גמל, לרבות תכניות ביטוח המוכרות כקופת גמל 

  . התחום מוצרי על גם משפיעים המס במשטר החלים שינויים. משיכתם תנאי לרבות הפנסיוני

 הממונההינו  חברההתחום מאופיין בהסדרה רגולטורית ענפה ופיקוח הדוק. הגוף העיקרי המפקח על פעילות ה

יינים בשינויים ניכרים ותכופים, ההסדרים התחיקתיים בתחום זה מתאפ .הביטוח על/המפקח ההון שוק על

שאינם מבוצעים במהלך אחד, המשפיעים על התחום, אשר עיקרם נקיטת צעדים לשכלול השוק, העלאת 

  המודעות הצרכנית והגברת התחרות בתחום. 

להלן, (ג)  7.2.4 , כמתואר בסעיף2013הרפורמה במקדמי הקצבה שנכנסה לתוקף החל מחודש ינואר 

להלן, וכן ההסדרים הרגולטריים העיקריים המתוארים בפרק  ) ד( 7.2.4ל, כמתואר בסעיף הרפורמה בדמי ניהו

, שתוצאתם בין היתר, שינוי מהותי בתמהיל המוצרים חיסכון לטווח ארוך זה, חוללו שינויים מהותיים בתחום

במשקל  הנמכרים בתחום, תוך עלייה ניכרת במשקל המכירות החדשות של קרנות הפנסיה, וירידה ניכרת

המכירות החדשות של ביטוחי החיים. מוצר הפנסיה מתעצם בהשוואה לביטוח המנהלים, ובמקביל חלה האצה 

  . פנסיה והגמלנוספת בתחרות על דמי הניהול של מוצרי ה

כנגד ומות בתיקי הנכסים העומדים ירידה בתשואות הגל עםבשנים האחרונות  ענף הפנסיה מתמודד בנוסף

  . 1.3.3  סעיף ראה, במשק הריבית בעקום ה, עקב ירידהיתר בין, נסיהענף הפהתחייבויות 

  מאפיינים עיקריים 7.2.2

הפנסיה הינן  קרנות 2005. החל משנת , ואלו מעוגנים בתקנוןמשלבות כיסוי של ריסק וחיסכון הפנסיה תכניות

ה בה מרכיב החיסכון לפנסיית הזיקנה נצבר מתוך דמי הגמולים המופקדים מסוג תשואה, דהיינו, קרן פנסי

בקרן, אשר מהם מנוכים דמי ניהול ועלות הסיכון (לקצבת נכות ושארים), תוך התאמת יתרת הזכאות הצבורה 

  לתשואת הקרן על השקעותיה (בניכוי הוצאות ודמי ניהול) ולמנגנון איזון אקטוארי. 

וצר חיסכון, הן לטווח הארוך והן לטווח הקצר (קרנות השתלמות), בתקנון, ללא כיסוי מציעות מ - 4קופות גמל

 סעיף ראה, חברות מנהלות של קופות גמל, רשאיות להציע כיסויים ביטוחיים, 2013ביטוחי לסיכון. החל מינואר 

   .להלן (ח) 7.2.4

  

  

  

                                                      
  יש לראות בקרן ההשתלמות חיסכון לטווח הבינוני לפני גיל פרישה.    3
קופת  שהינההמונח קופת גמל אינו כולל תכנית ביטוח המוכרת כקופת גמל (קופת ביטוח) או קרן פנסיה לענין זה מובהר כי    4

  .גמל לקצבה
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בדילים הבאים בין המוצרים קריים המניתן למנות את המאפיינים העי - מבדילים מאפיינים עיקריים 7.2.3
חברה מנוהל בע"י החברה (קרנות פנסיה וקופות גמל) בהשוואה למוצר שלישי שאיננו  מנוהליםה השונים

  אך מהווה מוצר תחליפי למוצריה.

  

  גמל קופות  פנסיה קרנות  חיים ביטוח  

 סוג

  ההתקשרות
  תקנון  תקנון  חוזה (פוליסת ביטוח)

ניתן לשינוי   ניתן לשינוי מעת לעת.  החוזה מוגבלת. יכולת השינוי של תנאי  
  מעת לעת.

חברת הביטוח נוטלת על עצמה, בדרך כלל,   
 עלשלם את תגמולי הביטוח בקרות אירו

שינויים אקסוגניים,  הסיכון, גם אם חלו
במועד לטובה או לרעה, שלא נלקחו בחשבון 

עלייה בתוחלת ההתקשרות לרבות סיכון של 
סיכון זה נכלל במקדם , במידה והחיים

  ההמרה בתכנית.

למגבלות הנוגעות לשיווק פוליסות ביטוח 
חיים עם מקדם המרה/קצבה מובטח, החל 

  להלן.  (ג)  7.2.4, ראה סעיף 2013משנת 

סוג של ביטוח הדדי בין 
 ,העמיתים. הנחות אקטואריות

המהוות בסיס לזכויות 
עת לעת נבחנות מ, העמיתים

חל אם בהתאם למצב בפועל. 
 בהן שינוי, לטובה או לרעה,

 והפנסיונרים זכויות העמיתים
מושפעות משינויים אלה, והם 

נושאים במשותף בכל עודף או 
  .גרעון אקטוארי של הקרן

   

גמישות בבחירת המוטבים וחלקם של   
  מוטבים.

    קבועה בתקנון. השאירים מיהות

 הנפקת
"ח אג

  מיועדות

, תכניות הביטוח 1992 משנת החל
עות, אינן מבטיחות תשואה, כספי המוצ

החיסכון מושקעים בהשקעות חופשיות 
ויתרת החיסכון המצטבר תלויה בתוצאות 

תכנית ("שמניבות ההשקעות של המבטח 
או  או "משתפות ברווחים" "משתף

 תלוי ביטוח"תכניות תלויות תשואה" או "

לתוכניות ביטוח חדשות הנמכרות . )"תשואה
  .אג"ח מיועדותלא מונפקות  מאותו מועד

לחברות הביטוח הונפקו  - 1990 שנת עד
אגרות חוב ממשלתיות מיועדות (אג"ח ח"ץ) 

  שהבטיחו הצמדה למדד בתוספת ריבית.

ביטוח החיים מרבית תכניות בהתאם 
מבטיחות שנמכרו עד אותו מועד היו תכניות 

, תשואה (צמודות למדד בתוספת ריבית)
 כאשר חברת הביטוח השקיעה את מרבית
העתודות באג"ח ח"ץ ואת יתרת העתודות 

בהשקעות חופשיות בהתאם למגבלות 
הקבועות בהסדרים התחיקתיים. תכניות 

לא " או "מבטיחות תשואהתיקראנה "אלה 
בפוליסות אלה לא הוגדרו דמי   "משתף

ניהול מהצבירה וחברת הביטוח נהנית 
מהפער שנוצר בין התחייבויותיה כלפי 

 בפוליסות הביטוחכפי שנקבעו המבוטחים 
ובין הרווחים מהשקעותיה (הן מההשקעות 

 החופשיות והן בהשקעות באג"ח ח"ץ)
  . ")המרווח הפיננסי" ו/או "המרווח("

, לאחר צמצום הדרגתי במהלך 1992בשנת 
השנתיים שקדמו, הופסקו לחלוטין הנפקת 

  . 5אג"ח מיועדות לתכניות ביטוח חדשות

 פנסיה קרןפנסיה חדשה  קרן
 פנסיה קרן שאיננה חדשה
"ח לאג זכאית, משלימה כללית

 2004משנת  החל. מיועדות
זכאותה של קרן זו לאג"ח שיעור 

  מנכסיה.  30% מיועדות הינה

הריבית האפקטיבית  שיעור
אלה  מיועדותבאג"ח  מובטחתה

(בנוסף להפרשי  4.86%הינה 
  הצמדה). 

 פנסיה בקרן ההפקדה תקרת
 מוגבלת משלימה שאינה חדשה

 השכר שניים מפי 20.5%-ל
   במשק הממוצע

קרן פנסיה חדשה כללית 
"ח לאג זכאית איננה -משלימה 

  .ועדותימ

(סגורה  ותיקה פנסיה רןק

  -לעמיתים חדשים) 

קרן פנסיה ותיקה זכאית לאג"ח 
, 2004מיועדות. החל משנת 

שיעור הזכאות לאג"ח מיועדות 
מנכסיה. שיעור  30%הינו 

הריבית האפקטיבית הינו 
מה לקרן פנסיה חדשה בדו

  שאינה משלימה.

קרן פנסיה ותיקה מאוזנת 
זכאית אף לכרית בטחון, 

בתנאים מסוימים בהתאם 
  לקבוע בהסדרים התחיקתיים. 

מאמצע שנות 
לקופות  80-ה

גמל לא 
מונפקות אג"ח 

   .6מיועדות

  

  

  

  

                                                      
פי תנאי תכנית הביטוח -ממשיכה המדינה להנפיק אג"ח מיועדות גם בגין הכספים שעל ,בגין התכניות שנמכרו עד אותו מועד   5

 .בפוליסות אלו לאחר השינוי םניתן להפקיד
 .מבטיחות תשואה קופות גמל ותיקות מספרלמעט לעמיתים ותיקים ב   6



 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ   2014דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 

48 

 

  מגמות ושינויים עיקריים בתחום  7.2.4

אחרונות שינויים מקיפים, וזאת, בין היתר, לאור המדיניות הממשלתית בשנים ה העברפעילות חיסכון ארוך טווח 

לעודד את החיסכון הקצבתי לגיל הפרישה, לרבות הרצון להגביר את המודעות הצרכנית וכן הרצון לשמר בעת 

  הפרישה רמת חיים נאותה, ולהגביר את התחרות בתחום. 

  שאים הבאים:  מדיניות זו באה לידי ביטוי בשנים האחרונות בעיקר בנו

  (הון/קצבה)   הנצבר החיסכון יעוד )א

מוכרות כקופת גמל, ביצע המחוקק מספר רפורמות אשר מטרתן תכניות ביטוח הקופות הגמל לתגמולים ובב

סכום , ובכך להגדיל את לגיל הפרישה סכון הפנסיוני למטרת קצבהיורים בחבהעיקרית להשאיר את הכספים הצ

לפני כניסת את הכללים לגבי הכספים שהופקדו  ולא שינאלה . רפורמות שההקצבה שתהיה החל ממועד הפרי

החלים על הפקדת הכספים בתכניות אלה החל מכניסת את הכללים הרפורמה לתוקפה, אולם לא פעם שינו 

  7הרפורמה לתוקפה.

חיסכון לחוק קופות גמל, בוטלה האפשרות להפקדת כספים ל 3, בעקבות תיקון מספר 2008מחודש ינואר החל 

הוני, תוך שנקבע, כי כל הכספים שיופקדו לחיסכון הפנסיוני החל מהמועד האמור, מיועדים למטרת קצבה בלבד 

קופת גמל משלמת לקצבה (המשלמת  :החל מגיל הפרישה. בהתאם נקבעו גם שני סוגים של קופת גמל לקצבה

באות ישירות לזכאים, ומשיכת קצבאות ישירות לזכאים) וקופת גמל לא משלמת לקצבה (שאינה משלמת קצ

  כספים ממנה, למעט מספר חריגים, יכולה להתבצע באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה). 

  פנסיוני ביטוח חובת )ב

- מכוח צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז, 2008החל מחודש ינואר 

י מקיף בגין כלל השכירים במשק בהתאם לתנאים שנקבעו בצו חובת עריכת ביטוח פנסיונחלה , 1957

  . 8ההרחבה

 מגבלות הנוגעות לשיווק פוליסות עם מקדם קצבה מובטח - רמה במקדמי הקצבהוהרפ )ג

בתכניות הביטוח המאפשרות למשוך את הכספים כקצבה חודשית, נהגה חברת הביטוח לפרט בתנאי הפוליסה 

לחישוב הקצבה החודשית למבוטח ("מקדם המרה מובטח" ו/או "מקדם מהו מקדם ההמרה שיהווה את הבסיס 

  קצבה מובטח"), מקדם המרה שנקבע במועד ההצטרפות לתכנית ועוגן בפוליסת הביטוח כהתחייבות חוזית. 

, חברת ביטוח רשאית 2013בעקבות העלייה בתוחלת החיים, ויעוד החיסכון לקצבה בלבד, החל מחודש ינואר 

יטוח משולבות בחיסכון הכוללות מקדמי קצבה מובטחים רק ללקוח שבמועד המכירה מלאו לו לשווק תכניות ב

שנה ואילך. בהתאם, תכניות ביטוח המשווקות החל מאותו מועד, אינן כוללות מקדם המרה מובטח, וההמרה  60

לת הקצבה שנה ואילך) תיקבע במועד הפרישה, בסמוך למועד קב 60לקצבה (למעט אותם לקוחות שמלאו להם 

   .9הראשונה, בהתאם לתנאים הקבועים בתכנית

  

  

  

                                                      
נקבע, כי שכירים המפקידים כספי חיסכון פנסיוני לפוליסה למטרת קצבה, יוכלו לקבל את  2000החל משנת  -כך למשל    7

תקרת  ההסדרים התחיקתיים קבעו מעת לעת 2007-ל 2000בין השנים  הכספים אך ורק כקצבה חודשית בגיל הפרישה.
שכר/הפקדה בפוליסות ביטוח, בהן הותר לבצע הפקדה לחיסכון הוני, כאשר כל הפקדה מעבר לתקרה זו מיועדת למטרת 

  קצבה.
משכרו של העובד למרכיב  5.5% הינם: 2014החל מינואר פי תנאי צו ההרחבה -עלשיעורי ההפרשה לביטוח הפנסיוני    8

 פיצוי במקום לתשלום המעסיק חשבון על מהשכר 6% וכןתגמולים יב הנוספים על חשבון המעסיק למרכ 6% תגמולים,ה
  .פיטורים

  
 2013ההסדרה בנושא זה, קבעה גם הוראות ביניים בקשר עם שיווק תכניות ביטוח הכוללות מקדם המרה מובטח בשנת    9

₪ מיליוני  75א יעלה על ידי חברות הביטוח בשנה זו ל-פיה היקף חוזי ביטוח הכוללים מקדם מובטח שימכר על-בלבד, על
 . 6,000ומספר חוזי הביטוח הנ"ל לא יעלה על 
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 רמה בדמי ניהול/הסדרים נוספים הנוגעים לדמי ניהולוהרפ )ד

נכנסה לתוקף רפורמה בדמי ניהול וזו הושגה בין היתר במסגרת תקנות הפיקוח על  2013בחודש ינואר 

  . להלן 8 סעיףראה  2012-שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול) התשע"ב

במסגרתה, נקבע מודל אחיד לגביית דמי ניהול במוצרי החיסכון הפנסיוני, דמי הניהול יגבו הן מההפקדות 

  .  תוך שנקבעה תקרת דמי ניהול לכל אחד מן המרכיבים השוטפות והן מהצבירה

מי שאינו (מ 10םהפנסיוני חיסכוןן לגבות ממוצרי הלהלן שיעור דמי הניהול השנתיים המקסימליים אותם נית

  מקבל קצבה):

  שעור דמי הניהול המקסימלי  סוג המוצר

קופת גמל (לא כולל קופות גמל 

  המנויות בפסקה הבאה) 

 4%לשנה מהצבירה + עד  1.05%עד 

  מההפקדות השוטפות

 6%לשנה מהצבירה + עד  0.5%עד   קרן פנסיה חדשה מקיפה

  מההפקדות השוטפות

 4%ה מהצבירה + עד לשנ 1.05%עד   קרן פנסיה חדשה משלימה

  מההפקדות השוטפות

תכניות ביטוח המוכרות כקופת גמל 

  2014המשווקות החל מינואר 

 4%לשנה מהצבירה + עד  1.05%עד 

  מההפקדות השוטפות

  לשנה מהצבירה 2%עד   קרן השתלמות

ה בשיעור שיעור דמי הניהול המירבי שניתן לגבות ממקבל קצבה במוצרים הפנסיוניים המתוארים לעיל, יהי

  . 11לשנה 0.6%שלא יעלה על 

כן נקבעו הוראות לענין שיעור דמי הניהול המירביים שיגבו מחשבונות של עמיתים שהקשר עמם נותק 

  לשנה מהיתרה הצבורה בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות האמורות.  0.3%ושיעורם לא יעלה על 

השקיפות בנושא דמי הניהול כמו  בנוסף, ההסדרה הרגולטורית טיפלה גם בנושאים שמטרתם הגברת

, מתן כלים (למעט מס' חריגים)איסור על העלאת דמי ניהול שסוכמו עם לקוח למשך שנתיים לפחות

  להלן. 8 סעיף ראה המאפשרים השוואה בין מוצרי החיסכון הפנסיוני, הסדרת מתן הנחות למקבל קצבה וכו

  

 מגבלות על חיוב הוצאות בשל ביצוע עסקאות )ה

, נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל 2014ל באפרי 1-ב

בהן נקבעה מגבלה כמותית לסוגים מסוימים של הוצאות ישירות,  –) התשע"ד 2ביצוע עסקאות) (תיקון מס.

  להלן, לרבות חוזרי הממונה בנושא זה. 8 ראה פירוט בסעיף  

  

  

  

  

                                                      
, וכן איננו מתייחס לדמי 2013לרבות הוראות שנקבעו לגבי שנת  2014התיאור איננו מתייחס לתכניות ביטוח ששווקו לפני    10

 ניהול בקרן פנסיה ותיקה מאוזנת.  
בל קצבה הנמוכה מקצת המינימום וכן הוראות אחרות לענין מי שהחל נקבעו הוראות לענין דמי ניהול מירביים ממי שמק   11

 לקבל קצבה לפני יום השינוי.
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 והקמת מסלקה המוצרים הפנסיונייםניוד  )ו

, 2008-הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) העברת כספים בין קופות גמל התשס"ח קנותת )1(

מסדירות את הכללים לעניין ניוד כספי החיסכון הפנסיוני של המוצרים הפנסיוניים, ביטוח, פנסיה 

מות בתקנות האמורות וקופות גמל, ובין כל הגופים המוסדיים המנהלים חיסכון פנסיוני, במגבלות הקיי

 ובהתאם לתנאים הקבועים בהן וכל זאת על מנת להגביר את התחרות בתחום. 

  
  סלקה פנסיונית והסדרה הנוגעת להעברת נתונים ב"מבנה אחיד"מ )2(

כחלק מהמגמה לשכלל את שוק החיסכון הפנסיוני, קידם המפקח הקמתה של מערכת מסלקה 

מטרתה ניהול מסלקת מידע וכספים בתחום החיסכון פנסיונית מרכזית בשוק החיסכון הפנסיוני ש

הפנסיוני, עבור החוסכים והמעסיקים, תוך הסדרת ממשקי העבודה בין כלל הגופים המוסדיים, 

, החלה המסלקה לפעול 2013היועצים הפנסיוניים והסוכנים הפנסיוניים. במחצית השנייה של שנת 

נו טיפול בבקשות לקבלת/העברת מידע. טרם לראשונה, כאשר השלב הראשון של פעילות המסלקה הי

  הושלם השלב של אפשרויות הפקדה וניוד כספים באמצעות המסלקה.

מקביל לעידוד הקמת המסלקה, פורסמו אף הוראות שעניינן חיוב הגופים המוסדיים להשתמש ב )3(

עת לעת ב"מבנה אחיד" לצורך תקשורת והעברת נתונים ומידע בין הגופים השונים הפועלים בתחום, ומ

עדכונים של הוראות אלה, וכן הוראות שנועדו להסדיר את אופן התשלום והדיווחים לגופים המוסדיים 

 .(ז) להלן, לרבות באמצעות המסלקה מצד מעסיקים כמתואר בסעיף 

לפירוט בדבר הסדרים תחיקתיים שפורסמו בשנת הדוח והנוגעים להעברת הנתונים באמצעות  )4(

  להלן. 8 עיף המסלקה והשימוש בה, ראה ס
  

  שיפור איכות המידע  –הסדרים מול מעסיקים  )ז

פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופות גמל)  2014בחודש אוגוסט 

. במסגרת התקנות נקבעו הנחיות ביחס לאופן ומועד ביצוע הפקדות של מעסיקים למוצרים 2014- התשע"ד

המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים ובמידע שעל מעסיקים למסור לגופים המוסדיים פנסיוניים של עובדיהם 

אגב ביצוע ההפקדה. הגופים המוסדיים מנגד, חויבו במתן היזון חוזר למעסיקים במועדים וביחס לפרטים 

. לפירוט נוסף ראה 2016בינואר  1המנויים בתקנות. התקנות ייכנסו לתוקף בצורה מדורגת החל מיום 

   להלן. 8 יף סע

  
  מתן אפשרות לחברה מנהלת לשווק כיסויים ביטוחים הנלווים לחסכון בקופות גמל  )ח

, נכנסה לתוקף הסדרה שעניינה מתן אפשרות של רכישת כיסויים ביטוחיים באמצעות 2013בחודש ינואר 

סף חברה מנהלת של קופות גמל. בהתאם להסדרה האמורה, חברה מנהלת רשאית לרכוש לעמיתיה, בנו

לכיסויים המוגדרים בתקנון הקרן, כיסויים ביטוחים לאריכות ימים לסיכוני מוות, לסיכוני נכות ולשחרור 

מתשלום. בנוסף חברה מנהלת של קופת גמל רשאית לרכוש פוליסה קבוצתית לביטוח מפני מקרה מוות 

פני מקרה מוות לעמיתי ואובדן כושר עבודה לעמיתי קופות הגמל שבניהולה וכן פוליסה קבוצתית לביטוח מ

  קרנות ההשתלמות שבניהולה. 

  

  מודל חכ"מ –מסלולי השקעה לניהול כספי החיסכון  )ט

כחלק מהמדיניות הכללית של הממונה לשאוף להגברת המשאבים שיעמדו לרשות החוסך בגיל הפרישה, 

סלולי . החוזר קובע כללים להקמת ממסלולי השקעה בקופות גמלחוזר  2015פורסם בחודש פברואר 

ברירת מחדל המותאמים לגיל העמיתים בקופות גמל, לרבות חיוב לנהל חשבון נפרד בו ינוהלו הנכסים 

ולגבי  2016בינואר  1העומדים כנגד התחייבויות כלפי מקבלי קצבאות. תחילתו של החוזר הינה ביום 

נוסף אודות חוזר זה  . לפירוט2017בינואר  1, 2004פוליסות ביטוח שהן קופת ביטוח ששווקו לפני שנת 

  להלן. 8 ראה סעיף 
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  חיזוק הקשר בין מפיצים ללקוחות   )י

), 6הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (תיקון מס.  )1(

קובעת, בין היתר, כי עובד המבקש לבצע עסקה  2014, שפורסמה בחודש מרס 2014- התשע"ד

לבצע אותה באמצעות כל בעל רישיון שייבחר; מעסיק לא יוכל להתנות ביצוע עסקה במוצר פנסיוני יכול 

כאמור, על ידי בעל רישיון מסוים ולא יתנה מתן הטבה לעובד בביצוע עסקה פנסיונית על ידי בעל 

  רישיון. 

, שבין היתר מחייב סוכנים ויועצים בנושא יפוי כוח לבעל רישיוןפורסם חוזר  2013בחודש אוגוסט  )2(

את המפיצים בנוסח אחיד של יפוי כוח לצורך קבלת מידע ו/או ביצוע עסקאות במוצרים הפנסיונים, 

, שעד למועד זה על המפיצים 2017כאשר לגבי התקשרויות קיימות תחולת החוזר הינה מחודש יולי 

  להחתים את לקוחותיהם. 

  להלן. 8 ראה סעיף , לפירוט נוסף על הסדרים תחיקתיים בנושא הקשר בין מפיצים ללקוחות )3(

  

  שינויים בתמהיל המוצרים/שווקים –שפעות ההסדרים השונים על החברה ה   7.2.5

החברה מעריכה, כי ההסדרים הרגולטוריים בתחום שבוצעו בשנים האחרונות, שעיקרם הובא לעיל, 

  חרות. הן על תצורת מוצרי החיסכון הפנסיוני ורווחיותם, והן על הת  -פעילות החברה משליכים, על 

מקדם הקצבה המובטח, שהינו אחד מהמאפיינים המבדילים בין מוצרי החיסכון, בוטל וכתוצאה מכך 

נפגע אחד היתרונות הבולטים שהיה למוצר החיסכון בביטוח על פני מוצרי החיסכון האחרים בתחום. 

יצויין . מוצר הפנסיה מתעצם בהשוואה לביטוח מנהלים תוך התגברות מגמת הגידול במוצרי הפנסיה

  בענף הפנסיה.  בגודלה השנייהחברה החברה הינה הכי 

בנוסף, בשוק בו עקב ירידת שיעורי הריבית מצטמצמות האפשרויות להשגת תשואות עודפות בניהול 

נכסים, הנפקת אג"ח מיועדות לקרן פנסיה, שהינה אחד מהמאפיינים המבדילים בין מוצרי החיסכון, 

(במגבלות תקרת ההפקדה איץ את המשך הצמיחה בענף הפנסיה לה המשנה חשיבות ועשוי תמקבל

   ).לקרן פנסיה מקיפה המותרת

הסיכון להגדלת הניוד ו ממשיכה המגמה של שחיקת דמי הניהוללאור התחרות במוצר הפנסיה 

  בפנסיה עולה. 

גם על ערוצי השיווק וההפצה. בענפי הפנסיה והגמל קיימות  ההתעצמות מוצר הפנסיה השפיע

רויות ישירות מול מעסיקים, ועדי עובדים/ארגוני עובדים להצטרפות ישירה לקרנות התקש

ראה לפירוט אודות היקף חלקם של ערוצי ההפצה השונים בענפי התחום,  .הפנסיה/קופות הגמל

  .להלן 18.3 סעיף  

להתפתח שני שווקי משנה בתחום, שוק החוסכים במקביל ובנוסף החברה מעריכה, כי עשויים 

שוק "הגיל  -הפעילים להם יוצעו מוצרי החיסכון הפנסיוני עד לגיל הפרישה, ושוק לגיל הפרישה 

  השלישי". 

המוצרים שיוצעו בשוק החוסכים הפעילים יהיו מוצרים הכוללים חיסכון וכיסוי ביטוחי דומה והתחרות 

  ר בפרמטרים של מחיר, תשואה, טיב הכיסוי הביטוחי והשירות.בין היצרנים השונים תתמקד בעיק

 צפויה לפתח את השוק לגיל הפרישה אולם לקרנות הפנסיהלקצבה לא משלמת מעבר מקופות גמל 

סבסוד צולב בין מבוטחים,  מנהוהרצון למנוע כתוצאה מ 1.3.3בעית הריבית כמפורט בסעיף לעיל 

  .בסמוך לגיל פרישה משמעותי ניודוט מגופים מוסדיים לקלמונעת נכון להיום 

  לתגמולים. בקופות הגמל מכירותגידול במכירות תוכניות הפנסיה בא בין היתר על חשבון שחיקת ה
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 בנוסף על דמי הניהולענין גובה בענף והגברת המודעות הציבורית והתקשורתית להחריפה התחרות 

מגבירה את מגמת השחיקה  ף המוסדישל הלקוח מול הגו להתקשרות ישירההנטיה הגוברת בשוק 

  הגמל וההשתלמות. בהכנסות מדמי ניהול בתוכניות הפנסיה,
  

בחוק ניירות  כהגדרתובפסקה ביחס להערכות החברה הינו מידע צופה פני עתיד  הכלולהמידע 

אם הממונה  וטרם ידועהקיימים , המתבסס על ההסדרים התחיקתיים 1968-"חהתשכערך, 

. כמו כן הנ"ל מבוסס על הערכות והנחות ים או משלימים להסדרים הקיימיםינקוט בצעדים נוספ

בדבר דרכי פעולה שבהם יבחרו הגופים הפועלים בשוק, הערכות אלה עשויות שלא להתממש 

   אם ישתנו ההוראות או יעודכנו או יישומו באופן אחר מזה החזוי.
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  מגבלות, וחקיקה החלים עליהם שינויים נוספים שחלו בתחומי הפעילות של החברה לרבות   8

ועד  2014להלן יסקרו חוזרים, טיוטות חוזרים תקנות והנחיות עיקרים נוספים של המפקח שפורסמו בשנת 

12למועד עריכת הדוח המתייחסים לתחומי הפעילות של החברה
.  

 הסדרים שבתוקף   8.1

ות בשל ביצוע עסקאות) תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישיר 8.1.1

  2014-), התשע"ד2(תיקון מס' 

פורסם תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות  2014 ץבחודש מר

עניינו של התיקון הוא בהגדרה מחדש, . 2014-), התשע"ד2בשל ביצוע עסקאות) (תיקון מס' 

הול החיצוני המותרות בניכוי מכספי העמיתים , של חלק מעמלות הני2017לתקופה שעד לתום 

ישירות בגין סוגי הוצאות ה("הוצאה ישירה"). כמו כן, נקבעה הוראת שעה שהגבילה את סך ההוצאות 

("המגבלה האחוזית") מסך הנכסים  0.25%-, ל2017שנקבעו בתקנות, בכל אחת מהשנים עד תום 

תר, הוצאות הנובעות ממתן הלוואה או המנוהלים בשנה שקדמה לה. בתקנות נקבע כי, בין הי

מהשקעה במניות לא סחירות למימון פרויקטים לתשתיות והוצאות בגין השקעה בזכויות במקרקעין, 

לא ייכללו במגבלה האחוזית. המגבלה האחוזית לא תחול על קופת גמל חדשה או מסלול השקעה 

  הממונה.  חדש בקופת גמל מסלולית שאינו מסלול ברירת מחדל שעליהם יורה

ניהול נכסי  -פורסם תיקון לחוזר המאוחד  2014בחודש יוני  ,ישירות הוצאות לתקנות התיקון עקבותב

תנאים בגינם ניתן לנכות  לקבוע הינהתיקון ההוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. מטרת  -השקעה

לת ניהול חיצוני עמלת הניהול עונה להגדרת עמ )1(: כדלקמן סל בתעודתהוצאה ישירה בגין השקעה 

מהשווי ההוגן של התעודה, בהתאם  0.1%השיעור אותו ניתן לגבות לא יעלה על  )2(בתקנות. 

המדד שתעודת הסל עוקבת אחריו אינו נמנה עם ) 3(לשיטת חישוב העמלות המפורטת בתעודה. 

ביחס  תהוראו לחוזרהתיקון  במסגרת נקבעו ,. בנוסףשפורסמה בתיקון לחוזר רשימת מדדים מסוימת

והוראות מעבר  מהגשת תביעה על ידי הגוף המוסדי כתוצאהלשיעור ההוצאות המותרות בניכוי 

   בקשר להוראות החוזר.

הוצאות ישירות בשל  -  טיוטת עמדת ממונה המפקחת מהפרס 2014בחודש אוגוסט , בנוסף

יעה , כי בעת השקעה בקרן המשקהמפקחת המבהיר ה. במסגרת הטיוטהשקעה בקרן של קרנות

במסגרת המגבלה האחוזית ") יש לקחת בחשבון קרן של קרנותבקרנות חוץ או קרנות השקעה ("

את ההוצאות הנגבות על ידי הקרן של הקרנות וכן הוצאות נוספות, ככל  כהגדרתה לעיל,

  שנגבות, במישרין או בעקיפין, על ידי קרנות בהן משקיעה הקרן של הקרנות.

לתקן את החוזרים  . מטרת החוזר,טת חוזר בנושא הוצאות ישירותפורסמה טיו 2015בחודש ינואר 

בנושא הוצאות ישירות.  2014ם לתיקונים שחלו בשנת יהקיימים על מנת להתאים את הדיווח הקי

, הוצאות בגין תביעה, 0.25%בעיקרו התיקון מוסיף פירוט נוסף לנספחים הקיימים בנושא מגבלת 

ר את המקרים בהם נדרש להפריד גוף ספציפי באופן שמי מיתר מתן משכנתא או תעודת סל וכן מבהי

הגופים תחת אותו סוג של הוצאה ישירה. בנוסף, הדיווח לגבי קופת גמל לקצבה שהיה עד כה מצרפי 

  משתנה לדיווח בנפרד עבור כל קופה.

 

                                                      
בין המפקח והגופים המוסדיים מתנהלים מעת  -הפירוט מובא בהתאם לסדר כרונולוגי שעד לפרסום הדוח. לעניין טיוטות הסדרים תחיקתיים  12

כמו כן, בהתאם למכתב אגף שוק ההון ביטוח וחסכון  .קתיים המתוארים בסעיף זהלעת דיונים בנושאים המועלים בטיוטת ההסדרים התחי

בענין 'קיצור הדוחות הכספיים' נקבעו הנחיות מסגרת לקיצור ולפישוט הדוחות הכספיים וכן ניתנו מספר  2013בפברואר,  18במשרד האוצר מיום 

  לה, על פי מיטב הבנתה, ליישום הוראות הממונה.  הוראות צמצום פרטניות ביחס לדוח תיאור עסקי התאגיד. החברה פע
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 חוזר מעדכן בעניין מדיניות תגמול בגופים מוסדיים  8.1.2

הוראות קובע בעניין מדיניות תגמול בגופים מוסדיים החוזר  רסם חוזר מעדכןפו 2014בחודש אפריל 

גיבוש מדיניות תגמול של נושאי משרה, בעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים ומניעת תמריצים שעניינן 

ירקטוריון בהליך קביעת ) תפקידי הד1עיקרי הוראות החוזר הינם: (שיעודדו נטילת סיכונים. 

) 4) העקרונות על בסיסם תיקבע המדיניות, (3ול ותפקידיה, () הרכב וועדת התגמ2המדיניות, (

 ,קציות בקרה, ביקורת, השקעותתפקיד נוספים המועסקים בגוף המוסדי בפונהוראות ייחודיות לבעלי 

תוך שנקבעו בו הוראות מעבר לצורך התאמת  ,2014ביולי  1כנס לתוקף ביום נ רתיווך ומכירות. החוז

  תיקבע. הסכמים קיימים למדיניות ש

 

8.1.3 FATCA 

-פרסמה המפקחת מכתב למנהלי הגופים המוסדיים בכל הקשור להיערכות ל 2014בחודש אפריל 

FATCA המפקחת מתארת את הוראות החוק והתקנות ותחולתם על גופים פיננסיים שאינם .

אמריקאים ("גופים פיננסיים זרים") ("ההסדרה"). בהתאם להנחיות ההסדרה, גוף פיננסי זר יידרש 

) לזהות חשבונות של גופים של 2) להירשם באתר רשות המיסים האמריקאית (1לפעולות הבאות: (

) 4) להעביר מידע לרשות המיסים האמריקאית אודות חשבונות אלו (3אזרחים/תושבים אמריקאים (

לנכות מס במקור מלקוחות שיסרבו לספק מידע ומסמכים כנדרש. גוף פיננסי זר שלא יתקשר בהסכם 

שות המיסים האמריקאית יחויב בעצמו בניכוי מס בגין הכנסות ממקורות אמריקאים ומתקבולים עם ר

  על מכירה של נכסים שעשויים לייצר הכנסות ממקורות אמריקאים. 

הציעה רשות המסים האמריקאית למדינות בעולם להתקשר בהסכם  FATCA-כחלופה ליישום ה

קרים, מחובת ניכוי מס במקור ומדיווח ישירות לרשות בילטראלי שיפטור גוף פיננסי זר, במרבית המ

פורסם הסכם בין מדינתי שנחתם בין ישראל לבין ארצות  2014המיסים האמריקאית. בחודש יולי 

הברית. ההסכם מסדיר את העברת המידע לרשות המס של ארה"ב, באמצעות רשות המסים, אשר 

 תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל. 

 FATCA בנושא היערכות ליישום הוראות הסכם  וטהטיפרסמה המפקחת  2014דצמבר בחודש 

("ההסכם"). המסמך כולל הבהרות לעניין ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל לממשלת ארצות 

להסכם הבין מדינתי והתחולה שלו  האת הפרשנות שלמפקחת ה המבהיר ההברית. במסגרת הטיוט

 כמוטוח והפנסיה ברמת הישות (סוג ההתאגדות) וברמת המוצר. ביחס לחברות הפעילות בתחום הבי

 האפשרי הטיפול ואופן בהסכם הקבועות חובות לעניין רישיון בעל של לתפקידו מתייחסת הטיוטה, כן

  .ההסכם דרישות עם פעולה משתף שאינו בלקוח

  קודקס רגולציה עתידי  -מאוחד  חוזר 8.1.4

: רואה חשבון מבקר, ביקורת פנים, הוראות לחוזה הדוח פורסמו הפרקים הסופיים הבאים בתקופת

ביטוח כללי, הוראות לקופת גמל שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיה, הוראות לקרן פנסיה, ניהול נכסי 

  השקעה. 

 2013-3-1הנחיות לביצוע בדיקת הנחות והגשה למפקח על פי חוזר  8.1.5

קת ההנחות העומדות בבסיס הנחיות ביחס לאופן ביצוע בדיפרסמה הממונה  2014בחודש מאי 

  החישוב האקטוארי בקרנות פנסיה.

 



 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ   2014דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 

55 

 

  ביחס למתן הנחה בדמי ניהול בשל מקבלי קצבה בקרן פנסיה חוזר 8.1.6

 חוזרה ביחס למתן הנחה בדמי ניהול בשל מקבלי קצבה בקרן פנסיה. חוזר םפורס 2014יולי בחודש 

ידי החברה המנהלת במקרה בו  סדיר את האופן בו תחושב הקצבה והאופן בו יגבו דמי ניהול עלמ

תינתן בדמי הניהול למקבל הקצבה קובע כי הנחה  חוזר. הבדמי הניהול למקבל הקצבה ניתנת הנחה

ההנחה תחול גם  -למקבל קצבת זקנה  הנחהלמשך כל תקופת תשלום הקצבה (ובמקרה של 

ב לפי מקדם , וכן קובע כי הקצבה שתשולם מדי חודש למקבל קצבה שזכאי להנחה תחושלשאריו)

המרה שמגלם דמי ניהול לאחר מתן הטבה, וכן קובע הוראות לעניין אופן גביית דמי הניהול בשל 

  .מקבלי הקצבה

הקצבה  מקבלילהערכת החברה, לחוזר עשויה להיות השפעה על שיעור דמי הניהול שיגבו מ

זר האמור, . בשלב זה לא ניתן להעריך את ההשלכות המדויקות של החוקצבהבתקופת תשלומי ה

אשר תהיינה תלויות, בין היתר, גם בעוצמת התחרות בין החברות המנהלות בשוק, בהתנהגות ערוצי 

  ההפצה והייעוץ ובלקוחות. 

 הסכמים למתן שירותים 2014-10-1חוזר סוכנים ויועצים  8.1.7

פרסם הממונה חוזר הסכמים למתן שירותים. החוזר מאפשר לגופים מוסדיים  2014ודש אוגוסט בח

משיך להתקשר ללא מגבלת זמן עם הבנקים בהסכמים למתן שירותי תפעול וניהול במקביל לה

להיותם יועצים פנסיונים, תוך שמירה על כך שהייעוץ הפנסיוני אינו מוטה. כל התקשרות תהווה 

התקשרות היוצרת זיקה אסורה לפי חוק הייעוץ ומהווה קבלת טובת הנאה, אלא אם כן ההתקשרות 

  החוזר.עומדת בתנאי 

 הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת 2013-4-1הבהרה לחוזר  8.1.8

הכרעה עקרונית לעניין העלאת  2013-4-1הבהרה לחוזר  המפקחת פרסמה 2014בחודש אוגוסט 

רה מנהלת העלתה דמי דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת ("ההכרעה"). על פי ההבהרה, מקום בו חב

), 2009בדצמבר  31ועד  2006בינואר  1עה ממוקדמת בתקופת ההשבה (מיום ניהול ללא הוד

תבוצע השבה לעמיתים הזכאים להשבה, גם ביחס לדמי ניהול שהועלו כאמור ונגבו לאחר תקופת 

 ההשבה. 

המפקחת תיקון להכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא  פרסמה 2014דצמבר  בחודש

מועדי הדיווח  נדחו. כמו כן, 2015באוגוסט  31הביצוע ליום  מועדחה את הודעה מוקדמת. התיקון דו

לממונה לגבי ביצוע ההשבה. התיקון מבהיר כי תוספת הריבית על הסכומים להם זכאים העמיתים 

 34.5.2לענין זה ראה סעיף  ימים לפני ביצוע התשלום. 30תחושב ממועד בו נגבו דמי הניהול ועד 

  לדוח זה. (א)

 2014-פיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופות גמל) התשע"דתקנות ה 8.1.9

פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופות  2014בחודש אוגוסט 

. במסגרת התקנות נקבעו הנחיות ביחס לאופן ומועד ביצוע הפקדות של 2014-גמל) התשע"ד

ניים של עובדיהם המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים ובמידע שעל מעסיקים מעסיקים למוצרים פנסיו

למסור לגופים המוסדיים אגב ביצוע ההפקדה. כן חויבו מעסיקים לשלם ריבית במקרה של עיכוב 

בהפקדה. הגופים המוסדיים מנגד, חויבו במתן היזון חוזר למעסיקים במועדים וביחס לפרטים 

   .2016בינואר  1יכנסו לתוקף בצורה מדורגת החל מיום המנויים בתקנות. התקנות י

תשלומים ) (גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לתקנות תיקון פורסם 2014ר דצמבבחודש 

, 11מספר תקנות ובהן תקנה  מיידי לתוקף. במסגרת התיקון נכנסו 2014-לקופת גמל), התשע"ה

, המתקנת את הריק הרגולטורי שנוצר כספי חיסכוןהעברת חובת מעסיק לשלם ריבית בגין פיגור ב

  . 1964-לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) התשכ"ד 23 – 21עקב ביטול  תקנות 
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פרסם הממונה הנחייה בעניין היערכות ליישום תקנות תשלומים לקופת גמל.  2015בחודש פברואר 

י דרך ליישום התקנות לקראת כניסתו לתוקף של עניינה של ההנחייה היא בקביעת הוראות ואבנ

. הממונה מנחה את 1.1.16ממשק המעסיקים שיוקם במסלקה לצורך מימוש הוראות התקנה ביום 

לאשרה בדירקטוריון ולבצע מעקב אחר , הגופים המוסדיים לערוך תכנית מפורטת ליישום התקנות

יקות האינטגרציה שיבוצעו אל מול מימושה באמצעות דירקטוריון הגוף המוסדי והכל לקראת בד

 .2015המסלקה בחודש אוקטובר 

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי השנתי של קופות גמל  -2015-9-4חוזר  8.1.10

  וקרנות פנסיה חדשות

בדבר הנחיות מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי  2015-9-4פורסם חוזר  2015בחודש ינואר 

נות פנסיה חדשות. מטרת החוזר לעדכן את מבנה הגילוי של דוח סקירת השנתי של קופות גמל וקר

ההנהלה והדוח הכספי הכלולים בדוח התקופתי של קופות גמל וקרנות פנסיה לשם חיזוק השקיפות, 

הרלוונטיות והשלמות ולקבוע דרישת דיווח מידי לממונה במקרה של גילוי טעות מהותית בדוחות 

  ים באשר למיזוג לרבות מיזוג טכני.הכספיים. כמו כן נקבעו כלל

 

  חוזר מסלולי השקעה בקופות גמל 8.1.11

(הידועה בשם מסלולי השקעה בקופות גמל את חוזר  המפקחת פרסמה 2015פברואר בחודש 

 ברירת מסלולי לנהל גמל קופות המנהלים מוסדיים גופים על חובה משית החוזרהמודל הצ'יליאני). 

 קרנות(למעט  שבניהולו הגמל מקופות אחת בכל ינהל מוסדי ףגובהתאם לחוזר, . גיל תלויי מחדל

 מסלולי של סוגים שלושה) לפיצויים אישית או מרכזית גמל וקופת מחלה לדמי גמל קופות, השתלמות

 60 עד 50 לבני מסלול, 50 לגיל מתחת לעמיתים(מסלול  גיל תלויי מחדל ברירת מסלולי - השקעה

 יוכל עמית. מתמחים השקעה ומסלולי קצבאות למקבלי השקעה מסלולי), ומעלה 60 לבני ומסלול

 שאינו סיכון או גילו תלויי מחדל ברירת במסלול שלו הפנסיוני החיסכון כספי את להשקיע אם לבחור

 הגופים על. בחוזר שנקבעה לפרוצדורה בהתאם והכל, מתמחים השקעה במסלולי וכן לגילו מותאם

 ועל במסלול ההשקעות מדיניות על, למסלול שיוכם על החוסכים את ליידע חובה תחול המוסדיים

הראשונה מיום הקמת המסלול  השנהבמהלך  .קיים במסלול הישארות או אחר למסלול צפוי מעבר

הגוף  , להערכתכל עוד יתרת הנכסים במסלול ,יהיה רשאי גוף מוסדי לחרוג ממדיניות ההשקעות

. ת בהתאמה למדיניות ההשקעה שנקבעה במסלולאינה מספקת לצורך ניהול ההשקעו ,המוסדי

 לשמות ביחס הנחיות גם כוללת, 2016 ינואר בחודש לתוקף להיכנס הצפויה, המוצעת ההסדרה

 אולם, קיים תיק על תחולה תהיה לא הצפויה להסדרה. פנסיוני לחיסכון במוצרים ההשקעה מסלולי

  לדוח זה. 34.5.1לענין זה ראה סעיף  .ההמתוו יחול עליהן לתכניות להצטרף יוכלו קיימים לקוחות

  

   תשלום דמי עמילות לבעל רישיון -עמדת הממונה   8.1.12

פרסמה המפקחת את עמדת הממונה העוסקת בתשלום דמי עמילות לבעל  2015בחודש ינואר 

  לדוח זה. (א)  34.5.3לענין זה ראה סעיף רישיון. 
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  במוצרי החסכון הפנסיוני חוזר בענין הנחיה לביצוע תרחישים   8.1.13

פרסם הממונה חוזר בעניין הנחייה לביצוע תרחישים במוצרי חיסכון פנסיוני.  2015בחודש פברואר 

הממונה מציין  כי על גוף מוסדי מוטלת החובה  לבדוק ולכמת את ההשפעה הפוטנציאלית של 

ירועים פוטנציאליים התממשות סיכון על לקוחותיו. הממונה קובע כי יש לבחון את השפעתם של א

שונים ובהם אירוע קיצון על שווי הנכסים המוחזקים. לצורך זה מבקש הממונה לייצר האחדה של 

המבחנים שיבוצעו, על מנת ללמוד על התמונה הכוללת של סיכוני השוק אליהם חשוף שוק מוצרי 

הערכת סיכוני החיסכון הפנסיוני. החוזר קובע הנחיות בנושאים הבאים: יצירת האחדה בבחינת 

השוק במסלולי החיסכון הפנסיוני השונים; קידום השימוש בתרחישים ככלי מרכזי לקבלת החלטות 

וניהול סיכונים בגוף המוסדי; פירוט תרחישי חובה המציינים שינויים במשתני שוק ברמות חומרה 

לל התרחישים שונות ("התרחישים המוכתבים"); בניית תרחיש פנימי בנוסף לתרחישים המוכתבים (כ

מוגדרים יחדיו כ"מבחן"). יש לבצע מבחן ביחס לכל המוצרים הפנסיוניים (למעט מבטיחי תשואה);  

נקבעו הנחיות לביצוע המבחן עם דגשים ביחס לתרחישים המובנים; יש להגיש לממונה את תוצאות 

ימשו את הגוף המבחן בהתאם לטפסי הדיווח וכן מסמך נלווה בו יתוארו המתודולוגיה והמודלים שש

 המוסדי בביצוע החישובים.  

   טיוטות  8.2

), 6. מס) (תיקון פנסיוניים סליקה ומערכת שיווק(ייעוץ,  פיננסים שירותים על הפיקוח חוק הצעת 8.2.1

 2014- "דהתשע

 סליקה ומערכת שיווק(ייעוץ,  פיננסים שירותים על הפיקוח חוק הצעת, פורסמה 2014 ץמר בחודש

) והיא פורסמה 2012. הצעת החוק פורסמה בעבר (ביולי 2014-"דהתשע), 6. מס) (תיקון פנסיוניים

שנית. הצעת החוק קובעת, בין היתר, כי עובד המבקש לבצע עסקה במוצר פנסיוני יכול לבצע אותה 

באמצעות כל בעל רישיון שייבחר; מעסיק לא יוכל להתנות ביצוע עסקה כאמור, על ידי בעל רישיון 

להוציא  מוצע כן טבה לעובד בביצוע עסקה פנסיונית על ידי בעל רישיון.מסוים ולא יתנה מתן ה

   הפקדת תשלומים לקופת גמל.  -מהגדרת עסקה 

לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות,  הצעהפרסמה רשות ניירות ערך  2014 ץבחודש מר 8.2.2

  . עיקרי ההמלצות שגובשו לגבי מבחן הרווח הינם כדלקמן:1999-התשנ"ט

     הרווח יתבסס על הדוחות הכספיים האחרונים המאוחדים (שפורסמו) ויהיה מבוסס על  מבחן  (א)

  יתרת העודפים בניכוי יתרת רווח כולל אחר, אם סכומה שלילי ("רווח מותר בחלוקה").

  במידה ויתרת הרווח הכולל האחר המצטברת הינה חיובית, לא יילקח רווח זה בחשבון לצורך   (ב)

  מותר בחלוקה.חישוב הרווח ה

את הרווח המותר בחלוקה יש לבחון באופן הבא: אם התאגיד הרוויח בכל שנה למשך שנתיים   (ג)

שההון העצמי של התאגיד לאחר החלוקה יהיה חיובי, בכך  -רבעונים) ובתנאי נוסף  8רצופות (

  מצטמצמת האפשרות שרווח חד פעמי יאפשר חלוקת רווחים.

כלומר ינוטרלו שינויים בשווי ההוגן של נכסים  - בסיס רווח שמומש כמו כן, החישוב יעשה על   (ד)

  והתחייבויות או השפעות תוצאתיות אחרות.

בנוסף, הוצע לדרוש הכללת באור שנתי מיוחד בדוח הכספי אשר יפרט את האופן בו חישב 

התאגיד את הרווח המותר בחלוקה. באור יינתן גם ברבעון בו הדוח הרבעוני מהווה בסיס 

  לוקה.לח
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-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה) (תיקון), התשע"דטיוטת  8.2.3

2014 

טיוטא שהועברה לוועדת הכספים של הכנסת של תקנות הפיקוח  המפקחת פרסמה 2014בחודש יוני 

 דשמגדירה מח. הטיוטא 2014-על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה) (תיקון), התשע"ד

את סוגי המוצרים הפנסיוניים בגינם יכול לקבל יועץ פנסיוני עמלה, שיעור עמלת ההפצה האחידה 

שינויים נוספים. יועץ  וכןשניתן לשלם ליועץ פנסיוני בגין עסקאות במוצרים הפנסיונים המנויים בטיוטא 

טוח מבטיחת פנסיוני יהיה זכאי לקבל עמלות הפצה גם בגין הפצת קופות ביטוח (למעט קופת בי

  מוצר פנסיוני.בתשואה) ובגין תכניות ביטוח המשולבות 

  : עמלת ההפצה להן זכאי היועץ לא יעלו על כל הסכומים הבאים

מדמי הניהול שגובה הגוף המוסדי מהצבירה  40%מהצבירה או  0.2%הנמוך מבין  )א(

 .שעומדת לרשות העמית

גין המוצר הפנסיוני ובגין מסך ההפקדות המועברות על ידי עמית ב 1.6%הנמוך מבין  )ב(

מגובה דמי  40%או מוות הכלולה במוצר פנסיוני או  לאובדן כושר עבודהתכנית ריסק 

או מוות  לאובדן כושר עבודההניהול הנגבים מסך כל ההפקדות ובגין תכנית ריסק 

  .הכלולה במוצר פנסיוני

למות תעמוד על עמלת ההפצה המירבית לה יהיה זכאי יועץ פנסיוני בגין הפצת קרן השת

  מהצבירה.  0.25%

בגין עמית שנפטר או עמית שנותק עימו הקשר לא יהיה היועץ זכאי לעמלת הפצה בתנאים 

  (ג) לדוח זה. 34.5.3לענין זה ראה סעיף ולתקופות שהוגדרו בטיוטא. 

  

 מס לצורכי הוצאה התרת-ואי מיוחד (אישור פיננסיים בתאגידים משרה לנושאי תגמול חוק הצעת 8.2.4

 2014 --ד”התשע )חריג תגמול לבש

- ואי מיוחד (אישור פיננסיים בתאגידים משרה לנושאי תגמול חוק הצעתפורסמה  2014יולי  בחודש

 וזאת, ראשונה בקריאה שאושרה 2014 --ד”התשע )חריג תגמול בשל מס לצורכי הוצאה התרת

נהלים הבכירים בגוף להגביל את שכר המ מציעהתיקון  .2014 ביוני שפורסם החוק לתזכיר בהמשך

 על תקרת השכר שיעלהבשנה. שכר  ש"חמיליון  3.5עד תקרה של  , כהגדרתו בהצעת החוק,פיננסי

בחברה ציבורית, הליך האישור  , כאשרטעון אישור וועדת תגמול, דירקטוריון ואסיפה כללית האמורה,

פי מנגנון של רוב של שכר העולה על תקרת השכר בכל הנוגע לאישור האסיפה הכללית, יבוצע ל

משרד האוצר. למיוחד מקרב בעלי מניות המיעוט. בנוסף, שכר העולה על תקרת השכר יחייב דיווח 

בתיקון עקיף לפקודת מס הכנסה הובהר כי לא יתאפשר ניכוי הוצאות על ידי מעסיק בשל עלות שכר 

   העולה על תקרת השכר.
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('מחשבון דמי  2005- "ההתשס) גמלת (קופ פיננסים שירותים על הפיקוח חוק לתיקון הצעה 8.2.5

 ניהול')

) גמל(קופת  פיננסים שירותים על הפיקוח חוק לתיקון הצעה פורסמה 2014ספטמבר בחודש 

לקבל מחברות מנהלות של קרנות  המפקחתמוצע להסמיך את  ההצעה. במסגרת 2005-"ההתשס

 תורהבאופן ובמתכונת עליה  פנסיה וקופות גמל דיווח ביחס לדמי הניהול שייגבו ממצטרפים חדשים,

תשתית להקמת מחשבון דמי ניהול באמצעותו יוכלו  ישמש המפקחת. המידע שירוכז בידי המפקחת

להגביר את  המפקחת תמצטרפים חדשים להשוות את דמי הניהול בקופות השונות. בדרך זו מבקש

  השקיפות ולהוביל להוזלה בדמי הניהול הנגבים מהעמיתים.

בדבר דיווח לממונה על דמי ניהול במוצרי חיסכון  הטיוטמה המפקחת פרס 2015ינואר  בחודש

פנסיוני. מטרת החוזר להסדיר דיווחים של גופים מוסדיים אודות דמי ניהול לצורך הצגתם במחשבון 

דמי ניהול שיוקם במשרד האוצר. המחשבון יאפשר למצטרפים חדשים להשוות בין שיעורי דמי ניהול 

ים י. גוף שלא ידווח על שיעורי דמי הניהול כאמור, יראו את דמי הניהול המירבתובקופות הגמל השונ

בהוראות התקנון או התכנית כדמי ניהול למצטרפים חדשים. דמי הניהול שידווחו ישמשו כתקרת דמי 

  לדוח זה. (ג) 34.5.2לענין זה ראה סעיף ניהול למצטרפים חדשים. 

 רה של זכאות לקצבה ממקור אחרטיוטת חוזר קצבת נכות בקרן פנסיה במק 8.2.6

פורסמה טיוטת חוזר קצבת נכות בקרן פנסיה במקרה של זכאות לקצבה  2014בחודש ספטמבר 

ממקור אחר. הטיוטה מציעה לקבוע הוראות אחידות לאופן ביצוע קיזוז קצבת נכות בשל קבלת קצבה 

בלת קצבה ממקור בתביעה לק ,אם טרם התקבלה החלטה בדבר ,ממקור אחר ואופן תשלום הקצבה

אחר. בנוסף, הטיוטה מתארת את אופן ההתחשבנות בין קרן הפנסיה לעמית במידה שקיים שוני בין 

לענין זה ראה סעיף סכום הקצבה ששולם בפועל לבין סכום הקצבה שהיה אמור להיות משולם. 

 לדוח זה. 34.5.7

  2014-ד"התשע), עמילות(ביטוח)(דמי  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות טיוטת 8.2.7

 פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות טיוטת את המפקחת פרסמה 2014ספטמבר  בחודש

 העמלות תשלום מבנה את להסדיר המוצעות התקנות מטרת .2014-ד"התשע), עמילות(ביטוח)(דמי 

 או יעד עמלות, שירות עמלות באמצעות יבוצע ביטוח סוכן תגמול. פנסיוני רישיון ובעלי ביטוח לסוכני

 ומגבלות בכלל עמילות דמי תשלום על מגבלות להשית מוצע. מקצועיות הדרכות בגין תשלום

 כספיים באמצעים תשלום ביצוע, היתר בין, ובהם יעד ועמלת שירות עמלת תשלום על פרטניות

 הניהול דמי בגובה התלויות לסוכן עמלות תשלום על איסור היתר בין, כוללות המגבלות. בלבד

, כן כמו. במקביל סוכנים לשני עמלות תשלום על מגבילים תנאים וכן המוצר בעבור וחהלק שמשלם

 בהתאם, אחד ביטוח לסוכן קצובה לתקופה שאינו מוצר בגין לשלם שניתן העמילות דמי יוגבלו

 לתנאים בהתאם, שנים 5- ל השירות עמלת פריסת זה ובכלל, התקנות בטיוטת הקבועים לכללים

 34.5.3לענין זה ראה סעיף  .2015 ביולי 1 מיום הינה המוצעת התחולה. נותהתק בטיוטת שהוגדרו

  לדוח זה. (ב)
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תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (רכישה ומכירה של נירות ערך  תיקוןטיוטת  8.2.8

 2014-(תיקון) התשע"ד

קופות גמל) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים ( הצעה לתיקוןה פורסמ 2014בחודש אוקטובר 

במסגרת ההצעה מוצע לבצע תיקון בנושאים  2014-(רכישה ומכירה של נירות ערך (תיקון) התשע"ד

הבאים: הגדלת מספר המשתתפים בהליך התחרותי לאספקת שירותי רכישה ומכירה מארבעה 

לשמונה, הפרדת ההליך התחרותי לכל אפיק השקעה בנפרד כפי שתקבע וועדת השקעות וקביעה כי 

נבחר לפחות זוכה נוסף שאינו צד קשור והעמלה שתשולם לצד , אפיק השקעה בו נבחר צד קשורבכל 

הקשור לא תעלה על העמלה הנמוכה ביותר שתשולם לזוכה הנוסף שאינו צד קשור באותו אפיק. כן 

  נקבעו מקרים בהם לא יהיה צורך לקיים הליך תחרותי כאמור. 

 או קופת גמל או קופת גמלטיוטת חוזר בנושא הצטרפות לקרן פנסיה  8.2.9

. המפקחת טיוטת חוזר בנושא הצטרפות לקרן פנסיה או קופת גמל מהפרס 2014בחודש נובמבר 

מטרת החוזר לקבוע הוראות לעניין הצטרפות עמיתים שכירים, עצמאים  או על ידי מעסיק. הטיוטה 

ש לצרף לטופס. כמו כן, קובעת נוסח אחיד לטופס הצטרפות וטופס עריכת שינויים ואילו דפי מידע י

הטיוטה קובעת הוראות לעניין המידע שיש למסור לעמית מצטרף ואת אופן הצגת הודעות לעמית. 

הטיוטה כוללת, תיקון לחוזר העברת כספים בין קופות גמל לצורך שמירת רצף זכויות העמית וקביעת 

העמית  ףליה הצטרכללים להעברת כספים מקרנות פנסיה בהן העמית לא פעיל לקרן הפנסיה א

  לצורך ריכוז חסכונותיו.

  

 טיוטת תיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(אגרות)  8.2.10

פורסמו שתי טיוטות לתיקון תקנות בנושא אגרות המשולמות על ידי גופים  2014נובמבר  בחודש

 השונים םבענפי בעד עיסוק המשולמתמוסדיים. מוצע לשנות את אופן החישוב של האגרה השנתית 

ישלם לפי אחוז מהיקף הנכסים המנוהלים בסוף שנת הדיווח האחרונה. בנוסף, עבור  מוסדי גוףך שכ

ככל שהטיוטה תהפוך  קופת גמל או מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית ישולם סכום קבוע נוסף.

ש"ח לשנה פי אל 800-לתקנות סופיות, בנוסחה המקורי, צפויות הוצאות החברה המנהלת לגדול בכ

  ).2014(במונחי התשלום לשנת 

  
  

  מנוכות מחשבונות העמיתים דיווח לציבור על הוצאות ישירות הטיוטת חוזר  8.2.11

פורסמה טיוטת חוזר בנושא הוצאות ישירות, הבאה לתקן את החוזרים הקיימים  2015בחודש ינואר 

ות ישירות. בעיקרו בנושא הוצא 2014על מנת להתאים את הדיווח הקים לתיקונים שחלו בשנת 

, הוצאות בגין תביעה, מתן 0.25%התיקון מוסיף פירוט נוסף לנספחים הקיימים בנושא מגבלת 

משכנתא או תעודת סל וכן מבהיר את המקרים בהם נדרש להפריד גוף ספציפי באופן שמי מיתר 

ח לגבי קופת הגופים תחת אותו סוג של הוצאה ישירה ולהפרידו מקטגוריית "אחרים". בנוסף, הדיוו

  גמל לקצבה שהיה עד כה מצרפי משתנה לדיווח בנפרד עבור כל קופה.
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    חום פעילות ניהול קרנות פנסיהחום פעילות ניהול קרנות פנסיה': ת': תגגפרק פרק 

 מידע כללי על תחום הפעילות  9

 כללי  .9.1

מגדל קרן פנסיה חדשה ו -מגדל מקפת אישית - בשנת הדוח ניהלה החברה שתי קרנות פנסיה חדשות

בשנת הדוח הייתה החברה חברת ניהול קרנות הפנסיה חדשות  .קרן פנסיה כללית -מקפת משלימה

. לחלקה של החברה בשוק קרנות השנייה בגודלה מבין החברות המנהלות קרנות פנסיה חדשות בישראל

  להלן.   10הפנסיה החדשות, ראה סעיף 

ה שיהיה בו החיסכון בקרן פנסיה הינו חיסכון לטווח ארוך והוא מיועד בעיקרו לצורך יצירת מקור הכנס

להבטיח לאדם הכנסה חודשית בקרות אירוע המזכה אותו בקבלת קצבה חודשית מהקרן. עיקרו של 

החיסכון הפנסיוני מיועד להחליף את הכנסתו של אדם מעבודה באחד משלושת המצבים: גיל פרישה, נכות 

  או פטירה. 

בקרן נקבעות בתקנות הקרן.  החברות בקרן הפנסיה הינה, על בסיס עקרון ההדדיות. זכויות העמיתים

גובה הקצבה, לזקנה, נכות או שאירים, נקבע בהתאם לתקופת חברותו של העמית בקרן, גילו בעת 

ההצטרפות, שיעור הפרשותיו החודשיות, גובה השכר ממנו הופרשו ההפקדות לקרן, תשואת הקרן 

ות מעת לעת באישור ומשתנים דמוגרפים שונים. החברה המנהלת רשאית להתאים ולשנות את התקנ

פי המצב בפועל, -הממונה. ההנחות האקטואריות המהוות בסיס לזכויות העמיתים נבחנות מפעם לפעם על

ואם חל בהן שינוי, לטובה או לרעה, זכויות העמיתים משתנות, והם נושאים במשותף בכל עודף או גרעון 

ם בהתאם לתקנון הקרן כפי שקיים בעת אקטוארי של הקרן. הזכויות להם זכאי העמית או שאיריו מהקרן ה

  האירוע המזכה.

 7 פים ראה סעי - החלים על התחום חקיקהו מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלו בו לרבות מגבלותל .9.2

  .לעיל 8-ו

 

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום ברווחיותו . 10

 היקף הפעילות 10.1

על פי נתוני משרד האוצר שפורסמו באתר הפנסיה נט,  -הפנסיה בתחוםלות היקף הפעי 10.1.1

 מיליארד ש"ח 25-בכ 2014בשנת והכלליות הסתכמו דמי הגמולים בקרנות הפנסיה החדשות 

- ) גידול של כ2012מיליארד ש"ח בשנת  18.7-, וכ2013מיליארד בשנת  21.6-(בהשוואה לכ

  בשנת קודמת.  16%-בשנה האחרונה בהמשך לגידול של כ 16%

צרפי בענף קרנות הפנסיה החדשות היקף הנכסים המנוהלים המ 13על פי נתוני משרד האוצר

מיליארד ש"ח  160.3-מיליארד ש"ח לעומת כ 191-הסתכם בכ 2014בדצמבר  31ביום והכלליות 

  .19.2%-. עליה של כ2013בדצמבר  31ביום 

התשואה שהושגה בתוספת שוטפת נטו הה צבירהמ הגידול בהיקף הנכסים המנוהלים בענף נובע

   .2014על ההשקעות בשנת 

                                                      
13
 מבוסס על נתוני אתר ה"פנסיה נט". 
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   נתח שוק 10.1.2

 14חברות הביטוח מחזיקות בענף קרנות הפנסיה החדשות 2014על בסיס דמי הגמולים לשנת 

וכלל  , הראלמגדל ,מנורה מבטחים -  קבוצות הביטוח ארבעמתוכן  96.2%-כבנתח שוק של 

  . 88% -מחזיקות בנתח שוק של כ

נתח השוק של החברה ושל המתחרים העיקריים בענף קרנות ם שלהלן מפרטים את התרשימי

  .מנוהליםהנכסים הו דמי הגמולים על בסיס נתוניהפנסיה החדשות 

  

  התפלגות דמי הגמולים בקרנות הפנסיה החדשות 

מנורה  

30.5%

מגדל

21.9%

כלל

17.7%

הראל

19.0%

הפניקס

7.5%

אחר  

3.4%

31.12.13

  

  

  החדשות הפנסיה בקרנות המנוהלים הנכסים התפלגות

  

מנורה  

35.6%

מגדל

23.6%

כלל

17.8%

הראל

15.4%

הפניקס

4.9%

אחר  

2.7%

31.12.13

  

                                                      
  על בסיס נתוני אתר "פנסיה נט". 14
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דמי הגמולים של הקרנות שבניהול החברה (מגדל  - בחברהתחום הפנסיה היקף פעילות   10.1.3

 לשנה קודמת בהשוואה 12.9%-בכ 2014ו בשנת גדלמקפת אישית ומגדל מקפת משלימה) 

). במקביל חלה 2014מיליארד ש"ח בשנת  5.34- - לכ 2013מיליארד ש"ח בשנת  4.73 - (מכ

ש"ח מיליארד  37.7 - מכקרנות, ב ם המנוהלנכסיהבהיקף  15.38% -  עליה של כ זו ופהבתק

לפרטים אודות נתח . 2014 בדצמבר 31יום ש"ח במיליארד  43.5 - לכ 2013בדצמבר  31יום ב

  .עילל 10.1.2  השוק של החברה ראה סעיף

חדשים), עליה בהפרשות  מבוטחיםנובעת ממכירות חדשות (הצטרפות  העליה בדמי הגמולים

 מבוטחיםהעובדים כתוצאה מעליה בשכר המבוטח הממוצע בקרן ובניכוי ביטולים (עזיבת 

    ).מוקפא זכויותל או ניוד ומעבר מבוטח מסטטוס פעיל בפדיון ו /

ה (לפני מס) הסתכם חברהפנסיה במפעילות המדווח הרווח  -חברהבהפנסיה תחום רווחיות   10.1.4

מהמשך התרחבות פעה הושברווח יה יהעלליון ש"ח). ימ 69 -  כ 2013ליון ש"ח (ימ 80- בכ

חרף שחיקה  (לאחר הנחות) מדמי ניהול הכנסותאשר הובילה לגידול בבתחום עילות החברה פ

הנהלה  הוצאותגידול בע"י  העליה בהכנסות קוזזה בחלקה מסוימת בשיעור דמי הניהול.

ובהן חלוקת מענק שבשנה קודמת נרשמו הוצאות חד פעמיות משמעותיות על אף ( תוכלליו

הנובע מההתרחבות בפעילות, הרחבת ההשקעה במיכון והצורך לשרת מספר  )מיוחד לעובדים

בסכום שעולה במקביל לעליה  (עמלות נפרעים סוכניםשוטפות לבעמלות הו רב יותר של לקוחות

  .). בנוסף חלה עליה בהפחתת הוצאות הרכישה הנדחות הבהיקף דמי הגמולים שגובה החבר

   םגורמי ההצלחה מהותיי .11

  ם: להערכת החברה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הינ

  התעסוקה ושוק ההון; ,מצב המשק .א

  ריות;ודרישות רגולט .ב

 רמת דמי הניהול המותרת והנגבית בפועל; .ג

  ;דמי הניהולגובה תמקדות בההתמתנות התחרות וה .ד

זמן ביחס  ול ההשקעות לרבות ניהול סיכונים פיננסים והיכולת להשיג תשואות עודפות לאורךאיכות ניה .ה

  .למדדי ההשוואה לעומת גופים מתחרים

  מחסומי כניסה/יציאה העיקריים של התחום . 12

 חסמי כניסה  12.1

שיונות יחסמי הכניסה העיקרים של התחום קבועים בהוראות הדינים הרלבנטיים המחייבים קבלת ר

  לרבות העמדת הון עצמי מינימלי. היתריםו

   -רישיונות והיתרים 12.1.1

בהתאם לחוק הפיקוח עיסוק בענף הפנסיה והחזקה של חברה מנהלת של קרן פנסיה מחייב מתן 

אחוזים מסוג מסוים של  שהי"), החזקה של יותר מחמרישיון מבטחרישיון מבטח לפי חוק הפיקוח ("

היתר ר להחזקת אמצעי שליטה מאת המפקח ("אמצעי שליטה במבטח מותנית בקבלת הית

"). היתר שליטה"), ושליטה במבטח וסוכן תאגיד מותנית אף היא בהיתר מאת המפקח ("אחזקה

  ניהול קרן פנסיה מחייב אף הוא קבלת אישור קופות גמל. 

בין יתר השיקולים למתן רישיון מבטח וסוכן תאגיד, היתר אחזקה והיתר שליטה מביא המפקח 

ן מגוון רחב של שיקולים ובהם, בין היתר, הצגת תוכניות הפעולה של המבקש, התאמת נושאי בחשבו

המשרה לתפקידם, האמצעים הכספיים, הניסיון והרקע העסקי של הגורמים המבקשים את הרישיון 

או ההיתרים, התחרות בשוק ההון לרבות בענף הפנסיה ורמת השירות בו, המדיניות הכלכלית של 

ות עובדים וכו'. המפקח רשאי לקבוע תנאים ומגבלות בקשר למתן ההיתרים לרבות על הממשלה, צו
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סור על שעבוד של אמצעי שליטה הנכללים במסגרת יקיום גרעין שליטה קבוע ויציב במבטח, א

שרשרת השליטה במבטח, שמירת מסגרת קבוצת השליטה לרבות קביעת הוראות או מגבלות ביחס 

י השליטה לאחר. כמו כן הוטל איסור על החזקה מהותית בתחום למכירה או העברה של אמצע

   .החיסכון לטווח ארוך

  הון עצמי 12.1.2

דרישת הון עצמי מינימלי הקבועות ו הפעילות בתחום מחייבת בהתאם להוראות החוקים השונים

בפועל ההון העצמי של החברה  לעיל. 5. לפרטים אודות דרישות ההון העצמי ראה סעיף תקנותב

- בסך של ככיום ליון ש"ח ומהווה עודף הון מעבר לנדרש ימ 493-בכ 2014בדצמבר  31יום למסתכם 

  .המנהלת לדוחות הכספיים של החברה 10ראה ביאור לפרטים נוספים  .ליון ש"חימ 373

 מומחיות ידע וניסיון 12.1.3

הפעילות בתחום הפנסיה והגמל מחייבת ידע מקצועי ספציפי בעיקר בתחום האקטואריה וניהול 

עם שווקי התחום לרבות ההוראות הרגולטוריות החלות בתחום. כמו כן, נדרשים כונים והיכרות סי

ניהול בסיס נתונים מתאים, ניהול זכויות בנושאי צבירת ניסיון, פיתוח מומחיות וידע בפעילות זו 

 עמיתים, ניהול מערכת מיכון, ניהול השקעות, היכרות עם צרכי השוק לרבות היכרות של המוצרים

 המתחרים ויכולת להתאימם לצרכי הלקוחות. 

 גודל מינימלי (מסה קריטית) 12.1.4

על מנת לכסות את עלויות התפעול הקבועות הגבוהות הנדרשות להפעלת המערכות שבבסיס 

החברה המנהלת (מיכון, שיווק, שירות, השקעות וכו') כולל הצורך לענות על הדרישות הרגולטוריות 

 ינימלי של עסקים. המשתנות בתחום, דרוש היקף מ

 חסמי יציאה  12.2

  חסמי היציאה העיקריים מפעילויות בתחום קבועים אף הם בדינים הרלבנטיים. 

פירוק או חיסול של פעילות חברה מנהלת כפופים לפיקוחו של המפקח על הביטוח אשר רשאי להורות 

למתן צו לחברה המנהלת לפעול בדרך מסוימת בחיסול העסקים או לפנות לבית המשפט בבקשה 

  שהפירוק יהיה בידי בית המשפט או בפיקוחו.

מיזוג, פיצול, הפסקת ניהול או פירוק מרצון מחייבים קבלת אישור מראש של המפקח. אם הוגשה בקשה 

וים כאמור לא בוטלו תוך תקופה מסוימת ולצו למינוי כונס נכסים או מפרק זמני על חברה מנהלת והצ

הול לא עבר לחברה מנהלת אחרת תוך התקופה שנקבעה בחוק, שנקבעה בחוק קופות הגמל או שהני

רשאי המפקח להחיל את סמכויותיו בכל הקשור לשמירת יציבותה של קרן הפנסיה/קופת הגמל לרבות 

  מינוי מנהל מורשה בהתאם לכללים שנקבעו בחוק קופות הגמל וחוק הפיקוח.

הרוכש לקבל את ההיתרים הנזכרים  כל מכירה או העברת אמצעי שליטה בחברות מנהלות מחייבת את

  לעיל. 12.1 בסעיף 

  תחליפים למוצרים בתחום   .13

 המוצרים התחליפים לקרן פנסיה הינם קופות ביטוח לקצבה, קופות גמל לקצבה שאינן משלמות (קופ"ג לשעבר

  שלעצמם או בשילובים של מוצרים אלה. לתגמולים), וביטוחי חיים (פרט) היכולים לעמוד כ

הפנסיה התקציבית, לאלה הזכאים לה, מהווה תחליף למוצרי התחום, אולם יש לציין כי ההצטרפות לפנסיה 

 בעיקר בסקטור הציבורי.  שחלובהתאם להסכמי העבודה / החוקים  הוגבלהה סטטוטורית ותתקציבית הי

כמו כן קיימים גופים תר, ככלל, להצטרף לפנסיה תקציבית. עובדים חדשים בסקטור הציבורי אינם רשאים יו

ות גמל מרכזיות ומוסדות אשר מבקשים להעביר את עובדיהם מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת או לקופ

   לקצבה.
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קדונות לטווח ארוך) קיימת תחליפיות ברמה יבין מוצרי החיסכון לטווח ארוך שאינם מוצרים פנסיונים (לדוגמא פ

 - תר, שכן מוצרים אלה, בדרך כלל אינם כוללים שני אלמנטים מהותיים (הקיימים במוצרי התחום)נמוכה יו

  הטבות מס לרבות הנפקת אג"ח מיועדות בקרן פנסיה חדשה מקיפה ושילוב של ריסק וחיסכון.

  

  :בתחום שיעורי דמי ניהול סטטוטוריים ודמי ניהול שנגבו בפועל על ידי החברה .14

  פנסיה מקיפה  ןקר -מגדל מקפת אישית .14.1

  הנתונים הינם לאחר הנחות להגדלת החיסכון הצבור בקרן הפנסיה. *   

א המפקח על הביטוח יוצשה העקרוניתהכרעה התאם לשבוצעה בלהנחות בדמי ניהול הפרשה רישום ו / או עידכון הינם לאחר הנתונים ** 

  .8.1.8 סעיףכאמור ב

    מגדל מקפת משלימה .14.2

  

  הנתונים הינם לאחר הנחות להגדלת החיסכון הצבור בקרן הפנסיה. *   

 רעה העקרונית שהוציא המפקח על הביטוח הפרשה להנחות בדמי ניהול שבוצעה בהתאם להכרישום ו / או עידכון הינם לאחר הנתונים ** 

  .8.1.8בסעיף כאמור 

 2014 **  2013** 2012 2011 2010  

 אחוזים  

      שיעור דמי הניהול הסטטוטוריים

 6.00 6.00 6.00 6.00  6.00 ניהול מדמי גמוליםהשיעור דמי 

 0.50 0.50 0.50 0.50  0.50 ניהול מצבירההשיעור דמי 

סה"כ שיעור דמי הניהול שנגבו 

 *ממבוטחים בפועל

     

 4.08 3.93 3.97 3.79  3.75 ניהול מדמי גמולים ה שיעור דמי

 0.38 0.37 0.36 0.34  0.34 ניהול מצבירההשיעור דמי 

 2014**  2013** 2012 2011 2010 

 אחוזים  

       שיעור דמי הניהול הסטטוטוריים

 - - -  4.00  4.00 שיעור דמי ניהול מדמי גמולים

 2.00 2.00 2.00 1.10  1.05 שיעור דמי ניהול מצבירה

 סה"כ שיעור דמי הניהול שנגבו

 *בפועל

     

 - - - 0.32  0.55 שיעור דמי ניהול מדמי גמולים 

 1.07 1.09 1.11   0.80  0.79 שיעור דמי ניהול מצבירה
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   נותהשקעות נכסי הקר .15

 3.3   ףסעיראה  של התחוםומבנה תיק ההשקעות  למבנה ניהול ההשקעות של הקרנות, מדיניות ההשקעות
     לעיל.

עות החופשיות במגדל מקפת אישית ומגדל מקפת השקהדוח תשואות כלל תיק ההשקעות ו     15.1

  : 2014 - 2005משלימה לשנים 

  מגדל מקפת אישית

  תשואה שנתית ברוטו

חשבון  שנה
  מבוטחים 
 אפיק כללי

פנסיונרים 
 חדשים

זכאים 
 קיימים

אפיק לפי 
הכשר 
  )1(הלכתי 
 

אפיק 
  מנייתי

)2( 

אפיק 
  טווח קצר

)3( 

אפיק אג"ח 
  ופקדונות

)3( 

  באחוזים
2014  5.61  4.43  5.26  5.90  6.87  1.94  3.07  

2013  11.51  6.85  8.62  10.03  15.32  3.09  4.65  

2012 8.93 7.59 7.49 6.95 7.60 3.56 6.29 

2011 (0.19) 3.27 4.81 (0.61) 2.62 1.39  2.33 

2010 11.52 10.15 8.64 0.62 -   - 

2009 21.44 11.72 10.96 - - -  - 

2008 (9.59) 6.26 6.70 - - -  - 

2007 10.02 7.33 7.92 - - -  - 

2006 7.31 - - - - -  - 

2005 6.40 - - - - -  - 

  .2011אוגוסטב 8יום ב) החל לפעול 3. (2011יוליב 20יום ב) החל לפעול 2(  .2010ספטמבר ב 1יום החל לפעול ב) 1(

  מגדל מקפת אישית

  השקעות חופשיות -תשואה שנתית ברוטו

חשבון  שנה
ם מבוטחי

  אפיק כללי

אפיק לפי 
הכשר 
 )1(הילכתי 

  אפיק
 )2( מנייתי 

טווח אפיק 
 )3( קצר

אפיק אג"ח 
 )3( ופקדונות

 באחוזים

2014  5.85 6.41  7.58  0.74  2.26  

2013  13.24  11.39  18.61  1.46  3.70  

2012 9.90 7.05 7.46 2.50 6.11 

2011 (3.54) (3.70) 2.62 
1.22  2.20 

2010 13.14 0.53 - 
-  - 

2009 26.98 - - 
-  - 

2008 (17.37) - - 
-  - 

2007 10.82 - - 
-  - 

2006 8.57 - - 
-  - 

2005 15.93 - - 
-  - 

  .2011 באוגוסט 8) החל לפעול ביום 3. (2011ביולי 20) החל לפעול ביום 2(  .2010ספטמבר ב 1יום החל לפעול ב )1(
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 מגדל מקפת משלימה

  תשואה שנתית ברוטו

אפיק לפי  פנסיונרים כלליאפיק  שנה
הכשר 
  )1(הילכתי 

אפיק 
 )3( מנייתי

אפיק 
  טווח קצר

)2( 

אפיק אג"ח 
   ופקדונות

)2( 

 באחוזים

2014  4.77  3.65  5.01  7.60  0.72  2.14  

2013  9.27  5.50  8.25  16.33  1.44  3.34  

2012  8.56  8.10  6.66  5.45  2.37  6.72  

2011 )1.53( 2.25 )0.5( - 0.56 - 

2010 12.05 10.31 - - - - 

2009 22.37 17.70  -  - - - 

2008 )7.87( - - - - - 

2007 10.94 - - - - - 

2006 7.49 - - - - - 

2005 13.53 - - - - - 

  .2011דצמבר ב 20יום ) החל לפעול ב3. (2011אוקטוברב 5יום ) החל לפעול ב2(  .2011 נובמברב 2יום החל לפעול ב )1(

  

 
  מגדל מקפת אישית

 פיק כלליא
  מגדל מקפת משלימה

  אפיק כללי

 אחוזים תקופה אחוזים תקופה 

 -ממוצע תשואה נומינלית ברוטו
 המבוטחיםכלל תיק השקעות 

2010-2014 
 שנים) 5(

7.40 2010-2014  

 שנים) 5(

6.52 

2005-2014 
 שנים) 10(

7.57 2005-2014 
 שנים) 10(

7.68 

     

 2010-2014 כלל תיק ההשקעות  - סטיית תקן
 שנים) 5(

3.52 2010-2014  

 שנים) 5(

3.99 

2005-2014 
 שנים) 10(

4.31 2005-2014 
 שנים) 10(

5.36 

     

  -ממוצע תשואת נומינלית ברוטו
 השקעות חופשיות 

2010-2014 
 שנים) 5(

7.53   

2005-2014 
 שנים) 10(

7.72   

     

 2010-2014 השקעות חופשיות  - סטיית תקן
 שנים) 5(

5.10   

2005-2014 
 שנים) 10(

6.35   

 

    3.3 רבות אפיקי ההשקעה ראה סעיף ללפרטים אודות מבנה תיק ההשקעות של קרנות הפנסיה  15.2

 לעיל.
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 חלה (וגם לאחר תאריך המאזן) 2014לדוח, בשנת  1.3.3סעיף כאמור ב – במשק הירידה בעקום הריבית 15.3

על האיזון האקטוארי בקרנות הפנסיה המנוהלות גם השלכה לה היתה  ירידה ניכרת בעקום הריבית במשק

  :ההשפעותפירוט  הלן"י החברה. לע

(הגבוהה יותר) הגלומה במקדם ההמרה  ריבית התחשיביתהפער בין הבשל  -חשבונות מבוטחים  .א

לגמלאות (מקדם המחושב לפי הנחיות  לפנסיה לפיו מחשבים את סכומי הפנסיה המגיעים לפורשים

) לפיה מהוונת התחייבות הקרן כלפי כאמור האוצר) לבין הריבית חסרת הסיכון במשק (הנמוכה יותר

נוצר גירעון אקטוארי בעת פרישה  הפנסיונרים במאזן האקטוארי (הריבית נקבעת לפי הנחיות האוצר)

ירידת עקום לפנסיה אשר מקורה בפרישות חדשות ההשפעה של של מבוטחים חדשים לפנסיה. 

מההתחייבויות (סך  0.06%במקפת אישית הינה בשיעור של ביחס לחשבונות המבוטחים  ,הריבית

מההתחייבויות). במקפת משלימה  0.63% -הסתכם בבמקפת אישית בשנת הדוח הגירעון האקטוארי 

ה בשנת הדוח במקפת משליממההתחייבויות (סך הגירעון  0.95%ההשפעה הינה בשיעור של 

הפער בין שווי ההתחייבות כלפי הפנסיונרים ליתרה הצבורה  מההתחייבויות). 0.97% -הסתכם ב 

בחשבונם ערב פרישתם לגמלאות מתחלק בין כלל המבוטחים בקרן באמצעות מנגנון האיזון 

 .האקטוארי

 פנסיונריםבחשבונות השנוצר בשנת הדוח חלק ניכר מהגירעון האקטוארי  –חשבונות פנסיונרים  .ב

(ו) לדוח הכספי של מגדל מקפת 10(כאמור בביאור  במגדל מקפת אישית ובמגדל מקפת משלימה

הירידה בעקום הריבית נוצר בשל (ד) לדוח הכספי של מגדל מקפת משלימה) 9אישית ובביאור 

הגדילה את ההתחייבות הפנסיונית כלפי קבוצות עמיתים אלה. התשואה הריאלית הירידה  .במשק

שעומדת בבסיס מקדמי ו / או דומה לריבית התחשיבית היתה גבוהה  גה בחשבונות הפנסיונריםשהוש

אולם השפעתה על האיזון האקטוארי היתה פחותה  הלןההמרה לפנסיה כאמור בסעיף קטן ד' ל

 לפנסיונרים מושפעים גם כי שיעורי הגירעוןיצוין  .מהשפעת הירידה בריבית ההיוון של ההתחייבויות

 . הקרן כלל מבוטחישל ם דמוגרפים ממשתני

 יםהמוחזק )אגרות החוב והלוואותנכסי החוב (יודגש כי הירידה בעקום הריבית גורמת לעליה בשווי  .ג

היא תרמה תרומה משמעותית לפיכך ו ,בניהול החברהל הקרנות והקופות שבתיקי ההשקעות ש

ריבית לו במרבית המקרים על הבשנים האחרונות לתשואות החיוביות שהשיגו קרנות הפנסיה, אשר ע

 .במקדמי הפנסיה בסעיף קטן ד להלן) כאמור(הגלומה  התחשיבית

על שוק  התבקשו מנהלי הגופים המוסדיים להתייחס למתווה שביקש הממונה 2013בחודש אוגוסט  .ד

הגלומה במקדמי ההמרה  ריבית התחשיביתלבחון והמתייחס לשינוי הנחת הההון, ביטוח וחיסכון 

שבתקנון הקרן מסכום צבור  מקדמי ההמרהמשמשת לחישוב  הריבית התחשיביתנחת לקצבה. ה

מקפת אישית: מגדל וב מקפת משלימהמגדל ברוטו ב 4% (ההנחה הגלומה הינה לקיצבה חודשית

), והיא נקבעה בהסדרים התחיקתיים. זכאים הקיימיםלברוטו  4.6% - פנסיונרים ו לברוטו  4.26%

כך שהיא תותאם לריבית בפועל, וכאשר  ריבית התחשיביתאת הנחת ה המתווה המוצע הינו לשנות

העמיתים על השינוי המוצע יוחל באופן מדורג על פני שלוש שנים, ולא יחול על מי שהחל לקבל קצבה ו

כאמור, אולם עד של הקרנות הוותיקות. המתווה הוצע על רקע הירידה הניכרת בשערי הריבית במשק 

 הסדר תחיקתי סופי ואף לא נקבע כל הסדר תחיקתי אחר בנושא זה. כה הוא טרם התגבש לכלל

הנהלת הקרן פנתה למשרד האוצר בבקשה לקבוע הסדרה ענפית שתמנע גירעון אקטוארי עתידי 

 . בקרנות הפנסיה מסיבות אלה
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  מוצרים ושירותים 16

  מוצרי פנסיה 16.1

  

 שם הקרן סוג הקרן
שם החברה 

 המנהלת
מועד 

 ההקמה
דמי גמולים 

  2014נת ש

נכסים, נטו 
מנוהלים ליום 
31.12.2014  

 ש"חי אלפ    

מגדל מקפת  חדשה מקיפה
 אישית

מגדל מקפת 
קרנות פנסיה 

 וקופות גמל בע"מ 

1995 5,244,086 42,954,680 

מגדל מקפת  חדשה כללית 
 משלימה

מגדל מקפת 
קרנות פנסיה 

 וקופות גמל בע"מ

2003 93,142 536,010 

 43,490,690 5,337,228    סה"כ 
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  –מסלולי הפנסיה המוצעים בתקנוני הקרנות  16.1.1

  ת:מגדל מקפת אישי -קרן הפנסיה המקיפה החדשה ןסלולי הפנסיה המוצעים בתקנומ

ולא בחר  04/2010מסלול בסיסי (מסלול ברירת המחדל לעמית שהצטרף לקרן לאחר  •

  למקרה נכות וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה. מיירביוי ביטוחי מסלול המעניק כיס במסלול פנסיה)

ת שאירים, בהתאם לשיעורים יבחירה אישית בשיעור פנסיית נכות ושיעור פנסי - מסלול אישי •

  האפשריים הקבועים במסלול.   

 להגדלת מופנות מסלול המקנה כיסוי מופחת לשאירים, העלויות הנחסכות -נכות מסלול מוטה •

 .בגיל פרישה לפנסיה לחיסכון וכן לנכות הכיסוי

 הכיסוי להגדלת מופנות כיסוי מופחת לנכות. העלויות הנחסכות -שאירים מסלול מוטה •

 .פרישה בגיל לפנסיה לחיסכון וכן לשאירים

 מסלול המקנה כיסויים מופחתים לנכות ושאירים. העלויות הנחסכות -מסלול מוטה זקנה •

  .רישהפ בגיל לפנסיה החיסכון להגדלת מופנות

של מבוטח או בת זוגו  מסלול המקנה כיסוי להורה -15מסלול מוטה נכות וכיסוי להורה נבחר •

  וכיסוי מינימאלי ליתר השאירים.

מסלול המקנה כיסוי להורה של מבוטח או בת זוגו וכיסוי מינימאלי  -כיסוי להורה נבחר מסלול •

  ליתר השאירים וכיסוי מופחת לנכות.

 31סלול ברירת מחדל למבוטחים אשר הצטרפו לקרן קודם לתאריך מ - מסלול רצף מוטה זקנה •

 , ואשר הייתה להם תכנית פנסיה במסלול זקנה מוגדלת בתקנון הקודם.2005במאי, 

מסלול המעניק כיסויים מירביים לנכות ולמקרה פטירה, על   -מסלול מוטה נכות ושאירים •

  חשבון הקטנה של החיסכון לפנסיה בגיל הפרישה.

מסלול המקנה כיסוי לבן מוגבל נבחר של מבוטח וכיסוי ליתר  -16ן מוגבל נבחרמסלול ב •

  השאירים וכיסוי לנכות.

  להלן המסלולים המוצעים בקרן הכללית:

 מסלול המעניק כיסוי לנכות ולמקרה פטירה. -מסלול הבסיס •

בחירה אישית בשיעור פנסיית נכות ו/או שיעור פנסיית שאירים בהתאם   -מסלול אישי •

  עורים האפשריים הקבועים במסלול.לשי

  .ללא כיסוי לשאירים - מסלול זקנה ונכות •

  ללא כיסוי לנכות. - סלול זקנה ושאיריםמ •

  מסלול לפנסיית זקנה בלבד, ללא כיסויים לנכות ושאירים. - מסלול יסוד •

  ללא כיסוי ליתר השאירים. -נכות וכיסוי להורה נבחר מסלול •

  כיסוי לנכות וללא כיסוי ליתר השאירים. ללא -מסלול זקנה וכיסוי להורה נבחר •

מסלול המקנה כיסוי לבן מוגבל נבחר של מבוטח וכיסוי ליתר השאירים  -מסלול בן מוגבל נבחר •

  וכיסוי לנכות.

  ו"מגדל מקפת משלימה"  שינויים בתקנוני קרנות הפנסיה "מגדל מקפת אישית" 16.1.2

   .פתילדוח התקו18 ףסעיראה  ראה בתקנון יםיעיקרי השינו פירוטל

  

                                                      
15

הקרן מוגדר "הורה נבחר": אמו או אביו של מבוטח שנפטר, לפי העניין, או הורה חורג או הורה מאמץ, או אחד מהורי אשתו,  בתקנון 

  .בהתאם לתנאים המפורטים בתקנות הקרןשהמבוטח רכש בגינו פנסיה 
16
בתקנון הקרן מוגדר "בן מוגבל נבחר": בן של מבוטח או פנסיונר שנפטר, אשר מחמת מצב בריאותו, בהתאם לקביעת רופא מטעם הקרן,  

ם המפורטים , שהמבוטח רכש בגינו פנסיה בהתאם לתנאי21אינו מסוגל לכלכל את עצמו ולא יהיה מסוגל לכלכל עצמו בהגיעו לגיל 

 בתקנות הקרן.
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    -לקוחות 17

לקוחות החברה נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות: מעסיקים גדולים/ארגוני עובדים ועובדיהם, מעסיקים קטנים 

  ועובדיהם וכן לקוחות המפקידים באופן עצמאי כשכירים או כעצמאים. 

ת ארגוני עובדים בכל הקבוצות הנ"ל קיים פיזור רחב של לקוחות. על לקוחות החברה נמנים אלפי מעסיקים לרבו

טק עובדי מדינה, -מתחומים שונים כגון ענף התקשורת, השכלה גבוהה, רשויות מקומיות, בניין, רפואה, היי

  .מדמי הגמולים 10%על מערכת הביטחון וכו'. אין לחברה לקוח ששיעור דמי הגמולים שלו עולה 

  : 2013-2014להלן נתונים לגבי התפלגות דמי גמולים בקרנות פנסיה לשנים 

 201317 2014 סוג

 93%-כ 93%-כ עמיתים שכירים באמצעות מעסיקים

 7%-כ 7%-כ עמיתים פרטיים ועצמאיים

 100% 100% סה"כ
  

                                                      
  סווג מחדש 17
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  שיווק והפצה  18

  כללי  18.1

במסגרת חקיקת בכר נקבע כי, ביצוע עסקה במוצר פנסיוני ייעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק 

  הוגדרו שני סוגים של מפיצים: ו. בהתאם לכך פנסיוני ובהמשך ל

סוכן ביטוח או סוכן שיווק פנסיוני שהינו עובד של הגוף המוסדי ואשר הינו בעל זיקה לגוף  -"משווק פנסיוני"

  המוסדי המתווך בעסקת הרכישה של המוצר הפנסיוני ובהמשך להליך ייעוץ שקיים עם הלקוח. 

צרן המוצר הפנסיוני ואשר מציע את המוצר הפנסיוני אדם או תאגיד שאינו בעל זיקה לי -"יועץ פנסיוני"

  בהמשך להליך ייעוץ אישי שקיים עם הלקוח.  

בשוק נמשכה המגמה של שיווק משולב של ביטוחי חיים ופנסיה וגמל בקרב סוכני ביטוח וכן הוגבר השיווק 

  וההפצה באמצעות מנהלי הסדר. 

יקים לצורך בחירת המבטח הפנסיוני וקביעת תנאי כמו כן, נמשך השימוש ביועצים חיצוניים על ידי מעס

  ההסדר הפנסיוני לחברות וארגונים. 

  

   חטיבת הלקוחות  18.2

מנהלת ומרכזת את פעילות ההפצה  של החברה, במסגרת קבוצת מגדל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה

שיווק, והשירות של תחומי הביטוח, הפנסיה והגמל של קבוצת מגדל בכל הקשור ללקוחות החברה (

מכירות לרבות מכירות ישירות, תפעול ושירות, שימור ומוקד לקוחות, מרכז הייעוץ והגיל השלישי) ובכל 

  הקשור לערוצי ההפצה השונים של הקבוצה, סוכנים יועצים ובנקים. 

  לחברה מספר ערוצי שיווק והפצה עיקריים:  18.3

   -(משווקים פנסיונים שהינם עובדי החברה) הפצה ישירה 18.3.1

ישירה של משווקי החברה (סוכני שיווק פנסיוני) שהינם עובדיה האחראים על קשר עם פעילות 

בתשלום  המשווקיםמתגמלת את  החברה -מעסיקים וארגוני עובדים)פועלים ישירות מול הלקוחות (

עמלה חד פעמית בגין מצטרפים חדשים בשיעור קבוע מתוך הפרמיה השנתית הראשונה המשולמת 

ליון ימ 2.6- כ - 2013מיליון ש"ח ( 2.8- ילמה החברה עמלות רכישה בסך של כש 2014בשנת  לקרן.

  ש"ח) לעובדי החברה שהינם סוכני שיווק פנסיוני על הפצת מוצרי הפנסיה שבניהולה.

  משווקים פנסיונים חיצוניים (סוכני ביטוח)  18.3.2

ם את החברה קשורה, במסגרת חטיבת הלקוחות של מגדל, בהסכמים מול סוכני ביטוח המפיצי

 מוצריה, לרבות סוכנויות ביטוח שבשליטת מגדל. חטיבת הלקוחות של מגדל נותנת לחברה שירותי

ניהול ותפעול בכל הקשור לסוכני ביטוח. העמלות המשולמות לסוכני ביטוח בגין שיווק מוצרי הפנסיה 

 רסים/הינן: עמלות שוטפות מדמי גמולים שהינן בשיעור קבוע מדמי הגמולים הנגבים בפועל, פ

לסוכנים משולמת עמלה הנגזרת, בדרך כלל, מהיקף המכירות ומעמידת הסוכן ביעד  -  מענקים

המכירות שנקבע לו. בנוסף מקיימת הקבוצה מבצעי מכירות שבמסגרתם היא מתגמלת את הסוכנים 

עמלה בשיעור קבוע הנגזר מהיקף הצבירה.  החברהבפרסים ו/או מענקים נוספים. לעיתים משלמת 

ליון ש"ח בגין סעיפים אלה, ימ 137 - בסך כ בתחום הפנסיה רשמה החברה הוצאה 2014בשנת 

  ש"ח ליון ימ 126 - כ 2013(בשנת ש"ח ליון ימ 4.8- בנוסף שילמה החברה עמלות מפקחים בסך כ

  .בהתאמה)ש"ח מיליון  4.5 -  ו

 גידול בתפוקהנוספות כפונקציה של עמידה ביעדי  היקףו עמלות רהוגד 2014מחודש ינואר  החל

  ובהתאם לרווחיות המוצר.   הנמכרת ושימור התיק
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   - יועצים פנסיונים 18.3.3

החברה התקשרה עם מספר בנקים בהסכמי הפצה להפצת קרנות הפנסיה  -פעילות באמצעות בנקים

עמלת הפצה לבנקים בגין פעילות מגזר ש"ח אלפי  894 - בשנת הדוח שילמה החברה כ .שבניהולה

  ש"ח).אלפי  731 -  כ 2013ת (שנ הפנסיה

 -התפלגות הפעילות לפי ערוצי הפצה  18.3.4

בשנת מדמי הגמולים שגבתה הקרן נובעים מפעילות באמצעות סוכני ביטוח ( 68.8%- כ 2014בשנת 

מסך דמי הגמולים נגבו באמצעות סוכנויות קבוצת מגדל לרבות מבטח  29.4%-כ( ,)66.5%-כ -2013

מדמי הגמולים נובעים מהפעילות  30.5%-כ .))29.9%-כ 2013ת שנב( 18סימון, שחם ושגיא יוגב

  .)0.8%-כ 2013בשנת ( נובע מפעילות הבנקים 0.7%-כו )32.7%- כ -2013בשנת הישירה (

מגדל חברה למות ע"י ומשותפות המשבהוצאות לפי חלקה  נושאת החברה להלן 43 כאמור בסעיף 

לתחום המיוחסות נוספות במסגרת הוצאות אלה כלולות גם הוצאות שיווק והפצה  .בע"מלביטוח 

   הפעילות.
  

 עמלות 18.4

  סוכני ביטוח   18.4.1

משלמת לסוכני הביטוח עמלות בשיעורים משתנים בגין שיווק המוצרים ושיעור העמלה  החברה

  לעיל. 18.3.2 ין עמלות ראה סעיף ילענמשתנה בהתאם להסכמים פרטניים שנחתמים עם הסוכנים. 

  יועצים פנסיונים  18.4.2

ים. ערוץ הפצה פועל יוצא מחקיקת בכר הינו כניסת התאגידים הבנקאיים כערוץ הפצה כיועצים פנסיונ

להפצת המוצרים  חתמה על הסכמי הפצה עם מרבית הבנקים זה עדין אינו מהותי. החברה

לה, על פיהם זכאי בנק אשר יבצע עסקה בקשר עם קרן הפנסיה בניהולה של הפנסיונים שבניהו

נכון למועד  החברה לעמלת הפצה בשיעור הקבוע בהסדר התחיקתי ואשר תשולם על ידי החברה.

   כתיבת הדוח היקף העסקאות שבוצעו באמצעות הבנקים אינו משמעותי.

 

  תחרות  19

הן בין הענפים השונים שהינם בעיקרם ביטוח, פנסיה וגמל,  מאופיין בתחרות חריפה חיסכון ארוך טווח תחום

והן בין היצרנים השונים בתוך הענפים, באופן שכל גוף מוסדי מתחרה הן מול הגוף המוסדי האחר באותו ענף 

והן עם הגוף המוסדי מהענף האחר וזאת, בין היתר, בשל אופיים של המוצרים הפנסיוניים שהינם מוצרים 

. מוצרי התחום מהווים תחליפים עם דגשים מסוימים בכל אחד מהם. ההסדרים התחיקתיים תחליפיים בתחום

בתחום שהיו בשנים האחרונות, מיועדים בעיקר להסיר חסמים המעכבים העברת כספים בין הגופים 

  המוסדיים, להגביר את השקיפות, ולהגביר את התחרות בתחום. 

מספר מאפיינים  צמצמווהרפורמה בדמי הניהול,  2013הרפורמה במקדמי הקצבה, שנכנסה לתוקף בשנת 

מבדילים בין מוצרי התחום, ובהכרח משפיעים על רמת התחרות, תוך הסטת המכירות למוצרי הפנסיה על 

  חשבון הקטנת מכירות מוצרי ביטוח החיים. 

בהנחות תחרות מלווה (ה מתרכזת בתשואות, בגובה דמי הניהולה מתקיימת תחרות חריפה בתחום הפנסיה

, אשר את השינוי בהן בעשור האחרון ניכרות הניתנות ע"י החברות המנהלות בדמי ניהול הנגבים מהעמיתים

   וברמת השירות. )ניתן לראות בשקפים שלהלן

  

                                                      
 .כוללים גם סוכני משנה של סוכנויות הבית הנתונים 18
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  :19 2005-2014לשנים  הקרנות החדשות להלן דמי ניהול ממוצעים בענף

  

  

  

  

  עם התחרות  ותלהתמודד החברההשיטות העיקריות של  20

חלק ומהווה , (הקבוצה המובילה בארץ בתחום חיסכון ארוך טווח) חלק מקבוצת מגדל הינה חברהה

, לרבות שילובם של כל חיסכון ארוך טווח לקוחות מגוון מוצריקבוצת מגדל מציעה ל פלטפורמה באמצעותהמה

  ך הטווח. מוצרי הביטוח והחיסכון ארו

  .הפנסיהארוך שנים בתחום  לחברה ניסיון, ידע ומוניטין

וניצול היתרונות של הגודל, משפיעים אף הם על מעמדה  בכלל קבוצהחברה בפרט ושל החוסנה הפיננסי של ה

  בתחום. 

יושג באמצעות להערכתה פועלת לשיפור מתמיד בנאמנותם ובשביעות רצונם של הלקוחות, אשר  חברהה

ירות הניתן ללקוחות ולערוצי ההפצה ובאמצעות העמקת נתח לקוח תוך יצירת בסיס ארוך טווח הובלה בש

לקשריה עם הלקוח הסופי. לצורך העמקת נתח לקוח, שמה החברה דגש על פישוט תהליכי המכירה, פיתוח 

וצרי החברה כחלק מממוצרים ושירותים מתאימים וניצול סינרגיה בין הפעילויות והמוצרים השונים של 

  .הקבוצה

. לצורך השגת מטרות אלה היעילות התפעוליתלשיפור וללקוחות ולמעסיקים  החברה פועלת לשיפור השירות

אתר את ו המשפר את זמינות המידע העומד לרשות המעסיקים מעסיקיםהפורטל את  מפתחת החברה

                                                      
  מבוסס על נתוני אתר ה"פנסיה נט". 19
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 באתר האישיות שלהם. באמצעותו יכולים המבוטחים לקבל פרטים אודות תוכניות הפנסיה והגמל אינטרנטה

  מבוטחים.המעסיקים וה מקצועי רב לשימוש מידעגם ניתן למצוא 

פועלת להתאמת מערכות ההפצה לשם מינוף יכולות המכירה באמצעות התאמת שיטת התגמול החברה 

ערוץ בארגון  - רהמבצעת החברה במסגרת זו  והטמעת כלים למכירות אשר יניבו עשיית עסקים רווחיים.

 של הרה ארגון כולל שינוי במבנה הארגוני של לקוחות החברה. םלצרכי ושיר לצורך התאמתההפצה הי

  המרחב ובתפיסת ההפעלה שלו.

ניסיון בניהול תיק הנכסים לטווח ארוך, באמצעות ביצוע פעילויות השקעה מגוונות, הן בארץ והן בחו"ל,  חברהל

רה להשיג תשואות מתאימות למבוטחים ובכלל זה השקעות בתחומי הנדל"ן והאשראי, וזאת מתוך מט

  ולעמיתים, תוך התאמה לרמת הסיכון.

ממשיכה לשקוד על מצבת כוח אדם והון אנושי איכותי, תוך בחינת תהליכי רוחב ומבנה  חברההלצד כל אלה, 

  העלויות, במטרה לשפר את היעילות התפעולית.

ערכותיה של הקבוצה. לא ידוע האם המידע הכלול בפסקה זו כולל מידע צופה פני עתיד ומשקף את ה

המצב האמור יימשך לאורך זמן והאם ובאיזו מידה תהא החרפה או התמתנות במצב זה. קשה להעריך 

את ההשלכות של התחרות האמורה, במיוחד על רקע הרפורמות השונות בתחום לרבות אלה המתוכננות 

ן עשויים להשתנות אפיקי ההפצה אשר בעקבותיהם עשויה להשתנות מפת השחקנים הכוללת בתחום וכ

, היערכות מתאימה יכולה לצמצם את האיומים ולהגדיל את האפשרויות לניצול החברהוהייעוץ. להערכת 

   הזדמנויות שיהיו בשוק זה.

  

  עונתיות  21

בעונתיות. יחד עם זאת, עקב העובדה שהפקדות לקרן פנסיה  ככלל אינם מתאפייניםבפנסיה דמי הגמולים 

  נהנות מהטבות מס, קיימות תופעה, בעיקר אצל עצמאיים, של הפקדות בסוף שנה.

  

  
   2014  2013 2012 2011 

 
  במיליוני
  באחוזים  שקלים

במיליוני 

 באחוזים שקלים
במיליוני 

 באחוזים שקלים
במיליוני 

 באחוזים שקלים

 23.00 895 23.48 1,024 22.57 1,068  23.52  1,255 1רבעון 

 24.03 935 25.11 1,095 25.42 1,203  24.60  1,313 2רבעון 

 25.70 1,000 24.28 1,059 24.56 1,163  25.52  1,362 3רבעון 

 27.71 1,061 27.13 1,183 27.45 1,299  26.36  1,407 4רבעון 

 100.00 3,891 100.00 4,361 100.00 4,733  100.00  5,337 סה"כ  
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  ניהול קופות גמל -פרק ד'

   מידע כללי על התחום   22

  כללי 22.1

ל ידי החברה ובכלל זה: תחום פעילות זה כולל את קופות הגמל שאינן קרנות פנסיה, המנוהלות ע

קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים, קרנות השתלמות, קופות גמל מרכזיות לפיצויים, קופת גמל 

  מרכזית לדמי מחלה, וקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית של מעסיק. 

חברות מנהלות של קופות גמל  ש, נוהלו קופות הגמל הנ"ל על ידי שלו2010בדצמבר  31עד ליום 

פעילות הגמל של החברה בשנת הדוח לעיל  1.1.7 בסעיף  לאחר המיזוג המפורטבקבוצת מגדל ו

  כללה את פעילות שלושת החברות המנהלות אשר מוזגו אליה.

עמיתים תאם לחוק קופות הגמל ולתקנות מס הכנסה, והזכויות של הקופות הגמל מוקמות בה

קופת הגמל ולפי ההסדר התחיקתי. כספים המופקדים בקופות הגמל ן החברים בהן מעוגנות בתקנו

   נם בד"כ כספים המיועדים לחיסכון לטווח הבינוני והארוך והם נהנים מהטבות מס שונות.יה

  

  הדוחרה בשנת החבקופות הגמל שבניהול להלן פרוט  22.2

 קרנות השתלמות. 22.2.1

  

  
מספר  שם הקופה

אישור 
 אוצר

 סוג העמיתים סוג האישור

     מגדל קרן השתלמות  1

 עמיתים עצמאיים ושכירים קרן השתלמות 579 כללי מסלול -מגדל השתלמות  

  עמיתים עצמאיים ושכירים  קרן השתלמות  599  מניות 10%עד  מסלול כללי -מגדל השתלמות  

  עמיתים עצמאיים ושכירים  קרן השתלמות  1157  מניות 30%לפחות ביג  מסלול -מגדל השתלמות  

 עמיתים עצמאיים ושכירים קרן השתלמות 869 מנייתי מסלול -השתלמות מגדל   

 עמיתים עצמאיים ושכירים קרן השתלמות 868 חו"ל מסלול -מגדל השתלמות  

 עמיתים עצמאיים ושכירים השתלמותקרן  865 אגח ממשלתי מסלול -מגדל השתלמות  

 עמיתים עצמאיים ושכירים קרן השתלמות 864 שקלי קצר מסלול -מגדל השתלמות  

 עמיתים עצמאיים ושכירים קרן השתלמות 866 צמוד מדד מסלול -מגדל השתלמות  

 עמיתים עצמאיים ושכירים קרן השתלמות 199 אג"ח מסלול -השתלמותמגדל   

 עמיתים עצמאיים ושכירים קרן השתלמות 777 מט"ח ולמסל -השתלמותמגדל   

  עמיתים עצמאיים ושכירים  קרן השתלמות  2048  כהלכה מסלול - השתלמותמגדל קהל   
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  קופות גמל לתגמולים . 22.2.2

 

  
פר מס  שם הקופה

אישור 
 אוצר

 סוג עמיתים סוג האישור

     ולפיצויים לתגמולים קופת גמלמגדל   1

 עמיתים עצמאיים ושכירים תגמולים ואישית לפיצויים 744 כללי מסלול -ולפיצויים ליםמגדל לתגמו  

 כללי ביג מסלול - מגדל לתגמולים ולפיצויים  

  עמיתים עצמאיים ושכירים  תגמולים ואישית לפיצויים  1156  מניות 30%לפחות 

 עמיתים עצמאיים ושכירים תגמולים ואישית לפיצויים 863 מנייתי מסלול - מגדל לתגמולים ולפיצויים  

 עמיתים עצמאיים ושכירים תגמולים ואישית לפיצויים 862 חו"ל מסלול - מגדל לתגמולים ולפיצויים  

אגח  מסלול - מגדל לתגמולים ולפיצויים  
 עמיתים עצמאיים ושכירים תגמולים ואישית לפיצויים 859 ממשלתי

 עמיתים עצמאיים ושכירים תגמולים ואישית לפיצויים 858 שקלי קצר מסלול - מגדל לתגמולים ולפיצויים  

 עמיתים עצמאיים ושכירים תגמולים ואישית לפיצויים 860 צמוד מדד מסלול - מגדל לתגמולים ולפיצויים  

כללי עד  מסלול - מגדל לתגמולים ולפיצויים  

  עמיתים עצמאיים ושכירים  תגמולים ואישית לפיצויים  8012  מניות 10%

  

  תקציביתלפנסיה דמי מחלה, ולקופות גמל מרכזיות לפיצויים, . 22.2.3
 

  
 פרמס  שם הקופה

אישור 
  אוצר

 סוג עמיתים  סוג האישור

מרכזית קופת גמל מגדל   1

 מעסיקים קופה מרכזית לפיצויים 745  לפיצויים

  מעסיקים  קופה מרכזית לתשלום דמי מחלה   1161  מקפת דמי מחלה  2

 עמיתים שכירים ת גמל להשתתפות בפנסיה תקציביתקופ 1304 תקציביתמקפת   3

  חקיקה ומבנה תחום הפעילות והשינויים שחלו בו לרבות מגבלות  22.3

תחום זה, כמו גם תחום פעילות הפנסיה, מתאפיין ברגולציה רבה והוא מושפע מהחלטות הרגולטור 

  בתחום. 

חברות מנהלות הקשורות  ידי התחום קיימת תחרות מתמדת ועזה הן מצד -  לשירותים הניתנים על

  לחברות הביטוח השונות והן מצד חברות מנהלות בבעלות גופים בנקאיים שאינם חברות ביטוח.

שוק ההון מתאפיין בתנודתיות גבוהה כתוצאה מאירועים פוליטיים וכלכליים בישראל ובעולם, 

הלים וכתוצאה המשפיעים על שערי ני"ע בבורסות ובשווקים המוסדרים מושפעים על הנכסים המנו

  מכך משפיעים על תוצאות פעילות החברה נכסיה ותוצאותיה העסקיות. 

  .לעיל 8 שנסקרו בסעיףוהשינויים הרפורמות ראה ביחס לתחום זה את    

תוארו גם ההשלכות על תחום המתוארים מעלה  גם על תחום זה. בסעיפים השינויים הנ"ל משליכים

עה על ייעודם של כספי החיסכון בקופות ובקרנות והטייתן יכולה להיות השפים אלה ילשינוהגמל. 

. ביחס להשפעת הרפורמות בתחום לאפיקים שונים בהתאם לשיקוליו ולרצונותיו של העמית החוסך

  לעיל.  7.2.4על החברה ראה סעיף 

   לעיל. 8ין שינויים נוספים שחלו בתחום לרבות מגבלות וחקיקה בתחום, ראה סעיף יבנוסף, לענ
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 בהיקף הפעילות בתחום ברווחיותו ייםשינו 23

 היקף הפעילות  23.1

  -הגמל בתחוםהיקף הפעילות  23.1.1

שאינן  הגמל בקופותנט, הסתכמו דמי הגמולים  הגמלעל פי נתוני משרד האוצר שפורסמו באתר 

מיליארד בשנת  21.7-מיליארד ש"ח (בהשוואה לכ 23.1-בכ 2014בשנת קופות גמל משלמות לקצבה 

-בשנה האחרונה בהמשך לגידול של כ 6%-) גידול של כ2012ארד ש"ח בשנת מילי 20.8-, וכ2013

  קרנות ההשתלמות. ענףנובעים מזה בתחום עיקר דמי הגמולים , יש לציין כי  בשנת קודמת 4%

שאינן קופות גמל  הגמל קופותהיקף הנכסים המנוהלים המצרפי בענף  20על פי נתוני משרד האוצר

מיליארד ש"ח ביום  347.3- מיליארד ש"ח לעומת כ 368.7-בכ 2014בשנת הסתכם משלמות לקצבה 

  .6%-של כ עליה, המהווה 2013 בדצמבר 31

על ההשקעות בשנת  הושגהשהחיובית מהתשואה  תבהיקף הנכסים המנוהלים בענף נובע העלייה

  שנרשמה. בתוספת הצבירה נטו 2014

  :21בשוק הפועלים העיקריים םהגופי לפי הגמל קופות נכסי התפלגות את מפרט שלהלן התרשים

                    
    

  
 8.6%- בכ הסתכם 2014 בדצמבר 31 ליום הקבוצה של השוק נתח ,ההשתלמות קרנות בענף

   .2013בדצמבר  31ליום  9.3%-כ לעומת, בענף המנוהלים מהנכסים

  

  בחברההגמל תחום היקף פעילות  23.1.2

הדוח בשנת  קטנושבניהול החברה שאינן קופות גמל משלמות לקצבה  הגמל ופותקדמי הגמולים של 

של  עליה. במקביל חלה 2014"ח בשנת מיליארד ש 1.75 - לכ 2013מיליארד ש"ח בשנת  1.77 -  מכ

מיליארד ש"ח  15.3 - , בהשוואה להיקף הנכסים בשנה קודמת מכהקופותבהיקף נכסי  2.6%-כ

היקף התיק הושפע בין השאר מרווחי ההשקעות . 2014בשנת ש"ח ד מיליאר 15.7-לכ 2013בשנת 
                                                      

 
20

 נט". הגמל מבוסס על נתוני אתר ה"  
21
  . הפניקס בקבוצת מוצגים אקסלנס ההשקעות בית נתוני   
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 2.12 לפרטים אודות תשואות הקופות ראה סעיף . בנכוי צבירה נטו שלילית שנרשמו ממהלך השנה

  לעיל.

  חברההתחום ברווחיות  23.2

, 2014בשנת  ניהול קופות הגמל, בתחום רההמדווח מפעילות החב הכולל לפני מס הרווחסך כל 

להלן ההסברים . 2013בשנת ש"ח  מיליון 25.0 - של כרווח לעומת  ש"ח,ליון ימ 16.5 -  הסתכם בכ

  העיקריים לשינוי ברווח לפני מס של התחום:

a. לש"ח לפי הערכת מ 14.2ירידת ערך מוניטין בסך של מ פסדרשמה החברה ה 2014שנת ב

 תחוםיך שווי חיצוני. הפחתה זו מסבירה את עיקר הירידה ברווחי המערנערכה ע"י שווי ש

"נ בשיעורי דהצפויה מול תקופה מקבילה אשתקד. ההפחתה הושפעה בעיקר מהירידה 

אשר  ,נגזרת של התחרות המחריפה בשוקטווח הארוך (שוטף ובבתגבה שהחברה 

מפורטות  האחרונות,ביחס לשיעורי דמי הניהול שגבתה החברה בשנים  היוםתוצאותיה עד 

 בהוצאות בשל החתימה על ההסכם הקיבוצי. צפויה בשקף שלהלן) וכן מעליה

b.  בשל הירידה בשיעור דמי הניהול הממוצעים בשנת הדוח ההכנסות מדמי ניהול קטנו

להחזר דמי ניהול לפי ההכרעה העקרונית של המפקח בעניין  בהפרשה שינוימכתוצאה ו

עליה בהיקף הנכסים . הירידה מותנה כתוצאה מוקדמתמ הודעההעלאת דמי ניהול ללא 

 מהם נגזרים דמי הניהול.  בקרנות ובקופות המנוהלים

c. השוטפת של הנכסים הלא מוחשיים הבהפחת בעיקר כתוצאה מירידה חלה ירידה בהוצאות 

ומאי רישום הוצאות מימון בעקבות פירעון מלא במהלך  (דמי ניהול עתידיים) במגזר הגמל

  לוואה מתאגיד בנקאי.של ה 2013
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   גורמי הצלחה  24

  לעיל בשינויים המחויבים. 11 לפרטים אודות גורמי הצלחה ראה סעיף 

  

  חסמי כניסה ויציאה  25

ון חברה מנהלת לפי החוק האמור וגם שייבהתאם לחוק קופות הגמל גם עיסוק בניהול קופות גמל מחייב מתן ר

שה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה מחייב קבלת היתר שליטה והיתר אחזקה. יהחזקה של יותר מחמ

שיונות וההיתרים לגבי מבטח חלים, בשינויים המחויבים, גם על קופות יין מתן הריהשיקולים שנמנו לעיל לענ

  הגמל. 

   לעיל. 12.2 וסעיף  12.1 עיקריים ראה סעיף  לפרטים אודות חסמי כניסה ויציאה

 

  תחליפים למוצרי התחום ושינויים החלים בהם  26

  

מוצרי ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וקרנות פנסיה מהווים מוצרים  - קופות גמל לתגמולים ולפיצויים 26.1

 פשריים לקופות גמל לתגמולים ולפיצויים. תחליפים א
  

קרנות ההשתלמות מוגדרות מצד אחד כמוצר פנסיוני (בחוק השיווק הפנסיוני) ומצד  -קרנות השתלמות 26.2

שני כנכס פיננסי (חוק הגדרת העיסוק). למרות זאת, אין לקרנות ההשתלמות מוצרים תחליפיים 

  .המאפשרים קבלת הטבות מס דומות בגין ההפקדות להן

 

פוליסות ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה וקופות גמל אישיות לפיצויים מאפשרות  - קופות מרכזיות לפיצויים 26.3

הפקדה חלקית או מלאה של רכיב הפיצויים בגין כל עובד בנפרד, ועל כן הם מהווים מוצר תחליפי חלקי 

הפקדות קבלת ל כיום ומותכי הקופות המרכזיות לפיצויים חסיצויין  לקופות הגמל המרכזיות לפיצויים.

 חדשות של המעסיקים.
 

ביטוח לדמי מחלה בפוליסת ביטוח מסוג זה מהוות מוצר תחליפי  - קופות גמל מרכזיות לדמי מחלה 26.4

  לקופות הגמל המרכזיות לדמי מחלה.

 

הואיל והפקדות לקופה זו נעשות  -קופות גמל מרכזיות לקצבה להשתתפות מעסיק בפנסיה תקציבית 26.5

 וב המעסיק מכוח הדין החל, לא קיימים מוצרים תחליפיים ישירים לקופה זו. על בסיס חי
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  שיעור דמי הניהול הסטטוטורי ובפועל  27

  :להלן שיעורי דמי הניהול המותרים סטטוטורית ושיעורי דמי הניהול שנגבו בפועל מעמיתי הקופות

  

  קרנות ההשתלמות 27.1
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 2011  2010  

  באחוזים 

            שיעור דמי הניהול הסטטוטוריים

  2.00  2.00 2.00 2.00 2.00  ניהול מצבירההשיעור דמי 

      סה"כ שיעור דמי הניהול שנגבו בפועל

       מגדל השתלמות

 1.18 1.15  1.08  1.03  0.89  כללי מסלול -מגדל השתלמות

  1.25  1.20  1.11  0.99  0.91  מניות 10%עד  מסלול כללי -מגדל השתלמות

  1.38  1.27  1.19  1.13  1.04  מניות 30%לפחות ביג  מסלול -מגדל השתלמות

  1.30  1.23 1.16 1.07 0.99 מנייתי מסלול - השתלמותקהל מגדל 

  1.06  1.12 0.98 0.99 0.97 חו"ל מסלול -מגדל השתלמות

  1.33  1.23 1.01 0.93 0.89  אג"ח ממשלתי מסלול -מגדל השתלמות

  1.25  1.18 1.08 1.02 0.97 שקלי קצר מסלול -מגדל השתלמות

  1.25  1.16 1.07 0.99 0.94 צמוד מדד מסלול -מגדל השתלמות

  1.23  1.19 1.07 1.02 0.96 אג"ח מסלול -מגדל השתלמות

  1.35  1.27 1.06 1.04 0.95 מט"ח מסלול - השתלמותקהל מגדל 

  -  -  1.02  1.07  1.08  מסלול כהלכה * -מגדל השתלמות

  .2011דצמבר ב 27 המסלול נפתח ביום*    
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  ת גמל לתגמוליםוקופ 27.2

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014  2013  2012  2011  2010  

  אחוזים  

            * שיעור דמי הניהול הסטטוטוריים

  -  -  -  4.00  4.00  ניהול מדמי גמוליםהשיעור דמי 

  2.00  2.00  2.00  1.10  1.05  ניהול מצבירההשיעור דמי 

      סה"כ שיעור דמי הניהול שנגבו בפועל

            מגדל לתגמולים

 כללי מסלול -ולפיצויים מגדל  לתגמולים

 )744(מספר קופה 

          

  -  -  -  0.00  0.00  ניהול מדמי גמוליםהשיעור דמי 
  1.11  1.04  0.91  0.80  0.77   ניהול מצבירההשיעור דמי 

 ביג מסלול -ולפיצויים  מגדל לתגמולים

(מספר קופה  מניות 30%לפחות  כללי

1156(  

          

  -  -  -  0.00  0.00  ניהול מדמי גמוליםהשיעור דמי 
  1.34  1.25  1.16  0.94  0.88   ניהול מצבירההשיעור דמי 

 מנייתי מסלול -ולפיצויים  מגדל לתגמולים

 )863(מספר קופה 

          

  -  -  -  -  0.00  ניהול מדמי גמוליםהשיעור דמי 
  1.24  1.24  1.17  0.94  0.87   ניהול מצבירההשיעור דמי 

 חו"ל מסלול –ולפיצויים  מגדל לתגמולים

 )862(מספר קופה 

          

  -  -  -  -  0.00  ניהול מדמי גמוליםהשיעור דמי 
  0.99  1.20  1.16  0.98  0.89   ניהול מצבירההמי שיעור ד

אג"ח  מסלול -ולפיצויים  מגדל לתגמולים

 )859ופה (מספר ק ממשלתי

          

  -  -  -  -  0.00  ניהול מדמי גמוליםהשיעור דמי 
  1.31  1.23  1.01  0.83  0.80   ניהול מצבירההשיעור דמי 

שקלי  מסלול –ולפיצויים  מגדל לתגמולים

 )858(מספר קופה  קצר

          

  -  -  -  -  0.00  ניהול מדמי גמוליםהשיעור דמי 
  1.40  1.25  1.15  0.90  0.86   ניהול מצבירההשיעור דמי 

צמוד  מסלול –ולפיצויים  מגדל לתגמולים

 )860(מספר קופה  מדד

          

  -  -  -  -  0.00  ניהול מדמי גמוליםהשיעור דמי 
  1.19  1.12  1.03  0.91  0.85   ניהול מצבירההשיעור דמי 

כללי  מסלול -ולפיצויים  מגדל לתגמולים

 ** )8012(מספר קופה  מניות 10%עד 
          

          0.00  הול מדמי גמוליםניהשיעור דמי 
        0.06  0.68   ניהול מצבירההשיעור דמי 

  לעיל. 7.2 ין השינויים ביחס לדמי הניהול ראה סעיף ילענ*    

  .2013ביולי  23-**   המסלול החל לפעול ב
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  קופת גמל מרכזית לפיצויים, דמי מחלה, ותקציבית 27.3

 

  בדצמבר 31ום הסתיימה בישלשנה   

  2014  2013 2012 2011 2010  

  באחוזים  

שיעור דמי הניהול   

 הסטטוטוריים

2.00  2.00 2.00 2.00 2.00  

מרכזית קופת גמל מגדל   1

 לפיצויים

0.91  0.97 0.92 1.14 1.16  

  0.42  0.42  0.42 0.42  0.42  מקפת דמי מחלה  2

  0.39  0.40  0.40 0.40  0.40  קפת תקציביתמ  3
 

  ניהול ההשקעותמבנה  28

 - בדומה לתחום קרנות הפנסיה גם כספי קופות הגמל מושקעים בהתאם לתקנות מס הכנסה וחוק קופות הגמל

  לעיל.3.3.3  ראה סעיף 

לפרטים אודות מבנה תיק השקעות קופות הגמל ראה לעיל.  2.12 לדוח תשואות של הקופות בתחום ראה סעיף
  לעיל. 3.3 סעיף 

  

   -מוצרים ושירותים 29

  החברה מנהלת את סוגי קופות הגמל המפורטות להלן:  29.1

  קופות גמל לא משלמות לקצבה 29.1.1

טווח לעמיתים במעמד -קופות גמל לא משלמות לקצבה שנועדו לחסכון ארוך - ת גמל לתגמוליםקופ •

ניתנים למשיכה הונית.  2008הצבורים בהם, שהופקדו עד לשנת  הכספים אשרעצמאי ובמעמד שכיר 

מוגדרים לחסכון לקצבה, ואינם ניתנים  2008בינואר,  1כספים שהופקדו בקופות אלה החל מיום 

כסכום חד פעמי. משיכת כספים אלה תהיה בדרך העברה לקופת גמל משלמת לקצבה למשיכה 

 בלבד לצורך תשלום קצבה. 

, שבגינם המעסיק לשכירים (קופה לא משלמת לקצבה) הקופה מיועדת -לפיצוייםקופות גמל אישית  •

 מפקיד הפקדות לצורך תשלום פיצויי פיטורים.

הקופה מיועדת לשכירים ולעצמאיים. היא מאפשרת לעמית לצבור כספים לצרכי  -קרן השתלמות 29.1.2

פה ניתנים השתלמות או לחסוך בה לכל מטרה וליהנות בהטבות מס. הכספים המצטברים בקו

שנות חברות בקרן ניתן  6שנות חברות בקופה. לאחר  3למשיכה לצורכי השתלמות החל מתום 

למשוך את הכספים לכל מטרה. לאחר חקיקת בכר, נחשבת קרן ההשתלמות הן בגדר מוצר פנסיוני 

  והן בגדר מוצר פיננסי, כך שגם משווק מוצר פיננסי רשאי לשווקה.

קופה מיועדת למעסיק המבקש לצבור כספים בקופה עבור תשלום ה -מחלהדמי קופה מרכזית ל 29.1.3

לעובדיו בעד ימי מחלה. הקופה אינה קופה אישית. העמית הינו המעסיק. צבירת הכספים היא 

במרוכז על שם המעסיק עבור עובדיו. ההפקדות לקופה מוכרות למעסיק כהוצאה והכספים נמצאים 

  בבעלותו עד לשחרורם לטובת עובד.
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הקופה מיועדת להפקדות דמי גמולים שמקורם  -ה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציביתקופ 29.1.4

בניכוי ממשכורתם של עובדים המועסקים אצל מעסיק המשלם פנסיה תקציבית לעובדיו. אופי 

על   היחסים שבין החברה לעמיתים הינו בהתאם לתקנון קופות הגמל ובכפוף להוראות הדין החלות

  עמיתים.היחסים שבין החברה ל

נו חיסכון שמבצע המעסיק לצורך יהחיסכון בקופת גמל מרכזית לפיצויים ה - קופה מרכזית לפיצויים 29.1.5

(היינו,  1963-מחויבותו לתשלום פיצויי פיטורים עבור עובדיו על פי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג

ופה נקבעות ממשכורתו של העובד). העמית בקופה הינו המעסיק וזכויותיו בק 8.33%בשיעור עד 

  בהתאם לתקנות הקופה כפי שהן מעת לעת. 

  שינויים בתקנוני קופות הגמל   29.1.6

  לדוח התקופתי. ד18 ירוט עיקרי השינויים ראה ראה סעיףלפ
  

  

  ות הגמל שנוהלו בשנת הדוח בחברה:נתוני קופ 29.2

  

  

  קוחות ל 30

לקוחות החברה נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: מעסיקים ועובדיהם, וכן לקוחות המפקידים באופן עצמאי (בין 

  ובין אם הוא עצמאי).  47עפ"י סעיף  אם הוא שכיר

ך הנכסים המנוהלים מס 10%בתחום קופות הגמל לא קיים מעסיק אשר הצבירות של המועסקים בו עולה על 

  בתחום.

  :2013-2014להלן נתונים לגבי התפלגות דמי גמולים בקופות גמל לשנים 
  

 2013 2014 סוג

 84.9% -כ 85.7% -כ עמיתים שכירים באמצעות מעסיקים 

 15.1%-כ 14.3%-כ עמיתים פרטיים ועצמאיים

   100%    100% סה"כ

מועד  שם החברה המנהלת  שם הקופה סוג קופה  
 ההקמה

דמי גמולים 
בשנת 
2014 

נכסים מנוהלים 
ליום 

31.12.2014 

 
 קרנות השתלמות

 "חאלפי ש 

1  
 קרן השתלמות

  מסלולית
מגדל  קרן השתלמות 

  לשכירים ועצמאים
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות 

  גמל בע"מ קופות גמל בע"מ
1997  1,655,459  13,602,348  

  
  קופות גמל לתגמולים

      

2  

קופת גמל אישית 
 לתגמולים ופיצויים

  מסלולית

מגדל קופת גמל 
  לתגמולים ולפיצויים

פנסיה וקופות מגדל מקפת קרנות 
  גמל בע"מ קופות גמל בע"מ

2002  87,656  1,851,196  

  
  תקציביתלפנסיה דמי מחלה, ולקופות גמל מרכזיות לפיצויים, 

      

3  
קופה מרכזית 

  לפיצויים
מרכזית קופת גמל מגדל 

  לפיצויים
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות 

  גמל בע"מ קופות גמל בע"מ
2002  -  218,489  

4  
קופה מרכזית 

  לדמי מחלה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות   מקפת דמי מחלה

  גמל בע"מ קופות גמל בע"מ
2006  69  36,599  

5  

קופה מרכזית 
להשתתפות 

  בפנסיה תקציבית

  מקפת תקציבית
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות 

  גמל בע"מ קופות גמל בע"מ
2008  3,753  28,170  

 15,736,802 1,746,937    סה"כ  
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  שיווק והפצה 31

  לעיל. 18.3 , 18.2 תחום ראה סעיפים  לפרוט אודות ערוצי ההפצה של ה

 2013שנת (ש"ח ליון ימ 2.7-בסך של כומשווקים עמלות למפקחים בתחום הגמל למה החברה יש 2014בשנת 

ועמלות ש"ח), מיליון  21.1- כ 2013שנת (ש"ח ליון ימ 22.0-כעמלות לסוכנים בסך של ש"ח), מיליון  2.3-כ

  ש"ח).מיליון  7.1 -  כ 2012שנת (ש"ח ליון ימ 7.4-הפצה לבנקים בסך של כ

, תיק בתחום יםהמנוהל הנכסיםמסך  )31.74%-כ 2013שנת ( 33.10%- כ תיק הסוכנים היווה 2014לסוף שנת 

   2013שנת ( 47.60% -  כ ווהיוהתיק הישיר ה )19.45% - כ 2012שנת ( 19.3% - כווה יהבנקים ה

(שבאה בנעלי מגדל בנוסף על הסכמי ההפצה מול הבנקים בקשר עם מוצרי התחום, לחברה  .)48.81% -  כ

פלטינום) הסכמי הפצה עם בנק לאומי ועם בנק דיסקונט, לפיהם יפיצו בנקים אלה את קרנות ההשתלמות  

הקבוע בתקנות  המרביאמורים) בתמורה לעמלת הפצה בשיעור מהתאגידים הבנקאים הבחלקן (שנרכשו 

  . 2007שנים מחודש יולי  10הוא לתקופה של מגדל השתלמות ההפצה. תוקף ההסכמים ביחס ל

לה כלולות במסגרת הוצאות א .משתתפת בהוצאות מגדל חברה לביטוח בע"מ החברה להלן 43 כאמור בסעיף 

   לתחום הפעילות.המיוחסות נוספות גם הוצאות שיווק והפצה 
  

  מבנה התחרות והשינויים החלים בו  32

הן בין הענפים השונים שהינם בעיקרם ביטוח, פנסיה וגמל, והן מאופיין בתחרות חריפה  חיסכון ארוך טווח תחום

ן מול הגוף המוסדי האחר באותו ענף והן בין היצרנים השונים בתוך הענפים, באופן שכל גוף מוסדי מתחרה ה

עם הגוף המוסדי מהענף האחר וזאת, בין היתר, בשל אופיים של המוצרים הפנסיוניים שהינם מוצרים תחליפיים 

בתחום. מוצרי התחום מהווים תחליפים עם דגשים מסוימים בכל אחד מהם. ההסדרים התחיקתיים בתחום שהיו 

להסיר חסמים המעכבים העברת כספים בין הגופים המוסדיים, להגביר את  בשנים האחרונות, מיועדים בעיקר

  השקיפות, ולהגביר את התחרות בתחום. 

והרפורמה בדמי הניהול, ביטלו מספר מאפיינים  2013הרפורמה במקדמי הקצבה, שנכנסה לתוקף בשנת 

ת למוצרי הפנסיה על מבדילים בין מוצרי התחום, ובהכרח משפיעים על רמת התחרות, תוך הסטת המכירו

  חשבון הקטנת מכירות מוצרי ביטוח החיים. 

  .התחרות בתחום הגמל מתרכזת בתשואות, בגובה דמי הניהול וברמת השירות

מאפיין מרכזי של התחרות הוא ניוד כספים בהיקפים לא מבוטלים בין החברות המנהלות השונות (לרבות חברות 

  הנשלטות בידי בתי השקעות).

י הניהול של מוצרי הביטוח וקופות הגמל בעיקר והאפשרות לחברות מנהלות של קופות גמל הרפורמה בדמ

  למכור מוצרי ביטוח עשויה להחריף עוד יותר את התחרות.

המידע הכלול בפסקה זו כולל מידע צופה פני עתיד ומשקף את הערכותיה של החברה. לא ידוע האם המצב 

דה תהא החרפה או התמתנות במצב זה. קשה להעריך את האמור יימשך לאורך זמן והאם ובאיזו מי

ההשלכות של התחרות האמורה, במיוחד על רקע חקיקת חוקי בכר וכניסתם של התאגידים הבנקאיים 

להפצת קופות גמל וקרנות הפנסיה צעד אשר בעקבותיו עשוייה להשתנות מפת השחקנים הכוללת בתחום 

. להערכת החברה היערכות מתאימה יכולה לצמצם את האיומים וכן עשויים להשתנות אפיקי ההפצה והייעוץ

  ולהגדיל את האפשרויות לניצול הזדמנויות שיהיו בשוק זה. 

  

 לעיל.  20ראה סעיף  -השיטות העיקריות של החברה להתמודד עם התחרות 32.1

 

  עונתיות  33

בקרנות ים יעצמא בעיקרענף קופות הגמל מתאפיין בעונתיות מסוימת, שכן חלק גדול מהפקדות העמיתים (

   ) מתבצע לקראת סוף השנה.ההשתלמות
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    2014  2013 

 
  במיליוני
  באחוזים  שקלים

במיליוני 

 באחוזים שקלים

 20.37 366  24.09  421 1רבעון 

 23.60 418  20.32  355 2רבעון 

 21.74 385  23.13  404 3רבעון 

 33.99 602  32.46  567 4רבעון 

 100.00 1,771  100.00  1,747 סה"כ  
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  נושאים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה -פרק ה'

  מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  34

 כללי - רגולציה ופיקוח 

בנוסף לתיאור החוקים, התקנות וחוזרי המפקח ששולבו בתיאור הפעילות בתחומים, קיימת רגולציה ייחודית 

לת, בעיקרה, את חוק הפיקוח, חוק קופות הגמל, תקנות קופות הגמל, חוק המסדירה את פעילות החברה הכול

על פעילותה של החברה המנהלת וקופות השיווק הפנסיוני, וכן חוזרי והנחיות המפקח המוצאים מעת לעת. 

הגמל שבניהולה חל הסדר תחיקתי מורכב אשר החוקים העיקריים שבו הינם: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

- יקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"אותקנות שהותקנו מכוחו; חוק הפ 2005- פות גמל), התשס"ה(קו

), ותקנות שהותקנו מכוחו; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונים 1981

- ול קופת גמל), התשכ"דתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניה ; ותקנות שהותקנו מכוחו 2005-התשס"ה

חוק איסור  - חוק איסור הלבנת הון ; חוק הגנת הפרטיות. כמו כן, חלים על החברה חוקים נוספים כגון: 1964

וכן על חלק מזכויות העמיתים בקופות הגמל שבניהול החברה, שטרם  הלבנת הון והצווים שהותקנו מכוחו

חלים חוקים מתחום דיני העבודה וביניהם, חוק פיצויי הוסדרו בהסדרה מלאה על ידי החקיקה הראשית בתחום, 

  .1958-, חוק הגנת השכר, התשי"ח1963-פיטורים, התשכ"ג

   כספיים עיצומים, נתונים דרישות, ביקורותעריכת , בתלונות עקרוניות הכרעות

ת אלו, לממונה. הכרעות הממונה בתלונוהמועברות מוגשות, מעת לעת, תלונות, לרבות תלונות  חברהכנגד ה

ת וכהכרעות רוחביות ביחס לקבוצ ,אם וככל שניתנה בהן הכרעה, ניתנות לעיתים, ובשנים האחרונות אף יותר

  . מבוטחים

מטעמו בגופים המוסדיים ו/או בדיקות עורך הממונה, מעת לעת, ביקורות במסגרת סמכויות הפיקוח  כמו כן,

במוצרים השונים לרבות  חברהחיות ביחס לטיפול המתקבלות דרישות ו/או הנ ,בין היתר. במסגרת זו, חברהב

מצאו, וככל שלדעת הממונה שנולעיתים, בהתאם לממצאים  ביצוע החזריםתיקון פעולות שונות לרבות הנחיות ל

  במסגרת האכיפה המנהלית. עיצום כספי היה בפעולות משום הפרה, מטיל הממונה 

בדוחות הכספיים של  22 ראה באור,  דרישות נתוניםרות, בדבר הכרעות, הכרעות עקרוניות, עריכת ביקו לפירוט

  .החברה המנהלת

  ("חוק קופות הגמל")  2005- חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה  34.1

הקמתן של קופות גמל, את סוגי קופות הגמל, אופן ניהול ודרכי פעילותן של החברות המנהלות, מסדיר את החוק 

. תכניות ביטוח המוכרות כקופת ביטוח, כפופות אף הן שבין העמית והחברה המנהלתמערכת היחסים ואת 

גם על חברות חוק קופות הגמל מחיל חלק מהוראות חוק הפיקוח לחלק מהוראות הכלולות בחוק קופות הגמל. 

ות הוראות ניהול תקין בדומה לסמכ תתגם חוק קופות הגמל כולל הוראות לעניין סמכות הממונה למנהלות. 

המפקח להוציא הוראות לניהול תקין אצל מבטח והוראות דומות לעניין עיצומים כספיים, קנסות אזרחים ועבירות 

הוראות החוק מסדירות אף את זכותו של עובד לבחור את סוג המוצר הפנסיוני  .פליליות בדומה לחוק הפיקוח

  והגוף המוסדי ממנו הוא רוצה לרכוש את המוצר שבחר.

  להלן. 8ראה סעיף נים מוצעים בחוק קופות הגמל לעניין תיקו

  

השיווק  ("חוק 2005-ה פנסיוניים), התשס"ה, שיווק ומערכת סליקייעוץחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (  34.2

 והייעוץ").

  זה מסדיר שני נושאים מרכזיים:  חוק

   שעניינן העיסוק בייעוץ ובשיווק של מוצרים פנסיוניים והפיקוח עליהם. הוראות

  שעניינן מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.  הוראות

היועץ  -החוק הגדיר שני עיסוקים הדורשים הכשרה ורישוי  - פנסיוניים מוצרים של ובשיווק בייעוץ עיסוק

". בחוק קבועות הוראות לעניין חובת הרישוי הן זיקהוהמשווק. האבחנה בין ייעוץ לשיווק מבוססת על קיומה של "

ני והן של משווק פנסיוני ותנאיהם, חובות, איסורים והגבלות החלים לעניין עיסוק בייעוץ פנסיוני של יועץ פנסיו

ידי תאגיד בנקאי, הוראות לעניין הפיקוח על בעל -ובשיווק פנסיוני לרבות הוראות לעניין עיסוק בייעוץ פנסיוני על

ל עסקי מבוטחים, הוראות הנוגעות רישיון, לרבות סמכות הממונה להוציא הוראות לניהול תקין ושמירה ע
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למערכת היחסים בין היועץ/הסוכן הפנסיוני ובין הגוף המוסדי שנועדו להשוות הוראות חוק רלבנטיות החלות על 

סוכנים גם על משווקים ויועצים פנסיוניים, וכן הוראות המקנות לממונה סמכות להטיל עיצומים וקנסות אזרחיים 

ק כולל אף הוראה שעסקה לגבי מוצר פנסיוני עבור לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ לרבות סנקציות פליליות. החו

  פנסיוני או משיווק פנסיוני ובהמשך לו. 

הסדרת הקמתה והפעלתה של מסלקה  נןעניישכולל הוראות  החוק -  הסדרת נושא המסלקה הפנסיונית

  השימוש במערכת הסליקה הפנסיונית.  פנסיונית, לרבות ההיתרים הנדרשים להקמתה, וכן הוראות שעניינן חובת

   להלן. 8ראה סעיף לתיקונים שפורסמו בתקופת הדוח לחוק האמור 

 הוראות דין מהותיות (לרבות טיוטות) שפורסמו בתקופת הדוח ועד פרסומו המתייחסות לפעילויות  .34.3

    החברה והגופים המוסדיים באופן כללי

  החברותהצעה לתיקון מבחן הרווח בחוק   .34.3.1

-הצעה לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות, התשנ"טפרסמה רשות ניירות ערך  2014בחודש מרס 

  . עיקרי ההמלצות שגובשו לגבי מבחן הרווח הינם כדלקמן:1999

מבחן הרווח יתבסס על הדוחות הכספיים האחרונים המאוחדים (שפורסמו) ויהיה מבוסס על יתרת   (א)

  "). רווח מותר בחלוקהרווח כולל אחר, אם סכומה שלילי ("העודפים בניכוי יתרת 

במידה ויתרת הרווח הכולל האחר המצטברת הינה חיובית, לא יילקח רווח זה בחשבון לצורך חישוב הרווח   (ב)

  המותר בחלוקה. 

 8את הרווח המותר בחלוקה יש לבחון באופן הבא: אם התאגיד הרוויח בכל שנה למשך שנתיים רצופות (  (ג)

שההון העצמי של התאגיד לאחר החלוקה יהיה חיובי, בכך מצטמצמת האפשרות שרווח  -רבעונים) ובתנאי נוסף 

  חד פעמי יאפשר חלוקת רווחים. 

כלומר ינוטרלו שינויים בשווי ההוגן של נכסים והתחייבויות  -כמו כן, החישוב יעשה על בסיס רווח שמומש   (ד)

  או השפעות תוצאתיות אחרות. 

ף, הוצע לדרוש הכללת באור שנתי מיוחד בדוח הכספי אשר יפרט את האופן בו חישב התאגיד את הרווח בנוס

  המותר בחלוקה. באור יינתן גם ברבעון בו הדוח הרבעוני מהווה בסיס לחלוקה.

דוחות כספיים של החברה אה לגבי יתרת העודפים ולגבי יתרת קרנות ההון בגין נכסים זמינים למכירה, ר

  ת.המנהל

קימות  מנהלותבהקשר לכך יש לציין, כי בנוסף למבחנים הקבועים בחוק החברות לגבי חלוקת דיבידנד, בחברות 

  .2014לדוחות הכספיים של שנת  10ראה באור מגבלות נוספות בהתאם להנחיות המפקח. 

  

  מוסדיים בגופים תגמולמדיניות  .34.3.2

שעניינן הוראות קובע . החוזר יניות תגמול בגופים מוסדייםחוזר מעדכן בעניין מדפורסם  2014בחודש אפריל 

גיבוש מדיניות תגמול של נושאי משרה, בעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים ומניעת תמריצים שיעודדו נטילת 

) הרכב וועדת התגמול 2) תפקידי הדירקטוריון בהליך קביעת המדיניות, (1עיקרי הוראות החוזר הינם: (סיכונים. 

תפקיד נוספים המועסקים ) הוראות ייחודיות לבעלי 4) העקרונות על בסיסם תיקבע המדיניות, (3יה, (ותפקיד

תוך  ,2014ביולי  1כנס לתוקף ביום נ רתיווך ומכירות. החוז ,בגוף המוסדי בפונקציות בקרה, ביקורת, השקעות

  שנקבעו בו הוראות מעבר לצורך התאמת הסכמים קיימים למדיניות שתיקבע. 

 התרת- ואי מיוחד (אישור פיננסיים בתאגידים משרה לנושאי תגמול חוק הצעתפורסמה  2014יולי  חודשב

 לתזכיר בהמשך וזאת, ראשונה בקריאה שאושרה 2014 --ד”התשע )חריג תגמול בשל מס לצורכי הוצאה

 .2014 ביוני שפורסם החוק

מיליון  3.5עד תקרה של  גדרתו בהצעת החוק,, כהלהגביל את שכר המנהלים הבכירים בגוף פיננסי מציעהתיקון 

 , כאשרטעון אישור וועדת תגמול, דירקטוריון ואסיפה כללית האמורה, על תקרת השכר שיעלהבשנה. שכר  ש"ח

בחברה ציבורית, הליך האישור של שכר העולה על תקרת השכר בכל הנוגע לאישור האסיפה הכללית, יבוצע לפי 

משרד לעלי מניות המיעוט. בנוסף, שכר העולה על תקרת השכר יחייב דיווח מנגנון של רוב מיוחד מקרב ב
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האוצר. בתיקון עקיף לפקודת מס הכנסה הובהר כי לא יתאפשר ניכוי הוצאות על ידי מעסיק בשל עלות שכר 

   העולה על תקרת השכר.

קרה שהוצעה בתזכיר האמור ולאימוץ הת לחוזר בהמשך, בקבוצה המוסדיים הגופיםמדיניות תגמול של  לאישור

  .37.5.2 סעיף , ראההחוק

- כות למכתב למנהלי הגופים המוסדיים בכל הקשור להיערפרסמה המפקחת  2014בחודש אפריל   .34.3.3

FATCA") גופים . המפקחת מתארת את הוראות החוק והתקנות ותחולתם על גופים פיננסיים שאינם אמריקאים

) להירשם 1נחיות ההסדרה, גוף פיננסי זר יידרש לפעולות הבאות: ("). בהתאם להההסדרה") ("פיננסיים זרים

) להעביר 3) לזהות חשבונות של גופים של אזרחים/תושבים אמריקאים (2באתר רשות המיסים האמריקאית (

) לנכות מס במקור מלקוחות שיסרבו לספק מידע 4מידע לרשות המיסים האמריקאית אודות חשבונות אלו (

גוף פיננסי זר שלא יתקשר בהסכם עם רשות המיסים האמריקאית יחויב בעצמו בניכוי מס בגין ומסמכים כנדרש. 

  הכנסות ממקורות אמריקאים ומתקבולים על מכירה של נכסים שעשויים לייצר הכנסות ממקורות אמריקאים. 

לי הציעה רשות המסים האמריקאית למדינות בעולם להתקשר בהסכם בילטרא FATCA-כחלופה ליישום ה

שיפטור גוף פיננסי זר, במרבית המקרים, מחובת ניכוי מס במקור ומדיווח ישירות לרשות המיסים האמריקאית. 

פורסם הסכם בין מדינתי שנחתם בין ישראל לבין ארצות הברית. ההסכם מסדיר את העברת  2014בחודש יולי 

  מהגופים הפיננסיים בישראל.  המידע לרשות המס של ארה"ב, באמצעות רשות המסים, אשר תקבל את המידע

"). ההסכם("FATCAטיוטה בנושא היערכות ליישום הוראות הסכם  פרסמה המפקחת  2014בחודש דצמבר 

המסמך כולל הבהרות לעניין ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל לממשלת ארצות הברית. במסגרת הטיוטה 

שלו ביחס לחברות הפעילות בתחום מבהירה המפקחת את הפרשנות שלה להסכם הבין מדינתי והתחולה 

הביטוח הפנסיה והגמל ברמת הישות  וברמת המוצר. כמו כן, הטיוטה מתייחסת לתפקידו של בעל רישיון לעניין 

  חובות הקבועות בהסכם ואופן הטיפול האפשרי בלקוח שאינו משתף פעולה עם דרישות ההסכם.

  אגרות המשולמות על ידי גופים מוסדיים  .34.3.4

פורסמו שתי טיוטות לתיקון תקנות בנושא אגרות המשולמות על ידי גופים מוסדיים. ביחס  2014נובמבר  בחודש

לאגרה שמשלמת חברת ביטוח בעד קבלת רישיון מוצע להעלות את הסכומים. בנוסף מוצע לשנות את אופן 

פי אחוז מהיקף החישוב של האגרה השנתית המשולמת בעד עיסוק בענפים השונים כך שגוף מוסדי ישלם ל

הנכסים המנוהלים בסוף שנת הדיווח האחרונה. בנוסף, עבור קופת גמל או מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית 

  ישולם סכום קבוע נוסף.

  חוק שכר מינימום  .34.3.5

הוראת שעה),  –(העלאת סכומי שכר מינימום  אישרה הכנסת את חוק שכר מינימום 2015ינואר  בחודש

ועד יום  1.4.2015יועלה בהדרגה בתקופה החל מיום שכר המינימום התאם לחוק האמור, . ב2015-התשע"ה

להערכת החברה השינוי בחוק עשוי ₪.  5.000הוא יעמוד על סך של  1.1.2017, כך שהחל מיום 1.1.2017

   .הפנסיה וקופות הגמל המנוהלות ע"י החברה קרנותלהגדיל את היקף דמי הגמולים שגובות 

  19דת סגל רשות נירות ערך בנושא תקן חשבונאות בינלאומי עמ  .34.3.6

פורסמה עמדת סגל חשבונאית של רשות ניירות ערך בנושא קיומו של שוק עמוק  2014בחודש נובמבר 

הקובע  19. העמדה מתייחסת לתקן חשבונאות בינלאומי באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל

דים וקובעת כי בישראל מתקיים שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות צמודות כללים בנוגע לתכניות הטבה לעוב

באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו שקל. משמעות הקביעה הינה שימוש בתשואה גבוהה יותר מזו ששימשה 

במשך השנים לצרכי היוון ההתחייבויות, מה שאמור להקטין את התחייבויות המעסיק ולהגדיל את ההון העצמי 

ות. עוד נקבע כי התקן ייושם מכאן ולהבא. בפועל, אגרות החוב הקונצרניות בהן יש להשתמש לצורך של החבר

  ומעלה. AAקביעת שיעור ההיוון הן כאלו בדירוג 

  נהלת.לדוחות הכספיים של החברה המ יז' 2להשפעה ראה באור 
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   קודקס רגולציה עתידי -חוזר מאוחד   .34.3.7

כוז הוראות הממונה על שוק ההון, כפי שניתנו במהלך השנים מעת לעת לגופים המפקח החל ליזום מהלך של רי

פי תוכן העניינים של הנושאים שבתחום סמכויותיו. -ידו, באמצעות חוזר מאוחד, כשהוא מאורגן על- המפוקחים על

לחוזה פורסמו המבוא לחוזר המאוחד, תוכן העניינים, הוראות לניהול נכסי השקעה והעמדת אשראי, הוראות 

ביטוח כללי, הוראות לקרן פנסיה, וכללי מדידה. תלויות ועומדות טיוטות גם לפרקים האחרים המופיעים בתוכן 

  העניינים, אך טרם פורסמו כול הפרקים.

  

ח ועד פרסומו המשותפות לכל תחומי הוראות דין מהותיות (לרבות טיוטות) שפורסמו בתקופת הדו    34.4

 ארוך טווח, ביטוח כללי)  פעילות הביטוח (בריאות, חיסכון

 

 על הפיקוח חוקפורסם  2014בחודש דצמבר   -הנוגעים להנהגת תכנית ביטוח או שינוי בה   שינויים 34.4.1

, תוקן 2015בינואר  1. על פי החוק שנכנס לתוקף ביום 2014 - "ההתשע), חקיקה(תיקוני  פיננסיים שירותים

שים באשר  להנהגת תכנית ביטוח, לשינוי תנאי ביטוח, לחוק הפיקוח על הביטוח, ונקבעו הסדרים חד 40סעיף 

 30דמי הביטוח או עניין אחר עליו הורה המפקח. בהתאם לתיקון המוצע הוטלה חובה על מבטח למסור למפקח 

ימי עבודה לפני המועד שבו הוא מבקש להנהיג את תכנית הביטוח או השינוי כאמור, את תנאי התכנית או שינוי, 

ימי עבודה ממועד ההגשה, רשאי מבטח להנהיג את התכנית או את  30ה הודעה המפקח תוך ואם אם לא נמסר

השינוי. המפקח הוסמך לקבוע ביחס לענפי ביטוח מסוימים או תכניות ביטוח מסוימות או שינויים מסוימים, 

בתכנית  הוראות אחרות. המפקח הוסמך להורות למבטח על הפסקת הנהגת תכנית ביטוח או להורות על שינוי

ביטוח, לאחר ששקל את הפגיעה האפשרית במבטח בשל הוראתו ובשים לב למכלול התנאים בתכנית 

ולאפשרות להתאימה לשינוי. כן הוסמך המפקח, מטעמים מיוחדים שירשמו, לאחר ששקל את הפגיעה 

תן ההוראה, פי תכני הביטוח לפני מועד מ-שרית במבטח בשל כך, להוראות גם לגבי פוליסות שהוצאו עלפהא

וזאת בהתקיים התנאים שפורטו בסעיף. בנוסף למפקח סמכות ליתן הוראות בדבר דמי ביטוח והוראות בדבר 

תנאים בתכנית ביטוח וניסוחם, למעט במקרים של פוליסה תקנית ואם אין הסדר אחר. ההוראות החלות לענין 

  תכנית ביטוח יחולו בשינויים המחוייבים גם על כתב שירות. 

  זה תוקנו אף מספר סעיפים טכניים בחוק קופות הגמל.  בחוק

 פי חוק הפיקוח וישפיע על תהליכי השקת המוצרים. - התיקון האמור מהווה הרחבה של סמכות המפקח על

  בהקשר לאמור לעיל פורסמו גם ההוראות הבאות: 

 עקרונות בנושא הממונה ועמדת ביטוח תכנית לניסוח הוראות חוזר טיוטתפורסמה  2015בחודש ינואר  )א

בפוליסות ואלו תנאים אין לכלול וזאת  . עדכון ההוראות נועד להנחות אלו תנאים ניתן לכלולביטוח תכניות לניסוח

נוכח חוסר אחידות בשוק הביטוח וקיומם של תנאים שאינם ראויים. טיוטת החוזר מאמצת את עיקרי הנחיות 

הנחיות לעניין תנאים שניתן לכלול ושלא ניתן לכלול  ומוסיפה עליהן 10.7.2013עמדת הממונה בנושא מיום 

  . 10.7.2013בפוליסה. טיוטת עמדת הממונה העדכנית עתידה לבטל את עמדת הממונה מיום 

 .גמל קופת ותקנון ביטוח תכנית הנהגת בעניין הוראות חוזרפרסם הממונה  2015בחודש פברואר  )ב

ליישום התיקון לחוק הפיקוח. עיקר העדכונים בהוראות  וקובע את ההנחיות 2014-9-5החוזר מחליף את חוזר 

החוזר מתייחסים לאופן הגשת הודעה לממונה ואופן הכנת תכנית לבסיס תמחור על ידי האקטואר. כמו כן, עודכן 

יום), שימוש בממשק אינטרנטי והוראות לעניין הנהגת  30המועד להגשת הבקשה לאישור הנהגת תכנית (

 . תכנית לביטוח קבוצתי

  הוראות הנוגעות לבעלי רישיון (לרבות בעלי רשיון פנסיוני)  34.4.2

 פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות טיוטת את המפקחת פרסמה 2014ספטמבר  בחודש )א

 לסוכני העמלות תשלום מבנה את להסדיר המוצעות התקנות מטרת. 2014-ד"התשע), עמילות(ביטוח)(דמי 

 בגין תשלום או יעד עמלות, שירות עמלות באמצעות יבוצע ביטוח וכןס תגמול. פנסיוני רישיון ובעלי ביטוח

 עמלת תשלום על פרטניות ומגבלות בכלל עמילות דמי תשלום על מגבלות להשית מוצע. מקצועיות הדרכות

 איסור היתר בין, כוללות המגבלות. בלבד כספיים באמצעים תשלום ביצוע, היתר בין, ובהם יעד ועמלת שירות
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 על מגבילים תנאים וכן המוצר בעבור הלקוח שמשלם הניהול דמי בגובה התלויות לסוכן עמלות תשלום על

 קצובה לתקופה שאינו מוצר בגין לשלם שניתן העמילות דמי יוגבלו, כן כמו. במקביל סוכנים לשני עמלות תשלום

, שנים 5-ל ירותהש עמלת פריסת זה ובכלל, התקנות בטיוטת הקבועים לכללים בהתאם, אחד ביטוח לסוכן

  .2015 ביולי 1 מיום הינה המוצעת התחולה. התקנות בטיוטת שהוגדרו לתנאים בהתאם

מודל התגמול עשויה להשליך על הנושאים העיקריים הבאים: שינוי תקנות העמלות, ככל שתתקבל,  טיוטת

, ניתן לשלמן בשנה והתמרוץ של סוכני הביטוח לרבות על פריסה שונה של העמלות, שבהתאם לדין הקיים כיום

פעילותם של בעלי רישיון שאין בעברם תיק ביטוח משמעותי, עלולה להקטין את הראשונה, עלולה להקשות על 

תגמול שבו באים לידי מנגנון התגמול שיגיע לבעלי הרישיון, כאשר כל אלה יחייבו היערכות של היצרן לבניית 

  ביטוי הרווחיות של המוצרים השונים. 

 פני צופה מידע הינו"ל הנ ההוראות ליישום הקשור בכל החברה להערכות/או ו ליישום קשורה בכל המידע

 ידוע וטרם הסופי הנוסח יהיה שזה בטחון כל אין כאשר, כיום המוצעות ההוראות טיוטת על המתבסס עתיד

 פעולה דרכי בדבר והנחות הערכות על מבוסס"ל הנ כן כמו. לא או נוספים תיקונים יוכנסו במקביל אם

 יעודכנו או ההוראות ישתנו אם להתממש שלא עשויות אלה הערכות, בשוק הפועלים הגופים יבחרו שבהם

  .החזוי מזה אחר באופן יישומו או

  

הוראות דין מהותיות (לרבות טיוטות)  שפורסמו בתקופת הדוח ועד פרסומו בתחום ביטוח החיים וחיסכון     34.5

 ארוך טווח 

  ) חכ"מה(המודל  גמל בקופות השקעה מסלולי 34.5.1

פרסמה המפקחת את החוזר לגופים מוסדיים בנושא מסלולי השקעה בקופת גמל (אשר  2015בחודש פברואר 

 .נודע בעבר בשמו כמודל החכ"מ)

החוזר משית על הגופים המוסדיים את החובה לנהל עבור החיסכון הפנסיוני מסלולי ברירת מחדל המותאמים 

  חידים לקביעת שמות ומדיניות השקעה במסלולים השונים. א  כללים לגיל החוסכים, וקובע 

, בין גיל 50עד גיל  :במסגרת מסלולי ההשקעה המוגדרים כברירת מחדל, יוקמו שלושה מסלולים ,על פי החוזר

שנים  5או לחילופין בחלוקה אחרת כל עוד עמיתים באותה קבוצה היו בטווח של  60ומעל גיל  60לגיל  50

  ר מעשר שנים.לפחות, אך לא יות

יוקם מסלול ייחודי למקבלי קצבאות, וגוף מוסדי של קופת גמל משלמת לקצבה יוכל בנוסף קובע החוזר, כי 

  מתמחים למקבלי קצבאות.  להציע מסלולי השקעה נוספים 

יש לצרף למסלול ברירת המחדל כל עמית חדש שמצטרף, למעט אם ביקש אחרת,  2016לינואר  1יום החל מ

  סכון שלו במהלך תקופת החיסכון, בין מסלולי ברירת המחדל, בהתאם לגילו.יצבירת הח ולהעביר את

אם כן החליט הגוף המוסדי  אמבוטח יוכל להצטרף או להישאר למסלול ברירת מחדל שאינו משקף את גילו, אל

ת יוכל לבקש להצטרף למסלולי בריר 1.2016אשר נרכשה לפני  תוכניתמבוטח שיש לו  לא לאפשר זאת.

  המחדל על פי בחירתו. 

בנוסף למסלולי ברירת המחדל ניתן להקים מסלולים המתמחים באפיק השקעה, בתחום השקעה או במכשיר 

לתנאי בהתאם השקעה ומסלולים משולבים באג"ח ומניות בכפוף לכך שהדירקטוריון אישר בהחלטה מנומקת ו

מוסדי לא יוכל לנהל יותר מעשרה מסלולי  החוזר, וכן מסלולים נוספים שיאשר הממונה. יחד עם זאת גוף

  השקעה מתמחים.

ניתן יהיה להמשיך לנהל מסלולים כלליים קיימים בקופת גמל שאינן קרנות השתלמות, ובלבד שיהיו סגורים 

 להצטרפות עמיתים חדשים.

אחד בתכניות ביטוח שאינן קופות ביטוח (פרט) ובקרנות השתלמות, יהיה מותר לנהל מסלול השקעה כללי 

בכפוף לתנאים שנקבעו, וכן מסלולים מתמחים משולבים, מסלולים מתמחים באפיק השקעה בתחום השקעה או 
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במכשיר השקעה בכפוף לתנאים שנקבעו, ומסלולים המתמחים באוכלוסיות יעד כגון אוהבי סיכון או המיועדים 

 תנאי החוזר, את המסלול.למשיכה תוך זמן קצר ובלבד שהדירקטוריון אישר, בהחלטה מנומקת שעומדת ב

החוזר קובע את אופן קביעת השמות למסלולי ההשקעה, אשר יבחרו מתוך רשימת מסלולי השקעה שיפרסם 

הפיקוח באתר האינטרנט. את אופן עיגון מדיניות ההשקעה של המסלולים בתקנון, את אופן פרסומם, ואת 

  ההוראות ביחס לשינוי מדיניות ההשקעה או סגירת המסלולים.

עוד נקבעו הנחיות ביחס לנכסים שיוחזקו על ידי כל מסלול ומסלולים שיחרגו בשנה הראשונה ממדיניות 

ההשקעה של המסלול בשל הצורך בהתאמת נכסים, חריגה כאמור תיחשב כחריגה פאסיבית לצורך תקנות 

 ההשקעה.

ה חודשים לאחר מועד נקבע כי תבוצע התאמה של מסלולי ההשקעה הקיימים לנדרש על פי החוזר, עד שלוש

  התחילה.

 הינה לגביהםשהתחולה  2004, למעט קופות ביטוח ששווקו לפני שנת 2016בינואר  1של החוזר ביום  תחילתו

  .2017 בינואר 1 ביום

להערכת החברה, השינוי בתיק הקיים ככל שיתבקש באופן פרטני על ידי מבוטחים/עמיתים יהיה הדרגתי. יחד 

ים יידרשו להיות ערוכים להתאמת התיק הקיים כבר מיום התחילה, בעבור עם זאת, הגופים המוסדי

  מבוטחים/עמיתים אשר יבקשו זאת וכן עבור מסלול מקבלי הקצבאות.

בנוסף תפעול מסלולי השקעה מותאמי גיל לרבות ניהול נפרד של נכסי מקבלי הקצבאות, עלול להשליך על 

גם על דמי הניהול שיגיעו לחברה בעקיפין אלה, וכפועל יוצא תשואות המבוטחים ועל יתרות הצבירה במסלולים 

הוראות החוזר, לרבות מאחר ולא ניתן להעריך את התנהגות כל הגורמים המעורבים ביישום בגין ניהול הנכסים. 

  את ההשלכות מיישום הוראות חוזר זה. החברה איננה יכולה להעריך התנהלות שוק ההון באופן כללי, 

   
  ות לדמי הניהולהוראות הנוגע 34.5.2

  

הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי  2013-4-1הבהרה לחוזר  המפקחת פרסמה 2014בחודש אוגוסט  )א(

"). על פי ההבהרה, מקום בו חברה מנהלת העלתה דמי ניהול ללא ההכרעה(" ניהול ללא הודעה מוקדמת

וצע השבה לעמיתים ), תב2009בדצמבר  31ועד  2006בינואר  1הודעה מוקדמת בתקופת ההשבה (מיום 

 הזכאים להשבה, גם ביחס לדמי ניהול שהועלו כאמור ונגבו לאחר תקופת ההשבה. 

המפקחת תיקון להכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה  פרסמה 2014דצמבר  בחודש

ממונה מועדי הדיווח ל נדחו. כמו כן, 2015באוגוסט  31הביצוע ליום  מועד. התיקון דוחה את מוקדמת

לגבי ביצוע ההשבה. התיקון מבהיר כי תוספת הריבית על הסכומים להם זכאים העמיתים תחושב ממועד 

. 2014החברה החלה בביצוע ההשבה בסוף שנת  ימים לפני ביצוע התשלום. 30בו נגבו דמי הניהול ועד 

יישום ל הנדרשות הנוספות עלויותהכוללים הפרשה בגין  31.12.2014ליום  חברהההדוחות הכספיים של 

   .(מעבר לסכומים שכבר הושבו בפועל לעמיתים) ההכרעה

) גמל(קופת  פיננסים שירותים על הפיקוח חוק לתיקון הצעה פורסמה 2014ספטמבר בחודש  )ב(

לקבל מחברות מנהלות של קרנות פנסיה  המפקחתמוצע להסמיך את  ההצעה. במסגרת 2005- "ההתשס

. המפקחת תורהול שייגבו ממצטרפים חדשים, באופן ובמתכונת עליה וקופות גמל דיווח ביחס לדמי הניה

יהווה תשתית להקמת מחשבון דמי ניהול באמצעותו יוכלו מצטרפים חדשים  המפקחתהמידע שירוכז בידי 

להגביר את השקיפות ולהוביל  המפקחת תלהשוות את דמי הניהול בקופות השונות. בדרך זו מבקש

  מהעמיתים. להוזלה בדמי הניהול הנגבים

בדבר דיווח לממונה על דמי ניהול במוצרי חיסכון חוזר  תטיוטמה המפקחת פרס 2015ינואר  בחודש )ג(

חוזר להסדיר דיווחים של גופים מוסדיים אודות דמי ניהול לצורך הצגתם במחשבון טיוטת ה. מטרת פנסיוני

בין שיעורי דמי ניהול דמי ניהול שיוקם במשרד האוצר. המחשבון יאפשר למצטרפים חדשים להשוות 

ים י. גוף שלא ידווח על שיעורי דמי הניהול כאמור, יראו את דמי הניהול המירבתבקופות הגמל השונו
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בהוראות התקנון או התכנית כדמי ניהול למצטרפים חדשים. דמי הניהול שידווחו ישמשו כתקרת דמי ניהול 

  למצטרפים חדשים. 

ל שתאושר, עשויה להיות השלכה על הגברת התחרות בענף, החברה, להצעה לתיקון החוק, ככ להערכת

  לרבות על גובה דמי הניהול שיגבו מהעמיתים. 

  

  הוראות הנוגעות לבעלי רישיון (לרבות בעלי רשיון פנסיוני)    34.5.3
 

בנייר "עמדת ממונה: תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון".  המפקחת מהפרס 2015 ינואר בחודש ינואר )א(

כי עקב מספר פניות שהופנו לאגף שוק ההון, נבחנו מספר חוזים של גופים מוסדיים עם  עמדה זה נאמר,

בעלי רישיון ונמצא, כי  גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי רישיון דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול 

יותר שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם לחוזים אלה דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים 

תשלום דמי ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר. בנייר העמדה צויין, כי לדעת המפקחת 

פסול ואינו יותר  מעודד בעלי רישיון להציע ללקוחות מוצרים בדמי ניהול גבוהיםבאופן האמור שעמילות 

נייר העמדה  ל הרישיון.הגופים המוסדיים והן על בעעל עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות שמוטלת הן 

  הוצע, על אף שתלויה ועומדת טיוטת תקנות העמלות המתוארות בפסקה (ב) שלהלן, שטרם אושרה.

התאחדות חברות לביטוח חיים, פנתה למפקחת בטענה, כי בהוצאת העמדה כאמור, כמו גם בתוכנה, נפלו 

לי הצדק הטבעי, ולכן אין לעמדה פגמים משמעותיים היורדים לשורש הענין והופרו כללי מינהל תקין וכל

האמורה בכל הקשור למסקנה אם הופרה חובת הנאמנות אם לאו של הגופים המוסדיים, תוקף מחייב. 

במענה לפניית התאחדות חברות הביטוח השיבה המפקחת, בין היתר, כי מדובר בגילוי דעת של הממונה 

הסוכנים לבין הסכמי תשלום העמילות. לגבי היחס שבין חובת האמון שחבים בהם הגופים המוסדיים ו

מאחר שאין מדובר בחוזר או באסדרה ספציפית של השוק, לא פורט בעמדה המועד שבו היא תיכנס 

לתוקף. המפקחת בקשה לציין, כי בנסיבות הענין ובהתחשב בהיקפה של הפרקטיקה הקיימת והצורך 

אכיפה הנתונה לה לפי הוראות הדין בעניין בשינוי מערך החוזים הקיים, אין בכוונתה להפעיל את סמכות ה

זה, ביחס ללקוחות שצורפו לפני פרסום העמדה, ואף בתקופה הסמוכה שלאחר מכן. כמו כן צוין כי, בכוונת 

  הממונה לפרסם את ההבהרות אשר פורטו במסמך התשובה. 

לות הנזכרת דמי העמילות מצוי בטיוטות הסדרה ובמסגרתה פורסמו אף טיוטת תקנות דמי עמינושא 

בפסקה (ב) שלהלן. מוקדם להעריך, בשלב זה, את ההשפעה הכוללת שיכולה להיות לנייר העמדה על 

הגופים המוסדיים בקבוצה, ככל שהיא בסמכות ו/או משקפת את המצב המשפטי,  והיא תלויה בפרמטרים 

ודדות של החברה שונים לרבות, בין היתר, מכלול הרגולציה בנושא, תגובות השוק ויישום כלי ההתמ

  ידי הממונה.-בנושא ולרבות ככל שבית המשפט יזקק לפרשנות אחרת שונה מזו שהובעה על

 פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות טיוטת את המפקחת פרסמה 2014ספטמבר  בחודש )ב(

 העמלות תשלום מבנה את להסדיר המוצעות התקנות מטרת. 2014-ד"התשע), עמילות(ביטוח)(דמי 

 או יעד עמלות, שירות עמלות באמצעות יבוצע ביטוח סוכן תגמול. פנסיוני רישיון ובעלי טוחבי לסוכני

 על פרטניות ומגבלות בכלל עמילות דמי תשלום על מגבלות להשית מוצע. מקצועיות הדרכות בגין תשלום

 המגבלות. בלבד כספיים באמצעים תשלום ביצוע, היתר בין, ובהם יעד ועמלת שירות עמלת תשלום

 בעבור הלקוח שמשלם הניהול דמי בגובה התלויות לסוכן עמלות תשלום על איסור היתר בין, כוללות

 שניתן העמילות דמי יוגבלו, כן כמו. במקביל סוכנים לשני עמלות תשלום על מגבילים תנאים וכן המוצר

, התקנות טתבטיו הקבועים לכללים בהתאם, אחד ביטוח לסוכן קצובה לתקופה שאינו מוצר בגין לשלם

 המוצעת התחולה. התקנות בטיוטת שהוגדרו לתנאים בהתאם, שנים 5-ל השירות עמלת פריסת זה ובכלל

  .2015 ביולי 1 מיום הינה

טיוטת תקנות העמלות, ככל שתתקבל, עשויה להשליך על הנושאים העיקריים הבאים: שינוי מודל התגמול 

של העמלות לאורך תקופת הביטוח כך שישונה היחס והתמרוץ של סוכני הביטוח לרבות על פריסה שונה 

בין העמלות המשתלמות בשנת הביטוח הראשונה ("עמלות היעד" או "עמלות ההיקף" בכינויין כיום) לבין 

העמלות המשתלמות לאורך חיי הפוליסה (עמלות השירות המכונות כיום "עמלות נפרעים"), באופן שיקטין 
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ד .שינוי זה ככל שיתרחש עלול להקשות על פעילותם של בעלי רישיון באופן ממוצע ויחסי את עמלות היע

שאין בעברם תיק ביטוח משמעותי, עלול להקטין את התגמול הכולל שיגיע לבעלי הרישיון, כאשר כל אלה 

יחייבו היערכות של היצרן לבניית מנגנון תגמול שבו באים לידי ביטוי הרווחיות של המוצרים השונים. כמו 

ור לתשלום עמלות הנגזר מדמי הניהול עלול להקשות על תמחורם של תוכניות ביטוח פנסיה וגמל כן, האיס

  אשר הכנסותיהם נגזרות בעיקר מדמי הניהול.

 צופה מידע הינו"ל הנ ההוראות ליישום הקשור בכל החברה להערכות/או ו ליישום הקשור בכל המידע

 הסופי הנוסח יהיה שזה בטחון כל אין כאשר, כיום המוצעות ההוראות טיוטת על המתבסס עתיד פני

 בדבר והנחות הערכות על מבוסס"ל הנ כן כמו. לא או נוספים תיקונים יוכנסו במקביל אם ידוע וטרם

 ישתנו אם להתממש שלא עשויות אלה הערכות, בשוק הפועלים הגופים יבחרו שבהם פעולה דרכי

  .זויהח מזה אחר באופן יישומו או יעודכנו או ההוראות

  

תקנות הפיקוח על טיוטא שהועברה לוועדת הכספים של הכנסת של  המפקחת פרסמה 2014בחודש יוני  )ג(

את סוגי  מגדירה מחדש. הטיוטא 2014-שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה) (תיקון), התשע"ד

ידה שניתן לשלם ליועץ המוצרים הפנסיוניים בגינם יכול לקבל יועץ פנסיוני עמלה, שיעור עמלת ההפצה האח

שינויים נוספים. יועץ פנסיוני יהיה זכאי לקבל  וכןפנסיוני בגין עסקאות במוצרים הפנסיונים המנויים בטיוטא 

עמלות הפצה גם בגין הפצת קופות ביטוח (למעט קופת ביטוח מבטיחת תשואה) ובגין תכניות ביטוח המשולבות 

  : ץ לא יעלו על כל הסכומים הבאיםעמלת ההפצה להן זכאי היוע מוצר פנסיוני.ב

מדמי הניהול שגובה הגוף המוסדי מהצבירה שעומדת לרשות  40%מהצבירה או  0.2%הנמוך מבין  -

 .העמית

לאובדן מסך ההפקדות המועברות על ידי עמית בגין המוצר הפנסיוני ובגין תכנית ריסק  1.6%הנמוך מבין  -

מגובה דמי הניהול הנגבים מסך כל ההפקדות ובגין  40% או מוות הכלולה במוצר פנסיוני או כושר עבודה

  .או מוות הכלולה במוצר פנסיוני לאובדן כושר עבודהתכנית ריסק 

מהצבירה.  0.25%עמלת ההפצה המירבית לה יהיה זכאי יועץ פנסיוני בגין הפצת קרן השתלמות תעמוד על 

אי לעמלת הפצה בתנאים ולתקופות שהוגדרו בגין עמית שנפטר או עמית שנותק עימו הקשר לא יהיה היועץ זכ

  בטיוטא. 

  

 ישירות בשל ביצוע עסקאות  הוצאות 34.5.4

 –תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח  )א(

עמיתים ") עוסקות בהוצאות ועמלות הניהול החיצוני המותרות בניכוי מכספי הישירות הוצאות תקנות(" 2008

  "). ישירות הוצאות("

פורסם תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל  2014בחודש מרס  )ב(

. עניינו של התיקון הוא בהגדרה מחדש, לתקופה שעד לתום 2014- ), התשע"ד2ביצוע עסקאות) (תיקון מס' 

הוראת שעה שהגבילה את סך ההוצאות הישירות בגין סוגי . כמו כן, נקבעה מההוצאות הישירות, של חלק 2017

("המגבלה האחוזית") מסך הנכסים  0.25%- , ל2017הוצאות שנקבעו בתקנות, בכל אחת מהשנים עד תום 

הנובעות ממתן  ,המנוהלים בשנה שקדמה לה. בתקנות נקבע כי, בין היתר, הוצאות למימון פרויקטים לתשתיות

והוצאות בגין השקעה בזכויות במקרקעין, לא ייכללו במגבלה  ,לא סחירות הלוואה או מהשקעה במניות

האחוזית. המגבלה האחוזית לא תחול על קופת גמל חדשה או מסלול השקעה חדש בקופת גמל מסלולית שאינו 

   מסלול ברירת מחדל שעליהם יורה הממונה.

ניהול נכסי  -קון לחוזר המאוחד פורסם תי 2014בעקבות התיקון לתקנות הוצאות ישירות, בחודש יוני  )ג(

הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. מטרת התיקון הינה לקבוע תנאים בגינם ניתן לנכות הוצאה  -השקעה

לנכסים שהונפקו במדינת  ה הינהלפחות מהתחייבות החשיפה של 75%אשר ישירה בגין השקעה בתעודת סל 

מהשווי ההוגן של התעודה, בהתאם לשיטת  0.1%לה על ) השיעור אותו ניתן לגבות לא יע1ישראל כדלקמן: (
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) המדד שתעודת הסל עוקבת אחריו אינו נמנה עם רשימת מדדים 2חישוב העמלות המפורטת בתעודה. (

  מסוימת שפורסמה בתיקון לחוזר. 

פרסם הממונה עמדה בנושא הוצאות ישירות בשל השקעה בקרן של קרנות. במסגרת  2015בחודש מרץ  )ד(

יר הממונה כי בעת השקעה בקרן המשקיעה בקרן, קרן חוץ או קרן השקעה ("קרן של קרנות") יש העמדה מבה

מהשווי המוערך של נכסי קופת הגמל גם  0.25%לקחת בחשבון לתוך ההוצאות המותרות בניכוי בשיעור של 

 ידי על, יפיןבעק או במישרין, שנגבות ככל, נוספות והוצאות הקרנותאת ההוצאות הנגבות על ידי הקרן של 

 .הקרנות של הקרן משקיעה בהן קרנות

 על הקיימים החוזרים את לתקן הבא, ישירות הוצאות בגין דיווח בנושא חוזר פורסם 2015 פברואר בחודש )ה(

 לנספחים נוסף פירוט מוסיף התיקון בעיקרו. בנושא 2014 בשנת שחלו לתיקונים הקים הדיווח את להתאים מנת

 בהם המקרים את מעדכן וכן סל תעודת או משכנתא מתן, תביעה בגין הוצאות, 0.25% מגבלת בנושא הקיימים

 מקטגוריית ולהפרידו ישירה הוצאה של סוג אותו תחת הגופים מיתר שמי באופן ספציפי גוף להפריד נדרש

 כל עבור בנפרד לדיווח בחלקו משתנה מצרפי כה עד שהיה לקצבה גמל קופת לגבי הדיווח, בנוסף". אחרים"

 .מסלול

  "גקופ או פנסיה לביטוח חיים קרן הצטרפות 34.5.5

 סליקה ומערכת שיווק(ייעוץ,  פיננסים שירותים על הפיקוח חוק הצעת, פורסמה 2014מרס  בחודש )א(

) והיא פורסמה שנית. 2012. הצעת החוק פורסמה בעבר (ביולי 2014-"דהתשע), 6. מס) (תיקון פנסיוניים

ד המבקש לבצע עסקה במוצר פנסיוני יכול לבצע אותה באמצעות כל בעל הצעת החוק קובעת, בין היתר, כי עוב

רישיון שייבחר; מעסיק לא יוכל להתנות ביצוע עסקה כאמור, על ידי בעל רישיון מסוים ולא יתנה מתן הטבה 

הפקדת תשלומים לקופת  -להוציא מהגדרת עסקה  מוצע כן לעובד בביצוע עסקה פנסיונית על ידי בעל רישיון.

   . גמל

. המפקחת טיוטת חוזר בנושא הצטרפות לקרן פנסיה או קופת גמל מהפרס 2014בחודש נובמבר  )ב(

מטרת החוזר לקבוע הוראות לעניין הצטרפות עמיתים שכירים, עצמאים  או על ידי מעסיק. הטיוטה קובעת נוסח 

, הטיוטה קובעת הוראות אחיד לטופס הצטרפות וטופס עריכת שינויים ואילו דפי מידע יש לצרף לטופס. כמו כן

לעניין המידע שיש למסור לעמית מצטרף ואת אופן הצגת הודעות לעמית. הטיוטה כוללת, תיקון לחוזר העברת 

כספים בין קופות גמל לצורך שמירת רצף זכויות העמית וקביעת כללים להעברת כספים מקרנות פנסיה בהן 

 ך ריכוז חסכונותיו.העמית לצור ףהעמית לא פעיל לקרן הפנסיה אליה הצטר

  התניות בהסדרים פנסיונים הכוללים כיסויים ביטוחיים  .34.5.6

חוזר בנושא התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים פרסמה המפקחת  2014בחודש נובמבר 

. בהתאם לחוזר, צירוף מבוטח באמצעות מעסיקו לכיסוי לביטוח קבוצתי או אישי לא יותנה בניהול ביטוחיים

צר פנסיוני אצל גוף מסוים. מתן הנחה בדמי ניהול במוצר פנסיוני לא תותנה ברכישת כיסוי ביטוחי. כמו כן, מו

הפרמיה שתוצג למבוטח הינה עלות הכיסוי בפועל, לאורך כל תקופת הביטוח, לאחר ניכוי ההנחה שניתנה 

  למבוטח. 

 פנסיה בקרן נכות קצבת   34.5.7

ת חוזר קצבת נכות בקרן פנסיה במקרה של זכאות לקצבה ממקור פורסמה טיוט 2014בחודש ספטמבר 

. הטיוטה מציעה לקבוע הוראות אחידות לאופן ביצוע קיזוז קצבת נכות בשל קבלת קצבה ממקור אחר ואופן אחר

בתביעה לקבלת קצבה ממקור אחר. בנוסף, הטיוטה  ,אם טרם התקבלה החלטה בדבר ,תשלום הקצבה

בין קרן הפנסיה לעמית במידה שקיים שוני בין סכום הקצבה ששולם בפועל לבין  מתארת את אופן ההתחשבנות

  סכום הקצבה שהיה אמור להיות משולם. 

  

המידע בכל הקשור ליישום ו/או להערכות החברה בכל הקשור ליישום ההוראות הנ"ל הינו מידע צופה פני 

ון שזה יהיה הנוסח הסופי וטרם ידוע עתיד המתבסס על טיוטת ההוראות המוצעות כיום, כאשר אין כל בטח

אם במקביל יוכנסו תיקונים נוספים או לא. כמו כן הנ"ל מבוסס על הערכות והנחות בדבר דרכי פעולה 

שבהם יבחרו הגופים הפועלים בשוק, הערכות אלה עשויות שלא להתממש אם ישתנו ההוראות או יעודכנו 

  .או יישומו באופן אחר מזה החזוי
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  ומתקניםרכוש קבוע  35

בפתח תקווה במשרדים המשמשים גם את קבוצת מגדל.  מרכזיהחברה מרכזת את פעילותה באתר גיאוגרפי 

 1,860-על פני שטח של כמשתרעים הו 3והיצירה  4 ינים ברחוב אפעליבנ שניעיקר בבממוקמים המטה משרדי 

שכירות והאחזקה של הבניינים בבעלות מגדל. החברה נושאת בחלק היחסי של הוצאות ה םמ"ר. מהבניינים הינ

האמורים. עובדי החברה שאינם עובדי מטה והינם עובדים משותפים עם קבוצת מגדל יושבים בבניינים אחרים 

 אלף מ"ר. 84- בפתח תקוה הינו כקבוצת מגדל נים שבשימוש ייסך שטחי הבנ בבעלות מגדל.

המשמשים אותה לצורך פעילותה  ואביזריםריהוט משרדי, ציוד הרכוש הקבוע של החברה הינו מצומצם וכולל 

   לדוחות הכספיים של החברה. 6לפרטים נוספים ראה ביאור השוטפת. 

  כסים לא מוחשיים נ 36

  לחברה קיימים נכסים בלתי מוחשיים כמפורט להלן:

החברה משתמשת לצורך פעילותה בלוגו, שלא נרשם כסימן מסחר. בנוסף משתמשת החברה במוניטין  36.1

  נים.שנצבר במהלך הש

  החברה הינה בעלת רישיון שימוש בתוכנות שונות המשמשות לפעילותה. 36.2

בבעלות החברה מספר מאגרי מידע רשומים אודות עמיתי קרנות הפנסיה וקופות הגמל לרבות מקבלי  36.3

ידי צד שלישי (ספק המחשוב) אשר נותן -הקצבה מקרנות הפנסיה. חלק ממאגרי המידע מוחזקים על

  לחברה שירותי מחשוב.  

החברות לניהול קרנות  אלפי ש"ח אשר נרשם כחלק מפעולות מיזוג 8,214-לחברה עודף עלות בסך של כ 36.4

יטין ששולם על ידי מגדל בגין ההשקעה בתאוצה, סכום זה מהווה את יתרת המונ .2006פנסיה בשנת 

 שמוזגה לתוך החברה, כנגד חשבון הפרמיה על המניות שהוקצו למגדל אגב המיזוג. 

כתוצאה פות הגמל וקרנות ההשתלמות רכישת קו בגיןמספר נכסים לא מוחשיים  רשומים ברהבספרי הח

 דמי ניהול עתידיים(מוניטין וערך נוכחי של  2010בסוף שנת  מגדל גמל פלטינום בע"מ עםזוג גם יממ

הועבר אל החברה נכס בלתי מוחשי שהיה רשום בספרי המיזוג האמור במסגרת כמו כן, ). שנרכשמהתיק 

 31סך הנכסים הבלתי מוחשיים המשויכים למגזר הגמל, אשר רשומים בספרי החברה ליום  .מגדל

יצויין כי  בדוחות הכספיים של החברה. 4מיליון ש"ח כמפורט בביאור  173.2- הסתכמו בכ 2014בדצמבר 

קהל עקב מיזוג מגדל , 2013בדצמבר,  31ביום  נגרעהמיליון ש"ח  0.98 - בסך כ המותגמרכיב יתרת 

   .2014בינואר,  1השתלמות על כל מסלוליה למגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים החל מיום 
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   הון אנושי 37

החברה רואה בהון האנושי משאב חשוב ולכן משקיעה משאבים בשימור וגיוס כוח אדם איכותי בעל ניסיון וידע 

  בתחומי פעילותה.

 מצבת עובדי החברה  37.1

(עובדים אלה מקבלים מגדל מקפת וביטוח  ת מגדל מועסקים במשותף על ידי מגדלי קבוצחלק ניכר מעובד

, ראה גם את שכרם במגדל ביטוח והחברה נושאת בחלק מעלות שכרם במסגרת התחשבנות עם מגדל

בתפקידים ייעודיים המועסקים באופן ייחודי  למעט מספר עובדים )לדוח התקופתי 19 -  ו 11(סעיפים 

והחטיבה לחיסכון ארוך  מסגרת הסכם העסקה משותפת הינם עובדי חטיבת הלקוחותבחברה. העובדים ב

עובדי חטיבת ההשקעות והאשראי  )הגביהועובדי השיווק והמכירות, התפעול ( כות חייםיטווח, בריאות וא

  ועובדי מטה אחרים. 

  .)63 - 2013(בשנת  58ם בחברה הוא ימספר העובדים המועסקים בתפקידים יעודי

  והרכבו:  1,930 -כ הינו  2014כאמור בהעסקה משותפת נכון לתום שנת  שהועסקועובדים מספר ה

 80 -כ , חטיבת חסכון ארוך טווח, בריאות ואיכות חייםעובדי  1,210 –כ ו עובדי חטיבת הלקוחות 380-כ 

  .עובדי מטה שאינם השקעות (כספים, משאבי אנוש וכו') 260 -כ עובדי חטיבת ההשקעות והאשראי, 

 1,615והרכבו:  1,890הינו  2013כאמור בהעסקה משותפת נכון לתום שנת  שהועסקומספר העובדים 

עובדי מטה שאינם השקעות (כספים,  187עובדי חטיבת ההשקעות והאשראי,  88עובדי חטיבת הלקוחות, 

  משאבי אנוש וכו').

  

 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה   37.2

לעובדיה מושתתים על  חברההסכם קיבוצי, יחסי העבודה בין הין חתימה על ילענ הלןבכפוף לאמור ל

    .הסכמי עבודה אישיים

  הסכמי העבודה מגדירים את תנאי העסקתם לרבות משכורת בסיס, תנאים סוציאליים ותנאים נלווים.

אנשי מכירות המתוגמלים מעבר לשכר וקיימות מספר קבוצות עובדים, בעיקר מפקחים  חברהב

   פי עמידה ביעדים ובכפוף להוראות הדין.-הנגזר מביצועים או על הבסיסי, גם בשכר

  

  קיבוצי הסכם על חתימה  37.3

, חתמו מגדל ביטוח ומגדל מקפת על הסכם קיבוצי עם הסתדרות העובדים 2015בפברואר  17ביום 
  החדשה, שהוכרה כארגון היציג בקרב עובדי מגדל ביטוח ומגדל מקפת.  תהכללי

ידיהם במועד חתימת ההסכם, -ובדי מגדל ביטוח ומגדל מקפת המועסקים עלההסכם הקיבוצי חל על ע
עובדים שיתקבלו לעבודה במגדל ביטוח ומגדל מקפת החל ממועד חתימת ההסכם הקיבוצי, והוא איננו 
חל על עובדים בדרג של מנכ"ל, משנה למנכ"ל, וסמנכ"ל, וכן על עובדים המשמשים בתפקידים שזוהו 

ם הקיבוצי איננו חל על חברה אחרת בקבוצת מגדל אחזקות (שאיננה מגדל ופורטו בהסכם. ההסכ
 ביטוח או מגדל מקפת). 

. בתקופת תוקפו של 2017לדצמבר  31ועד ליום  2015לינואר  1תקופת ההסכם הקיבוצי הינה מיום 
 ההסכם הקיבוצי יישמר שקט תעשייתי הדדי לגבי העניינים והנושאים שהוסדרו בהסכם. 

והוראות נוספות  קבלת עובדים, תקופת ניסיון, הענקת קביעותבוצי מסדיר הוראות לעניין ההסכם הקי
וכן מסדיר קליטת עובדים בתחומים מסוימים, שכיום מועסקים , הנוגעות לאיוש משרות וניוד עובדים

ידי מגדל ביטוח או מגדל מקפת, תוך תקופה -באמצעות קבלנים ומיקור חוץ, בהעסקה ישירה על
בהסכם (עובדי ניקיון יום, עובדי מודיעין יום, עובדי תחזקה מסוימים, סריקה תפעול חיסכון  שנקבעה

 ארוך טווח). 

כן נקבעו בהסכם הסדרים לעניין צמצום שירותי מיקור חוץ בחטיבת הטכנולוגיות במגדל ביטוח וביצוע  
 . פרויקטים מסוימים במגדל באמצעות דפוסי העסקה אחרים (קבלנים/מיקור חוץ)
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ההסכם הקיבוצי כולל הוראות בנושאים הבאים: הסדרת שבוע העבודה ושעות העבודה, לרבות 
הסדרים בעניין שעות נוספות ושעות נוספות גלובליות, ימי מחלה והיעדרויות אחרות וכו', סדרי עבודה, 

 נהלים וכללי התנהגות לרבות ועדת משמעת, פיטורים התפטרות והודעה מוקדמת. 

כם הקיבוצי הוראות לעניין שיתוף הפעולה עם נציגות העובדים, התנאים שיוענקו לוועד כן כולל ההס
העובדים אשר יכהנו בתפקידם בנוסף לעבודתם כעובדי מגדל ביטוח, לרבות דמי החבר ודמי הטיפול 

  שיגבו ממשכורת העובדים וכן השתתפות בתקציב וועד העובדים. 

הנלווים העיקריים הכלולים במסגרת ההסכם הקיבוצי, וכן לפירוט נוסף אודות תנאי השכר והתנאים 
  בדוחות הכספיים של החברה המנהלת. 22ראה ביאור לרבות אומדן העלויות הצפויות, 

ההסכם הקיבוצי כולל גם הוראות לעניין התייעלות בתקופת ההסכם הקיבוצי שבכוונת מגדל ביטוח  
עובדים ביחידות  240 -במגדל ביטוח בכלבצע בתקופת ההסכם, במסגרתו יצומצם היקף העסקה 

   השונות, בהתאם להליך היוועצות שהוסדר בהסכם.

  

הסכם עבודה קיבוצי עד לחתימה על ההסכם הקיבוצי כאמור, מעובדי החברה חל יצויין כי על חלק קטן 

ואשר האריך את תוקפו של הסכם  2007בינואר,  10אשר נחתם ביום ההסכם הישן)  –אחר (להלן 

 2007בדצמבר,  31היה עד ליום  ישן. תוקפו של ההסכם ה2003במרס,  11ה הקיבוצי מיום העבוד

  וארך בשנה בתום כל שנה.הוהוא 

  

, לעובד, מקבוצת העובדים 25%פיצוי פיטורים מוגדלים בשיעור של עד בין היתר, קנה ההישן  ההסכם

   ות בפיצויי פיטורים.עליהם חל ההסכם כאמור, אשר יסיים את עבודתו בחברה בנסיבות המזכ

  

תנאי ההסכם הקיבוצי, מבלי לגרוע מזכויות עודפות המוקנות להם מכוח  ועל קבוצת עובדים זו יחול

אלא  קיבוצי ומכוח ההסכם הישן,לא יהיו זכאים לכפל זכויות מכוח ההסכם הההסכם הישן, אך הם 

  .לזכויות העודפות בלבד

  

  

  ברהבחמשרה  נושאימדיניות ועקרונות תגמול   37.4

 2014-2016של החברה לשנים  משרהה נושאישינוי ועדכון מדיניות התגמול ל 37.4.1

 קודם לכןשינוי ועדכון מדיניות התגמול של החברה, אשר אושרה אישרה האסיפה הכללית של החברה 

"), בדרך של אימוץ מדיניות תגמול חדשה המדיניות המקורית(" 2013-2014לשנים  ,2013בשנת 

, אשר תבוא במקום 2014-2016זר הממונה הנזכר להלן, ואשר תהא בתוקף, לשנים המותאמת לחו

  "). המדיניות המותאמתהמדיניות המקורית לכל דבר וענין ("

   .מדיניות התגמול המותאמת חלה על כל נושאי המשרה בחברה

  מדיניות תגמול הגופים המוסדיים  37.4.2

ם של מגדל ביטוח, מקפת ויוזמה ("הגופים המוסדיים") אשרו הדירקטוריוני 2014 ,ביוני 30ביום א) 

באפריל  10, בהמשך לחוזר הממונה על שוק ההון מיום 2014-2016מדיניות תגמול מוסדיים לשנים 

("חוזר הממונה") ("מדיניות תגמול גופים מוסדיים"). במדיניות תגמול גופים מוסדיים נקבעו  2014

פי חוזר הממונה, והם -"בעל תפקיד מרכזי" שזוהו ככאלה על הוראות פרטניות לגבי רכיבי השכר של

פי חוק החברות, נושאי משרה שהוגדרו -כוללים, בין היתר את כלל נושאי משרה בגופים המוסדיים על

ידי - פי חוזר הממונה, קרובי בעל השליטה, גורמי השקעות וכן בעלי תפקידים שזוהו על-ככאלו על

מרכזי, אם לפעילותו של בעל תפקיד עשויה להיות השפעה הגופים המוסדיים כבעלי תפקיד 

משמעותית על פרופיל הסיכון של הגופים המוסדיים או שהוא מנהל של קבוצת עובדים הכפופה לאותם 

הסדרי תגמול ואשר הרכיב המשתנה בתגמולם, עשוי, במצטבר, לחשוף את הגוף המוסדי את כספי 
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מהותי. במסגרת אימוץ מדיניות תגמול גופים מוסדיים,  החוסכים באמצעות אותו גוף מוסדי לסיכון

ותזכיר חוק תגמול נושאי משרה במוסדות  2014ביוני  9הוחלט לאמץ את עמדת הממונה מיום 

, ובהתאם לא ישולם תגמול 2014-פיננסים (אישור מיוחד והגבלת הוצאות בשל תגמול חריג) התשע"ד

ונה"), אלא במקרים חריגים ומיוחדים. על פי חוזר מעבר לתקרה המוצעת בתזכיר החוק ("עמדת הממ

הממונה, על המוסדות המוסמכים לבחון את המדיניות אחת לשנה, בחינה ועדכון אשר בוצעו בגופים 

  . 2014בדצמבר  31המוסדיים ביום 

  

ידי - שינוי ועדכון מדיניות התגמול של החברה, שאושרה עלאישרה האסיפה הכללית של החברה   ב)

"), בדרך של המקורית המדיניות(" 2013-2014לשנים  2013 שנתחברה בהכללית של האסיפה ה

ואשר תבוא  2014-2016אימוץ מדיניות תגמול חדשה המותאמת למדיניות תגמול מוסדיים לשנים 

במקום המדיניות המקורית לכל דבר וענין ("המדיניות"/"מדיניות התגמול"). מדיניות התגמול חלה על 

 ה בחברה. כל נושאי המשר

עיקרי ההסדרים שנקבעו במדיניות תגמול גופים מוסדיים ובמדיניות התגמול ביחס לנושאי   ג)

 משרה הינם  כמפורט להלן:

: נקבעה תקרה לשיעורו של הרכיב המשתנה היחס בין רכיבי השכר הקבוע לרכיבי השכר המשתנה

תנה השונים, וזאת בשיעור מתוך סך התגמול ואופן המדידה של יחס זה, ביחס לרכיבי השכר המש

לנושא משרה בעלי תפקיד דואלי ובעלי תפקיד שאינם  40%ביחס למנכ"ל ויו"ר,  50%מקסימלי של 

ביחס לפונקציות בקרה. בנוסף, במסגרת מדיניות התגמול, נקבעה ביחס  30%- פונקציות בקרה ו

ו לעיל, ובלבד שלא לנושאי משרה, שאינם יו"ר או מנכ"ל, האפשרות של חריגה מהשיעורים שנקבע

  מהתגמול השנתי, וזאת כמפורט בחוזר הממונה ובמדיניות התגמול.  66.6%תעלה על 

  

 תקרות שכר חודשינקבעו : רכיב קבוע (תקרות שכר חודשי, תנאים נלווים, הצמדה, התמדה וכו')

 )6מענק התמדה בסכום של עד שש (גם . מדיניות התגמול הכוללת קובעת לנושאי משרה בכירים

כפולות שכר חודשי במקרים מיוחדים ומגבלות שנקבעו בהקשר זה, ומסדירה הוראות בנושא הצמדה 

  למדד, עדכוני שכר, תנאים נלווים שכר שוטף וכיוצ"ב.

  :  רכיב משתנה /מענק שנתי

שנים באופן  3המענק השנתי יקבע, למעט בתקופת המעבר, על בסיס תקופת מדידה של   )1

ולשנה קודמת לשנה  30%, לשנה קודמת לה 50%יינתן משקל של שלשנה האחרונה במדידה 

. בתקופה שממועד אימוץ המדיניות ועד חלוף שלוש שנים בין 20%הקודמת כאמור יינתן משקל של 

("תקופת המעבר")  ולמעט ביחס לגורמי השקעות אשר לגביהם היתה קיימת  2016עד  2014השנים 

בלבד, ומענק  2014על יסוד שנת  2014דד המענק לשנת שנים, יימ 3גם בעבר תקופת המדידה של 

  בהתאמה.   70%/30%במשקל  2015-ו 2014, יימדד לפי השנים 2015

  

נקבעה פריסה של התשלום באופן שמחצית או יותר, בהתאם לרמת הבכירות של נושאי   )2

דיניות חודשים משנת המענק. על פי מ 36המשרה, של המענק השנתי משולמת, בחלקים עד לתום 

  התגמול, התשלומים הנדחים אינם מואצים או מושפעים מפרישה מעבודה בתקופת הפריסה. 
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 בחברת האם תשואה על ההון 7%נקבעו תנאי סף לקבלת מענק שנתי, הכוללים תנאי סף של   )3

, וכן נקבעו תנאי הפחתה או ביטול רוחביים בחברת האם עמידה בכרית הביטחון ועמידה ביחס נזילות

 . חברת האםורים בדירוג אגרות החוב של הקש

  

הרכיב המשתנה של נושאי משרה הנמנים על פונקציות הבקרה (ניהול סיכונים, בקרה, ציות   )4

ואכיפה, אקטואריה, ביקורת פנימית) לא יושפע מביצועי גורמים שאת פעילותם הם בודקים או 

תפקיד מסוג שנמנה על פונקציות  מבקרים. כמו כן, הרכיב המשתנה של בעלי תפקיד דואלי (בעלי

בקרה אשר לצדן יש לו תפקידים ניהוליים, מקצועיים, ארגוניים או אחרים ואשר זוהו, עובר לאימוץ 

המדיניות (מטה, יעוץ משפטי, כספים) לא יושפע מביצועי גורמים שאת פעילותם הם בודקים או 

  מבקרים, במישרין.

  

) רווח כולל 1אשר הינם : ( ם קבוצתיים (עם חברת האם)במדיניות התגמול נכללו ונקבעו יעדי  )5

(ערך עסקים חדשים),  NBV) 3( -) רווח כולל שאינו בביטוח כללי לפני מס ו2בביטוח כללי לפני מס, (

 40% -ו 40%, 20%וזאת באותו משקל שניתן לכל אחד מיעדים אלו במדיניות המקורית של 

 ת האםשוואתיים, אשר מודדים את חלקה היחסי של חברנקבעו כיעדים יחסיים / ה םיעדיהבהתאמה. 

בתוצאות הפרמטרים האמורים, מתוך התוצאות של  חמש קבוצות הביטוח הגדולות בישראל ביחס 

. יעדים יחסיים/השוואתיים אלו, מבססים יעדים 2014-2016לפרמטרים אלו, בכל אחת מהשנים 

נותנים ביטוי לתוצאות יתר החברות  דינמיים באמצעות פרמטרים עסקיים שהוגדרו, תוך שהם

וממתנות השפעה של תופעות אקסגוניות בכלל שוק הביטוח, אשר יכול ולא נצפו בעת גיבוש תכניות 

  עבודה. 

  

לצד יעדי חברה, כולל המענק רכיב של יעדים אישיים ורכיב שיקול דעת והערכה כללית.    )6

-ל 20%היעדים האישיים הינו במשקל שבין  . רכיב20%המשקל המקסימלי של רכיב שיקול דעת הינו 

- ל 60%(למעט ביחס לפונקציות בקרה ובעלי תפקידים דואליים שלגביהם הרכיב האישי הינו בין  50%

). ביחס לגורמי השקעות הנכללים אף הם כבעלי תפקיד מרכזי במדיניות גופים המוסדיים, נקבע, 80%

אישית, רכיב של יעד חטיבתי שבמסגרתו נקבע יעד  בנוסף לרכיב יעדי החברה, יעדים אישיים והערכה

שהוגדר כתוצאה של ממוצע משוקלל בהתאם למשקל הנכסים בכל תיק השקעות, לרבות תוצאה של 

  תשואות שליליות בהשוואה ליעד בנצ'מרק. 

לכל אחד מהפרמטרים הנכללים בכל אחד מרכיבי המענק נקבע טווח ביצוע, דהיינו: נקודת   )7

, ואשר ציון ביצוע מתחתיה לא מזכה במענק ועל כן תזכה בציון 70%ה בציון ביצוע של מינימום המזכ

("יעד נורמטיבי") ביעד וברכיב  100%) ביעד וברכיב הרלבנטי; נקודה המזכה בציון ביצוע של 0אפס (

לכל היותר, בכל מקרה  140%הרלבנטי; נקודת מקסימום, ותקרה לביצוע יתר, המזכה בציון ביצוע של 

טווח הביצוע בין נקודת  -ל ציון ביצוע בציון זה או מעליו ביעד וברכיב הרלבנטי. ביחס לכל יעדי חברה ש

מעל או מתחת ליעד הנורמטיבי. בהתאם, ציון הביצוע  25%המינימום למקסימום נע בין ביצוע של 

 1:1.2משתנה ביחס של  100%בפועל ברכיב יעדי החברה בין נקודת המינימום ליעד בציון 

). ביחס 25%/40%( 1:1.6לנקודת המקסימום ביחס של  100%), ובין ציון ביצוע של 25%/30%(

טווח הביצוע בין נקודת המינימום למקסימום נע בין  -לרכיב היעדים היחידתיים/אישיים והערכה אישית 

 מתחת ליעד הנורמטיבי. בהתאם, ציון הביצוע בפועל ברכיב יעדים 30%מעל או  40%ביצוע של 

  .1:1אישיים /יחידתיים והערכת מנהל משתנה ביחס של 
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ברכיב יעדי החברה, לצד היעדים היחסים שנמדדים כמתואר לעיל, נקבעו יעדים אבסולוטיים,  ובהתאם 

מזכה בציון ביצוע כולל של בחברת האם או יותר תשואה על ההון  13%נקבע כי עמידה ביעד של  

ציון הביצוע הכולל ביעדים היחסיים על פי המשקלות של ברכיב יעדי החברה (אף אם  90לפחות 

מזכים בציון בחברת האם תשואה על ההון  17% -הפרמטרים השונים, נמוך יותר) ועמידה ביעד של

  . 140%ביצוע מקסימלי של 

  

ציון הביצוע של כל הפרמטרים בכל רכיב ישוקלל לפי משקלו היחסי באותו רכיב ויהווה את הציון   )8

עבור אותו רכיב. הציון שהתקבל כאמור לעיל, בכל רכיבי המענק, ישוקלל בהתאם למשקלו המשוקלל 

היחסי של כל רכיב, ויהווה את ציון הביצוע הכולל ("ציון ביצוע כולל").  עם קבלת ציון ביצוע כולל, יוכפל 

, יהיה 100%הציון האמור במענק הנורמטיבי ויהווה את "סכום המענק המחושב". בציון ביצוע כולל של 

יהיה סכום המענק  70% -סכום המענק המחושב כגובה המענק הנורמטיבי. בציון ביצוע כולל נמוך מ

, יהא סכום המענק המחושב המקסימלי בשיעור של 140%המחושב שווה לאפס. בציון ביצוע של 

של מהמענק הנורמטיבי, ובכל מקרה, סכום המענק המחושב המקסימלי לא יהיה (אף במקרה  140%

  ממענק הנורמטיבי ("מענק מקסימלי"). 140%ומעלה) מעל  140%ציון משוקלל כולל של 

נושאי משרה בחברה (המותאמת ל שנתית בשקלים תקרת מענק נורמטיביגם נקבעה  בהתאם לאמור

  ). כולל ברכיב יעדי החברה, יעדים אישיים/חטיבתיים (ככל שיש רכיב כזה) והערכת מנהלהציון גם ל

  

רכיב משתנה אינה נכללת בהסכם העסקה והיא מותנית על פי המדיניות באישור זכאות  הענקת  )9

מראש של מענק נורמטיבי על ידי המוסדות המוסמכים. בנוסף, ואף לאחר שניתן אישור זכאות למענק 

נורמטיבי, נקבע כי הענקת כל מענק בהתאם להוראות המדיניות, כפופה לקבלת אישור המוסדות 

סכום המענק המחושב הינו, למעשה, תקרת סכום המענק שהמוסדות המוסמכים יוכלו  המוסמכים וכי

  להעניק. 

  

) כפולות שכר חודשי וכן אפשרות 3כמו כן, נקבעה אפשרות של מתן מענק חתימה עד שלוש (  )10

  ) כפולות שכר חודשי לנושא משרה (למעט מנכ"ל או יו"ר). 3של הענקת מענק מיוחד של עד שלוש (

  

חודשי למנכ"ל  6נקבעו תקופות של הודעה מוקדמת מקסימלית של עד  -  ות ביחס לסיום העסקההורא

חודשים ליתר נושאי המשרה. המדיניות מעגנת אפשרות להעניק מענק  3ועד  חברת האם וליו"ר

) כפולות שכר חודשי, כאשר ביחס למחצית מסכום זה נקבעו הוראות 9הסתגלות בסכום של עד תשע (

ביחס  -חודשים קלנדריים ממועד סיום העסקה  42לתשלום לתקופה של עד לתום  -וגעדחייה בנ

ביחס ליתר נושאי המשרה. החלק הנדחה של מענק  -חודשים כאמור  36 -ו חברת האם למנכ"ל ויו"ר

ההסתגלות מותנה בביצועים וביחס לחלק מהתשלומים הנדחים, אף בהיעדר עבודה חלופית במועד 

  התשלום הנדחה. 

  מהסכומים המפורטים במדיניות התגמול אינה מהווה סטייה מהמדיניות.  10%טייה של ס

עיקרי מדיניות התגמול של הגופים המוסדיים מתפרסמת אף באתר האינטרנט של החברה בקישור 

  הבא:

https://www.migdal.co.il/He/MigdalTeam/Investorsconnection/Pages/RewardPolicy.aspx  
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  (שאינם דירקטורים)  והמנהלים הבכירים בחברה נושאי משרה 37.5

  

עובדים והיא  9מונה  חברהכון למועד הדוח, קבוצת נושאי המשרה הבכירה (שאינם דירקטורים) בנ

  "). הבכירים המנהליםהדוח התקופתי (" בפרק 14סעיף בהמפורטים כוללת את נושאי המשרה הבכירה 

  פי הסכמים אישיים, המפרטים את תנאי העסקתם.-מועסקים על 22נושאי המשרה

בהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה ובגופים המוסדיים נקבעו כלליים לענין מענק 

ות ו/או מענק פרישה ו/או כל תשלום הסתגלות בתום תקופת העסקה, שיבוא במקום כל מענק הסתגל

חלק מנושאי המשרה אחר שמיועד לתשלום בעת פרישה או לאחריה אשר אינם הודעה מוקדמת. 

במרבית המקרים,  ,שתלםיכפולות שכר אשר  9בגובה של עד מענק ההסתגלות בחברה זכאים ל

ניה נקבעו הוראות כדלקמן: מחצית מענק ההסתגלות משולם במועד סיום העסקה, ולגבי המחצית הש

חודשים. כמו כן מענק ההסתגלות מותנה בחלק הנדחה, בביצועים  36דחיה בנוגע לתשלומו עד לתום 

  וביחס לחלק מהתשלומים הנדחים לאי מציאת עבודה חלופית במועד התשלום הנדחה. 

  פי הסכמים אישיים, המפרטים את תנאי העסקתם. -עלמועסקים נושאי המשרה 

-בשנת הדו"ח ישירות עלקיבלו את שכרם לא  )והמנכ"ל יו"ר הדירקטוריוןרה (לרבות מרבית נושאי המש

  לדו"ח התקופתי.  19סעיף  גםראה   - ידי החברה והם מקבלים את שכרם מצדדים קשורים לחברה

לדוח  14לשינויים שחלו בכהונתם של יו"ר הדירקטוריון ונושאי משרה נוספים בחברה ראה סעיף 

  התקופתי.

לרבות תנאי העסקתם של מקבלי השכר הגבוה  2014אודות השכר והתגמולים שניתנו בשנת  לפרטים

  לדוח התקופתי. 19ביותר מבין נושאי המשרה בחברה ראה סעיף 

  

  ספקים  38

   ספקים עיקריים 38.1

   ם, למעט כמפורט להלן.לחברה אין ספקים מהותיי 38.1.1

 20ביאור בע"מ, כמפורט ב לחברה הסכמים עם צדדים קשורים, מרביתם עם מגדל חברה לביטוח 38.1.2

  בדוח החברה המנהלת.

קופות ת של בנק לאומי, אשר מספקת לעם לאומי שוקי הון בע"מ, חברת ב ותחברה התקשרל 38.1.3

 בדוח החברה המנהלת. 20בביאור כמפורט  שירותי תפעול, מחשוב וניהול זכויות עמיתיםהגמל 
  

 ביטוח משנה  39

  לעיל.  3.6 ראה סעיף 

  השקעות  40

  לעיל.  3 סעיףראה לעניין מערך ומדיניות ההשקעות של החברה  
  

                                                      
י משרה" על פי חוק החברות, את מנהליה בחברה ובגופים המוסדיים כ"נושא קבוצת מגדל (לרבות החברה)מסווגת  2010מאז  22

אשר הינם כפופים ישירות למנכ"ל. כמו כן, נכללים במסגרת הסיווג מנהלים אשר ובקבוצה מנהלים אשר נושאים בתואר "סמנכ"ל" 
ם כפיפות למנכ"ל או שיש על פי ההסדר התחיקתי החל עליהם, תפקידים המחייבי ממלאים תפקידים אשר על פי מהותם ותוכנם,

  לגביהם הוראות רגולציה המעידות על היותם בתפקיד אשר מהבחינה המהותית הינם "נושאי משרה". 
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 מימון  41

   החברה מממנת את פעילותה מאמצעיה העצמאיים.

   מיסוי 42

  בדוח הכספי של החברה המנהלת. 11ראה ביאור 
  

  עיקריים עם צדדים קשורים ובעלי עניןהסכמים  43
  

  של החברה המנהלת.בדוח הכספי  20ראה ביאור 

   הליכים משפטיים  44

  לדוחות הכספיים של החברה. 22ראה ביאור אודות ההליכים המשפטיים העומדים כנגד החברה לפרטים 

  

   יעדים ואסטרטגיה עסקית  45

  היעדים האסטרטגיים העיקריים של החברה הינם:

 .בתחום החיסכון לטווח ארוך של החברה הבכיר ק מעמדהוזיר וחימוש •

 .רווחיות נאותההשגת תוך  נתח השוק שמירה על •

הידוק הקשר עם הלקוח הסופי באמצעות מפיצי החברה תוך מתן ערך ממשי ללקוח. הידוק הקשר  •

נועד להביא להגדלת נאמנות הלקוחות ושביעות רצונם והוא יעשה גם באמצעות האצת תהליכים מול 

  משתמשי קצה ושיפור השירות.

  

 ת החברה במסגרת הקבוצה, בעיקר במישורים הבאים: להשגת היעדים האסטרטגיים פועל

שינוי תמהיל ההפצה תוך מיצוי הפוטנציאל העסקי הגלום בפעילות כל זרועות ההפצה והכוונת  •

 המפיצים באמצעות מערכות תגמול תואמות.

לרבות באמצעות רה ארגון במערכי התפעול התאמת רמת ההוצאות באמצעות שיפור תהליכי עבודה  •

  והשירות.

. לצורך השגת ללקוחות החברה ולמעסיקים במקביל לשיפור היעילות התפעולית שיפור השירות  •

מפתחת החברה את פורטל המעסיקים המשפר את זמינות המידע העומד לרשות המעסיקים זו  מטרה

לקבל פרטים אודות תוכניות הפנסיה לבצע פעולות וואת אתר האינטרנט באמצעותו יכולים המבוטחים 

  .אישיות שלהם. באתר ניתן למצוא גם מידע מקצועי רב לשימוש המעסיקים והמבוטחיםוהגמל ה

השירות והמידע הניתן ללקוח ביחס למגוון המוצרים, איכות שיפור מערכות המיכון על מנת לשפר את   •

  לתמוך בשימור התיק ויכולות המכירה.מתוך מטרה ו

  .ברמה גבוההציות שמירה על מערכי בקרה ו •

תיק ת ראויות לעמיתים, תוך התאמה לרמת הסיכון. לצורך כך פועלת החברה לגוון את השגת תשואו •

ההשקעה באפיקים את להעמיק ושקעות, ובכלל זה להרחיב את פעילות ההשקעות לשווקים בחו"ל הה

שיניבו, להערכת החברה, תשואות עודפות, בין היתר, בתחומי הנדל"ן והאשראי, באמצעות שותפויות 

  .ותרישי ותוהשקע
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    ומגדל מקפת משלימה מידע בדבר נתונים אקטואריים של מגדל מקפת אישית 46
  

 דוח האקטוארי שלב 9וסעיף  6-7סעיפים ראה מגדל מקפת אישית מידע בדבר נתונים אקטוארים של ל    46.1

  בדוח הכספי של הקרן. 10וכמו כן ביאור  מגדל מקפת אישית
  

דוח האקטוארי ב 9וסעיף  6-7 סעיפים ראהה מקפת משלימ מגדלמידע בדבר נתונים אקטוארים של ל    46.2

   .בדוח הכספי של הקרן 9וכמו כן ביאור מגדל מקפת משלימה, של 
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  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  

   2014לשנת דוח דירקטוריון 
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   שבניהולה וקופות הגמל הפנסיה נותקר, תיאור תמציתי של החברה המנהלת .1

  כללי  .1.1

כחברה  1995בדצמבר  7- ה) הוקמה באו החבר גדל מקפתמ - להלן( ממגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"
 1981-שיון מבטח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) התשמ"איפרטית מוגבלת במניות, ובידה ר

  חוק הפיקוח). - להלן() 1981-(מקודם חוק הפיקוח על עסקי ביטוח התשמ"א

  

  קרנות פנסיה שבניהול החברה     1.2
  

 סוג הקרן   מספר אוצר   עה)שם קרן הפנסיה (ושמות אפיקי השק

          

  קרן פנסיה חדשה מקיפה    162    )1מגדל מקפת אישית  ( .1

          אפיק כללי .1.1

          אפיק לפי הכשר הלכתי .1.2

          אפיק מנייתי .1.3

          אפיק אג"ח ופקדונות .1.4

 אפיק טווח קצר .1.5
 פנסיונרים חדשים .1.6
  זכאים קיימים .1.7

        

          

  שה כלליתקרן פנסיה חד    659    )2מגדל מקפת משלימה  ( .2

          אפיק כללי .2.1

          אפיק לפי הכשר הלכתי   .2.2

          אפיק מנייתי   .2.3

          אפיק אג"ח ופקדונות  .2.4

 אפיק טווח קצר .2.5
  פנסיונרים .2.6

        

          
  בקרן זו מופקדים סכומים בשל שכר עד פעמיים ממוצע השכר במשק.  ) 1(
  פעמיות.וכן בגין הפקדות חד במשק  השכר שמעל פעמיים השכר הממוצע  להפקדות בשלקרן זו מיועדת  ) 2(
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  קופות גמל שבניהול החברה:  1.3  
  

  שם קופת הגמל 
  (ושמות מסלולי ההשקעה בקופות)

מספר 
  אוצר

  סוג הקופה

      

 מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים .1

  
  

  

  קרן השתלמות 579 כללי מסלול .1.1

            מניות 10%מסלול כללי עד  .1.2
 קרן השתלמות 599  (לשעבר: מסלול מעוז כללי)

מניות  30%כללי לפחות ביג  מסלול .1.3
 קרן השתלמות 1157 (לשעבר: מסלול ביג כללי)

 קרן השתלמות 869 מנייתימסלול  .1.4

 קרן השתלמות 868 חו"ל מסלול .1.5

 קרן השתלמות 865 אג"ח ממשלתי מסלול .1.6

 קרן השתלמות 864 שקלי קצר מסלול .1.7

 קרן השתלמות 866 וד מדדצמ מסלול .1.8

 קרן השתלמות 199 אג"ח מסלול .1.9

 קרן השתלמות 777 מט"ח מסלול .1.10

 קרן השתלמות  2048  מסלול כהלכה .1.11

  
    

  

      . מגדל קופת גמל לתגמולים ופיצויים2
      

 תגמולים ואישית לפיצויים 744 כללי . מסלול2.1
מניות  30%כללי לפחות ביג  מסלול .2.2

 תגמולים ואישית לפיצויים 1156 כללי) (לשעבר: מסלול ביג
 תגמולים ואישית לפיצויים 863 מנייתי מסלול .2.3
 תגמולים ואישית לפיצויים 862 חו"ל מסלול .2.4
 תגמולים ואישית לפיצויים 859 אג"ח ממשלתי מסלול .2.5
 תגמולים ואישית לפיצויים 858 שקלי קצר מסלול. 2.6
  תגמולים ואישית לפיצויים 860 דצמוד מד מסלול. 2.7
 תגמולים ואישית לפיצויים  8012  מניות 10%מסלול כללי עד . 2.8

      

  קופה מרכזית לפיצויים  745  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים .3

  קופה לתשלום דמי מחלה  1161  דמי מחלה מקפת   .4

  תקופת גמל להשתתפות בפנסיה תקציבי  1304  מקפת תקציבית  .5

   
         

    מאפייני קרנות הפנסיה וקופות הגמל שבניהול החברה   1.4
      
  לדוח תיאור עסקי התאגיד. 29וסעיף  16ראה סעיף     

  
  התפתחויות בהסכמי ביטוח משנה   1.5       

      
  של קרן מקפת משלימה.ת ההנהלה לסקיר 6לסקירת ההנהלה של קרן מקפת אישית וביאור  6ביאור ראה     
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  מודל אחיד לדמי ניהול, הפחתת דמי ניהול -הרפורמה בדמי הניהול   1.6       

נקבע מודל אחיד לגביית דמי ניהול בשלושת , 2013במסגרת התכנית להגברת התחרות בתחום, החל מינואר 
ת גמל, פנסיה וגמל). במודל האחיד, דמי הניהול נגבים מוצרי החיסכון הפנסיוני (פוליסות ביטוח המוכרות כקופ

הן מההפקדות והן מהצבירה. בנוסף, בוצע שינוי בשיעור דמי הניהול המירבי אותו ניתן לגבות בחלק ממוצרי 
  החיסכון (בעיקר בתכניות ביטוח).

  :2013מינואר להלן פירוט שיעור דמי הניהול המירבי אותו ניתן לגבות במוצרים השונים המשווקים החל 

  פנסיה  )א(

חברה מנהלת של קרן פנסיה חדשה מקיפה רשאית לגבות דמי ניהול הן מדמי  - קרן חדשה מקיפה
, לרבות לשנה 0.5%, והן מהצבירה, בשיעור שלא יעלה על 6%א יעלה על הגמולים, בשיעור של

   .ממקבלי הקצבאות (לא חל שינוי מהמצב הקיים)

רבי של דמי הניהול הוא כמו בתכנית ביטוח המוכרת כקופת גמל, השיעור המי -קרן חדשה כללית
מההפקדות  4%מהצבירה ושלא יעלה על  1.05%בשיעור שלא יעלה על  2014דהיינו החל מינואר 

מהצבירה ולא יעלה  1.1%מתשלומי הקצבאות, ובתקופת המעבר שלא יעלה על  0.6%-השוטפות ו
   מההפקדות. 4%על  

  

   גמל )ב(

, דמי ניהול 2013אחרת כהגדרתה להלן) ניתן לגבות החל מינואר בקופת גמל (שאיננה קופת גמל 
הן מההפקדות והן מהצבירה, כאשר שיעור דמי הניהול המירבי הינו כמו בתכנית ביטוח המוכרת 

 4%מהצבירה ושלא יעלה על  1.05%ר שלא יעלה על בשיעו 2014כקופת גמל, דהיינו החל מינואר 
 4%מהצבירה ולא יעלה על  1.1%מההפקדות השוטפות, ובתקופת המעבר שלא יעלה על 

  מההפקדות. 

חברה מנהלת של קרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל מרכזית, קופת גמל לדמי 
"), רשאית לגבות דמי ניהול ת אחרותקופומחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת ("

  לשנה (לא חל שינוי מהמצב הקיים). 2%מהצבירה בשיעור שלא יעלה על 

/או ו נותק עמם שהקשר עמיתים של בחשבונות מהצבירההניהול  דמיהפחתת  לעניין הסדריםכן נקבעו  כמו
  . התקופה בה לא אותרו במהלך, שנפטרו עמיתים

  

  מזוג קופות גמל   1.7

  לדוח תיאור עסקי התאגיד. .1.1.7לפרטים בדבר מזוג קופות גמל ראה סעיף 

  

  בעלי השליטה בחברה  1.8
  

 יק במניות החברה בעל השליטה במגדל אחזקות הוא מר שלמה אליהו, המחז 2012באוקטובר,  29החל מיום 
  באמצעות אליהו ביטוח, במישרין ובעקיפין. 

 

   החברהתיאור הסביבה העסקית והתפתחויות בשוק ההסדרים הפנסיונים והשפעתם על עסקי  . 2
  בתקופת הדו"ח

  
המאזן ועד מועד החתימה על הדוחות התחוללו שינויים רבים בשנים האחרונות לרבות בתקופה שלאחר תאריך 

  לדוח תיאור עסקי התאגיד. 8-ו 7לפרטים ראה סעיפים  - בתקופת הדו"ח החברהעשויים להשפיע על עסקי ה
  

  החברההשפעת חוקים, תקנות והוראות על עסקי .   3
  על תיאור עסקי התאגיד. לדוח 34- ו 8, 7סעיפים לפרטים ראה 

  

  

  

  

  

  



  ח דירקטוריון                                                      מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מדו

5 

 

  חברה מנהלת. 4

  מצב כספי    . 4.1
   

    בדצמבר 31ליום   
  שיעור השינוי   2013   2014  
  אחוזים  אלפי ש"ח  

  )11.12(  204,137  181,430  נכסים בלתי מוחשיים
  22.15  157,429  192,297  הוצאות רכישה נדחות

  631.09  3,345  24,455  נכסים אחרים

  398,182  364,911  9.12  

        

  25.35  152,694  191,398  השקעות פיננסיות

  
      

  )42.26(  44,624  25,767  מזומנים ושווי מזומנים

        
  9.45  562,229  615,347  סה"כ נכסים

  
  

      

  14.78  429,088  492,510  הון

        

  )7.74(  133,141  122,837  התחייבויות

        

  9.45  562,229  615,347  סה"כ ההון וההתחייבויות
  

  כמדווח בדוחות הכספיים: חברת הניהול הלן עיקרי השינויים במצבה הכספי של ל

   הגידול נובע מעליה בהוצאות מ חלק ניכרמיליון ש"ח.  53.1- של החברה בכ היקף הנכסים גדלת הדוח תקופב .1

בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  157.4-הדוח, מכ מיליון ש"ח בתקופת 34.9- הרכישה הנדחות, שגדלו בסך כ 
כתוצאה מעמלות מכירה ששולמו לסוכנים, משווקים  2014בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  192.3- , לכ2013

  . ומפקחים בגין מכירות חדשות

מיליון שקלים הנובעת מהפחתה שוטפת  22.7 - של כביתרת הנכסים הלא מוחשיים  במקביל חלה ירידה   
 . 2007וף הפחתה לירידת ערך בגין הנכס הלא מוחשי הרשום בגין רכישת קרנות ההשתלמות בשנת בצר

מיליון שקלים בוצע לאחר בחינת שווי פעילות מגזר הגמל אל מול השווי  14.2 -רישום ההפחתה בסך של כ
  לדוחות הכספיים של החברה. 4נוספים ראה באור הרשום בספרים. לפרטים 

בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  152.7- מיליון ש"ח בשנת הדוח, מסך כ 38.7-. סך הנכסים הפיננסים גדל בכ2
  .2014בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  191.4- לסך כ 2013

  מיליון ש"ח נבעה מהרווח הכולל לתקופה. 63.4- .  העלייה בהון העצמי בסך של כ3

  

  

  הון עצמי .  4.2
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הכספיים של החברה. בדוחות 10אור בראה  - לתמזערי הנדרש מחברה מנההעצמי ההון הלפרטים אודות *

  

  

  

  

  בדצמבר 31ליום  
 2014    2013   
  ש"חאלפי     אלפי ש"ח 

        
הון עצמי מינימלי הנדרש  מחברה לניהול  

  119,279  קרנות פנסיה וקופות גמל

  

112,071  
        

  429,088    492,510  הון עצמי קיים
        

  317,017    373,231  עודף הון עצמי על דרישות ההון  
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  (המשך) . חברה מנהלת4
  

  עיקרי התוצאות הכספיות       .  4.3

  בדוחות הכספיים של החברה. 3אור ראה ב -פרטים אודות רווחיות החברה לפי מגזרי פעילות 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .בדוחות הכספיים של החברה זט2ראה באור  - * סווג מחדש

ש"ח  מיליון 7.3- בסך כ ה המקבילה אשתקדתקופרווח בהלעומת  ת הדוחתקופב עלהשל החברה  הכוללהרווח 
ההסברים  ילהלן עיקר. בתקופת הדוחש"ח  מיליון 63.4- לכ דאשתקהמקבילה בתקופה ש"ח  מיליון 56.1-מכ

  :לשינוי

ומנגד  13.2%- גידול בשיעור של כהמהווים  ש"ח, מיליון 38.4- כקרנות פנסיה בסך  עליה בהכנסות מדמי ניהול א  
. 0.4%- ליון ש"ח, המהווים ירידה בשיעור של כימ 0.6- בהכנסות מדמי ניהול קופות גמל בסך כ קלה ירידה

מיליארד  5.8- כשל  סךב נטו, הנכסים המנוהלים מעלייה בהיקףיה בהכנסות מניהול קרנות פנסיה נובעת יהעל
גמל  הירידה בהכנסות מניהול קופות ₪. מיליון 604 -  בסך של כהפנסיה  נותבקר ומעליה בדמי הגמולים ש"ח

להחזר דמי ניהול לפי  בהפרשה שינויומ מירידה בשיעור דמי הניהול הממוצעים בקופותבעיקר נובעת 
ע"י עליה  , שקוזזה בחלקהמוקדמת הודעהההכרעה העקרונית של המפקח בעניין העלאת דמי ניהול ללא 

  בהיקף הנכסים המנוהלים.

 8.7- בכ לפני השפעת שינויים בקרנות ההון כמותכנסות מניהול תיק ההשקעות של החברה (נוסטרו) הסהה .ב
  .11.5%-של כ עלייה, תקופה המקבילה אשתקדב ש"חליון ימ 7.8-בהשוואה לכ ש"ח יליוןמ

, ש"ח מיליון 14.1-גדלו בסך של כשל החברה ות הרכישה האחרות השיווק, העמלות והוצאסך הוצאות  .ג
עיקר הגידול נבע מהוצאות בגין עמלות  .)8.6%- עליה בשיעור של כ(בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 

הסוכנים שהביאה לעליה בעמלות הסוכנים באמצעות  מעליה בדמי הגמולים בזרוע ההפצה, כתוצאה סוכנים
נוספת ביחס  עסקיםחתת הוצאות הרכישה הנדחות (בשנת הדוח הופחתו הוצאות של שנת ליה בהפעומ

  לאשתקד).

ופה המקבילה בתקש"ח מיליון  168.6לעומת , ש"חליון ימ 177.9- הסתכם בכהנהלה וכלליות סך הוצאות   .ד
לעומת  0.32%- שיעור סך הוצאות ההנהלה והכלליות מסך הנכסים המנוהלים הממוצעים עמד על כ אשתקד.

  .בתקופה המקבילה אשתקד 0.34%-כ

 ₪מיליון  14.2בשנת הדוח הוכר הפסד מירידת ערך פעילות הגמל בסך  –הפחתת זכויות ניהול קופות גמל   .ה
 8.5בנוסף נרשמה הפחתה שוטפת של דמי הניהול העתידים בקופות הגמל  בסך  שיוחס במלואו למוניטין. 

בשיעורי  הצפויה הירידהירידת הערך נוצרה בשל  אשתקד. יליון ש"חמ 10.1"ח בהשוואה להפחתה של מלש
 בשוטף ובטווח הארוך (נגזרת של התחרות המחריפה בשוק) וכן מעליה צפויה בהוצאותתגבה ד"נ שהחברה 

של החברה לדוח הכספי  26(לענין זה ראה גם ביאור  בשל החתימה על ההסכם הקיבוצי הנהלה וכלליות
 .רועים לאחר תאריך המאזן)בנושא איהמנהלת 

לזמן ארוך אשר נלקחה בעבר על ידי מגדל גמל פלטינום  הינן בגין הלוואה 2013-2012בשנים  הוצאות המימון .ו
  .2013במלואה במהלך שנת נפרעה הלוואה זו  .קופות הגמל של קהל לטובת רכישת

  2014    2013    2012  

  אלפי ש"ח     ש"חאלפי     אלפי ש"ח  

            

  414,789    428,766    466,498  י ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל , נטוהכנסות מדמ

  5,153    7,819    8,718  הכנסות מהשקעות

  998    1,135    538  הכנסות אחרות

  420,940    437,720    475,754  סך כל ההכנסות

  148,884    165,331    179,480  עמלות הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

  *  168,270    *  168,645    177,878  הנהלה וכלליות

  12,601    11,570    22,702  הפחתת זכויות ניהול קופות גמל

  2,267    468    -   הוצאות מימון

  סך כל ההוצאות
  

380,060  
    

346,014  
    

332,022  

  88,918    91,706    95,694  רווח לפני מיסים על ההכנסה

  מסים על ההכנסה
  

32,586  
    

36,590    *  
    

34,304    *  

  54,614    55,116    63,108  ווח נקי לתקופהר

  4,742    1,048    314  רווח כולל אחר לתקופה

  סך כל הרווח הכולל לתקופה
  

63,422  
    

56,164  
    

59,356  
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 23.73%- לעומת כ 24.89%- ד על כעומ מסך ההכנסות לפני מיסים, מימון, פחת והפחתותהרווח  שיעור  .ז
 .בתקופה המקבילה אשתקד

(שמיזוגה לחברה בתוקף של מגדל גמל פלטינום  2010המיסים על ההכנסה הושפעו גם מהסכם השומות לשנת   .ח
 )1/1/2014מיום 

   קרנות הפנסיה   .5

  מצב כספי .    5.1

   מגדל מקפת אישית. א
  הרכב תיק הנכסים  
  רבדצמב 31ליום  
 2014    2013    2012  
  אלפי ש"ח 

            רכוש שוטף
 915,727   1,571,256   1,784,056  מזומנים מזומנים ושווי

 102,334   93,063   248,660  חייבים ויתרות חובה
  2,032,716   1,664,319   1,018,061 

         פיננסיות השקעות

 6,164,361   6,676,040   7,242,259  נכסי חוב סחירים
 11,267,736   13,431,170   15,218,553  חוב שאינם סחירים נכסי

 3,794,511   5,272,708   7,000,255  מניות
 7,762,909   9,584,908   11,081,582  השקעות אחרות

  28,989,517    34,964,826    40,542,649  סך כל השקעות פיננסיות
            

  676,702    793,007    851,880  נדל"ן להשקעה
  

  30,684,280    37,422,152    43,427,245  יםסך כל הנכס
            
            

  166,614    124,584    472,565 זכאים ויתרות זכות
            

  30,517,666    37,297,568    42,954,680 תות פנסיונייוהתחייבו
  

  30,684,280    37,422,152    43,427,245  סך כל ההתחייבויות 

  
  הרכב תיק הנכסים 
  בדצמבר 31ליום  
 2014    2013    2012  
  אחוזים 

            רכוש שוטף
 2.98   4.20   4.11  מזומנים מזומנים ושווי

 0.33   0.25   0.57  חייבים ויתרות חובה
  4.68   4.45   3.31 

         פיננסיות השקעות

 20.09   17.84   16.68  נכסי חוב סחירים
 36.72   35.89   35.04  נכסי חוב שאינם סחירים

 12.37   14.09   16.12  מניות
 25.30   25.61   25.52  השקעות אחרות

  94.48    93.43    93.36  סך כל השקעות פיננסיות
            

  2.21    2.12    1.96  נדל"ן להשקעה
  

  100.00    100.00    100.00  סך כל הנכסים
            
            

  0.54    0.33    1.09 זכאים ויתרות זכות
            

  99.46    99.67    98.91 תות פנסיונייוהתחייבו
  

  100.00    100.00    100.00  סך כל ההתחייבויות
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   . קרנות הפנסיה (המשך)5

  (המשך)מצב כספי .    5.1

  (המשך) מגדל מקפת אישית. א

  כמדווח בדוחות הכספיים:  מגדל מקפת אישיתספי של להלן עיקרי השינויים במצבה הכ

בנכסי  15.2%- המהווים גידול של כ, ש"ח מיליון 5,657- כב, נטו הפנסיה קרן ת הדוח גדל היקף נכסיתקופב .1
ש"ח  וןליימ 5,244-בסך כהגידול נובע בעיקר מהפקדות דמי גמולים  .2013בדצמבר  31ליום ביחס  , נטוהקרן

מהתשואה על ההשקעות בתקופת הנובע ח ש" וןליימ 1,848- בקרן בסך כהכנסות צאות על עודף הו בתוספת
  הדו"ח.

 קונצרני באג"ח חל הגידול. 8.5%- עלייה של כש"ח,  מיליון 566- של כ גידולחל נכסי החוב הסחירים באפיק  .2
  .ומנגד עיקר הקיטון הינו באג"ח ממשלתיות שאינו ניתן להמרה

עיקר . 13.3%- עליה של כש"ח,  וןמילי 1,787- של כבתקופת הדוח  גידול חל נכסי החוב שאינם סחירים אפיקב . 3
    .)3.2%-(ירידה של כ בנכסי חוב אחרים, ומנגד חלה ירידה )16.9%- (עלייה של כבאג"ח מיועדות חל  הגידול 

נובע  . עיקר הגידול 32.8%- עלייה של כש"ח, מיליון  1,728-של כבמהלך תקופת הדוח גידול באפיק המניות חל .  4
  ).   33.7%-(שגדלו בכ ממניות סחירות

השקעה ). עיקר הגידול נובע מ15.6%-(עלייה של כש"ח מיליון  1,497-באפיק השקעות אחרות חל גידול של כ.  5
   בארץ ובחו"ל. תעודות סלב

ליון ימ  47- כ של סךזה מתוך ש"ח. מיליון  59-כסך ב השקעות הקרן במקרקעיןגדל סך  תקופת הדוחבמהלך .  6
 .משערוך הנכסים על פי הערכת שמאי ליון ש"ח נובעימ 12-ש"ח נובע מרכישת נכסי מקרקעין חדשים וכ

של  שנה שעברהלעומת מסך נכסי הקרן,  1.96%-כ יעור שלמסתכם לש שיעור האחזקה של הקרן בנדל"ן
2.12%  

ת יובויבמסגרת ההתחי .יתים בסכום דומהההתחייבויות לעמ גם ה בסך הנכסים גדלויבמקביל לעלי. 7
, שמהווה ש"ח מיליון 593-לפנסיונרים חדשים בסך כ התחייבותהבמהלך תקופת הדוח ת גדלה והפנסיוני

בות לזכאים קיימים (שפרשו לפנסיה עד סוף ימנגד לא חל שינוי משמעותי בהיקף ההתחי. 40.8%-עליה של כ
  .ן מדובר בקבוצה סגורה של מבוטחיםשכ )2003שנת 

  

    
  

   מגדל מקפת משלימה .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  הרכב תיק הנכסים  
  בדצמבר 31ליום  
 2014    2013    2012  
  אלפי ש"ח 

            רכוש שוטף
 17,515   18,303   45,954  מזומנים מזומנים ושווי

 4,095   5,458   6,578  חייבים ויתרות חובה
  52,532   23,761   21,610 

         פיננסיות השקעות

 200,553   228,424   246,390  נכסי חוב סחירים
 7,484   10,150   11,667  נכסי חוב שאינם סחירים

 35,836   61,660   83,130  מניות
 76,014   118,773   147,940  השקעות אחרות

  319,887    419,007    489,127  סך כל השקעות פיננסיות
  

  341,497    442,768    541,659  סך כל הנכסים
            

  2,095    833    5,649 זכאים ויתרות זכות
            

  339,402    441,935    536,010 תות פנסיונייוהתחייבו
  

  341,497    442,768    541,659  סך כל ההתחייבויות
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   . קרנות הפנסיה (המשך)5

  )(המשךמצב כספי .    5.1

   (המשך) מגדל מקפת משלימה  .ב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כמדווח בדוחות הכספיים:  מגדל מקפת משלימהם במצבה הכספי של להלן עיקרי השינויי

- המהווים גידול של כ ש"ח מיליון 94.1- כי הקרן בל ידהמנוהל ע , נטות הדוח גדל היקף הנכסיםתקופב .1
דמי הגמולים ממעסיקים מ נובע בעיקרהגידול  קודמת.השנה סוף הביחס ל , נטוהקרן בנכסי 21.3%

  ש"ח. מיליון 93- כ סךהסתכמו בועובדים ש

עיקר הגידול באג"ח  . 7.9% - שמהווים עליה של כ ₪ליון ימ 18.0- חל גידול של כ סחיריםנכסי חוב באפיק  .2
  .קונצרני שאינו ניתן להמרה

 . 14.9%- כ שמהווים עליה של ש"חיליון מ 1.5- כ של חל גידולבאפיק נכסי חוב לא סחירים  .3

  .לאחרים מהלוואותנובעת  העלייהעיקר        

   לעומת אשתקד.  34.8%- כ עליה של  שמהווים, ש"חמיליון  21.5-כשל  באפיק המניות חלה עלייה  .4

 . 24.6%- כ עליה של שמהווים ש"חמיליון  29.2 באפיק השקעות אחרות חל גידול של .5

   .תעודות סלבהשקעה בע מעיקר הגידול נ      

ש"ח.  מיליון 94.1- עליה בהתחייבות לעמיתים בסכום דומה, של כגם חלה  ,נטו במקביל לעליה בסך הנכסים .6

ואילו  131.3%- , גידול בשיעור של כבתקופת הדוח ליון ש"חימ 34.9-התחייבות לפנסיונרים גדלה בכה

  .14.2%- ש"ח המהווים גידול של כ מיליון 59.1-בכההתחייבות למבוטחים גדלה 

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הרכב תיק הנכסים   
  בדצמבר 31ליום  
 2014    2013    2012  
  אחוזים 

            רכוש שוטף
 5.13   4.13   8.48  מזומנים מזומנים ושווי

 1.20   1.23   1.21  חייבים ויתרות חובה
  9.69   5.36   6.33 

         פיננסיות השקעות

 58.73   51.59   45.49  נכסי חוב סחירים
 2.19   2.29   2.15  נכסי חוב שאינם סחירים

 10.49   13.93   15.35  מניות
 22.26   26.83   27.32  השקעות אחרות

  93.67    94.64    90.31  סך כל השקעות פיננסיות
  

  100.00    100.00    100.00  סך כל הנכסים
            

  0.61    0.19    1.04 זכאים ויתרות זכות
            

  99.39    99.81    98.96 תות פנסיונייוהתחייבו
  

  100.00    100.00    100.00  סך כל ההתחייבויות
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   . קרנות הפנסיה (המשך)5

  הפנסיה נותדוח על התנועה בקר     .5.2

   מגדל מקפת אישיתא. 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2014    2013    2012  

  אלפי ש"ח  
            תקבולים בקרן

 4,295,954   4,650,656   5,244,086   תקבולים מדמי גמולים  
  296,772    286,376    396,347  העברות צבירה לקרן  

            
            תשלומים מהקרן

  )108,074(    )135,063(    )181,034(  תשלומי פנסיה  
  )586,708(    )674,742(    )754,056(  פדיונות  
  )1,057,531(    )706,081(    )895,785(  העברות צבירה מהקרן  

            
  2,840,413    3,421,146    3,809,558  צבירה, נטו

  

  

  שיעור השינוי משנה קודמת 
 31לשנה שהסתיימה ביום  

  בדצמבר
 2014    2013  

  אחוזים  
        תקבולים בקרן

  8.26    12.76   תקבולים מדמי גמולים 
  )3.50(    38.40  ןהעברות צבירה לקר 

        
        תשלומים מהקרן

  24.97    34.04  תשלומי פנסיה  
  15.00    11.75  פדיונות  
  )33.23(    26.87  העברות צבירה מהקרן  

        
  20.45    11.35  צבירה, נטו

  :לתקופה המקבילה אשתקדת הדוח בהשוואה תקופלהלן השינויים העיקריים בקרן הפנסיה ב

 .לעומת התקופה המקבילה אשתקד בדמי הגמולים שגבתה הקרן 12.8%-רשם גידול של כנ ת הדוחתקופב.   1
מתום התקופה המקבילה  מבוטחים חדשיםמגידול במכירות החדשות והצטרפות של בעיקר נובע  הגידול

  , בקיזוז הפקדות עמיתים שעזבו את הקרן או הפכו לעמיתים מוקפאי זכויות.אשתקד

 11.8%- כבסכום הפדיונות ששולמו לעמיתים בשיעור של  גםעליה  חלה קרןהנכסי בהיקף  במקביל לגידול .  2
בשיעור שיעור הפדיונות מאידך  .ש"ח מיליון 754- כסך ב הסתכמווהם אשתקד  לתקופה המקבילהביחס 
קבילה תקופה מ( 1.88%- לכ הסתכםו השתפר בתקופת הדוחהממוצעת,  , נטו,מתוך יתרת הנכסיםשנתי 

  . )1.99% - אשתקד

  ליון ש"ח.ימ 396.3-כסך ב הסתכמוות הדוח תקופב 38.4%-בשיעור של כ גדלו העברות צבירה לקרן .  3
השפעת הניידות על . ש"חמיליון  895.8- כ סךב תכמווהס 26.9%-של כ בשיעור גדלו מהקרן העברות צבירה

- לכבהשוואה  ש"ח מיליון 499.4- בכ ת הדוחתקופקרן הסתכמו במההעברות נטו סך הקרן היתה שלילית ו
  . ה אשתקדבתקופה המקבילהקרן העברות נטו מ ש"ח מיליון 419.7

בתקופה המקבילה  ש"ח מיליון 135.1- כשל , מסך 34.0%- כשל בסך ת הדוח תקופתשלומי הפנסיה גדלו ב  .  4
-מכ ,במספר הפנסיונריםמעליה  בעיקרול נובע הגיד ,ת הדוחתקופב מיליון ש"ח 181.0- כשל לסך  אשתקד

בשיעור גידול ( תקופת הדוחפנסיונרים בסוף  5,842- לכ פנסיונרים בסוף התקופה המקבילה אשתקד 4,549
  .)28.4%- של כ
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   . קרנות הפנסיה (המשך)5

  )(המשך הפנסיה נותדוח על התנועה בקר.     5.2

  מגדל מקפת משלימהב. 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
    

2014    
  

2013    
  

2012  
  אלפי  ש"ח  
            

            תקבולים בקרן
  64,996    82,640    93,142   תקבולים מדמי גמולים

  602    1,963    1,083  העברות צבירה לקרן
            

            תשלומים מהקרן
  )1,671(    )1,692(    )5,399(  תשלומי פנסית זקנה  
  )1,830(    )4,422(    )6,395(  ת פדיונו  
  )8,032(    )6,735(    )6,243(  העברות צבירה מהקרן  
            

  54,065    71,754    76,188  צבירה, נטו

  

  

  שיעור השינוי משנה קודמת  
  
 

  
2014    

  
2013  

  אחוזים  
        תקבולים בקרן

  27.15    12.71   תקבולים מדמי גמולים
  226.08  )44.83(  העברות צבירה לקרן

        
        תשלומים מהקרן

  1.26    219.09  תשלומי פנסיית זקנה  
  141.64    44.62  פדיונות    

  )16.15(    )7.31(  העברות צבירה מהקרן  
        

  32.72    6.18  צבירה, נטו

  :לתקופה המקבילה אשתקדלהלן השינויים העיקריים בקרן הפנסיה בשנת הדוח בהשוואה 

, ש"ח בשנה קודמתליון ימ 82.6- לעומת כ ש"ח,ליון ימ 93.1-כב מופת הדוח הסתכדמי הגמולים בתקו סך .1
  .12.7%- עלייה של כ

עלייה של ש"ח, ליון ימ 11.8-סך כבבתקופת הדוח  ומהסתכ קרןהוהפדיונות לעמיתי  תשלומי הפנסיות סך .  2
  בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. 92.9%

 במקביל. אלפי ש"ח) 1,963- כ אשתקד( אלפי ש"ח 1,083-בסך של כ אל הקרןבוצעו העברות  ת הדוחתקופב.   3
. )אלפי ש"ח 6,735-כ אשתקד( ש"ח אלפי 6,243- כוהסתכם ב ת אחרותהיקף הכספים שהועברו לקרנו ירד

 אלפי 5,160- ת הדוח בכתקופקרן הסתכמו במהוההעברות נטו  שליליתעל הקרן היתה  השפעת הניידות
  . )אלפי ש"ח 4,772- כ העברות נטו שליליות של -לה אשתקדבתקופה המקבי( ש"ח
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   . קרנות הפנסיה (המשך)5

  (הפסדים) .     הכנסות5.3

  מגדל מקפת אישית .א

  .*סווג מחדש

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  2014    2013    
2012  

    אלפי ש"ח    אלפי ש"ח  
  אלפי ש"ח

        

  11,238    )9,166(    14,990  מזומנים ושווי מזומניםמ
            

         מהשקעות

 528,198  334,817  394,270 מנכסי חוב סחירים
 877,717  848,445  660,818  מנכסי חוב שאינם סחירים

 298,283  747,083  551,421  ממניות
 *    674,580  *   1,731,541  572,318 מהשקעות אחרות
 52,042  64,222  59,909 מנדל"ן להשקעה

  2,430,820    3,726,108    2,238,736  כנסות מהשקעותסך כל הה
            

            
  4,698    11,874    14,088  נטו ,אחרותהכנסות 

            
  2,446,756    3,728,816    2,267,814  סך כל ההכנסות 

            

    
  שיעור השינוי לעומת שנה קודמת

    
2014    2013  

    
  אחוזים    אחוזים

        

  -     -     שווי מזומניםמזומנים ומ
          

        מהשקעות

  )36.61(    17.76  מנכסי חוב סחירים

  )3.34(    )22.11(   מנכסי חוב שאינם סחירים

  150.46    )26.19(   ממניות

  156.68    )66.95(  מהשקעות אחרות

  23.40    )6.72(  מנדל"ן להשקעה

  53. 29    )39.92(    סך כל ההכנסות מהשקעות
          
  152.75    18.64    נטו ,רותאחהכנסות 

          
  52.40    )39.18(    סך כל ההכנסות 
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   . קרנות הפנסיה (המשך)5

  (הפסדים) .     הכנסות5.3

  מגדל מקפת אישית (המשך)א. 

  :לתקופה המקבילה אשתקדעורי ההכנסה והשינוי בהם ביחס שיגורמים העיקריים אשר השפיעו על ה

מיליוני ש"ח בהשוואה לסך ההכנסות בתקופה  1,461-בסך של כ קטנודו"ח .   סך ההכנסות בתקופת ה1
לעומת  66.9%- כשקטנו ב מהשקעות אחרותבהכנסות  קיטוןמנובע  קיטוןההמקבילה אשתקד. עיקר 

 כנסות ממניות.הבקיטון ו שנה קודמת

לעומת  22.1% של ירידה שמהוויםש"ח מיליון  187.6- של כ קיטוןבאפיק נכסי חוב שאינם סחירים חל   .  2
  .אשתקד

 בהכנסות. 26.2%של  ירידהמיליון ש"ח שמהווים  195.7של  קיטוןבהכנסות ממניות חל   .3

 בהכנסות. 17.8%של  עליהשמהווים  מיליון ש"ח 59.5של  גידולחל נכסי חוב סחירים באפיק  .   4

עסקאות השפעת מנובע  הקיטוןעיקר ש"ח. מיליון  1,159- של כ קיטוןל באפיק השקעות אחרות ח  .  5
  הדולר מול השקל.כתוצאה מהתחזקות והוא נגרם  ,שמשמשות להתאמת החשיפה למט"חורוורד הפ

  .בהכנסות 6.7%- כ של ירידהשמהווים ש"ח  מיליון  4.3 של ירידהחלה נדל"ן להשקעה באפיק   .6
  
  
  

   מגדל מקפת משלימה .ב

  הכנסות

  *סווג מחדש

  :לתקופה המקבילה אשתקדהגורמים העיקריים אשר השפיעו על שיעורי ההכנסה והשינוי בהם ביחס 

       בתקופה  ההכנסותסך ליון ש"ח לעומת ימ 11.7- כסך ב קטנות הדו"ח תקופההכנסות ב סך .1
 .מהשקעות אחרותנבע  קיטוןה. עיקר המקבילה

 מיליון ש"ח. 10.6-קיטון של כבאפיק השקעות אחרות חל  .2

 מיליון ש"ח. 3.3- באפיק מניות חל קיטון של כ .3

 מיליון ש"ח. 1.1- באפיק נכסי חוב סחירים חל גידול של כ .4

  

  

  

  

  

    
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  2014    2013    

2012  
        

  391    )407(    854  מזומנים ושווי מזומניםמ
            

         מהשקעות

 13,119  7,534  8,617 ב סחיריםמנכסי חו
 1,316  661  550  מנכסי חוב שאינם סחירים

 3,016  8,590  5,323  ממניות
 6,423  *   17,721  7,173 מהשקעות אחרות

  23,874    34,506    21,663  סך כל ההכנסות מהשקעות
            

            
  774    908    812  נטו ,אחרותהכנסות 

            
  25,039    35,007    23,329  סך כל ההכנסות 
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   . קרנות הפנסיה (המשך)5
  מספרי עמיתים.     5.4

  מקפת אישית:   
  

    בדצמבר 31ליום   

2009  2010  2011  2012  2013  2014  
  
  

342,335  377,121  394,356  392,901  407,286  435,805  
  

  עמיתים פעילים

198,345  227,224  277,301  312,100  349,906  363,604  
  

  וקפאי זכויותמעמיתים 

362  352  335  324  299  290  
  

  זכאים קיימים

1,600  2,156  2,785  3,438  4,250  5,552  
  

  פנסיונרים

542,642  606,853  674,777  708,763  761,741  805,251  
  

  סה"כ עמיתים

  

בקיזוז מבוטחים חדשים שהצטרפו מבוטחים חדשים נטו ( 43,510-ת הדוח כאמור, הצטרפו לקרן כתקופב
  במספר עמיתי הקרן. 5.7% -כ  עליה של, מבוטחים שביצעו משיכת כספים מלאה או שעברו לקרנות אחרות)

    

  מקפת משלימה:

    בדצמבר 31ליום   
2010  2011  2012  2013  2014    

  ומוקפאים עמיתים פעילים  20,679  17,637  14,765  14,162  12,241

  פנסיונרים  365  239  197  163  131

  סה"כ עמיתים  21,044  17,876  14,962  14,325  12,372

בקיזוז מבוטחים שהצטרפו מבוטחים חדשים מבוטחים חדשים נטו ( 3,168- ת הדוח כאמור, הצטרפו לקרן כתקופב
      במספר עמיתי הקרן. 17.7%, עליה של שביצעו משיכת כספים מלאה או שעברו לקרנות אחרות)

  נותתשואת הקר   .  5.4

בדוח תיאור עסקי התאגיד ולפרטים אודות תשואות  15 ראה סעיף הפנסיה לפרטים אודות תשואות קרנות
   להלן. 6ור עסקי התאגיד וכן ראה סעיף בדוח תיא 2.12קופות הגמל ראה סעיף 
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   . קופות הגמל6
  :. נתוני קופות הגמל שבניהול החברה6.1

  

 שם קופת הגמל

  

 תשואות , נטוהיקף נכסים

שיעור דמי 
הניהול 
   )1(השנתיים 

מספר 
חשבונות 
 עמיתים

    

 31ביום 
  בדצמבר

2014  

 31ביום 
בדצמבר 

2013    

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2014  

  
לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 
    2014בדצמבר 

 31ביום 
בדצמבר 

2014  
      באחוזים    באחוזים          
                  

מגדל קרן השתלמות לשכירים 
  ועצמאים

  
               

 302,714    0.89   4.50    *11,048,552  11,447,335   כללי מסלול
 3,866    0.91   4.06    189,554  199,020    מניות 10%עד  סלול כללימ     

    30%כללי לפחות ביג  מסלול
 מניות

  
739,287  772,077    4.29   1.04    13,099 

 3,992    0.99   4.96    108,852  116,409   מנייתימסלול 
 341    0.97   10.53    5,795  7,149   חו"ל מסלול
 7,941    0.89   3.73    461,917  432,382   אג"ח ממשלתי מסלול
 6,148    0.97   0.85    282,235  251,972   שקלי קצר מסלול
 1,692    0.94   1.52    81,063  75,620   צמוד מדד מסלול
 12,882    0.96   3.20    311,494  306,037   אג"ח מסלול
 180    0.95   8.75    1,949  5,536   מט"ח מסלול

 1,433    1.08    4.67    11,727  21,601    מסלול כהלכה      
    13,602,348  13,275,215           354,288 
  

  מגדל קופת גמל לתגמולים ופיצויים
  

              
 56,251    0.77   4.78    *1,267,887  1,375,523   מסלול כללי

 30%לפחות  כללי  ביג מסלול
 מניות

  
187,271  200,785    4.58   0.88    2,776 

 887    0.87   6.58    19,538  20,790   מנייתי מסלול
 92    0.89   9.19    2,130  3,823   חו"ל מסלול
 2,534    0.80   3.75    174,090  158,951   אג"ח ממשלתי מסלול
 1,137    0.86   0.85    44,515  42,019   שקלי קצר מסלול
 874    0.85   1.48    57,843  50,840   צמוד מדד מסלול

 134    0.68   2.75    173  11,979    **מניות 10%מסלול עד      
    1,851,196  1,766,961           64,685 
  

  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים
  

218,489  234,140***    4.59    0.91    720 

    מקפת דמי מחלה
36,599  35,097    4.64    0.42    52  

  2,485    0.40    4.09    24,351  28,170    מקפת תקציבית
                    
                    

  422,230            15,335,764  15,736,802    סה"כ
  

 של החברה המנהלת. בדוחות הכספיים 14ראה באור  - פות והמסלולים השוניםבדבר מידע נוסף בנוגע ל דמי הניהול שנגבו ע"י הקו )1(

  ). 31/12/2013 -הצגת נתוני פרופורמה (המסלול מוזג ב   *  

  .2013המסלול החל לפעול במהלך ספטמבר   ** 

  )30/9/13-(הקופה התמזגה ב*** הצגת נתוני פרופורמה 
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   (המשך) . קופות הגמל6
  

  :. דוח על התנועה בקופות הגמל 6.2
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  
 

  
2014    2013    

  
2012  

  אלפי ש"ח  
            

  13,580,083    14,559,004    15,335,764  יתרת פתיחה
            

            תקבולים בקופות
  1,765,306    1,771,254    1,746,937   ם מדמי גמוליםתקבולי 
  873,598    460,729    402,772 *הקופה  אל העברות צבירה    

            
            תשלומים מהקופות

  )1,397,330(    )1,190,570(    )1,063,290(  תשלומים לעמיתים  
  )1,307,827(    )1,338,983(    )1,203,398(  העברות צבירה מהקופה  *

            
  )116,979(    )297,570(    )66,253(  
            

עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה 
  1,184,779    1,213,647    656,177   מועבר מדוח הכנסות והוצאות(ללא דמי ניהול) 

            
  )139,605(    )139,317(    )138,160(  דמי ניהול

            
  14,559,004    15,335,764    15,736,802  יתרת סגירה

  חברה .ע"י ה קופות המנוהלותמסלולי השקעה בכל קופה ובין ה* כולל העברות פנימיות בין 

  
  

  להלן השינויים העיקריים בקופות הגמל בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד: 

  ול תקופה מקבילה אשתקד.אל מ 1% –חלה ירידה קלה של כ   - מדמי גמולים תקבולים .1
גם שיפור משמעותי בשיעור הפדיונות  ההמהוובסכום הפדיונות  10.7%- ירידה של כחלה  - תשלומים לעמיתים .2

 6.8% -  לכ 8.0% -  מיתרת הנכסים הממוצעים של הקופות מכ
ביחס לשנה קודמת. הניוד השלילי נטו ניוד נטו חל שיפור באך גם השנה יתה שלילית יה ניוד העמיתיםהשפעת  .3

 .ש"חמיליון  800.6-כלניוד שלילי של  ש"חמיליון  878.3- כמניוד שלילי של  ירד
  

  נתח שוק  .7

"גמל נט" נתח השוק של החברה בניהול קרנות ההשתלמות וקופות הגמל  -  על בסיס נתוני נכסים מנוהלים מה
 369-, מתוך סך נכסים מנוהלים בכלל התחום של כ4.27%- עמד על כ 2014 בדצמבר 31לתגמולים ואחרות נכון ליום 

  ).  4.42%-כ - 2013בדצמבר  31מיליארד ש"ח (

- עמד על כ 2014בדצמבר  31על בסיס אותם נתונים, נתח השוק של החברה בניהול קרנות ההשתלמות נכון ליום 
  ). 9.29%-כ -2013בדצמבר  31ליארד ש"ח (ימ 158-, מתוך סך נכסים מנוהלים בכלל התחום של כ8.62%

מתוך סך נכסים מנוהלים  22.9%-כ עמד על 2014 בדצמבר 31נתח השוק של החברה בניהול קרנות פנסיה ליום 
  ).23.6%- כ 2013בדצמבר  31ליארד ש"ח (ימ 191-בכלל התחום של כ

הירידה הקלה בנתחי השוק מיוחסת להאצת התחרות בענף חיסכון ארוך טווח בכלל ובתחומי השתלמות ופנסיה 
  בפרט ולהתמקדות בחברה בפלחי לקוחות בהם היא מעוניינת.

  ים חיצוניים השפעת גורמ   . 8
או צפויה  ,לתיאור תמציתי של מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה שיש להם

  התאגיד.אור עסקי יה דוח תרא -חברה השפעה על ה ,להיות להם
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  רהיאור אופן ניהול החבת .9

 תיאור כללי של נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו 9.1

  עבודת דירקטוריון המסדיר את הנושאים הבאים:  החברה אישרה נוהל

ואישורים, הכנת תכנית עבודה רב שנתית ותקציב, תפקידי הדירקטוריון, דיווחים לדירקטוריון, סוגי דיונים 
נושאים נוספים הטעונים דיון ואישור הדירקטוריון / אורגנים אחרים בחברה, דרכי עבודת הדירקטוריון 

רקטוריון, מתן הודעות סדר יום וחומר רקע, אופן קבלת החלטות רישום דיובכלל זה כינוס ישיבות ה
  פרוטוקולים וכו'. 

כמו כן, מסדיר נוהל עבודת הדירקטוריון את נושא השתלמות והדרכה של הדירקטורים וכן את נושא ועדות 
  הדירקטוריון, הרכבן, אופן עבודתן, ובכלל זה וועדת ההשקעות. 

פעמים בשנה. הדירקטוריון דן בנושאים  8חודשים ולפחות  3- לפחות אחת ל הדירקטוריון מתכנסככלל, 
השוטפים הקשורים לניהול החברה והקופות שבניהולה. ועדת ההשקעות מתכנסת לפחות אחת לשבועיים 
ועוסקת בקביעת מדיניות ההשקעות בקופות והמסלולים השונים. כמו כן מנחה הועדה את מנהלי 

ם מדיניות ההשקעות שקבעה ומפקחת באופן שוטף על ביצועה. ועדת הביקורת ההשקעות לגבי אופן יישו
פעמים בשנה לקביעת תכנית הביקורת הפנימית ומפקחת על אופן ביצוע הביקורת ועל  6מתכנסת לפחות 

בנוסף לאמור לעיל, הדירקטוריון מינה את וועדות הדירקטוריון  אופן יישום מסקנות הביקורת הפנימית.
לפרטים אודות מספר ישיבות הדירקטוריון  וועדת תקנון. דת מעקב אחר מקבלי פנסיית  נכותהבאות: ווע

  וח התקופתי. לד 13סעיף וועדות הדירקטוריון ותפקידיהן וכן פרטים נוספים ראה 

  מתכונת קבלת החלטות על השקעות עבור הקופות 9.2

שונים, בהתפתחויות השונות ועדת ההשקעות דנה מדי ישיבה בהרכב הנכסים של הקופות והמסלולים ה
בשווקים השונים, ובציפיות להתפתחויות עתידיות. במקביל בוחנת ועדת ההשקעות את הסיכונים 

יס הנ"ל מקבלת ועדת ים, תוך בחינת רמת הנזילות הנדרשת. על בסוהחשיפות של הקופות והמסלולים השונ
  של הקופות והמסלולים. ההשקעות החלטות לגבי שינויים והתאמות שיש לבצע בהרכב הנכסים

יים ואחראים אחראים להעביר את הנחיות ועדת ההשקעות לגורמים הרלוונטמנהלי ההשקעות של החברה 
  .על בסיס שוטף עבור הקופות והמסלוליםלביצוען 

    נוהל פיצול ההשקעות בין הקופות והמסלולים  9.3

. יםמפצלחשבונות דרך גם רה נעשית לקופות שמנוהלות על ידי החבסחירים רכישה/מכירה של ניירות ערך 
כללי ההחלטה לגבי אופן הפיצול בין המסלולים השונים מתוכננת מראש טרם ביצוע הפעולה בפועל 

  . ובהתאם לרמת הנזילות ובהתאם למדיניות ההשקעות בכל קופה ו/או מסלול קופה

סקה נעשית ישירות בחשבון נגזרים ורכישה בהנפקות העבנכסים לא סחירים, בפעולות אחרות כגון פעילות 
  הקופה או המסלול ולא באמצעות החשבון המפצל.

  נהלי בקרה על ביצוע ההשקעות 9.4

בקרה שוטפת של תיק הנכסים של כל קופה ובדיקת התאמת  לדאוג לקיוםמנהלי ההשקעות בחברה מונחים 
של קופות  ועדת ההשקעות והוראות כל דין בדבר השקעת כספיםומבנה הנכסים להחלטות המתקבלות ב

  גמל. 

ההשקעות  תיקיבקרה יומית אחר עמידת אחראית לביצוע  Middle Officeמחלקת בנוסף לאמור לעיל, 

בכל ישיבה דיווח  מצרפת   Middle Office. מחלקת במגבלות ההשקעה שנקבעו על ידי ועדת ההשקעות
ועדת ההשקעות, באופן לגבי הרכב הנכסים של הקופות והמסלולים אל מול המגבלות שנקבעו על ידי ו

עדת ההשקעות לבצע בכל ישיבה בדיקה של אופן ביצוע ההשקעות אל מול החלטותיה שבתוקף והמאפשר לו
  לאותו מועד.

  

  

  תתיאור נוהל השימוש בזכויות ההצבעה של המניות המוחזקות על ידי הקופו .10

  תיאור כללי של נוהל השימוש בזכויות ההצבעה של המניות המוחזקות 10.1

החברה רה משתתפת ומצביעה באסיפות כלליות של תאגידים שהקופות בעלות זכות הצבעה בהם. החב
חיצונית המספקת המלצות הצבעה על פי קריטריונים שאושרו בוועדות ההשקעה, התקשרה עם חברת יעוץ 

כאשר ההחלטה באם להצביע בהתאם להמלצות הגורם המייעץ או בניגוד אליהם הינה של הקופה עצמה, 
הוא בעד או נגד הצעת ההחלטה המובאת לאישור האסיפה באסיפה הכללית אופן ההצבעה ל פי הנוהל. וע

 זאת, אם יש בהצעה פגיעה אפשרית בעמיתיה או קידום עניינם.
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  הגוף המייצג באסיפות כלליות 10.2

  ייצוג הקופות באסיפות הכלליות מתבצע באמצעות חברת אנטרופי שירותי מחקר.

 על אופן ההצבעה באסיפות הכלליות אופן ותדירות הדיווח 10.3

אודות אופן ההצבעה של הקופות  לחודשעדת ההשקעות אחת ולו מעבירה דיווח Middle Officeמחלקת 
כמו כן, החברה מחויבת על פי  .ואג"ח באסיפות הכלליות של התאגידים, בהן מחזיקות הקופות במניות

  .באסיפות שהתקיימו בשנתיים האחרונותרגולציה לדווח באתר החברה מדי שבוע על אופן ההצבעה 

  דיון בועדת ההשקעות בנוגע  לשיקולי הצבעה ואישור נוהל עבודה 10.4

אישרה וועדת ההשקעות את ההתקשרות עם אנטרופי שירותי מחקר כגורם המייעץ לנושא  2011בשנת 
 פות כלליותועדת ההשקעות קיימה דיון בנוגע לקווים המנחים לשיקולי הצבעה באסיהאסיפות. כמו כן, 

מדיניות הצבעה של ועדת השקעות באסיפות כלליות של חברות ציבוריות, ואמות מידה  ואישרה מסמך 
  -  יישום הנוהל הלכה למעשהביחס לאיכות ממשל תאגידי בחברות ציבוריות. 

. )2013-ב 762 (לעומת אסיפות כלליות של תאגידים 1,012 - ב 2014בשנת קופות שבניהול החברה השתתפו ה
 מקבלים הנחיות הצבעה על פי החלטות שהתקבלו בחברה בכל סעיף העולההגופים המייצגים את הקופות 

לדיון באסיפה. החלטות לגבי אופן ההצבעה באסיפה מתקבלות בהסתמך על המלצות הגורם המייעץ 
מסכימה עם המלצות  מך על חו"ד של מחלקת מחקר של החברה. במקרים בהם מחלקת מחקר לאובהסת

הגורם המייעץ, המלצתם מובאת לאישור ועדת ההשקעות והקופה מעבירה את הנחיותיה למיופה הכוח 
  להצביע בהתאם.

  
  
  
  
  
  
  

  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אפקטיביות  .11
  

וחיסכון, הנוגעות לבקרות ונהלים לגבי הגילוי ח מיישמת את הוראות חוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוהחברה 
"אחריות ההנהלה על  2009-9-10הוראות חוזר גופים מוסדיים  -ובקרה פנימית על דיווח כספי של גוף מוסדי 

- "בקרה פנימית על דווח כספי 2013-9-8חוזר גופים מוסדיים הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי"; 
חוזר גופים מוסדיים תיקונים, - ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי הצהרות,דוחות וגילויים ואחריות

הצהרות דוחות וגילויים" והתיקונים לחוזרים האמורים (כולם להלן:  - "בקרה פנימית על דיווח כספי  2010-9-7
"חוזרי אחריות ההנהלה"), ומבצעת את ההליכים הנדרשים בקשר לכך, כמפורט להלן וזאת על פי השלבים 
ובמסגרת המועדים שנקבעו בחוזרים הנ"ל, ובשיתוף יועצים חיצוניים שנשכרו לביצוע המשימה. במסגרת זאת, 

 Committee of Sponsoring Organizations of theאת מודל הבקרה הפנימי של  החברהאימצה 
Treadway Commission COSO המהווה מסגרת מוגדרת ומוכרת המשמשת לצורך הערכת הבקרה ,

  נימית.הפ

  בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .א

הנהלת החברה, בשיתוף המנכ"ל ומנהל הכספים שלה, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה, את 
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, המנכ"ל ומנהל הכספים ,  אפקטיביותה

על מנת לרשום, לעבד,  אפקטיביותהינן  של החברה ילגבי הגילו  הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים
לגלות בדוח השנתי, בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע  החברה נדרשתהמידע ש עללסכם ולדווח 

 הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו. 

  בקרה פנימית על דיווח כספי  .ב

, לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על 2014בדצמבר  31 במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום
הדיווח הכספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

  החברה על הדיווח הכספי.

תר, מתוך ליך של פיתוח, שידרוג ו/או החלפה של מספר מערכות מידע, בין היעם זאת, החברה מצויה בתה
  מגמה לשפר ולייעל את ביצוע התהליכים השונים ו/או את הבקרה הפנימית ו/או את השירות ללקוחות.

 דוח הדירקטוריון וההנהלה והצהרות המנהלים, בהתייחס לתהליכים הרלוונטיים, בהתאם להוראות חוזרי
  אחריות ההנהלה, מצורפים להלן לאחר דוח דירקטוריון זה.

ברה להיערך ליישום השלבים הבאים הכלולים בחוזרי אחריות ההנהלה, הנוגעים לדוח במקביל, ממשיכה הח
  לעמית ולמבוטח.
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   בקרנות הפנסיה תחזית זרמי כספים .12
אין פדיונות מואצים ומשיכות העמיתים בערכי  בקרנותנכסים שלגביהם קיים קושי במימוש. אין הפנסיה נות לקר

 -  2013שנת ( 1.87% -בכבתקופת הדוח הסתכמו נטו, המנוהלים הממוצעים  יםכאחוז מהנכס, 2014בשנת פדיון 
 4.09% - נטו הסתכם ב המנוהלים הממוצעים הניוד היוצא כאחוז מהנכסיםשיעור שיעור הפדיונות בצירוף  .)1.98%

  בשנה קודמת. 4.06%-בהשוואה ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                       2015, במרס 22
  

  
  

    בצלאל צוקר    עופר אליהו  
    מנהל כללי    הדירקטוריון יו"ר  

  
  
  
  
  



 

  

   )certification(צהרה ה

  

  , מצהיר כי:בצלאל צוקר אני,

  

(להלן: "החברה  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ סקרתי את הדוח השנתי של .1

 .(להלן: "הדוח") 2014לשנת  המנהלת")

 

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

  מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  .3
העצמי ותזרימי הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון 

 בדוח. כוסיםולתקופות המ מועדיםל החברה המנהלתהמזומנים של 

 

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  חברה המנהלתב אני ואחרים .4
   - ; וכןהחברה המנהלתשל כספי ולבקרה הפנימית על דיווח  הגילוילגבי 

ם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעת  )א(
, מובא לידיעתנו על ידי אחרים חברה המנהלתהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

 , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; חברה המנהלתב

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

 ) ולהוראות הממונה על שוק ההון;IFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (

והצגנו את  החברה המנהלתשל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  אפקטיביותהערכנו את ה  )ג(
לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח  של הבקרות והנהלים אפקטיביותמסקנותינו לגבי ה

  -בהתבסס על הערכתנו; וכן

על דיווח כספי שאירע ברבעון  החברה המנהלתגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של   )ד(
שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של  הרביעי

  -על דיווח כספי; וכן החברה המנהלת

  

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון  חברה המנהלתאני ואחרים ב .5
, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר החברה המנהלת של הדירקטוריוןולוועדת הביקורת של 

 לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

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

   -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

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

  

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

  

    
  ____________________________                           2015במרס,  22          

  מנהל כללי  - בצלאל צוקר                                       

  

  
  
  
  
  
  



 

 

   )certification(צהרה ה

  

  , מצהיר כי: אפי סנדרובאני, 

  

(להלן: "החברה  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ סקרתי את הדוח השנתי של .1

 .(להלן: "הדוח") 2014לשנת  המנהלת")

 

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

  מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי 

 בדוח. כוסיםולתקופות המ מועדיםל החברה המנהלתנים של המזומ

 

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  חברה המנהלתב אני ואחרים .4
   - ; וכןהחברה המנהלתשל כספי ולבקרה הפנימית על דיווח  הגילוילגבי 

רות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בק  )א(
, מובא לידיעתנו על ידי אחרים חברה המנהלתהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

 , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; חברה המנהלתב

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

 ) ולהוראות הממונה על שוק ההון;IFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (

והצגנו את  החברה המנהלתשל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  אפקטיביותהערכנו את ה  )ג(
התקופה המכוסה בדוח של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום  אפקטיביותמסקנותינו לגבי ה

  -בהתבסס על הערכתנו; וכן

על דיווח כספי שאירע ברבעון  החברה המנהלתגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של   )ד(
שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של  הרביעי

   -על דיווח כספי; וכן החברה המנהלת
  

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון  נהלתחברה המאני ואחרים ב .5
, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר החברה המנהלת של הדירקטוריוןולוועדת הביקורת של 

 לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

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

   -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

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

  

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

  

  

  

                                                      ____________________________  
  כספים מנהל -אפי סנדרוב                      2015במרס,  22           
  
  

  

  

  

  



 

 

  

  הפנימית על דיווח כספיר הבקרה דוח הדירקטוריון וההנהלה בדב

  

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (להלן: "החברה המנהלת") 

אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של החברה המנהלת 

לת לגבי הכנה והצגה נאותה של תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה המנה

הממונה על שוק ההון. ללא והוראות ) IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים (לדוחות כספיים המפורסמים בהתאם 

תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות 

  ידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מ

  
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם 

להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון 

) ביצוע, לרבות ביצוע נהלי monitorכדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים (נוקטת צעדים 

  בקרה פנימית.

  
הנהלת החברה המנהלת בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על 

 Committee-"ה הבקרה הפנימית של, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל 2014בדצמבר  31דיווח כספי ליום 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  )COSO["( בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה .

על דיווח כספי הינה  [סוג הגוף המוסדי], הבקרה הפנימית של 2014בדצמבר  31) כי ליום believesמאמינה (

  אפקטיבית.

  
  

  

  _____________  ר אליהועופ  :  הדירקטוריון  יו"ר

  

  _____________  מנכ"ל                    :  בצלאל צוקר

  

  _____________  :   אפי סנדרוב       כספים   מנהל

  

  

  2015במרס,  22תאריך אישור הדוח: 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

                 
                

 
         

  
  

  
  

  

בהתאם להוראות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
  

מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (להלן "החברה") ליום  על דיווח כספי של מגדל ביקרנו את הבקרה הפנימית
- , בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה2014בדצמבר  31

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  להלן)"COSO"(ון . הדירקטורי
וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של 
בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף. 

 בסס על ביקורתנו.אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהת
  

בארה"ב  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה - בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על

ידה סבירה של ביטחון אם קוימה, מכל הבחינות נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מ
המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, 
הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית 

הוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו בהתבסס על הסיכון ש
  סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה שהיא גוף מוסדי הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי 

של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לכללי דיווח בינלאומי המהימנות של דיווח כספי וההכנה 

(International Financial Reporting Standards),במשרד  וחסכון ביטוח , ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון
) 1בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה שהיא גוף מוסדי כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר: ( האוצר.

ייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי מת
) מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר 2החברה (לרבות הוצאתם מרשותה); (

, ובהתאם (International Financial Reporting Standards)בינלאומיים הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי דיווח
, ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה נעשים  במשרד האוצר להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

) מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או 3(- רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה; ו
(לרבות הוצאה מרשות) בלתי מורשים של נכסי החברה, שיכולה להיות  גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה
  להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

  
בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת 

ה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופ
 בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

  
, 2014בדצמבר  31לדעתנו, החברה קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום 

  .COSOרה פנימית שפורסמה על ידי בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בק
  

- ו 2014בדצמבר  31ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים של החברה לימים 
, 2015 במרס 22והדוח שלנו, מיום  2014בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה בהן הסתיימה ביום  2013

לדוחות הכספיים  22תם דוחות כספיים וכן הפניית תשומת לב לאמור בביאור כלל חוות דעת בלתי מסויגת על או
  בדבר חשיפה להתחייבויות תלויות.

  
  

   קסירר קוסט פורר גבאי את סומך חייקין
    רואי חשבון  רואי חשבון

      

   מבקרים משותפים
  2015במרס  22                     

  

  +972-3-6232525   .טל

  972-3-5622555+  פקס

ey.com

 פורר גבאי את קסירר קוסט
, 3עמינדב ' רח
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  מגדל מקפת קרנות פנסיה 
  וקופות גמל בע"מ 

  
  דוחות כספיים 

  2014בדצמבר  31 ליום
  
 



 

  

 

  בע"מ קופות גמלמקפת קרנות פנסיה ומגדל 
  2014בדצמבר  31ליום  וחות כספייםד

  
  

  תוכן העניינים
  מודע  

  
  

  2  רואי החשבון המבקרים דוח
  

  3  על המצב הכספי  דוחות
  

  4  וח כולל אחראו הפסד ורועל הרווח דוחות 
  

  5-7  על השינויים בהון  דוחות
  

  8-9  על תזרימי מזומנים דוחות
  

  47-10               הכספייםים לדוחות באור
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   לבעלי המניות של דוח רואי החשבון המבקרים

  
  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

  

  
 31החברה) לימים  - בע"מ (להלן מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמלשל  המצורפים על המצב הכספי הדוחותביקרנו את 

תזרימי הדוחות על ו בהוןהשינויים הדוחות על , ח כולל אחראו הפסד ורווהרווח על  דוחותהאת ו 2013- ו 2014בדצמבר, 
. דוחות כספיים אלה הינם באחריות 2014בדצמבר  31 הסתיימה ביום שלוש השנים שהאחרונה שבהןלכל אחת מהמזומנים 

  עה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על בקורתנו.של החברה. אחריותנו היא לחוות ד הדירקטוריון וההנהלה
  

  
, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של בישראל את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובליםערכנו 

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של 1973-רואה חשבון), התשל"ג
דגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע מכוללת בדיקה בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת 

שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
 תמספק הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו

  סיס נאות לחוות דעתנו.ב
  

 31הכספי של החברה לימים  הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצבלדעתנו, 
אחרונה ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים שה 2013 - ו 2014 בדצמבר

), בהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו ע"י IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( 2014 בדצמבר 31 שבהן הסתיימה ביום
-הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) התשס"ה

2005.  
  

להתחייבויות  בדבר חשיפה הכספיים לדוחות 22ר הלב לאמור בבאותשומת ו מפנים את את חוות דעתנו הנ"ל, אנ מבלי לסייג
  תלויות.

  
  

דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת   בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על PCAOB - ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה
ים שנקבעו , בהתבסס על קריטריונ2014 בדצמבר 31כספי של החברה ליום  רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח

בלתי מסויגת על  כלל חוות דעת 2015 במרס 22והדוח שלנו מיום  COSOבמסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 
  .אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה

  
  
  
  

  
  
  
  

   קסירר קוסט פורר גבאי את סומך חייקין
    רואי חשבון  רואי חשבון

      
   מבקרים משותפים

  

  אביב,- תל  
  2015 במרס 22   
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  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

  המצב הכספי על דוחות

   
  בדצמבר 31ליום     

    2014   2013  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור  

        נכסים
  204,137 181,430  4  נכסים בלתי מוחשיים
  157,429  192,297  5  הוצאות רכישה נדחות

  245  266  12  לעובדיםנכסים בגין הטבות 
  734  652  6  רכוש קבוע

  2,366  23,537  7  חייבים ויתרות חובה

    398,182  364,911  

      8  השקעות פיננסיות
  123,036  150,556    נכסי חוב סחירים

  168  3,943    נכסי חוב שאינם סחירים
  8,529  10,839    מניות

  20,961  26,060    אחרות

  152,694  191,398    סך כל השקעות פיננסיות

        
  44,624  25,767  9  מזומנים ושווי מזומנים

        
  562,229  615,347    סך כל הנכסים

        
      10  הון

  2  2    הון מניות 
  147,715  147,715    פרמיה על מניות

  5,939  6,225    קרן הון בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה
  275,432  338,568    עודפים

  429,088  492,510    עלי המניות של החברההמיוחס לב הוןהכל סך 

        
        התחייבויות

  *)         40,367  22,325  11  התחייבויות בגין מסים נדחים
  *)         21,428  36,051  11  התחייבויות בגין מסים שוטפים

  291  289  12  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
  71,055  64,172  13  זכאים  ויתרות זכות

  133,141  122,837    כל ההתחייבויות סך

        
  

  התחייבויותהההון וכל  סך 
  615,347  562,229  

  
  ז.ט2ראה באור  - סווג מחדש *) 

  
  
  

  
  
  
  
  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.ים באורה
  
  

  

  2015במרס,  22הכספיים: תאריך אישור הדוחות 

  

  

  

            

  פי סנדרובא    בצלאל צוקר    עופר אליהו  
  מנכ"ל משנה ל    מנכ"ל    הדירקטוריון יו"ר  

  כספיםמנהל 
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  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ                    

  ורווח כולל אחרדוחות על הרווח או הפסד 
  
   

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014   2013   2012   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח באור 

 

     

 414,789 428,766 466,498  14  כנסות מדמי ניהול מקרנות פנסיה וקופות גמל, נטוה
 5,153 7,819 8,718  15  רווחים מהשקעות, נטו

  998  1,135  538  16  הכנסות אחרות

          
 420,940 437,720 475,754    הכנסותכל הסך 

          
   148,884  165,331  179,480  17  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

  *)      168,270  *)     168,645  177,878  18  הנהלה וכלליותהוצאות 
  12,601  11,570  22,702  4  הפחתת זכויות ניהול קופות גמל

  2,267  468  -   19  הוצאות מימון

          
 332,022 346,014 380,060    הוצאותסך כל ה

       
 88,918 91,706 95,694    סים על הכנסה רווח לפני מ

       
 *)       34,304 *)       36,590 32,586  11  מסים על ההכנסה

       
 54,614 55,116 63,108    נקירווח 

          
          :רווח (הפסד) כולל אחר

כולל אחר שלאחר ההכרה לראשונה  (הפסד) פריטי רווח
  במסגרת הרווח הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד

        

גן של נכסים פיננסיים זמינים שינוי נטו בשווי ההו
  למכירה

  
6,118  4,302  7,137  

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים 
  למכירה שהועבר לרווח והפסד

  
)6,286(  )2,446(  )324(  

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
  שהועבר לרווח והפסד

  
630  104  258  

לל אחר שהועברו או שיועברו מסים בגין פריטי רווח כו
  לרווח והפסד בתקופות עוקבות

  
)176( )876( 

  
)2,545(  

          
ראשונה שלאחר ההכרה לכולל אחר  רווח סך כל

, נטו לרווח והפסד במסגרת הרווח הכולל הועבר או יועבר
  ממס

  

286 1,084 4,526 
          

          כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד (הפסד) פריטי רווח
בגין תוכניות להטבה  רווח (הפסד) ממדידה מחדש

  מוגדרת
  

45  )57(       (*  337     (*  
מסים בגין פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו 

  לרווח והפסד
  

)17(  21         (*  )121(   (* 
          

, לרווח והפסדשלא יועבר כולל אחר (הפסד)  רווחסך כל 
  נטו ממס

  
28  )36(  216 

          
 4,742 1,048  314    סך כל רווח כולל אחר

  
        

  59,356  56,164  63,422    סך כל רווח כולל 

          
  

  ז.ט2 באורראה  -  סווג מחדש  * 
     
   .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםים המצורפים באורה   
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 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 

 על השינויים בהון  דוחות

  
 

  
  תהון מניו

  
פרמיה על 

  מניות

קרן הון בגין 
נכסים פיננסים 
  זמינים למכירה

  
  יתרת עודפים

  
  הון סך הכל

 אלפי ש"ח 

       
       

  429,088  275,432  5,939  147,715  2   2014בינואר   1יתרה ליום 

            
  63,108  63,108        נקירווח 

            
כולל אחר שלאחר ההכרה  (הפסד) פריטי רווח

במסגרת הרווח הכולל הועברו או  לראשונה
  יועברו לרווח והפסד

    

  

    

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
  6,118 -   6,118 -  -   זמינים למכירה

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
  )6,286( -  )6,286( - -  זמינים למכירה שהועבר לרווח והפסד
ם זמינים הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיי

  630 -  630 - -  למכירה שהועבר לרווח והפסד
מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שהועברו או 

 )176(  -  )176(  -   -   שיועברו לרווח והפסד בתקופות עוקבות
            

שלאחר ההכרה כולל אחר רווח  סך כל
ראשונה במסגרת הרווח הכולל הועבר או ל

 286  -  286  -   -   , נטו ממסלרווח והפסד יועבר
            
            

            כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד פריטי רווח
רווח (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות 

  45  45 - - -  להטבה מוגדרת
מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו 

  )17(  )17(  -   -   -   לרווח והפסד

         
, לרווח והפסדשלא יועבר כולל אחר  סך כל רווח

  28  28  -   -   -   ממסנטו 
            

  314  28  286  -   -   כולל אחר סך כל רווח

         
  63,422  63,136  286  -   -   סך הכל רווח כולל

            
         

  492,510  338,568  6,225  147,715  2   2014 בדצמבר 31יתרה ליום 

           

  
  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםים המצורפים באורה
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 ל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ מגד

 על השינויים בהון דוחות 

  
 

  
  הון מניות

  
פרמיה על 

  מניות

קרן הון בגין 
נכסים פיננסים 
  זמינים למכירה

  
  יתרת עודפים

  
  הון סך הכל

 אלפי ש"ח 

       
       

  372,924  220,352  4,855  147,715  2   2013בינואר   1יתרה ליום 

            
  55,116  55,116  -   -   -   נקירווח 

            
כולל אחר שלאחר ההכרה  (הפסד) פריטי רווח

לראשונה במסגרת הרווח הכולל הועברו או 
  יועברו לרווח והפסד

          

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
  4,302 -   4,302 -  -   זמינים למכירה

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
  )2,446( -  )2,446( - -  שהועבר לרווח והפסדזמינים למכירה 

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים 
  104 -  104 - -  למכירה שהועבר לרווח והפסד

מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שהועברו או 
 )876(  -  )876(  -   -   שיועברו לרווח והפסד בתקופות עוקבות

            
ה שלאחר ההכרכולל אחר רווח  סך כל

ראשונה במסגרת הרווח הכולל הועבר או ל
 1,084  -  1,084  -   -   , נטו ממסלרווח והפסד יועבר

            
            

כולל אחר שלא יועברו לרווח  פריטי הפסד
            והפסד

רווח (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות 
  )     *)57(  )     *)57( - - -  להטבה מוגדרת

ר שלא יועברו מסים בגין פריטי רווח כולל אח
  *)       21  *)       21  -   -   -   לרווח והפסד

         
לרווח שלא יועבר כולל אחר  סך כל הפסד

  )36(  )36(  -   -   -   , נטו ממסוהפסד
            

  1,048  )36(  1,084  -   -   סך כל רווח (הפסד) כולל אחר

            
  56,164  55,080  1,084  -   -   סך הכל רווח כולל

         
  429,088  275,432  5,939  147,715  2   2013 בדצמבר 31יתרה ליום 

           

  
  ז.ט2ראה באור  - סווג מחדש   * 

 
  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםים המצורפים באורה       
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 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 

 על השינויים בהון דוחות 

  
 

  
  הון מניות

  
פרמיה על 

  מניות

ן קרן הון בגי
נכסים פיננסים 
  זמינים למכירה

  
  יתרת עודפים

  
  הון סך הכל

 אלפי ש"ח 

       
       

 313,568  165,522 329  147,715  2   2012בינואר   1ליום יתרה 
            

  54,614  54,614  -   -   -   נקירווח 
            

כולל אחר שלאחר ההכרה  (הפסד) פריטי רווח
ו לראשונה במסגרת הרווח הכולל הועברו א

            יועברו לרווח והפסד
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 

  7,137 -   7,137 -  -   זמינים למכירה
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 

  )324( -   )324( -  -   זמינים למכירה שהועבר לרווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים 

  258 -   258 -  -   סדלמכירה שהועבר לרווח והפ
מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שהועברו או 

  -   -   שיועברו לרווח והפסד בתקופות עוקבות
  
)2,545(   -  

  
)2,545(  

            
שלאחר ההכרה כולל אחר רווח  סך כל

ראשונה במסגרת הרווח הכולל הועבר או ל
 4,526  -  4,526  -   -   , נטו ממסלרווח והפסד יועבר

            
            

            כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד יטי רווחפר
רווח (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות 

  *)     337  *)     337 -  -  -   להטבה מוגדרת
מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו 

 )   *)121( )   *)121(  -   -   -   לרווח והפסד
         

, לרווח והפסדשלא יועבר כולל אחר  סך כל רווח
 216 216  -   -   -   נטו ממס

            
  4,742 216  4,526  -   -   סך כל רווח כולל אחר

         
  59,356  54,830  4,526  -   -   סך הכל רווח כולל

            
  372,924  220,352  4,855  147,715  2   2012 בדצמבר 31יתרה ליום 

           
  

  ז.ט2ראה באור  - סווג מחדש   * 
                

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםים ים המצורפבאורה  
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 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 

 על תזרימי המזומנים דוחות
 
   

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     פעילות שוטפת תזרימי מזומנים מ

      

 *)      54,614 *)      55,116 63,108  לשנהרווח 

     

     פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים

     רווחים (הפסדים) נטו מהשקעות פיננסיות:

 )4,638( )6,614( )7,107(  נכסי חוב סחירים

 )19( 11 )449(  נכסי חוב שאינם סחירים

 )52( 51 )489(  מניות

 189 )1,008( )1,037(  השקעות אחרות

 2,267 468 -   בגין התחייבויות פיננסיות הוצאות מימון

 )38,979( )38,273( )34,868(  שינוי בהוצאות רכישה נדחות

     פחת והפחתות:

 141 129 87  רכוש קבוע

 12,692 11,570 22,702  נכסים בלתי מוחשיים

 *)     34,304 *)      36,590 32,586  הוצאות מסים על הכנסה

  11,425 2,924 5,905 

     יים בסעיפים מאזניים אחרים:שינו

 4 2,107 )21,139(  שינוי בחייבים ויתרות חובה

 *)       2,884 *)        8,124 )6,805(  שינוי בזכאים ויתרות זכות

 )          13( 7 22  נטו שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים,

  )27,922( 10,238 2,875 

     שנה:מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה

 )2,153( )932( )1,090(  ריבית ששולמה

 4,182 5,065 5,198  ריבית שהתקבלה

 228 435 951  דיבידנד שהתקבל

  )20,064(  )23,288(  )35,128(  מסים ששולמו

 3,153 8,010 -   מסים שהתקבלו

  )30,069(  )10,710(  )14,654(  
     

 48,740 57,568 16,542  שוטפת מזומנים נטו, שנבעו מפעילות

     

     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 )17,237( )9,467( )35,370(  רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

 69 18 )29(  פרעון הלוואות לעובדים, נטו

 )17,168( )9,449( )35,399(  השקעה מזומנים נטו ששימשו לפעילות

     

     תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 )33,262( )33,652( -   נקיםפרעון הלוואות מב

     

     

 )1,690( 14,467 )18,857(  ) במזומנים ושווי מזומנים עליה (ירידה

     

 31,847 30,157 44,624  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

     

 30,157 44,624 25,767  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף  השנה

     

  
  ז.ט2ור ראה בא - סווג מחדש   * 

  



 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים
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 כללי  - 1 באור

 הישות המדווחת   .א

הינה חברה בעלת רשיון מבטח בענף ) מגדל מקפת או החברה - בע"מ (להלן קופות גמלקרנות פנסיה ומקפת מגדל    .1
פנסיה. כמו כן לחברה ביטוח פנסיה. רישיון זה ביחד עם אישור קופות גמל לקצבה מאפשר לה להפעיל את תוכניות ה

המאפשרים לה להפעיל תוכניות גמל והשתלמות. החברה הינה בבעלות מלאה של מגדל חברה  אישורי קופות גמל
מגדל  - יטוח ופיננסים בע"מ (להלן ) אשר נשלטת בידי מגדל אחזקות במגדל או החברה האם -לביטוח בע"מ (להלן

בעל  - להלן הצד הסופי ששולט במגדל אחזקות הוא מר שלמה אליהו ( 2012ר מחודש אוקטובהחל ). אחזקות
 להלן. בראה גם סעיף  השליטה).

  

 ., פתח תקוה4, כתובת החברה: אפעל 1995בדצמבר  7ביום  בישראל תאגדההחברה הינה תושבת ישראל, נ   .2
  

בנפרד מחשבונות הפנסיה וקופות הגמל הנ"ל מנוהלים על פי הוראות החוק,  קרנותשל  ןוהתחייבויותיהנכסיהן  .3
או  םבעלות עליהאין לחברה ו ת הללו נושאים במרבית התשואות והסיכונים בגינן. עמיתי הקופות והקרנוהחברה

ופות אלו התחייבות לתשואה לעמיתיהן. לפיכך לא נכללו הנכסים ההתחייבויות ותוצאות הפעילות של קרנות וק
 .בדוחות הכספיים של החברה

 אירועים מהותיים בתקופות הדיווח  .ב

נשלטה  2012באוקטובר,  29). עד ליום אליהו בטוח - חברה לבטוח בע"מ (להלן י אליהו מגדל אחזקות נשלטת על יד   .1

מהון המניות של  69.13%-), אשר החזיקה בג'נרלי - (להלן  Assicurazioni Generali S.p.Aמגדל אחזקות על ידי 
  מגדל אחזקות.

באמצעות החברות שלמה אליהו  מר שלמה אליהו וגב' חיה אליהו הינם המחזיקים הסופיים באליהו בטוח, בין היתר,
לאחר ביצוע העסקה מר שלמה אחזקות בע"מ ואחים אליהו חברה לנאמנות והשקעות בע"מ, שבבעלותם המלאה. 

  ).בעל השליטה - מגדל אחזקות (להלן בעל השליטה החדש באליהו הינו 
  

  להלן: נכנס לתוקף מיזוג קופות גמל שבניהול החברה המנהלת כמפורט 2012בינואר  1ביום    .2
במסגרת מיזוגי הקופות, מגדל קהל השתלמות הפכה לקופה במבנה של קופה מסלולית. במסגרת האמור, כל הנכסים 

המיזוג, עברו להיות  מנוהלים במסגרת מסלול השקעה כללי, עם אותו  אשר נוהלו במגדל קהל השתלמות עד למועד
  מספר קופה בשם: מגדל קהל השתלמות מסלול כללי.

בדרך של העברת מסלולי  להשתלמות" על מסלוליה מוזגה למגדל קהל השתלמותפת "מגדל פלטינום כמו כן, קו
 כמפורט להלן:ו/או מיזוגם אל מגדל קהל השתלמות, השקעה 

  
מגדל קהל השתלמות מסלול כללי ; מגדל פלטינום להשתלמות תלמות מסלול כללי מוזגה אל מגדל פלטינום להש

 דל פלטינום השתלמות מסלול ביג אפיקים.מסלול ברומטר מוזגה לתוך מג
קופה כמסלולי השקעה חדשים: מגדל פלטינום להשתלמות מסלולים ביג לים המפורטים להלן, הועברו לתוך ההמסלו

 אפיקים, שקלי קצר, טווח ארוך, צמוד מדד, חו"ל, מנייתי, אג"ח, ומט"ח .
  ש. מגדל מעוז קרן השתלמות הועברה לתוך הקופה כמסלול השקעה חד

  
בתקנון מגדל קהל השתלמות באופן הבא: שמה של מגדל מעוז  כחלק בלתי נפרד ממנו, נעשה שינויבמסגרת ההליך ו

קרן השתלמות, אשר הועברה למגדל קהל השתלמות כמסלול השקעה חדש, שונה למגדל קהל השתלמות מסלול 
הל השתלמות מסלול ביג כללי ושמה של מעוז כללי, שמה של מגדל קהל השתלמות מסלול ביג אפיקים שונה למגדל ק

מגדל קהל השתלמות מסלול טווח ארוך שונה למגדל קהל השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי (מבלי שחל שינוי במהות 
  מדיניות ההשקעה במסלול זה).

  
כל זכויות העמיתים של הקופות והמסלולים שמוזגו  ינוי המתואר לעיל הועברו אל מגדל קהל השתלמותבמסגרת הש

ם שהיו רשומים בקופות וכן הועברו אליה בהתאם כל הנכסי מיליוני ש"ח 2,326- רו אליה בסך של כאו הועב
  לו.ומסלולים א

  
ים פיננסיים לחוק הפיקוח על שירות 17 -ו  37ן התקנון נעשה בהתאם להוראות סעיפים  הליך ביצוע המיזוג ותיקו

  , ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.מונה על שוק ההוןשנתקבל אישור המ, ולאחר 2005- (קופות גמל), התשס"ה
בזכויות כלל העמיתים. כמו כן, לא נוצרו  ם ונעשה ללא כל פגיעה ו/או שינויהליך המיזוג בוצע באמצעות העברת נכסי

  לחברה המנהלת רווחים או נכסים כתוצאה מהליך המיזוג.
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 (המשך)כללי  - 1 באור

 (המשך) חאירועים מהותיים בתקופות הדיוו  .ב

  
  

  בקופת הגמל כמפורט להלן:נוסף  מיזוג מסלולים  נכנס לתוקף 2012, בינואר 1ביום    .3
  מגדל פלטינום לתגמולים מסלול ברומטר מוזג אל מגדל פלטינום תגמולים מסלול ביג אפיקים.

יקים שונה כך ששמה של מגדל פלטינום לתגמולים ביג אפ ינוי שונה תקנון מגדל פלטינום לתגמוליםבמסגרת הש
למגדל פלטינום לתגמולים ביג כללי, ושמה של מגדל פלטינום לתגמולים טווח ארוך שונה למגדל פלטינום לתגמולים 

  אג"ח ממשלתי (ללא שינוי במדיניות ההשקעה בפועל).

 46.2 - ל הועברו אל מסלול ביג כללי כל זכויות העמיתים של מסלול ברומטר בסך של כבמסגרת השינוי המתואר לעי
  ש"ח וכן הועברו אליו בהתאם כל הנכסים שהיו רשומים במסלול זה. מיליוני

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  37- ו 17 ן התקנון נעשה בהתאם להוראות סעיפיםהליך ביצוע המיזוג ותיקו
  ר., ולאחר שנתקבל אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצ2005- (קופות גמל), התשס"ה

בזכויות כלל העמיתים. כמו כן, לא נוצרו  ם ונעשה ללא כל פגיעה ו/או שינויהליך המיזוג בוצע באמצעות העברת נכסי
  לחברה המנהלת רווחים או נכסים כתוצאה מהליך המיזוג.

  
 )870, מוזגה קופת הגמל המרכזית לפיצויים "מגדל פלטינום למעסיק" (מס' קופה 2013 באוקטובר 1החל מיום    .4

). במסגרת השינוי המתואר לעיל 745לקופת הגמל המרכזית לפיצויים "מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים" (מס' קופה 
מליון  9.8- הועברו אל "מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים" כל זכויות העמיתים של "מגדל פלטינום למעסיק" בסך כ

 ש"ח וכן הועברו אליה כל הנכסים שהיו רשומים בקופה זו.
  

 , נכנס לתוקף מיזוגי קופות גמל כמפורט להלן:2014בינואר,  1החל מיום  .5
  

), על מסלוליה, מוזגה לקרן ההשתלמות "מגדל קרן 386קרן ההשתלמות "מגדל קהל השתלמות (מספר קופה 
צמאים" קרן השתלמות לשכירים וע ) ואגב מיזוג זה הפכה "מגדל579השתלמות לשכירים ועצמאים" (מספר קופה 

מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים" (מספר קופה ”פה במבנה של קופה מסלולית. כמו כן, מוזגה קופת התגמולים לקו
) ואגב מיזוג זה הפכה 744), על מסלוליה, לקופת התגמולים "מגדל קופת גמל לתגמולים ופיצויים" (מספר קופה 858

  לולית."מגדל קופת גמל לתגמולים ופיצויים" לקופה במבנה של קופה מס

 גמל כמפורט להלן:הלת קרנות פנסיה וקופות החברה מנ  .ג

  
 סוג הקרן   מספר אוצר   שם קרן הפנסיה

  קרן פנסיה חדשה מקיפה    162    )1( מגדל מקפת אישית 
          אפיק כללי     
          אפיק לפי הכשר הלכתי     
          אפיק מנייתי     
          אפיק אג"ח ופקדונות     
          וח קצראפיק טו     
          פנסיונרים חדשים  
          זכאים קיימים  

          
  קרן פנסיה חדשה כללית    659    )2מגדל מקפת משלימה  (

          אפיק כללי     
          אפיק לפי הכשר הלכתי     
          אפיק מנייתי     
          אפיק אג"ח ופקדונות     
          אפיק טווח קצר     
          פנסיונרים  

          
  במשק. הממוצע השכרסכומים בשל שכר עד פעמיים  בקרן זו מופקדים )  1(
    אחרות לרבות )  קרן זו מיועדת לביטוח השכר שמעל פעמיים השכר הממוצע במשק ולביטוח בגין הפקדות2(

  חד פעמיות.הפקדות 
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  כללי (המשך) - 1 באור

 :שך)(המ גמל כמפורט להלןהלת קרנות פנסיה וקופות החברה מנ  .ג

  
 סוג הקופה   מספר אוצר   שם קופת הגמל/מסלול

          
          

          *)  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים
 קרן השתלמות    579   כללי מסלול

 קרן השתלמות   599    מניות 10%כללי עד מסלול      

 קרן השתלמות   1157   מניות 30%לפחות  כלליביג  מסלול
 תלמותקרן הש   869   מנייתימסלול 
 קרן השתלמות   868   חו"ל מסלול
 קרן השתלמות   865   אג"ח ממשלתי מסלול
 קרן השתלמות   864   שקלי קצר מסלול
 קרן השתלמות   866   צמוד מדד מסלול
 קרן השתלמות   199   אג"ח מסלול
 קרן השתלמות   777   מט"ח מסלול

 קרן השתלמות    2048    מסלול כהלכה     
          
          

          *) קופת גמל לתגמולים ופיצויים מגדל 
 תגמולים ואישית לפיצויים    744   כללי מסלול
 תגמולים ואישית לפיצויים   1156   מניות 30%ביג כללי לפחות  מסלול
 תגמולים ואישית לפיצויים   863   מנייתי מסלול
 תגמולים ואישית לפיצויים   862   חו"ל מסלול
 ים ואישית לפיצוייםתגמול   859   אג"ח ממשלתי מסלול
 תגמולים ואישית לפיצויים   858   שקלי קצר מסלול
 תגמולים ואישית לפיצויים   860   צמוד מדד מסלול

 תגמולים ואישית לפיצויים    8012    מניות 10%מסלול כללי עד 
          
          

 קופה מרכזית לפיצויים    745    *)  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים
          
          

  קופה לתשלום דמי מחלה    1161    פת דמי מחלהמק
קופת גמל להשתתפות בפנסיה     1304    מקפת תקציבית

  תקציבית
  

  לעיל 5.ב.1*) ראה סעיף 
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  כללי (המשך) - 1 באור

  הגדרות     .ד

  בדוחות כספיים אלה:    

  .מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ  -   החברה
  

  . לביטוח בע"ממגדל חברה   -   החברה האם

  מר שלמה אליהו.  -   הצד השולט הסופי

  .מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ  -   החברה האם הסופית

  . IAS 24בינלאומי  כמשמעותם בתקן חשבונאות  -   צדדים קשורים

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

  במשרד האוצר. אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון   -   הוןאגף שוק ה

  הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.  -   הממונה

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

החלים על גופים  תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה  -   כללי השקעה
וחוזר "כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים"  2013 -מוסדיים), התשע"ב       מוס

  שפורסם על ידי הממונה.      שפורסם על ידי הממונה.

  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  -   מדד

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2 באור

  
  ספייםבסיס הצגת הדוחות הכ       .א

  

  סיס המדידהב  .1
  

נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נכסים למעט הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, 
  והתחייבויות פיננסיות (כולל מכשירים נגזרים) המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

  
  .להלןה - ו ב סעיפיםאלו, ראה למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות 

  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים  .2
  

  ).IFRS - דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 
  

בהתאם לחוק הפיקוח על כמו כן, הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו על ידי הממונה 
  .2005 -שירותים פיננסים (קופות גמל),  התשס"ה 

  
  

  IFRSמדיניות חשבונאית עקבית ויישום לראשונה של תקני    .3
  

  .פן עקבי בכל התקופות המוצגותהמדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באו
  

  מבנה הדיווח הנוכחי   .4
  

ללא  , הוצגו לפי סדר נזילותהחברה, הכוללים בעיקר את הנכסים וההתחייבויות של הדוחות על המצב הכספי

  .IAS 1 -כפי שנדרש בהבחנה בין שוטף ללא שוטף. הצגה זו, המספקת מידע  מהימן ורלבנטי יותר, 
  החברה בחרה להציג את פריטי הרווח לפי שיטת מאפיין הפעילות.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2 באור
  

  עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים      .ב
  

  קוליםהשי
  

שקלה ההנהלה את הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה  קרי המדיניות החשבונאית של החברהבתהליך יישום עי
  המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:

 
  סיווג ויעוד ההשקעות הפיננסיות 

  
  הבאות:הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות  הנהלת החברה

  

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.   - 

  השקעות המוחזקות לפדיון.   - 

 הלוואות וחייבים.   - 

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה.   - 
  

  להלן. 4גם סעיף ה.ראה 
  

  אומדנים והנחות
  

על יישום המדיניות  בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים
החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות שבבסיסם 

  נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
  

נים קריטיים שחושבו על ת לתאריך הדיווח ואומדלהלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאו
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים  ידי החברה

  בשנה העוקבת:
  

  תביעות משפטיות   .1
  

רכות סיכויי התביעות בהעתלויות ועומדות תביעות משפטיות וכן בקשות לאישור תובענות כייצוגיות.  נגד החברה
יועצים ההמשפטיים. הערכות אלה של  על חוות דעת יועציה ההחבר ה, הסתמכחברההמשפטיות שהוגשו נגד ה

המשפטי  ןהניסיוהמשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על 
בתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה ב

  .22 מידע נוסף בבאורראה  מהערכות אלה.
  
וזאת, בין היתר,  ,בנוסף לתביעות האמורות, החברה חשופה לטענות/תביעות משפטיות שטרם נטענו/הוגשו 

במספר  החברהבהתקיים ספק בפרשנות הסכם ו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם. חשיפה זו מובאת לידיעת 
, חברהממונה על פניות הציבור בלובמיוחד  חברהגורמים בלדרכים, ובין היתר: באמצעות פניות לקוחות 

ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח, ובאמצעות תביעות (שאינן ייצוגיות) המוגשות  באמצעות תלונות לקוחות
רמים המטפלים מזהים כי הטענות אם וככל שהגו חברהם אלו מובאים לידיעת הנהלת הלבית המשפט. נושאי

 המטענות/תביעות שטרם הוגשו מסתמכת החבר עשויות להיות בעלות השלכות רחבות. בהערכת הסיכון הנובע
על הערכות פנימיות של הגורמים המטפלים וההנהלה, המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת 

ת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל הסיכוי להצלחת התביעה, אם וככל שתוגש. ההערכה מבוסס
ניתוח הטענות לגופן. מטבע הדברים, לאור השלב הראשוני בו מצוי ברור הטענה המשפטית, עשויה התוצאה 

  בפועל להיות שונה מההערכה שנעשתה בשלב שטרם הוגשה התביעה.
  

  קביעת שווי הוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר     .2
  

חוב בלתי סחירות, הלוואות ופיקדונות, מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי  השווי ההוגן של אגרות
י מחירים ושערי ריבית לגופים המזומנים כאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוט

  מוסדיים.

  רידת ערך השקעות פיננסיותי     .3
  

ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם המופחתת, כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת 
או שערכם של נכסים פיננסיים זמינים למכירה נפגם וקיימת ירידת ערך לגביהם, סכום ההפסד נזקף לדוח רווח 

  כאמור. תבכל תאריך דיווח בוחנת הקבוצה האם קיימת ראיה אובייקטיבילהלן.  15ובאור  8 באורפסד, ראה וה
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  י המדיניות החשבונאית (המשך)עיקר - 2באור 
  

  (המשך) עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים     .ב
  

  (המשך) אומדנים והנחות  
  

  ירידת ערך מוניטין   .4
  

בוחנת ירידת ערך מוניטין לפחות אחת לשנה. הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי  החברה
  הוקצה המוניטין. וש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים שאליה יים לנבוע משימהמזומנים העתידיים הצפו

  

  קביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות   .5
  

לקבלת ההכנסות מדמי מופחתות על פני התקופה המשוערת ת בגין מכירת תוכניות פנסיה הוצאות רכישה נדחו
ווח על בסיס תיק חוזי דחות מדי תקופת דיבוחנת את ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנ ניהול. החברה

בכללותם. במידה ולא תתקיים ברות השבה, יתכן שיהיה צורך בהאצת הפחתת הוצאות הרכישה הפנסיה 
  הנדחות או אף במחיקת הוצאות הרכישה הנדחות.

  

  הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה   .6
  

סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה אקטואריות. התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר 
חישוב ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון, שיעורי תשואה צפויים על נכסים, שיעור 
עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים. יתרת ההתחייבויות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית בגין 

  ים אלו.שינויים באומדנ
  

  נכסי מסים נדחים   .7
  

הפרשים זמניים, שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית בגין  נכסי מסים נדחים מוכרים
שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר 

  מס הצפויה ואסטרטגיית תכנון המס.בו בהתבסס על העיתוי וסכום ההכנסה החייבת ב
  

  קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות   .8
  

השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות שימוש במודל תמחור 
פויה, אורך אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צ

  החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.
  

  מטבע הפעילות ומטבע חוץ    .ג
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה   .1
  

  ."ח, שהינו מטבע הפעילות של החברהמטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש
  

ואת  הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה מטבע הפעילות הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את
  לפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.עסקאותיה, ו

  

  עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .2
  

עסקאות הנקובות במטבע חוץ (מטבע השונה ממטבע הפעילות) נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער 
חוץ מתורגמים  החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע

בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, למעט אלה המהוונים לנכסים 
כשירים או נזקפים להון בעסקאות גידור, נזקפים לדוח רווח והפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים 

מועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין ב
הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו 

  נקבע השווי ההוגן.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
  

  (המשך) מטבע הפעילות ומטבע חוץ    .ג
  

  פריטים כספיים צמודי מדד   .3
  

ם והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך נכסי
  דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם.

  

  הוצאות רכישה נדחות    .ד
  

 רכישת חוזים לניהול נכסים של קרנות פנסיה וקופות גמל עמלות לסוכנים ולמפקחי רכישה המשולמות עבור   .1

) אם ניתן לזהותן בנפרד ולמדוד אותן באופן מהימן ואם השבתן, DACנדחות ( נרשמות כהוצאות רכישה

  .על פני התקופה המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהולמופחת  DAC - ה באמצעות דמי ניהול, צפויה.
  

, וזאת על מנת לתקף את התקופה המשוערת לקבלת  DAC-את ברות השבת השנה בודק מידי  החברהאקטואר    .2

  שנוצר בגינן. DAC-לשם קביעת תקופת הפחתת ההול בגין קרנות פנסיה מי ניהכנסות מד
  

ההנחות המשמשות לבדיקה זו, כוללות הנחות בגין ביטולים, הוצאות תפעול, תשואה מנכסים, תמותה 
  פי בדיקות ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים עדכניים.- מדי שנה על חברהידי אקטואר ה- ותחלואה, הנקבעות על

  

  כשירים פיננסייםמ   .ה
  

  מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים   .1
  

מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים הן נכסים פיננסיים והן התחייבויות פיננסיות. נכסים פיננסיים כוללים 
יננסיים אחרים כגון: השקעות פיננסיות (נכסי חוב סחירים, נכסי חוב בלתי סחירים, מניות ואחרות) וכן נכסים פ

יבים אחרים, מזומנים ושווי מזומנים. כמו כן, מכשירים פיננסיים כוללים התחייבויות פיננסיות, כגון הלוואות חי
  ואשראי שנתקבלו ואשראי ספקים וזכאים אחרים.

ההכרה הראשונית במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הינה לפי שווי הוגן ולגבי מכשירים שאינם מוצגים בשווי 
והפסד בתוספת כל עלויות העסקה הישירות הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה הראשונית, ההוגן דרך רווח 

  מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשך.
  (מועד העסקה).  חברהמכשיר פיננסי מוכר כנכס או כהתחייבות במועד קבלת התנאים החוזיים על ידי ה

  
  מזומנים ושווי מזומנים

  
רות מזומנים לשימוש מיידי ופקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן קצר מזומנים כוללים ית

ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי 
  משמעותי של שינויים בשווי ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.

  
  השקעות המוחזקות לפדיון

  
יש כוונה מפורשת ויכולת להחזיק מכשירי חוב עד למועד פדיונם, מכשירי החוב מסווגים  החברכאשר ל

כמוחזקים לפדיון. השקעות המוחזקות לפדיון נמדדות לפי עלות מופחתת בשיטת הריבית האפקטיבית המביאה 
  בחשבון גם את עלויות העסקה בניכוי הפסדים מירידת ערך.

  
  נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  
נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים שיועדו כזמינים למכירה או שאינם 

השקעות המוחזקות  ,נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד לאחת הקבוצות הבאות: מסווגים
למכירה נמדדים לפי השווי  הלוואות וחייבים. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים פיננסיים זמיניםאו  לפדיון

הפרשי שער המתייחסים למכשירי ריבית, ההוגן. רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, למעט בגין 
. במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך, הרווח ודיבידנד ממכשיר הוני, מוכרים ברווח כולל אחרחוב 

  . הפסד ואלדוח רווח  כולל אחר מועבר )הפסד(
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
  

  (המשך) כשירים פיננסייםמ  .ה
  

  שווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים הנמדדים ב
  

מכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד, אם הוא מוחזק למסחר או אם יועד ככזה בעת 
  ההכרה הראשונית בו. 

  
  הלוואות וחייבים

  
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם 
סחירים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות וחייבים נמדדים לפי העלות המופחתת לפי שיטת 

  הריבית האפקטיבית תוך התחשבות בעלויות עסקה ובניכוי הפרשות לירידת ערך. 
  

  מכשירים פיננסיים נגזרים   .2
  

נגזרים פיננסיים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן; עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם 
התהוותן. לאחר ההכרה הראשונית, נמדדים הנגזרים לפי שווי הוגן, כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח 

  והפסד.
  

  דד שאינם נמדדים לפי שווי הוגןנכסים והתחייבויות צמודי מ   .3
  

ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיות צמודי מדד, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, משוערכים בכל תקופה 
  בהתאם לשיעור עליית המדד בפועל.

  

  קיבלה החלטות לייעוד הנכסים כדלקמן: חברהה   .4
  

  זמינים למכירה. סווגו כנכסים פיננסים  - מהווים נגזריםשאינם  נכסים סחירים
  

זו ונמדדו על פי עלות מופחתת, תוך  חברהסווגו ל -  וחייביםנכסים העונים לקריטריונים של קבוצת הלוואות 
  מניות שאינן סחירות סווגו כנכסים פיננסיים זמינים למכירה.שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. 

  

  נכסים שאינם סחירים   .5
  

, סווגו לקבוצה זו ונמדדו על פי עלות מופחתת, תוך וחייביםהלוואות  נכסים העונים לקריטריונים של קבוצת
  שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. 

  מניות שאינן סחירות סווגו כנכסים פיננסיים זמינים למכירה.
  

  קיזוז מכשירים פיננסיים   .6
  

אם קיימת זכות  נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי
שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על 

  בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.
  

  התחייבויות פיננסיות   .7
  

מוצגות  ,לות מופחתתהתחייבויות אחרות הנמדדות בע. מוכרות לראשונה בשווי הוגןפיננסיות התחייבויות 
  בניכוי עלויות עיסקה ישירות.

  
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות פיננסיות המוחזקות למסחר 

  והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
יות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מכירה בתקופה הקרובה. רווחים או התחייבויות פיננס

  הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר נזקפים לרווח או הפסד.
  

  מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית., נגזרים

   .IAS 39- לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, בכפוף לתנאים שנקבעו ב ניתן לייעד התחייבות במועד ההכרה לראשונה
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
  

  (המשך) כשירים פיננסייםמ  .ה
  

  גריעת מכשירים פיננסיים   .8
  

  נכסים פיננסים
  

העבירה את  חברהנכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או ה
הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי 
המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי. בנוסף, העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים 

ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים  וההטבות הקשורים בנכס, או לא העבירה ואף לא הותירה באופן
  בנכס אך העבירה את השליטה בנכס.

  
העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה ולא הותירה באופן ממשי את  חברהכאשר ה

הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את השליטה על הנכס, מוכר נכס חדש בהתאם למידת 
בנכס. מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס המועבר נמדדת לפי הנמוך מבין  חברהת הנמשכת של ההמעורבו

עשויה להידרש לשלם  חברההיתרה המקורית של הנכס בדוחות הכספיים והסכום המירבי של התמורה שה
  בחזרה.

  
  התחייבויות פיננסיות

  
ננסית נפרעה, בוטלה או פקעה. התחייבות פי התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות

פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או  מסולקת כאשר החייב
  שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.

  

  רכוש קבוע   .ו
  

ואינם כוללים הוצאות שנצבר,  בניכוי פחתישה ישירות ופריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכ
  וקה שוטפת. תחז

  
  כדלקמן:הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס, 

  

  %     

    
  6-15  ריהוט וציוד משרדי

  25-33   מחשבים וציוד היקפי
  

שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן נבחנים לפחות בכל סוף שיטת הפחת, וערך השייר  ים,אורך החיים השימושי
חשבונאי באופן של מכאן ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין 

  המועד שבו הנכס נגרע.
  

   סים בלתי מוחשייםנכ   .ז
  

. עלות בתוספת עלויות רכישה ישירותת לפי הנכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשוני
  נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדדים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה.

   
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי וכפופים לבחינת ירידת 

צביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך. אורך החיים השימושיים של נכסים אלה ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המ
נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה. אם האירועים והנסיבות אינם תומכים 

י, ובאותו עוד בהערכה כאמור, השינוי באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונא
  מועד נבחנת גם ירידת ערך. החל מאותו מועד מופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים השימושים שלו.

  
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימושיים שלהם ונבחנת 

ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי  לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על
  מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
  

  (המשך) סים בלתי מוחשייםנכ  .ז
  

  הפחתה
  

  כדלקמן: אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו
  

הפרש מקורי המתייחס לדמי ניהול עתידיים צפויים ברכישת קרנות השתלמות מופחת  - דמי ניהול עתידיים    .1
שנה כאשר קצב ההפחתה אינו בשיעור קבוע ומבוסס על  20בהתאם לתקופה החזויה לקבלת דמי הניהול על פני 

  מידת ההנאה הצפויה מדמי הניהול בתקופה האמורה. 
  

הופחת במלואו עקב מיזוג הקופה  2013בשנת  שנים. 10פחת בקו ישר על פני הו 2012בדצמבר,  31ליום  עד - מותג    .2
 .להלן 4ראה באור בגינה נוצר. 

 

  שנים. 3-4בקו ישר על פני  ותמופחת  - תוכנות    .3
  

  הצורך. ומותאמים בעת שנת דיווחכל בכל סוף  החיים השימושי נבחנים מחדשהאומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך 
  
  

  ירידת ערך     .ח
  

 נכסים פיננסים   .1
  

ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך   
שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומדן 

  של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.תזרימי המזומנים העתידיים 
  

ארגון מחדש  ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסים עשויה לכלול הפרת חוזה על ידי חייב,
שוקלת במקרים אחרים, קיום סממנים לכך שחייב או  ההייתלא  חברהתנאים אשר הב מגיע לחברהשל סכום ה

, מידע נצפה שמצביע על כך שקיימת ירידה הניתנת פעיל עבור נייר ערךמנפיק חוב יפשוט רגל או היעלמות שוק 
  .למדידה בתזרים מזומנים צפוי מקבוצה של נכסים פיננסיים

  
  ירידת ערך של נכסים פיננסים זמינים למכירהל ראיות       

  
גם את הפער שבין  ברההחבבחינת ירידת ערך של נכסים פיננסים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים, בוחנת        

השווי ההוגן של הנכס לעלותו המקורית תוך התייחסות לתנודתיות של שער המכשיר, למשך הזמן בו השווי ההוגן 
של הנכס נמוך מעלותו המקורית ולשינויים בסביבה הטכנולוגית, הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה 

משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן מתחת לעלות פועלת החברה שהנפיקה את המכשיר. בנוסף, ירידה 
  המקורית הינה ראייה אובייקטיבית לירידת ערך.

  
  חוב מכשירי של ערך לירידת ראיות        

  
בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי נכסי חוב המסווגים להלוואות וחייבים הן ברמת הנכס הבודד והן ברמה  החברה        

בים שהינם משמעותיים באופן פרטני נבחנים ספציפית לירידת ערך. הלוואות קולקטיבית. ההלוואות והחיי
וחייבים אלה אשר בגינם לא זוהתה ירידת ערך ספציפית מקובצים יחדיו ולגביהם נבחנת קיומה של ירידת ערך 

  קולקטיבית במטרה לאתר ירידת ערך שהתרחשה וטרם זוהתה.

 
עושה שימוש במגמות היסטוריות של ההסתברות להפרה, עיתוי  ברההחבבחינה קולקטיבית של ירידת ערך,         

קבלת ההחזר וסך ההפסד בפועל, בהתאם לשיקול דעת ההנהלה בדבר השאלה האם ההפסדים בפועל צפויים 
להיות גדולים או קטנים יותר בהשוואה להפסדים העולים מהמגמות ההיסטוריות לאור המצב הכלכלי ותנאי 

 האשראי הקיימים.
  
 מופחתת בעלות הנמדדים פיננסיים נכסים של ערך מירידת בהפסדים טיפול        
  

הפסד מירידת ערך של נכס פיננסי, הנמדד לפי עלות מופחתת, מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין הערך         
ל הנכס. הפסדים הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים, מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית ש

 .הנכסים הפיננסייםנזקפים לדוח רווח והפסד ומוצגים כהפרשה להפסד כנגד יתרת 
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
  

  (המשך) ירידת ערך  .ח
  

 נכסים פיננסים (המשך)  .1
  

  זמינים למכירה פיננסיים נכסים של ערך מירידת בהפסדים טיפול  
  

מירידת ערך בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה מוכרים על ידי העברת ההפסד המצטבר שנזקף לקרן הפסדים         
 והפסד לרווח האחר הכולל מהרווח מסווג אשר המצטבר ההפסדהון בגין נכסים זמינים למכירה, לרווח והפסד. 

 אשר ערך ירידות בניכוי כחיהנו ההוגן השווי לבין, והפחתות קרן החזרי בניכוי הרכישה עלות בין הפרש הינו
  .והפסד רווח דרך בעבר הוכרו

  
  ערך מירידת הפסדים ביטול        

  
הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת         

חתת ובגין נכסים פיננסים המסווגים הערך. ביטול הפסד מירידת ערך בגין נכסים פיננסים הנמדדים לפי עלות מופ
כזמינים למכירה שהינם מכשירי חוב, נזקף לרווח והפסד. ביטול הפסד מירידת ערך בגין נכסים פיננסים 

 המסווגים כזמינים למכירה שהינם מכשירי הון, נזקף לרווח הכולל האחר.
  

  נכסים שאינם פיננסיים   .2
  

, נכסים הנובעים הוצאות רכישה נדחות, שאינם פיננסייםבוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא  חברהה
כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על  מהטבות לעובדים ונכסי מס נדחים

השבה. במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא - כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת
ההשבה - ההשבה שלהם. השווי בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר- פיננסיים עולה על הסכום בר

הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי 
 המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר

השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים -תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
  מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד לסעיף הוצאות אחרות.

  
נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום  של ערך מירידת הפסד

ס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין ההשבה של הנכ-בר
ההשבה של הנכס. לגבי נכס -סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה) או סכום בר

  הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.
  

  שמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:להלן מיו םהקריטריונים הייחודיי
  

  מוניטין   .א
  

בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר אם אירועים או  31בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, ליום  חברהה
  שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.

  
של  חברהההשבה של יחידה מניבת מזומנים (או בר יטין נקבעת על ידי בחינת סכום בחינת ירידת ערך של מונ

השבה של יחידה מניבת מזומנים (או - יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין. כאשר סכום בר
של  חברהשל יחידות מניבות מזומנים) נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של יחידה מניבת מזומנים (או  חברה

הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין. יחידות מניבות מזומנים) שאליה 
  הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.

  

  נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר   .ב
  

שינויים  בדצמבר, או לעתים קרובות יותר אם אירועים או 31הבחינה לירידת ערך נעשית אחת ליום עבור 
  בנסיבות מצביעים על סימנים המעידים כי קיימת ירידת ערך.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
  

  מדידת שווי הוגן     .ט
  

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין 
  משתתפים בשוק במועד המדידה.

  
דת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק מדי

  ) ביותר. advantageousעיקרי, בשוק הכדאי (
  

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או 
  ק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשו

  
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות 

  הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו. 
  

ן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי משתמשת בטכניקות הערכה שה חברהה
למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים 

  לצפייה.
  

הדיווח. בגין מכשירים  השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך
פיננסיים שלהם אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה. שיטות אלו כוללות התבססות על 
עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי 

ס י של אגרות חוב בלתי סחירות, הלוואות ופקדונות, מחושב לפי מודל המבוסמזומנים או שיטות הערכה אחרות. השוו
     על היוון תזרימי המזומנים.

  
כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך מידרג 

  תית למדידת השווי ההוגן בכללותה:השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעו
  

  זהים. תמחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו :1רמה 
  אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.   1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה : 2רמה 
  ת הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה).נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקו: 3רמה 

  
  

  הטבות לעובדים   .י
  

   לעובדים: סוגי הטבותמספר  קיימים חברהב
  

  הטבות עובד לזמן קצר    .1
  

חודש לאחר תום תקופת  12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במילואן לפני 
ת השירותים המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים א

מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן 
קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום  חברהאו תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר ל

  ין שירות שניתן על ידי העובד וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.האמור בג
  

  הטבות לאחר סיום העסקה    .2
  

  הפקדה מוגדרתלת יתכנ
  
משלמת באופן קבוע  חברהלחוק פיצויי פיטורין שלפיהן ה 14תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף  חברהל

תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם 
סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות 

  קודמות. 
  

הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל 
  עובד.לקבלת שירותי העבודה מה
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
  

  (המשך) הטבות לעובדים  .י
  

  (המשך) הטבות לאחר סיום העסקה   .2
  

  (המשך) הפקדה מוגדרתלת יתכנ
  

תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי החוק, זכאים עובדים  חברהבנוסף ל
נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של העסקה  סיוםיהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל לקבל פיצויים עם פיטור

יחידת הזכאות החזויה. החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים, וזאת על 
יים, לפי בסיס הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפו

בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה, אשר מועד שיעורי הריבית 
  פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי פרישה.

  
 מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות פנסיה וחברות חברהה

נכסי התוכנית). נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות  -ביטוח (להלן 
  .חברה, ולא ניתן לשלמם ישירות לחברהביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי ה

  
הערך הנוכחי של התחייבות ההטבות  ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את

  המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.
  

  מדידות מחדש של ההתחייבויות נטו נזקפות לרווח כולל אחר.
  

  הטבות עובד אחרות לטווח ארוך   .3
  

אחר . הטבות אלו מטופלות כהטבות אחרות לטווח ארוך מוהטבות אחרות ם להטבות בגין חופשהזכאי חברהעובדי ה
בגינן תסולק, במהלך תקופת ההעסקה ולאחר שנה מתום  חברהצופה כי הטבות אלו ינוצלו, ומחויבות ה חברהשה

  תקופת הדיווח השנתית בה העובדים סיפקו את השירות המתייחס.
  

בגין הטבות עובד אחרות לטווח ארוך המחושבת על בסיס הערכה אקטוארית, הינה בגין  קבוצהההתחייבות נטו של ה
כום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות, תוך ס

התחשבות בשיעור עליית שכר צפויה. סכום הטבות אלו מהוון לערכו הנוכחי. שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה 
פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות  אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה, אשר מועדבמועד הדיווח על 

  המתייחסת לפיצויי פרישה.
  

  מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח או הפסד בתקופה בה הן התהוו.
  
  הטבות בגין פיטורין 

  
התחייבה לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל הפרישה המקובל  חברהפיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר ה

מכירה בעלויות בגין שינוי מבני אשר כולל תשלום של הטבות  חברהינה יכולה לבטל אל ההצעה או כאשר הוהיא א
  בגין פיטורין, כמוקדם מביניהם.

  

  עסקאות תשלום מבוסס מניות   .יא
  

זכאים חלק מהעובדים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים ועובדים 
  ות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן.להטב

  
  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

  
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים במועד 

  ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל.
המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פני התקופה שבה  עלות העסקאות

תקופת ההבשלה). ההוצאה המצטברת  - ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן  תנאי הביצוע 
מועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף המוכרת בגין עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד ל

  לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר. חברהתקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של ה
  

הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה שלהן תלויה בתנאי שוק אשר 
  קשר לקיום תנאי השוק, בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה (שירות ו/או ביצוע) התקיימו.מטופלות כהענקות שהבשילו ללא 

  



 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים

   

22 

 

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
  

 (המשך) עסקאות תשלום מבוסס מניות  .יא

  
  (המשך) עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

  
, מוכרת הוצאה נוספת מעבר להוצאה כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים

פי השווי שמיטיב עם העובד להמקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של התגמול המוענק או 
  ההוגן במועד השינוי.

  
ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה שטרם הוכרה בגין ההענקה 

וכרת מיידית. עם זאת, אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה, מ
  ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר לעיל.

  
בהענקה  חברהמטפלת הבעסקאות בהן מעניקה חברת האם לעובדי החברה זכויות למכשירים למכשיריה ההוניים, 

כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים, כלומר מכירה בשווי ההוגן של ההענקה ישירות בהון, בהתאם 
  לאמור לעיל.

  
  עסקאות המסולקות במזומן

  
ל. עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקוב

השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות. ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת 
  דיווח לפי השווי ההוגן עד לסילוקה, כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד.

  

 הפרשות  .יב

 

ית או משתמעת) כתוצאה מאירוע קיימת מחויבות בהווה (משפט חברהמוכרת כאשר ל IAS 37-הפרשה בהתאם ל
שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו חברהצופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר ל חברהכאשר ה
  ס. ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכ

 
 להלן סוג ההפרשה שנכללה בדוחות הכספיים:

  
  תביעות משפטיות

  
קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות משתמעת כתוצאה מאירוע  חברההפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר ל

תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק  חברה) כי הmore likely than notשהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא (
  המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

  

  הכרה בהכנסה   .יג
  

  דמי ניהול
  

, הכנסות מניהול קרנות פנסיה ומקופות גמל נזקפות על בסיס יתרות הנכסים המנוהלים ועל בסיס התקבולים מהעמיתים
  בהתאם להנחיות הממונה.

  

  ם) מהשקעות נטו, הכנסות מימון והוצאות מימוןרווחים (הפסדי   .יד
  

רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו, והכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית והפרשי הצמדה בגין נכסי חוב, הכנסות 
מדיבידנדים, רווחים (הפסדים) נטו ממכירת נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה, שינויים בשווי ההוגן של נכסים 

  .ים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, רווחים (הפסדים) ממטבע חוץ בגין נכסי חובפיננסי
רווחים (הפסדים) ממימוש השקעות מחושבים כהפרש בין תמורת המימוש, נטו לבין העלות המקורית או העלות 

  המופחתת ומוכרים בעת קרות אירוע המכירה. 
  הריבית האפקטיבית.  הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת

הזכות לקבלת תשלום. באם מתקבל הדיבידנד בגין מניות סחירות,  חברההכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית ל
  בהכנסות מדיבידנד ביום האקס. חברהמכירה ה

  
  רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות מדווחים בנטו.
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  דיניות החשבונאית (המשך)עיקרי המ - 2באור 
  

  מסים על הכנסה   .טו
  

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים לרווח 
  כולל אחר או להון. 

  

  מסים שוטפים   .1
  

תם הושלמה למעשה, חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיק
  עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.

  

  מסים נדחים   .2
  

לבין הסכומים המובאים  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 
  .בחשבון לצורכי מס

  
הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, בהתבסס ר המס הצפוי לחול כאשר יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעו

  . על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח
  

בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים, הפרשים זמניים בגינם לא 
  תאריך דיווח ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים.הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל 

  
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת והמסים הנדחים 

  מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.
  

  סווג מחדש   .טז
  

החברה בהוצאות של רכיב הפיצויים שנכלל במסגרת הוצאות חלק  2012- ו 2013בוצע סיווג מחדש לשנים בתקופת הדוח, 
בענין הטבות לעובדים. השפעת  19חברת האם בהנהלה וכלליות אל סעיפי הרווח הכולל וזאת בהתאם להוראות תקן יאס 

קיטון בסכום  אלפי ש"ח ברווח כולל אחר מול 30הינה גידול בסך  2013בדצמבר,  31הסיווג האמור לשנה שהסתיימה ביום 
ברווח  ש"חאלפי  1,353הינה קיטון בסך  2012בדצמבר,  31זהה ברווח הנקי לשנה זו. ההשפעה לשנה שהסתיימה ביום 

  ברווח הנקי לשנה זו.כולל אחר מול גידול 
  

   שינוי באומדנים   .יז
  

עמוק באגרות חוב  בדבר קיומו של שוק 21-1פרסם סגל רשות ניירות ערך את עמדה חשבונאית מספר  2014בנובמבר 
קונצרניות באיכות גבוהה בישראל (להלן "העמדה"), וזאת לצורך קביעת שיעור ההיוון של מחויבויות להטבה מוגדרת 

ר תשואה יש לטפל במעבר משימוש בשיעו . על פי העמדהIAS 19 - והטבות אחרות לטווח ארוך הנקובות בשקל בהתאם ל
בדרך של מכאן ולהבא רניות צמודות מדד באיכות גבוהה אגרות חוב קונצ לשיעור תשואה שלשל אגרות חוב ממשלתיות 

  לשינוי האומדן לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. כשינוי אומדן חשבונאי.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
  

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני    .יח

  

  בדבר שיטות פחת והפחתה מקובלות IAS 38 - ול  16IAS -ל תיקונים   .1
  

התיקונים) אשר דנים בשימוש בשיטת פחת  - (להלן  IAS 38 -ול  16IAS - ל תיקונים IASB -פרסם ה 2014בחודש מאי 
  והפחתה המבוססת על הכנסות. 

מכיוון שהכנסות אלה משקפות התיקונים קובעים כי הפחתה המבוססת על הכנסות הנובעות משימוש בנכס אינה נאותה, 
  לרוב גם גורמים נוספים מעבר לצריכת ההטבות הכלכליות מהנכס. 

  
לעניין נכסים בלתי מוחשיים, ניתן ליישם שיטת הפחתה המבוססת על הכנסות רק בנסיבות מסוימות, לדוגמה כאשר ניתן 

  הבלתי מוחשי. להוכיח שקיים מתאם גבוה בין ההכנסות לבין צריכת ההטבות הכלכליות מהנכס
  

או  2016בינואר,  1התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
  לאחריו. אימוץ מוקדם אפשרי.

  

2.   9 IFRS  מכשירים פיננסיים  
  

 - IAS 39ליף את מכשירים פיננסיים, המח - IFRS 9פירסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB-ה 2014בחודש יולי 

התקן) מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל  - (להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה. 

  .IAS 39על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
  

כשירי חוב התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות עוקבות יש למדוד מ
  בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:

  

נכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים     - 
  הנובעים מהם.

  

מזומנים המהווים אך  ל פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל תזרימיע    - 
 ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.

  
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן. התקן קובע הבחנה בין 

  לל אחר.מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כו
  

נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד או לרווח 
(הפסד) כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות 

  או הפסד. מסחר, חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח 
  

לגבי גריעה ולגבי  IAS 39ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות  גריעהלעניין 
  התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן. 

ייזקף לרווח כולל אחר. כל  - שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי  -לפי התקן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 
  יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד. 

  
  התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור . 

  
 . אימוץ מוקדם אפשרי.2018בינואר,  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 
  ספיים.על הדוחות הכ התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
  

 להלן שיעורי השינוי של מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של הדולר   .יט

  
  

 שער חליפין      

 יציג של  מדד המחירים לצרכן  

 דולר ארה"ב  מדד ידוע  מדד בגין  

  %  %  % 

        
 12.0  )0.1(  )0.2(   2014בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

 )7.0(  1.9  1.8   2013בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

 )2.3(  1.4  1.6  2012 בדצמבר, 31לשנה שהסתיימה ביום 
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  מגזרי פעילות - 3 באור
  

 כללי  .א

  
  :החברה פועלת במגזרי הפעילות הבאים

  
הפנסיה הכלולים במגזר הם: קרן פנסיה חדשה הפעילות הינה ניהול קרנות פנסיה. מוצרי  - מגזר קרנות פנסיה   .1

 מקיפה וקרן פנסיה חדשה כללית.
  

הפעילות הינה ניהול קופות גמל, לרבות קרנות השתלמות. מוצרי הגמל הכלולים במגזר הם:  - מגזר קופות גמל   .2
  קרנות השתלמות, קופות גמל לתגמולים ולפיצויים, קופות מרכזיות לפיצויים וקופות למטרות אחרות.

  
חלוקת העלויות למגזרים השונים נרשמה באופן ספציפי היכן שהיה זיהוי מלא של ההוצאה כשייכת למגזר מסוים. 

  במקום שבו ההוצאה אינה ספציפית למגזר בוצעה חלוקה של ההוצאה בהתאם למפתח הקצאה רלוונטי. 
המשותפות עם החברה האם, והינן הנהלה וכלליות שבהן נושאת החברה הינן חלקה בהוצאות יצוין כי חלק מעלויות 

מודל הקצאה המתבסס על פרמטרים כלכליים אשר נבחנים מעת לעת למחולקות בין החברה לחברה האם בהתאם 
בתחום החיסכון ארוך טווח  החברהוביניהם, בין היתר, שיעור המכירות החדשות של החברה מתוך מכירות 

קד שירות לקוחות; יחס הפרמיות/ דמי גמולים במחלקות והבריאות; היקפי הפעילויות במחלקות התפעול ובמו
 גבייה; הערכות מנהלים בקשר עם תשומות זמן עבודה בפועל ועוד.

  
  .2המוצגת בבאור המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו   

  
  ביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על רווח תפעולי כמוצג בדוחות הכספיים.  

  
  לות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר.תוצאות המגזר כול  

  
 דיווח בדבר מגזרי פעילות  .ב

  
 2014בדצמבר  31 שהסתיימה ביום שנהל  

 סה"כ גמל פנסיה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  מבוקר  

        
  466,498  137,810  328,688  הכנסות מדמי ניהול מקרנות פנסיה וקופות גמל, נטו

  8,718  1,536  7,182  רווחים מהשקעות, נטו

 538 269 269  הכנסות אחרות
        

 475,754 139,615 336,139  סך כל ההכנסות
        

  179,480  45,178  134,302  והוצאות רכישה אחרות הוצאות שיווק עמלות

  177,878  55,340  122,538  הוצאות הנהלה וכלליות

 22,702 22,702 -   הפחתת זכויות ניהול קופות גמל
        

 380,060 123,220 256,840  סך כל ההוצאות
        

  95,694  16,395  79,299  סים על הכנסה רווח לפני מ
        

 507 100 407  לפני מסים על הכנסהכולל  רווח

        
  96,201  16,495  79,706  לפני מסים על הכנסהסך כל הרווח הכולל 
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  שך)מגזרי פעילות (המ - 3 באור
  

 דיווח בדבר מגזרי פעילות (המשך)        .ב

  
 2013בדצמבר  31 שהסתיימה ביום שנהל  

 סה"כ גמל פנסיה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  מבוקר  

        
  428,766  138,441  290,325  הכנסות מדמי ניהול מקרנות פנסיה וקופות גמל, נטו

  7,819  -   7,819  רווחים מהשקעות, נטו

 1,135 240 895  תהכנסות אחרו
        

 437,720 138,681 299,039  סך כל ההכנסות
        

  165,331  46,163  119,168  והוצאות רכישה אחרות הוצאות שיווק עמלות

  *)    168,645  *)     55,460  *)    113,185  הוצאות הנהלה וכלליות

  11,570  11,570  -   הפחתת זכויות ניהול קופות גמל

 468 468 -   הוצאות מימון
        

 346,014 113,661 232,353  סך כל ההוצאות
        

  91,706  25,020  66,686  סים על הכנסה רווח לפני מ
        

 *)       1,903 *)          )28( *)        1,931  כולל אחר לפני מסים על הכנסה רווח (הפסד)

        
  93,609  24,992  68,617  לפני מסים על הכנסהסך כל הרווח הכולל 

  
  .זט2ראה באור  - סווג מחדש * 

  
 2012בדצמבר  31 שהסתיימה ביום שנהל  

 סה"כ גמל פנסיה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  מבוקר  

        
  414,789  139,605  275,184  הכנסות מדמי ניהול מקרנות פנסיה וקופות גמל, נטו

  5,153  216  4,937  רווחים מהשקעות, נטו

 998 353 645  הכנסות אחרות
        

 420,940 140,174 280,766  סך כל ההכנסות
        

  148,884  47,423  101,461   והוצאות רכישה אחרות הוצאות שיווק עמלות
  *)    168,270  *)      58,617  *)    109,653  *) הוצאות הנהלה וכלליות

  12,601  12,601  -   הפחתת זכויות ניהול קופות גמל

 2,267 2,267 -   הוצאות מימון
        

 332,022 120,908 211,114  סך כל ההוצאות
        

  88,918  19,266  69,652  סים על הכנסה רווח לפני מ
        

 *)       7,408 *)           363 *)       7,045  כולל אחר לפני מסים על הכנסהרווח 

        
  96,326  19,629  76,697  לפני מסים על הכנסהסך כל הרווח הכולל 

  
  ז.ט2ראה באור  - סווג מחדש * 
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  נכסים בלתי מוחשיים - 4 באור

  

  :2014בדצמבר  31ליום 

  

  

  מוניטין

דמי ניהול 

עתידיים 

  בקופ"ג

ניהול 

  מותג  קופות גמל

התחייבות 

  פיננסית

תוכנות 

  סה"כ  מחשב

  אלפי ש"ח  

         
         עלות

 291,139 2,060 728        -  275 139,890 148,186  2014 בינואר 1ליום יתרה 
        

          תנצבר הפחתה
 87,002 2,054 727 -  234 83,987 -   2014בינואר  1ליום יתרה 

  14,191  -   -   -   -   -   14,191  ירידת ערך
 8,516 6 1  27 8,482 -   הפחתה בתקופה

         
 109,709 2,060 728 -  261 92,469 14,191  2014בדצמבר  31ליום יתרה 

         
         עלות מופחתת יתרת 
 181,430 -  -  -  14 47,421 133,995   2014בדצמבר   31ליום 
         

  

  :2013בדצמבר  31ליום 

  

  מוניטין

דמי ניהול 

עתידיים 

  בקופ"ג

ניהול 

  מותג  קופות גמל

התחייבות 

  פיננסית

תוכנות 

  סה"כ  מחשב

  אלפי ש"ח  

         
         עלות

 293,906 2,060 728 2,767 275 139,890 148,186   2013בינואר  1ליום יתרה 
  )2,767( -  -  )2,767( -  -  -   גריעת נכס שהופחת במלואו

         
 291,139 2,060 728 *)       -  275 139,890 148,186  2013בדצמבר  31ליום יתרה 

        
          תנצבר הפחתה

 78,171 2,027 583 1,512 206 73,843 -   2013בינואר  1ליום יתרה 
 11,598 27 144 1,255 28 10,144 -   הפחתה בתקופה

 )2,767( -  -  )2,767( -  -  -   גריעת נכס שהופחת במלואו
         

 87,002 2,054 727 *)       -  234 83,987 -   2013בדצמבר  31ליום יתרה 
         

         עלות מופחתת יתרת 
 204,137 6 1 *)       -  41 55,903 148,186   2013בדצמבר   31ליום 
         

 

  
  

ועצמאים  לוליה למגדל קרן השתלמות לשכיריםהמותג הופחת במלואו עקב מיזוג מגדל קהל להשתלמות על כל מס *)
  לעיל. 5.ב.1גם באור ראה  .2014בינואר,  1החל מיום 
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  (המשך) נכסים בלתי מוחשיים - 4 באור

  
  בלתי מוחשיים אחרים נכסיםבחינת ירידת ערך מוניטין ו

  
  הוקצו נכסים אלו ליחידות מניבות המזומנים הבאות: ם אחרים לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיי

  
  פעילות ניהול קופות גמל.    .1
 פעילות ניהול קרנות פנסיה.  .2

  
  להלן ערך הנכסים בספרים :

  
  נכסים בלתי מוחשיים  מוניטין  

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום   

  2014  2013  2014  2013  

  אלפי ש"ח  

  55,945  47,435  139,972  125,781  פעילות ניהול קופות גמל

  6  -   8,214  8,214  פעילות ניהול קרנות פנסיה

          

  
של היחידה מניבת  סכום בר ההשבהה לצורך בחינת ירידת ערך של המוניטין והנכסים הבלתי מוחשיים נבחן האם

  עולה על הערך הרשום בספרים בכל תחום פעילות. המזומנים
  

  פעילות הגמל
  

(דמי  המזומנים העתידי הנגזר ממכלול הפעילויות השבה של פעילות קופות הגמל נבחן על בסיס אומדן תזריםהסכום בר 
בחינת השווי בוצעה . גבוה מבין שווי השימוש ושווי השוקמחושב לפי הבניכוי הוצאות הניהול). סכום בר ההשבה ניהול 

   ע"י מעריך שווי חיצוני.
  

  :ששמשו בחישוב שווי הפעילותהמפתח הנחות 
  

  2014  2013  

  באחוזים (ריאלי)  

      

  WACC(  10.20  10.50(הנגזר ממודל לאחר מס שיעור ריבית היוון 

  WACC(  15.52  16.55שיעור ריבית היוון לפני מס (הנגזר ממודל 

  1.75  1.75  שיעור צמיחה לטווח ארוך
      
      

  
  השיעור אינו קבוע אלא משתנה בהתבסס על הנחות החברה ומעריך השווי. - שיעור הוצאות הנהלה וכלליות 

  
  בטווח הארוך.וניהול הצפויים להגבות בשוטף דמי שיעור דמי הניהול שנלקח בחשבון מתבסס על 

  

  על בסיס פרמטרים האופיניים לפעילות מסוג זה.  WACCבהתבסס על מודל שיעור ריבית ההיוון נקבע 
  

  שיעור הצמיחה לטווח ארוך נקבע בהתבסס של שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך המקובל בפעילות מסוג זה.
  

 31 מניבת המזומנים ליום היחידהמהערך בספרים של  פעילות הגמל נמוךבהתאם להערכת השווי, הסכום בר השבה של 
לרכיב במלואו סכום זה אשר יוחס במליון ש"ח. בהתאם לכך רשמה החברה הפחתה  14.2-בסך של כ 2014בדצמבר 

  מוניטין.ה
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  נכסים בלתי מוחשיים (המשך) - 4 באור

  
  פעילות הפנסיה

  

כוי מס של המגזר שהינו הערך המהוון לפני ני של VIF - הפנסיה נקבע על בסיס תחשיב ה מגזרהסכום בר ההשבה של 
  תזרים רווח (הפסד) הצפוי מתיק הפנסיה הקיים נכון למועד החישוב. 

הרווח (הפסד) על בסיס תזרים מזומנים נוצר מדמי הניהול המתקבלים מעמיתי קרן הפנסיה בניכוי הוצאות החברה, בגין 
  ואילך. 31.12.2014התקופה שמיום 

  
סיס תוכניות הפנסיה בכללותם, על מנת לוודא שהכנסות בגין נערכת על ב ,שמבוצעת על ידי אקטואר החברה ,הבחינה

הוצאות התפעול והעמלות בגין , DAC-תוכניות הפנסיה צפויות ליצור הכנסות עתידיות שתכסינה את הפחתת ה
  פוליסות. ה
  

אקטואר  ידי-תשואה מנכסים, הנקבעות עלו חות בגין ביטולים, הוצאות תפעולההנחות המשמשות לבדיקה זו, כוללות הנ
  פי בדיקות ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים עדכניים.-החברה מדי שנה על

  
כמפורט חות (בהתאם לבחינה הסכום בר ההשבה של פעילות הפנסיה גבוה מערך הפעילות בספרים של ההוצאות הנד

  רבות שווי המוניטין המיוחס לתחום ולכן לא נדרשת הפחתה.להלן) ל 5 באורב

  

  רכישה נדחותהוצאות  - 5 באור

 ההרכב:     .א

  בדצמבר 31ליום  

 2014  2013 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

      
  149,991  185,384  פנסיה

 7,438 6,913  גמל
      

 192,297 157,429 

   

  התנועה בהוצאות רכישה נדחות:    .ב

 סה"כ גמל  פנסיה 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

        
  119,156  7,841  111,315 2013בינואר,  1יתרה ליום 

  60,068  1,847  58,221  תוספות
  )10,832(  )1,025(  )9,807(  הפחתה שוטפת

 )10,963( )1,225( )9,738(  הפחתה בגין ביטולים
        

  157,429  7,438  149,991  2013בדצמבר,  31יתרה ליום 
  63,566  1,639  61,927  תוספות

  )12,736(  )1,002(  )11,734(  הפחתה שוטפת

 )15,962( )1,162( )14,800(  ביטולים הפחתה בגין
        

 192,297 6,913 185,384 2014בדצמבר,  31יתרה ליום 
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  רכוש קבוע  -6באור 

  הרכב ותנועה

ריהוט משרדי, ציוד  

 ואביזרים
  

  מחשבים

  

  סה"כ

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

     
     עלות

     
  4,364  2,515  1,849   2013בינואר  1ליום יתרה 

  -   -   -   תוספות
        

  4,364  2,515  1,849  2013בדצמבר  31ליום יתרה 
  -   -   -  תוספות

     
 4,364 2,515 1,849  2014בדצמבר  31ליום יתרה 

     
     פחת שנצבר

     
 3,529 2,514 1,015   2013בינואר  1ליום יתרה 

  101  1  100  תוספות
     

 3,630 2,515 1,115  2013בדצמבר  31ליום יתרה 
  82  -   82  תוספות

     
 3,712 2,515 1,197  2014בדצמבר  31ליום יתרה 

     
     הערך בספרים

     
 652 -  652  2014בדצמבר,  31ליום 

     
 734 -  734  2013בדצמבר,  31ליום 
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  חייבים ויתרות חובה  - 7 באור

 בדצמבר 31ליום  

 2014 2013 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

      
  -   22,998  קופות גמל וקרנות פנסיה

  21  52  הלוואות לעובדים
  352  279  הכנסות לקבל

  1,719  -   הוצאות מראש 
  274  208  אחרים

      
  2,366  23,537  סך הכל חייבים ויתרות חובה

  פירוט השקעות פיננסיות - 8 באור

  ההרכב:  .א

 2014בדצמבר  31ליום  

מוצגים בשווי  
רווח הוגן דרך 

 סה"כ  וחייבים הלוואות זמינים למכירה והפסד

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

          
  150,556  -  150,556  -   נכסי חוב סחירים

  3,943  3,943  -   -   נכסי חוב שאינם סחירים
  10,839  -  10,839  -   מניות

  26,060  -   25,567  493  אחרות

        
  191,398  3,943  186,962  493  סך הכל השקעות בנכסים פיננסים 

  

 2013בדצמבר  31ליום  

מוצגים בשווי  
הוגן דרך רווח 

 סה"כ  וחייבים הלוואות זמינים למכירה והפסד

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

          
  123,036  -  123,036  -   נכסי חוב סחירים

  168  168  -   -   נכסי חוב שאינם סחירים
  8,529  -   8,529  -   מניות

  20,961  -   20,809  152  אחרות

        
  152,694  168  152,374  152  סך הכל השקעות בנכסים פיננסים 

 :חוב סחירים ושאינם ניתנים להמרה סינכהרכב    .ב

 בדצמבר 31ליום  

 2014 2013 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

      זמינים למכירה:
  64,626  80,526  אגרות חוב ממשלתיות

  58,410  70,030  נכסי חוב אחרים

      
  123,036  150,556  סך הכל נכסי חוב סחירים

  51  38  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד במצטבר
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  פירוט השקעות פיננסיות (המשך) - 8 באור

   נכסי חוב שאינם סחירים ושאינם ניתנים להמרההרכב 

 שווי הוגן ערך בספרים 

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  

 2014 2013 2014 2013 

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

          מוצגות כהלוואות וחייבים:
 73 3,126 69 3,122 נכסי חוב אחרים

  117  815  99  821  יםפקדונות בבנקהלוואות ו

      

  190  3,941  168  3,943  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב

 בדצמבר 31ת ליום ריבית אפקטיבי 

 2014 2013 

  אחוזים  אחוזים 

      נכסי חוב סחירים:
      

  0.35  1.37  צמוד למדד המחירים לצרכן
  1.97  1.92  שקלי

  3.43  4.87  צמוד מט"ח
    

    סחירים:שאינם נכסי חוב 

    

 4.46 4.82  צמוד למדד המחירים לצרכן

  -  4.95  שקלי
  -  3.92  צמוד מט"ח

  מניות  .ג

 בדצמבר 31ליום  

 2014 2013 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

      זמינות למכירה:
  8,529  10,839  מניות סחירות

      
  410  737  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד במצטבר

      

 השקעות פיננסיות אחרות  .ד

 בדצמבר 31ליום  

 2014 2013 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

      זמינות למכירה:
  20,809  25,563  תהשקעות פיננסיות אחרות סחירו

      
      מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
  6  4  השקעות במכשירים נגזרים סחירים

  146  493  השקעות במכשירים נגזרים לא סחירים

      

  20,961  26,060  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

  1  37  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד במצטבר

  .אינם סחירים וכתבי אופציות סחיריםשקעות בתעודות סל, נגזרים פיננסים שהשקעות פיננסיות אחרות כוללות ה
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  פירוט השקעות פיננסיות (המשך) - 8 באור

  מכשירים נגזרים  .ה

  להלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שנעשו לתאריך הדוח הכספי:

 בדצמבר 31ליום  

 2014 2013 

  אלפי ש"ח  חאלפי ש" 

  7,342  )25,439(  מטבע זר

 שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן  .ו

 בדצמבר 31ליום  עבור נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג

 2014 2013 

  אחוזים  אחוזים 

AA  0.42  4.00  ומעלה  

A 4.24   -  

  5.47  0.07 לא מדורג

  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ז

להלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים על פי שווים ההוגן. הרמות השונות לשווי הוגן הוגדרו באופן הטבלה ד
  הבא:

  מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.   :1רמה 
   לעיל. 1נצפים, ישירים או בלתי ישירים, שאינם כלולים ברמה נתונים   : 2רמה 
  נתוני שוק נצפים.מבוססים על נתונים שאינם   : 3רמה 

  
נכסי מסים שוטפים, תואמת או קרובה לשווי וי מזומנים, חייבים ויתרות חובה והיתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושו

  ההוגן שלהם.
  2014בדצמבר  31ליום  

 סה"כ 2רמה  1רמה  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

        
 150,556 -  150,556 נכסי חוב סחירים

 10,839  -  10,839  מניות סחירות

  25,563  -   25,563  תעודות סל

  497  493  4  אחרות

     

  187,455  493  186,962  סך הכל

  
  2013בדצמבר  31ליום  

 סה"כ 2רמה  1רמה  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

        

 123,036 -  123,036 נכסי חוב סחירים 

  8,529  -  8,529  מניות סחירות
  20,809  -   20,809  תעודות סל

  152  146  6  אחרות

     

  152,526  146  152,380  סך הכל

   .2ורמה  1לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו בין רמה  2013-2014 השניםבמהלך 
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  פירוט השקעות פיננסיות (המשך) - 8 באור

 גןהשיטות וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההו  .ח

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווח. 
  בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי נקבע כדלהלן:

  
  נכסי חוב שאינם סחירים

  
של נכסי חוב פיננסים שאינם השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן 

סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלבד נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים 
בגינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי 

אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה  שנמדדו בבורסה לני"ע בתל
במכרז, שפורסם על ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים. החל 

ים ושערי ריבית היוון לגופים מודל מרווח הוגן), מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחיר -(להלן  2012במרס,  20מיום 
מודל מרווח הוגן). מאותו מועד הפסיקה קבוצת שערי ריבית לספק  - מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים (להלן 

ציטוטים אלו לגופים המוסדיים. מודל מרווח הוגן בעיקרו אינו מתבסס על דירוג האשראי של הנכס אלא על חלוקת 
תשואה לפדיון של נכסי החוב וקביעת מיקום הנכס הלא סחיר באותם עשירונים השוק הסחיר לעשירונים בהתאם ל

  ית הסיכון הניגזרת ממחירי עסקאות/הנפקות בשוק הלא סחיר.יוזאת בהתאם לפרמ

 
בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון אשר הורה על ביטול המכרז בו זכתה קבוצת מרווח הוגן פורסם מכרז חדש. 

הזוכה תהיה  החברההודיע משרד האוצר שקבוצת "שערי ריבית" זכתה במכרז האמור.  2013 באוקטובר, 15ביום 
אחראית על המתודולוגיה לקביעת מחירים ושערי ריבית להיוון תזרימי המזומנים של נכסי חוב לא סחירים. בשלב זה 

נכסי חוב לא סחירים והאם אין ביכולת החברה להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של 
  תהיה השפעה כאמור.

  
מועד המעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי חברת שערי ריבית יהיה לא לפני חודש  שפרסם משרד האוצר למכתבבהתאם 

  יום לפני מועד המעבר. 30, כאשר מועד מדוייק יפורסם, לכל המאוחר 2014אפריל 
  

וג "מעלות", "מדרוג" ודרוג פנימי. נתוני חברת מדרוג הועברו לסמלי המקורות לרמת הדירוג בישראל הינם חברות הדיר

  +.Aועד  -Aכולל  Aהדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים. כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג 
  

  נגזרים
  

ים. הנגזרים החברה מתקשרת בעסקאות על מכשירים פיננסיים נגזרים עם מספר צדדים, בעיקר עם מוסדות פיננסי
הוערכו באמצעות שימוש במודלים להערכה עם נתוני שוק נצפים הם בעיקר חוזי החלפת שיעורי ריבית, חוזי אקדמה על 
מטבע חוץ וחוזי אקדמה על סחורות. טכניקות ההערכה המיושמות בתדירות הגבוהה ביותר כוללות מחירי אקדמה 

ים משלבים מספר נתונים, כולל דירוג האשראי של הצדדים המשתמשים בחישובי ערך נוכחי. המודל SWAPומודלי 

ערי חוזי  האקדמה, עקומות ריבית ועקומות שערי חוזי אקדמה ), שSPOTלעסקה הפיננסית, שער חליפין נוכחי/נצפה (
של סחורות. כל החוזים הנגזרים מגובים באופן מלא אל מול מזומנים, לפיכך לא קיים סיכון אשראי של הצד שכנגד 

ערך השוק של הפוזיציות בנגזרים מהווים נכס הן נטו  2014בדצמבר  31יכון אי ביצוע של החברה עצמה בגינם. ביום וס

) של הצד הנגדי לנגזר. לשינויים בסיכון האשראי Defaultמהתאמות בגין סיכוני אשראי המתייחסות לסיכון אי עמידה (
ת אפקטיביות הנגזר בגין נגזרים שיועדו כגידור בגין של הצד הנגדי לעסקה לא הייתה השפעה מהותית על הערכ

  מכשירים פיננסיים אחרים הנמדדים בשווי הוגן.
 

 מזומנים ושווי מזומנים - 9 באור

 בדצמבר 31ליום  

 2014 2013 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

      
      

  44,624  25,767  סך הכל מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית

  

אגידים הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין בת והפקדונות המזומנים
  ).0.44% - 0.92%: 2013בדצמבר,  31ליום ( 0.05% - 0.23%: 2014בדצמבר  31 ליוםת,יומיוהפקדות בנקאיות 
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   הון ודרישות הון - 10 באור
  

 הרכב הון המניות  .א
 

  2013בדצמבר  31  2014בדצמבר  31 

 מונפק ונפרע רשום מונפק ונפרע רשום 

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

          
 2,034 28,000 2,034 28,000 ש"ח ע.נ כ"א 1רגילות בנות 

  

 בהון המניות המונפק והנפרעהתנועה   .ב
  מונפק ונפרע  מספר מניות 

      
  2,034  2,034  2013בינואר,  1יתרת ליום 
  -   -   שינוי בהון

      
  2,034  2,034   2013בדצמבר  31ום יתרה לי

  -   -   שינוי בהון

      
  2,034  2,034  2014בדצמבר  31יתרה ליום 

 זכויות הנלוות למניות  .ג

וזכויות על  זכויות הצבעה באסיפה כללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים בחברה
  .לבעלי מניות םפי דין שישנ

 דיבידנדים  .ד

 לא חילקה החברה דיבידנדים. 2014 - 2012בשנים 

 קרן הון בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה  .ה

קרן ההון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה כוללת את השינוי הנצבר נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים 
  למכירה, עד למועד גריעת ההשקעה או ירידת ערך קבועה של ההשקעה.

 ות הוןניהול ודריש  .ו

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי שתוכל     .1
להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. החברה כפופה לדרישות הון הנקבעות 

 על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

 )קופות גמל(ם בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים להלן נתוני      .2
תקנות ההון)  - להלן ( 2012 - התשע"ב  )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה(

 .והנחיות הממונה
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   הון ודרישות הון - 10באור 

 (המשך) ניהול ודרישות הון  .ו

 

  בדצמבר 31ליום   

  2014 2013 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 112,071 119,279 ום הנדרש על פי תקנות ההון  (א) (ב)הסכ

  429,088  492,510  במאזן  הון עצמי קיים

    

  317,017  373,231  עודף

   

מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות, חלוקת דיבידנד מעודפי 
זילות ועמידה בכללי לדרישות נ כפופה גם תההון בחברה מנהל

תקנות השקעה. לעניין זה סכום ההשקעות שיש חובה להעמידן 
כנגד עודפי הון בהתאם להוראות הממונה, ולפיכך מהווה עודפים 

  -   -   שאינם ניתנים לחלוקה (ראה סעיף ב' להלן)

  

 הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:  )א(
 

  בדצמבר 31ליום   

  2014 2013 

  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   

    

 34,038 37,114  היקף נכסים מנוהלים

  78,033  82,165  הוצאות שנתיות

    

  112,071  119,279  סך כל הסכום הנדרש

  
 

 

פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה  2012בחודש פברואר     )ב(
ותקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות  2012- ה), התשע"במנהלת של קופת גמל או קרן פנסי

 "התקנות החדשות").  - (להלן  2012-), התשע"ב2גמל)(תיקון מס' 
  

בהתאם לתקנות החדשות הורחבו דרישות ההון מחברות מנהלות והן כוללות דרישות ההון בהתאם להיקף 
  מיליון ש"ח.  10ן עצמי התחלתי בסך הנכסים המנוהלים ולהוצאות השנתיות, אך לא פחות מהו

 
הממונה רשאי להורות על הפחתת דרישות ההון או הגדלתן בהתחשב, בין היתר, בסיכונים המאפיינים את 

  פעילותה של החברה המנהלת, ובלבד שהגדלת דרישות ההון תהיה לתקופה קצובה.
  

תן הקלות בדרישות ההון לחברות , חוזר שעיקריו מ2012בהתאם לסמכותו פרסם הממונה בחודש פברואר 
  .מסוימות מנהלות

  
חברה מנהלת נדרשת להעמיד הון נוסף בגין סכום הנכסים המוחזקים בניגוד להוראות דרכי השקעת ההון העצמי 
הנדרש הכלולות בתקנות החדשות. עוד נקבע כי חברה מנהלת לא תחזיק נכסים בלתי מוחשיים כנגד ההון העצמי 

  המזערי הנדרש.
  
ברה מנהלת רשאית לחלק דיבידנד רק אם הונה העצמי הוא לפחות בגובה ההון העצמי הנדרש ממנה לפי תקנות ח

  אלה.
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  הון ודרישות הון (המשך) - 10ביאור 

 (המשך) ניהול ודרישות הון  .ו

  (המשך)   .2
  

דים הנקובים במוע מהחברההתקנות החדשות כוללות הוראות מעבר להשלמת ההפרש שבין ההון שהיה נדרש      )ג(
"הפרש") עד פרסום הדוח הכספי ליום  -להלן לבין ההון שהיה נדרש ממנה ערב פרסום התקנות החדשות (להלן 

  כדלהלן: 2014בדצמבר,  31
  

  ;מההפרש 30%לפחות  2013במרס,  31עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום 

 ;מההפרש 60%לפחות  2013בדצמבר,  31עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום 

 ;מההפרש 80%לפחות  2014בדצמבר,  31עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום 
  יושלם מלוא הפרש. 2014בדצמבר,  31עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום 

  

עד ליום פרסום תקנות ההון, ההון עצמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת של קופות גמל ומחברה מנהלת של     )ד(
, הוא בסך 1964- מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד קרנות פנסיה חדשות, על פי תקנות

מיליון ש"ח, בהתאמה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בסוף כל שנת כספים, החל  7מיליון ש"ח ובסך 
  .2001ממדד נובמבר 

  

 היתר המפקח/הממונה על שוק הון    )ה(

  

שלמה אליהו ולגב' חיה  מרידי הממונה על שוק ההון ל- היתר השליטה להחזקת אמצעי שליטה ושליטה שניתן על
"היתר השליטה החדש"), מבטל, החל ממועד השלמת העסקה, את ההיתר להחזקת אמצעי שליטה  - להלן אליהו (

יוזמה קרן פנסיה ו החברהזה הינם מגדל ביטוח, סעיף  לענייןולשליטה במבטחים שניתן לג'נרלי. "המבטחים" 
  ."שיקראו בדוח זה  "המבטחים האחרים "יוזמה") (להלן: לעצמאיים בע"מ

באמצעי השליטה באליהו בטוח  בהיתר השליטה החדש, נקבעו, בין היתר, מגבלות ותנאים בדבר אופן ההחזקה
מגדל החזקה מינימלי באליהו בטוח ב ובמבטחים האחרים, בדבר שמירת מבנה השליטה ושיעור מגדל אחזקותב

ר מכירה או העברה או הנפקה של אמצעי שליטה, בדבר שמירת יחס ההון ובמבטחים האחרים, בדב אחזקות
העצמי בקבוצת אליהו ובמבטחים האחרים ובדבר התנאים שבהם בעלי השליטה החדשים יהיו רשאים לקבל 

 .מגדל אחזקותל מהגופים המוסדיים שבשליטת דמי ניהו
בהיותו בעל  ובו התחייב 2012 ברבאוקטו 16 יום, כתב התחייבות שנחתם בלמפקחמר שלמה אליהו מסר 

וביוזמה ("המבטחים"), להשלים את ההון העצמי של אליהו  חברה הו בטוח, במגדל ביטוח, בהשליטה באלי
בטוח ושל מגדל ביטוח לסכום הקבוע בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (הון עצמי מינימלי) הנדרש ממבטח, 

ושל יוזמה  החברההשלים את ההון העצמי של וכן ל מקומןל תקנה או דין אחר שיבואו באו כ 1998- התשנ"ח
לסכום הקבוע בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של 

או כל תקנה או דין אחר שיבואו במקומן ("תקנות ההון"). התחייבות זו  2012-התשע"ב ,קופת גמל או קרן פנסיה)
  רה ותהיה תקפה כל עוד מר שלמה אליהו שולט, במישרין או בעקיפין, במבטחים הנזכרים לעיל.היא בלתי הדי

  
  סים על ההכנסהמ - 11 באור

 חוקי מס החלים על החברה  .א

. המס החל על הכנסות של מוסדות כספיים 1975-"מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו החברה הינה
  מורכב ממס חברות וממס רווח.

 שיעורי המס החלים על הכנסות החברה  .ב

  

מורכב ממס , החברהאת עיקר פעילות  ה, המהווובכללם החברה ,וסדות כספייםמהמס הסטטוטורי החל על    .1
  מס רווח. מחברות ו

  

- פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ב 2012בחודש אוגוסט    .2
שהופק. ההוראה לגבי מס מהרווח  17%יעור מס הרווח החל על מוסדות כספיים יעמוד על אשר קבע כי ש 2012

 החלק היחסי מהרווח בשנה זו.תחול לגבי  2013הרווח בשנת המס 
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  (המשך) סים על ההכנסהמ - 11 באור

 (המשך) שיעורי המס החלים על הכנסות החברה  .א

  

 2013-המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ג פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור 2013בחודש יוני    .3
מהשכר ששולם בעד עבודה בחודש יוני  18%אשר קבע כי שיעור מס השכר החל על מוסדות כספיים יעמוד על 

תחול לגבי החלק  2014מהרוח שהופק. ההוראה לגבי מס הרווח בשנת המס  18%ואילך ומס הרווח יעמוד על 
  ו.היחסי מהרווח בשנה ז

  

החוק).  - (להלן  2012- התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2011בדצמבר,  5ביום    .4
, מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות. במסגרת החוק גם 2013במסגרת החוק בוטל, בין היתר, החל משנת 

עיל,  כאמור 25% - ס החברות ל. לאור העלאת שיעור מ2013החל משנת  25%הועלה מס החברות לשיעור של 
 . ריאלי הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון

  
(חוק  2013-2014בקריאה שנייה ושלישית התכנית הכלכלית לשנים בכנסת אושרה  2013ביולי,  30ביום 

התקציב), אשר כוללת בין היתר שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא העמקת גביית המיסים לאותן 
  השנים. 

  
כמו כן,  .2014החל משנת  26.5% -ל 25% - השינויים האמורים כוללים, בין היתר, העלאת שיעור מס החברות מ

, אולם כניסתן לתוקף של 2013באוגוסט  1וזאת החל מיום מיסוי רווחי שערוך קיימים שינויים נוספים, כגון 
המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס  ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות

חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד פרסום 
  .פורסמו טרם כאמור תקנותדוחות כספיים אלה, 

  
  האמורים: ובכללם החברה בעקבות השינויים כספיים מוסדותהחלים על  הסטטוטוריים המס שיעורי להלן

  

  
שיעור מס 

  שיעור מס רווח  חברות

שיעור מס כולל 
במוסדות 

 כספיים

 %  שנה

       
2012   25.0  16.33 (* 35.53 
2013   25.0  17.58 (* 36.21  (** 
  37.71  18.00   26.5   ואילך 2014

  
  שיעור משוקלל.  *)

  ערב פרסום התיקון. 35.90%לעומת שיעור מס של   **)

החדשים, מס ה ימחושבות לפי שיעור 2014בדצמבר,  31ת המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום יתרו  .ב
הדיווח ועל כן הן כוללות את השינויים האמורים לעיל, ככל שרלוונטיים לתאריך שחקיקתם הושלמה למעשה נכון 

  לחברה

  סופיות שומות מס  .ג
  

 מממוזגות: מקפת החדשה קופות גמל בע"לחברות ה .2010מס עד וכולל שנת ה מכח הסכם שומות מס סופיותלחברה 
מגדל ניהול קופות גמל בע"מ, לא הוצאו שומות מס סופיות מיום היווסדן. דוחות חברות אלה שהוגשו עד וכולל שנת ו

   לפקודת מס הכנסה. 145נחשבים כשומה סופית לפי סעיף  2010המס 
שומות  )2011בינואר,  1בע"מ (שמוזגה אליה החל מיום  לטינוםגמל פ מגדלחברה וללהוצאו  2014בחודש דצמבר, 
. לרבות מוניטין בחברהישת פעילות ניהול קרנות ההשתלמות בהן הוסדרה הפחתת עלות רכ 2010בהסכם לשנת 

ועד תום תקופת ההפחתה בשנת  2011במסגרת הסכם זה נקבע אופן הפחתת עלות הרכישה כאמור גם בשנות המס 
2019.  

  ועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחריםפסדים מה  .ד
  

אלפי  121-כלסך  2014בדצמבר,  31ליום מסתכמים ולצורכי מס המועברים לשנים הבאות עסקיים הפסדים לחברה 
ומותרים בניכוי על פני חמש  )2ב1קשורות (ראה באור וג שתי חברות ש"ח . הפסדים אלה הועברו לחברה במסגרת מיז

מסים להלן, נרשמו בדוחות הכספיים נכסי  ח'שים זמניים אחרים, כמפורט בסעיף שנים. בגין יתרות אלה ובגין הפר
ח, (בשל הצפי לניצולם כתוצאה מקיומה של הכנסה חייבת בעתיד שכנגדה ינוצלו נכסי "אלפי ש 8- כ נדחים בסך

בסך  2014בדצמבר,  31לשנים הבאות אשר מסתכמים ליום  מועבריםהי הון הפסד כמו כן לחברה המסים הנדחים).
 2010מהפסדי ההון נוצרו במסגרת הסכם השומות של מגדל גמל פלטינום לשנת המס ניכר חלק  אלפי ש"ח. 27,024

  כאמור בסעיף ג לעיל.
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  (המשך) סים על ההכנסהמ - 11 באור
  

  והפסד רווח ותהכלולים בדוחמסים על ההכנסה   .ה
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

        מסים שוטפיםהוצאות 
  *)     16,663  *)      27,083  37,851  בגין השנה השוטפת

  )182(  21,046  12,970  ז' להלן-התאמות בגין שנים קודמות, נטו, ראה ג' לעיל ו
        

       הוצאות בגין מסים נדחים
       17,160  )13,210(  )18,235( יצירה והיפוך של הפרשים זמניים, ראה גם ז' להלן

  663  1,671  -   שינוי בשיעורי המס 
        
    

  32,586  36,590  34,304  

 מסים על הכנסה שהוכרו ישירות ברווח הכולל האחר  .ו

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

        
   *)  )      121(  *)           21  )17(  מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת (עובדים בפיירול החברה)

  )2,545(  )876(  )176(  נכסים פיננסים זמינים למכירה
  )193(  )855(  )2,666(  

  מסים נדחים  .ז

  ההרכב:
הוצאות  

 רכישה נדחות

הטבות 

 לעובדים

  

  מוניטין

מכשירים 

 ייםפיננס

הפסדים 

  לצורך מס

  

 אחרים

  

 סה"כ

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

  יתרת נכס (התחייבות) 
 )2,387( )29,437( 503 )21,109(  2013בינואר  1ליום 

  
580  799 )51,051( 

שינויים אשר נזקפו לדוח רווח 
  13,210  )101(  )190(  )179(  )7,238(  )191(  21,109  והפסד

שינויים אשר נזקפו לרווח כולל 
  )690(  -   -   )711(  -   *)       21  -   אחר

(נזקף  השפעת השינוי בשיעור המס
  )165(  -   -   )165(  -   -   -   להון) 

(נזקף  השפעת השינוי בשיעור המס
 )1,671( 43 20 -  )1,751( 17 -   לרווח והפסד) 

                
 )40,367( 741  410 )3,442( )38,426( 350 -   2013 בדצמבר 31יתרה ליום 

שינויים אשר נזקפו לדוח רווח 
  18,235  )76(  )402(  156  18,543  14  -   והפסד

שינויים אשר נזקפו לרווח כולל 
 )193( -  -  )176( -  )17( -   אחר

                
 )22,325( 665 8 )3,462( )19,883( 347 -   2014 בדצמבר 31יתרה ליום  

  .זט2 ראה באור -סווג מחדש  *
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  מסים על ההכנסה (המשך) - 11 אורב

 המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:  .ח

 

 בדצמבר 31ליום  

 2014 2013 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

      
  40,367  22,325  התחייבויות בגין מסים נדחים

  מס תיאורטי  .ט

בדוח רווח והפסד  ההפסדיםוההוצאות, הרווחים ו בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות התאמה תלהלן מובא
  :שנזקף בדוח רווח והפסדמסים על ההכנסה , לבין סכום שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםהיו מתחייב

  
 2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

        
  *)    88,918  *)   91,706  95,694  לפני מסים על ההכנסה רווח 

        
  35.53%  36.21%  37.71%  שיעור המס הסטטוטורי

        
  31,593  33,206  36,086  הכולל מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

        
עליה (ירידה) במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים 

  הבאים:
   

  130  35  51  בניכוי לצורך מס הוצאות שאינן מותרות
  )20(  )109(  )103(  הכנסות פטורות

  791  1,591  )3,127(  ןהפרשי ריבית ואחר בגין הפחתת מוניטי
  733  -   -   פחת שאינו מוכר לצורכי מס

מסים נדחים בגין הפרשים שבגינם לא נרשמו מסים 
  645  -   -   נדחים בעבר

  663  1,671  -   המסים הנדחים על בשיעורי המס  עליההשפעת ה
  )182(  259  )1,324(  מסים בגין שנים קודמות

  -   -   882  ירידת ערך שבגינה לא נפתחו מסים נדחים
  )49(  )63(  121  יםאחר

        
  34,304  36,590  32,586  מסים על הכנסה

     
  38.58%  39.90%  34.05%  שיעור מס אפקטיבי ממוצע

  

  .בדבר התאמה לא מהותית של מספרי השוואה זט2ראה באור  -סווג מחדש  *
  

  בשל הטבות לעובדים ת יוהתחייבונכסים ו - 12באור 

 בגין הטבות, ארוך לטווח אחרות הטבות, העסקה סיום לאחר הטבותלזמן קצר,  הטבות לעובדים כוללות הטבות
  .מניות מבוססי תשלומים וכן, פיטורין

 רכב ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטוה   .א

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 46 23  טו סך כל ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת, נ

 15 4  התחייבות בגין מחלה
  627  789  ראה ג' להלן - הטבות לזמן קצר 

    
  816  688  
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  בשל הטבות לעובדים (המשך)ת יוהתחייבונכסים ו - 12באור 

  הטבות לאחר סיום העסקה   .ב

או  או פרישה דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין
התחייבות לחוק פיצויי פיטורין כמתואר להלן.  14לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת לפי סעיף 

כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על החברה בשל 
  אשר יוצרים את הזכות לקבלת פיצויים.פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו 

  
 מוגדרת הטבה כתוכנית המסווגות הפקדות ידי על, כלל בדרך, ממומנות, העסקה סיום לאחר לעובדים ההטבות

  : להלן כמפורט מוגדרת הפקדה כתוכנית או

  

 תוכניות להפקדה מוגדרת      .1

 

פיו הפקדותיה - , על1963- ג"פיטורין, התשכלחוק פיצויי  14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 
בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת  החברההשוטפות של 

לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות 
  להפקדה מוגדרת.

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

        

  435  511  477  הסכום שהוכר כהוצאה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת

        

  תוכניות להטבה מוגדרת   .2

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, מטופל 
 החברהית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה כתוכנ החברהעל ידי 

  מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות.

 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 619 522  סך ערך נוכחי של התחייבות

  328  233  י תוכנית בניכוי שווי הוגן של נכס
    
 289  291  

  245  266  שווי הוגן של נכסים שאינם נכסי תוכנית
    

  46  23  סה"כ התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות, נטו
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  בשל הטבות לעובדים (המשך)ת יוהתחייבונכסים ו - 12באור 

  הטבות לאחר סיום העסקה (המשך)  .ב

  

 של התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרתהתנועה בערך הנוכחי    .3

   

 2014 2013 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

      
  416  619  בינואר 1יתרה ליום 

      
  143  )56(  החברה האם - שינוי בגין מעבר עובדים ממגדל חברה לביטוח 

  -   )65(  הטבות ששולמו
      

      :הוצאה שנזקפה לדוח רווח והפסד
  32  50  ת שירות שוטףיעלו
  19  27  ריביתיות עלו

      
      הוכר ברווח כולל אחר:

  15  -   הפסדים אקטואריים שנבעו משינויים בהנחות דמוגרפיות
  )6(  5  (רווחים) אקטואריים שנבעו משינויים בהנחות הפיננסיותהפסדים 

  -   )58(  אקטואריים אחריםרווחים 

      

  619  522  בדצמבר 31יתרה ליום 

  כסי תוכניתנ   .4

  

ית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך (קופ"ג לשכירים וקרנות נכסי התוכנ  .א
 פנסיה) וכן פוליסות ביטוח מתאימות.

 

 הרכב   .ב
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
   

  328  233 פוליסות ביטוח כשירות

    
  

  סי תוכניתהתנועה בשווי ההוגן של נכ  .ג
  

 2014 2013 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

  192  328  בינואר 1יתרה ליום 
      

  166  )56(  החברה האם - שינוי בגין מעבר עובדים ממגדל חברה לביטוח 
  15  4  הפקדות לתוכנית על ידי המעביד

  -   )64(  הטבות ששולמו
  -   )2(  העברה לתגמולים

      :הוצאה שנזקפה לדוח רווח והפסד
  9  13  פויה תשואה צ

      הוכר ברווח כולל אחר:

  )54(  10  שינויים בהפרשי שער

      

  328  233  בדצמבר 31יתרה ליום 
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  בשל הטבות לעובדים (המשך)ת יוהתחייבונכסים ו - 12באור 

 הטבות לאחר סיום העסקה (המשך)  .ב

  

 התנועה בשווי ההוגן של נכסים שאינם נכסי תוכנית   .5

  
 2014 2013 

  ש"חאלפי   אלפי ש"ח 

  242  245  בינואר 1יתרה ליום 
      

  5    החברה האם - שינוי בגין מעבר עובדים ממגדל חברה לביטוח 
  24  32  הפקדות לתוכנית על ידי המעביד

  )40(  )4(  העברה לתגמולים
      :הוצאה שנזקפה לדוח רווח והפסד

  9  11  עלויות ריבית
      הוכר ברווח כולל אחר:

  5  )18(  שינויים בהפרשי שער

      

  בדצמבר 31יתרה ליום 
266  245  

 

 רתדההנחות האקטואריות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוג     .ג

  
 2014 2013 2012 

  4.33%  4.37%  4.50%  שיעור ההיוון

  2.11%  2.26%  1.74%  שיעור עליית שכר ריאלי צפוי

  2.72%  2.63%  1.95%  שיעור אינפלציה צפוי

  

  ו לרווח והפסדהוצאות שנזקפ     .ד
  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

        

  37  32  50  עלות שירות שוטף

  32  19  27  עלות ריבית

  )10(  )9(  )11(  הכנסות ריבית בגין נכסים שאינם נכסי תוכנית

  )9(  )9(  )13(  הכנסות ריבית בגין נכסי תוכנית

        
  50  33  53  צאות בגין הטבות לעובדיםהוהסך 

        

  ההוצאות נכללו בסעיף שכר עבודה ונלוות במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות

  

  הטבות אחרות לזמן קצר  .ה
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 453 442  התחייבות בגין חופשה

  174  347  הטבות אחרות לזמן קצר
    
  789  627  
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  זכאים ויתרות זכות -13 אורב

  
 בדצמבר  31ליום  בדצמבר  31ליום  

 2014 2013 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

      
  687  514  עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת 

  453  442  הפרשה לחופשה
  17,797  21,437  הוצאות לשלם

  6,163  6,015  עמלות סוכנים לשלם
  12,933  157  רנות פנסיהקופות גמל וק

  673  670  ספקים ונותני שירותים
  2,158  189  התחייבויות בגין תביעות תלויות

  28,078  31,210  החברה האם -מגדל חברה לביטוח 
  1,931  3,529  ) 23 באורהתחייבויות לחברות קשורות (ראה  

  68  9  עסקאות פורוורד לא סחירות
  114  -   זכאים אחרים

      

  71,055  64,172  ים ויתרות זכותסך הכל זכא

  
   

  
  דמי ניהולהכנסות מ -  14 באור

  
 קרן פנסיה חדשה מקיפה -  מקפת אישיתמגדל   .א

 

בחישוב  0.5%עד בשיעור של חברה מנהלת רשאית לגבות דמי ניהול מסך נכסי הקרן  2004במאי  1החל מיום  .1
כן דמי ) ו2003בדצמבר  31סיה (פנסיונרים עד , למעט מזכאים קיימים לפנבמונחים חודשיים)  0.0416%שנתי (

  . 6%ניהול מדמי גמולים בשיעור של עד 

ויות מהשלמת משא ומתן עם מפעלים דמי הניהול שנרשמו הינם לאחר ניכוי הנחות לרבות הפרשה להנחות הצפ .2
 וזאת לפי הערכת ההנהלה. הכרעה עקרונית  בגין להנחות ומהפרשותמעדכון הנחות למבוטחים, 

בנפרד כהוצאה בדוח  בקרן כגון מטריות ביטוחיות מוצגותבות לעמיתים שאינן בדרך של הגדלת הזכויות הט .3
 רווח והפסד.

 קרן פנסיה חדשה כללית -  מקפת משלימהמגדל   .ב

  
 עד בתום כל חודש בשיעור חודשי של ן פנסיה חדשה כלליתמקר דמי הניהול נגבו, 2012בדצמבר  31עד ליום   .1

 תי)  מיתרת הנכסים הצבורה .  שנ 1.50%( 0.1253%
אישרה ועדת הכספים את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול),  2012בחודש פברואר  .2

שמשנות את השיעור המירבי של דמי ניהול שגופים (להלן תקנות דמי הניהול החדשות)  2012 –התשע"ב 
ביטוח שבניהולם, לרבות קרנות פנסיה כלליות. להלן שיעורי דמי  מוסדיים רשאים לגבות בגין קופות גמל וקופות

 קרן פנסיה כללית לגבות: מירביים אותם רשאיתהניהול ה
  מדמי הגמולים. 4%מהיתרה הצבורה ועד  1.1%שיעור דמי הניהול לא יעלה על  -  2013בשנת 

  מי הגמולים.מד 4%מהצבירה ועל  1.05%שיעור דמי הניהול לא יעלה על  -  2014החל משנת 
  

 קופות גמל   .ג

 

 מיתרת הנכסים הצבורה. לשנה  2%של עד  מדי חודש בשיעור מירבי יהול נגבודמי הנ,2012בדצמבר  31עד ליום  .1

 הקופה לגבות הינם:על פי תקנות דמי הניהול החדשות שיעורי דמי הניהול המירביים אותם רשאית  .2
  מדמי הגמולים. 4%מהיתרה הצבורה ועד ה לשנ 1.1%שיעור דמי הניהול לא יעלה על  -  2013בשנת 

  מדמי הגמולים. 4%מהצבירה ועל לשנה  1.05%שיעור דמי הניהול לא יעלה על  -  2014החל משנת 
  

 קרנות השתלמות  .ד

  
 מיתרת הנכסים הצבורה. לשנה  2%של עד  יהול נגבים מדי חודש בשיעור מירבידמי הנ 
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  (המשך) דמי ניהולהכנסות מ -  14 באור
  

 קצבהמקבלי   .ה

  

 0.5%, לא יעלה על שיעור שולמות לעמיתים בקרן פנסיהמקצבאות המ שיעור דמי הניהול המירבי שניתן לגבות .1
 מהצבירה (וביחס לזכאים קיימים לפנסיה חל איסור לגבות דמי ניהול).

 פנסיית -(להלן  מהשכר הממוצע במשק 5%- בסכום הנמוך מ מס הכנסה לענין מקבלי קצבהלפי הוראות תקנות  .2
המינימום לפנסיה מההפרש שבין פנסיית  6% , החברה המנהלת זכאית לדמי ניהול בשיעור של)מינימום

 .המשולמת למקבל הקצבה
  

 עמיתים מנותקי קשר  .ו

  

נקבעו הוראות לעניין שיעור דמי הניהול המירבי שיגבה מחשבונות של עמיתים שעמם נותק קשר  לתקופת הניתוק, 
נפטרו שלא אותרו, כל עוד לא נוצר הקשר, בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות הפיקוח לרבות לעניין מוטבי עמיתים ש

("תקנות איתור עמיתים"). דמי הניהול המירביים לא  2012-על שירותים פיננסים (איתור עמיתים ומוטבים) התשע"ב
הגוף המוסדי לשנה מהיתרה הצבורה בחשבון העמית בקופות הגמל, או על השיעור החודשי שגבה  0.3%יעלו על 

במקרה בו  במועד בו נותק הקשר עם העמית, או במועד שבו נודע לגוף המוסדי על פטירת העמית, לפי הנמוך ביניהם.
יצר הגוף המוסדי קשר עם עמית מנותק קשר או מוטב מנותק קשר, בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות איתור 

ביחס לתקופת הניתוק באופן ששיעור דמי הניהול שייגבה עמיתים, ניתן יהיה לגבות דמי ניהול באופן רטרואקטיבי 
, או דמי הניהול שנגבו מהעמית 0.3%מהיתרה הצבורה בחשבון העמית, במקום  0.5%בגין תקופה זו לא יעלה על 

  טרם תקופת הניתוק, לפי הנמוך.
  

מי ידי החברה לעומת ד , צפויים להקטין את דמי הניהול שיגבו עלכניסת התקנות לתוקף ושינוי תקרת דמי הניהול
  הניהול שהיו נגבים ללא שינוי כאמור.

 

  פירוט ההכנסות מדמי ניהול קרנות פנסיה, נטו  .ז
  

  שיעור ממוצע של דמי ניהול  דמי ניהול  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

  אחוזים  אחוזים  אחוזים  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  דמי ניהול מקרן פנסיה חדשה
            מקיפה: 

      

  3.97  3.79  3.75  169,181  174,774  192,443  מדמי הגמולים
  0.36  0.34  0.34  102,790  112,373  132,028  צבירהמ

סך הכל דמי ניהול מקרן פנסיה חדשה 
        271,971  287,147  324,471  מקיפה 

            

              :רן פנסיה חדשה כלליתדמי ניהול מק
  -   0.32  0.55  -   266  514  מדמי הגמולים

  1.11  0.80  0.79  3,213  2,912  3,703  צבירהמ
סך הכל דמי ניהול מקרן פנסיה חדשה 

        3,213  3,178  4,217  כללית 

            
        275,184  290,325  328,688  מקרנות הפנסיה ניהולסך הכל דמי 

            
        2,104  1,972  1,918  תים מתן הטבות לעמי

  
  
  
  
  
  
  
  



 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים

   

47 

 

  (המשך) דמי ניהולהכנסות מ -  14 באור
  

  ניהול קופות גמל, נטופירוט ההכנסות מדמי   .ח
  

  שיעור ממוצע של דמי ניהול  דמי ניהול  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

  אחוזים  אחוזים  אחוזים  אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  

              :  קופת גמל לתגמולים ופיצוייםמגדל 
  1.03  0.91  0.85  567  520  477 מסלול צמוד מדד
  1.15  0.90  0.86  572  423  362 מסלול שקלי קצר

  1.01  0.83  0.80  1,361  1,501  1,317 מסלול אג"ח ממשלתי
  1.16  0.98  0.89  25  21  21 מסלול חו"ל 

  1.17  0.94  0.87  196  169  178 ול מניותמסל
  1.15  0.89  0.77  1,404  1,117  10,248 מסלול כללי 

  0.91  0.80  -   8,991  8,579  -   )2( מגדל קופת גמל לתגמולים ופיצויים
  -   -   0.68  -   -   30  מניות 10%עד 

  1,738 מניות 30%לפחות כללי ביג 
  

1,895  
  

2,625  0.88  0.94  1.16  
 14,371  14,225  15,741  

      
קרן השתלמות לשכירים מגדל 

 : ועצמאים

  
    

      

  1.07  0.99  0.94  803  837  753 מסלול צמוד מדד
  1.08  1.02  0.97  3,192  2,960  2,559 מסלול שקלי קצר

  1.01  0.93  0.89  3,419  4,391  3,970 אג"ח ממשלתי  מסלול
  0.98  0.99  0.97  64  68  53 מסלול חו"ל 
  1.07  1.02  0.96  3,074  3,123  2,949  מסלול אג"ח

  1.06  1.04  0.95  39  24  24  מסלול מט"ח
  1.16  1.07  0.99  1,053  1,055  1,092 מסלול מניות

  0.89  1.07  1.08  19  86  174  מסלול הכשר הלכתי
  1.11  0.99  0.91  1,408  1,796  1,746  מניות 10%עד  כללימסלול 

  0.94  0.90  0.89  74,665  71,128  100,177 מסלול כללי 
דל קרן השתלמות לשכירים מג

  1.08  1.03  -   24,699  28,633  -   )2( ועצמאים
  1.19  1.13  1.04  9,230  8,560  7,923 מניות 30%לפחות  כלליביג 
 121,420  122,661  121,665        
             

  0.42  0.42  0.42  129  141  150  מקפת דמי מחלה
  0.40  0.40  0.40  74  89  107  מקפת תקציבית

  0.92  0.97  0.91  1,884  2,131  2,112   רכזית לפיצוייםמגדל קופת גמל מ
  0.97  0.95  -   112  70  -   מגדל פלטינום למעסיק

  -   -   -   -   )876(  )350(  )1הפרשה להחזר דמי ניהול (
סך הכל הכנסות מדמי ניהול קופות 

 גמל
137,810  138,441  139,605        

  

  מתיחס בעיקר להפרשה בגין הכרעה עקרונית.  )1(

  ..ב1בתקופות הדוח ראה באור גים של קופות הגמל לגבי מיזו   )2(
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  (המשך) דמי ניהולהכנסות מ -  14 אורב
  

  היקף נכסים מנוהלים, תקבולים ותשלומים  .ט
   

  2014בדצמבר  31ליום 
  לשנה שהסתיימה ביום

  2014בדצמבר  31

 תשלומים תקבולים סך נכסים מנוהלים 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

        
  1,830,875  5,640,433  42,954,680  חדשה מקיפה קרן פנסיה - מקפת אישית  מגדל

  18,037  94,225  536,010  קרן פנסיה חדשה כללית -מגדל מקפת משלימה 
  2,809,701  1,906,588 13,602,348 מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים

  211,668  229,716  1,851,196  קופת גמל לתגמולים ופיצוייםמגדל 
  45,043  69  36,599  פת דמי מחלהמק

  40  3,753  28,170  מקפת תקציבית
  862  9,583  218,489  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

        
  59,227,492  7,884,367  4,916,226  

  

   
  2013בדצמבר  31ליום 

  לשנה שהסתיימה ביום
  2013בדצמבר  31

 תשלומים תקבולים סך נכסים מנוהלים 

  אלפי ש"ח  "חאלפי ש  אלפי ש"ח 

        

  1,515,886  4,937,032  37,297,568  קרן פנסיה חדשה מקיפה - מגדל מקפת אישית 

  12,849  84,603  441,935  קרן פנסיה חדשה כללית -מגדל מקפת משלימה 
  107,220  57,421  632,555  מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים

  1,763,597  1,170,667  10,238,514 מגדל קהל השתלמות 
  90  28  35,097  מקפת דמי מחלה
  921  3,967  24,351  מקפת תקציבית

  390,387  704,296  3,036,701  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
  91,391  125,101  1,134,406  מגדל קופת גמל לתגמולים ופיצויים 

  58  147  -   מגדל פלטינום למעסיק
  18,442  12,909  234,140  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

        
  53,075,267  7,096,171  3,900,841  

  

 עודף (גרעון) אקטוארי שחושב בקרנות הפנסיה  .י

  
  מגדל מקפת אישית:

 בדצמבר  31ליום  

 2014  2013  

      
  מליוני ש"ח 11.2  ש"ח)מליוני  272.0(  אקטוארי (גרעון) סה"כ עודף

      
  0.03%  )0.63%(  דמוגרפי לחלוקה למבוטחים (גרעון) עודף

  0.95%  )3.41%(  עודף (גרעון) דמוגרפי לחלוקה לפנסיונרים חדשים
  0.28%  )0.74%(  עודף (גרעון) דמוגרפי לחלוקה לזכאים קיימים
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  (המשך) דמי ניהול -  14 באור
  

 עודף (גרעון) אקטוארי שחושב בקרנות הפנסיה  .י

  
  מגדל מקפת משלימה:

 בדצמבר  31ליום  

 2014  2013  

      
  מליוני ש"ח) 0.8(  מליוני ש"ח) 5.2(  ון אקטואריסה"כ גרע

      
  )0.18%(  )0.97%(  גרעון דמוגרפי לחלוקה למבוטחים

  0.64%  )4.07%(  גרעון דמוגרפי לחלוקה לפנסיונרים 
  

 העברות כספים  .יא

  
  2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 סה"כ קרנות פנסיה קופות גמל 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

        
        העברות לחברה מגופים אחרים

  57,049  25,392  31,657  העברות מחברות ביטוח
  348,293  347,496  797  העברות מקרנות פנסיה חדשות
  245  245  -   העברות מקרנות פנסיה ותיקות

  193,872  24,297  169,575 העברות מקופות גמל

  599,459  397,430  202,029  כל העברות לחברה סך
        

        גופים אחריםרות מחברה להעב
  19,799  14,419  5,380  העברות לחברות ביטוח
  819,759  817,447  2,312  העברות לקרנות פנסיה

  1,065,125  70,162  994,963 העברות לקופות גמל

  1,904,683  902,028  1,002,655  כל העברות מהחברה סך
        

  )1,305,224(  )504,598(  )800,626(  העברות, נטו

  
  

  2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 סה"כ קרנות פנסיה קופות גמל 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

        

        העברות לחברה מגופים אחרים

  47,745  21,723  26,022  העברות מחברות ביטוח

  249,074  248,371  703  העברות מקרנות פנסיה חדשות

  971  971  -   העברות מקרנות פנסיה ותיקות

  293,684  17,274  276,410 העברות מקופות גמל

  591,474  288,339  303,135  כל העברות לחברה סך
        

        גופים אחריםהעברות מחברה ל

  59,179  50,311  8,868  העברות לחברות ביטוח

  610,657  608,360  2,297  העברות לקרנות פנסיה

  1,224,458  54,145  1,170,313 העברות לקופות גמל

  1,894,294  712,816  1,181,478  העברות מהחברה כל סך
        

  )1,302,820(  )424,477(  )878,343(  העברות, נטו
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  (המשך) דמי ניהול -  14 באור
  
  

  2012בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 סה"כ קרנות פנסיה קופות גמל 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

        
        העברות לחברה מגופים אחרים

  38,197  34,724  3,473  ברות חברות ביטוחהע
  285,931  252,416  33,515  העברות מקרנות פנסיה

  565,107  10,234  554,873 העברות מקופות גמל

  889,235  297,374  591,861  סל כל העברות לחברה
        

        גופים אחריםהעברות מחברה ל
  62,833  57,746  5,087  העברות לחברות ביטוח

  975,595  974,014  1,581  ת פנסיההעברות לקרנו
  1,053,189  33,770  1,019,419 העברות לקופות גמל

  33  33  -  העברות לקרנות פנסיה ותיקות

  2,091,650  1,065,563  1,026,087  סל כל העברות מהחברה
        

  )1,202,415(  )768,189(  )434,226(  העברות, נטו

  
   הכנסות מימוןרווחים (הפסדים) מהשקעות, נטו ו -  15באור 

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  66  2,448  5,585  (א)מנכסים פיננסיים זמינים למכירה  יםרווח

  17  )11(  449  הכנסות מנכסים המוצגים כהלוואות וחייבים 
  מנכסים והפרשי הצמדה הכנסות ריבית 

  4,963  4,876  3,684  למכירה פיננסיים זמינים
  228  435  850  הכנסות מדיבידנד 

הכנסות (הוצאות) מנכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח 
  )121(  71  )1,850(  והפסד

        
  8,718  7,819  5,153  

        
בהכנסות הנ"ל כלולה ריבית בגין נכסים פיננסים אשר 

  -   גםאינם מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שערכם נפ
  

15  
  

39  

        
  רווחים מהשקעות, נטו בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  324  2,446  6,286  רווחים נטו מניירות ערך שמומשו

        
  )258(  2  )701(  ירידות ערך נטו שנזקפו לרווח והפסד

        
סך הכל רווחים מהשקעות, נטו בגין נכסים פיננסים 

  2,448  5,585  זמינים למכירה
  
66  
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  הכנסות אחרות -  16 באור

  הכנסות אחרות
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  231  655  133  ריבית מס הכנסה 

  767  480  405  אחרות

        
  538  1,135  998  

  
  

  והוצאות רכישה אחרותעמלות  -  17 באור
  

  והוצאות רכישה אחרותעמלות 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
        הוצאות רכישה:

  50,751  58,853  62,475  עמלות רכישה
  )38,979(  )38,273(  )34,868(  שינוי בהוצאות רכישה נדחות

  11,772  20,580  27,607  סך הכל הוצאות רכישה
        

  99,186  105,687  115,574  עמלות שוטפות אחרות
       37,926  39,064  36,299  הוצאות שיווק ורכישה אחרות

        
  148,884  165,331  179,480  סך הכל עמלות והוצאות רכישה אחרות

  
  

  תהוצאות הנהלה וכלליו -  18 באור

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
      22,881  29,771  32,662  שכר עבודה ונלוות

  *)      89,908  *)        96,302  92,273  חלק החברה בהוצאות חברה אם
  8,778  11,045  17,056  מיכון

  1,645  1,912  7,771   ים ותקשורתאחזקת משרד
  12,196  5,948  3,787  ייעוץ משפטי ומקצועי

  233  129  92  והפחתותפחת 
  1,756  1,735  1,752  ביטוח

  10,743  7,901  8,669  תשלום לגורם מתפעל
  5,247  1,636  1,134  מימון הפרשי תשואה לעמיתים

  14,883  12,266  12,682  אחרות

        
  177,878  168,645  168,270  

  ז.ט2אור ראה ב -סווג מחדש  *
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  הוצאות מימון - 19באור 
  
  

  נובעות מהוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין התחייבויות לבנקים.הוצאות המימון בחברה בשנים קודמות 
  
  

   יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 20 באור
  

"מגדל"). המהווה צד קשור - אור זה מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן בב ע"י 2004החברה נשלטת החל מחודש דצמבר      .א
"מגדל -לחברה. מגדל הינה חברה בת בשליטה מלאה של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן בביאור זה 

  אחזקות"). 

הושלמה רכישת השליטה  2012מגדל אחזקות נמנתה על קבוצת ג'נרלי. בחודש אוקטובר  2012עד חודש אוקטובר    .ב
 2012באוקטובר  29נרלי על ידי אליהו חברה לבטוח בע"מ. בעלי השליטה בחברה החל מיום במגדל אחזקות מקבוצת ג'

 הינם ה"ה שלמה אליהו וחיה אליהו המחזיקים במניות מגדל אחזקות, במישרין ובעקיפין, באמצעות אליהו ביטוח.

נפק והנפרע של בנק אגוד מהון המניות המו 27%- נכון למועד הדוח מחזיק מר שלמה אליהו, במישרין ובעקיפין, בכ   .ג
ולכן, החל ממועד רכישת השליטה, עסקאות של החברה עם בנק איגוד ו/או עם חברות בשליטתו מסווגות כעסקאות 

 אשר לבעל השליטה בחברה עניין אישי בהן. 

 כל החברות בקבוצת מגדל מהוות צד קשור לחברה. בכלל זה סוכנות הביטוח מבטח סימון.     .ד

, החזיק מר במגדל אחזקות. בנוסף, במועד רכישת השליטה 2013בינואר  7ל עניין בחברה עד ליום בנק לאומי היה בע   .ה
, במישרין ובעקיפין, למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי, בהון במגדל אחזקותשלמה אליהו, בעל השליטה 

בנק לאומי ו/או חברות ובהתאם ממועד רכישת השליטה עסקאות עם  5%המניות של בנק לאומי בשיעור העולה על 
מכר מר שלמה אליהו מניות  2013בשליטתו סווגו כעסקאות שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי. במהלך שנת 

, החזקותיו של מר שלמה אליהו בבנק לאומי, 2013באוקטובר  10בנק לאומי שהוחזקו על ידו וכתוצאה מכך, ביום 
מהון  5% - ו, למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי, ירדו מתחת ל במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בשליטת

המניות של בנק לאומי. ממועד זה ואילך ונכון למועד הדוח, בנק לאומי, אינו מסווג עוד כגוף אשר להתקשרויות 
נק החברה יש לבעל השליטה עניין אישי. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח אין למר שלמה אליהו החזקות בב

  לאומי, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות בשליטתו (למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי).

על פי הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים באישור שניתן על ידו בקשר עם רכישת השליטה על ידי מר שלמה 
רה לא תתקשר (במישרין , החבבמגדל אחזקות, החל ממועד השלמת העסקה לרכישת השליטה במגדל אחזקותאליהו 

מהון המניות, במישרין או בעקיפין 5%ובעקיפין), בהסכם עם חברות סוחרות אשר בעל השליטה מחזיק בהן לפחות 
1

 ,
לביצוע עסקאות בנכסי עמיתים, אשר התמורה בגינו תשולם מנכסי העמיתים, אלא בדרך של הליך תחרותי המעניק 

  ובתנאים שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים.  לכל חברה סוחרת הזדמנות שווה להשתתף בו

במועד רכישת השליטה הוראה זו היתה רלבנטית לבנק לאומי ובנק איגוד. נכון למועד דוח זה, וכמפורט לעיל ביחס 
  לבנק לאומי, ההוראה האמורה רלוונטית רק להתקשרות עם בנק אגוד.

ד מוצגות כעסקאות בהן יש לבעל השליטה בחברה עניין אישי החל בהתאם לאמור, עסקאות בין החברה לבין בנק איגו   .ו
ואילו עסקאות בין החברה לבין בנק לאומי מוצגות כעסקאות בהן יש לבעל השליטה בחברה  2012מחודש אוקטובר 

 .  2013ו/או לבעל עניין בחברה עניין אישי עד וכולל חודש ספטמבר 

  
) הייתה בעלת השליטה במגדל אחזקות עד ליום רכישת השליטה. ("ג'נרלי" Assicurazioni Generali S.p.A  .ז

במסגרת השלמת העסקה להעברת השליטה במגדל אחזקות קיבלה מגדל אחזקות התחייבות של ג'נרלי כלפיה, מכוח 
ההסכם להעברת השליטה, במסגרתה התחייבה ג'נרלי לאפשר למגדל ביטוח להמשיך ולחדש אצלה חוזי ביטוחי משנה, 

לאור  .ל דעתה של מגדל ביטוח, לתקופה של חמש שנים, וזאת עד לגבול החשיפה הקיימת באותו מועד לג'נרלילפי שיקו
העברת השליטה, התקשרויותיה של מגדל ביטוח, עם ג'נרלי אינן מהוות עוד עסקאות עם בעל שליטה ולכן אינן טעונות 

עם בעל השליטה בה. ואולם, נוכח עמדת רשות אישור בהתאם להוראות הדין החלות ביחס לעסקה של חברה ציבורית 
ניירות ערך בהקשרים אחרים, אשר ראתה עסקאות עם בעל שליטה לשעבר כעסקאות אשר לבעל השליטה החדש יש 
בהן עניין אישי, החליטה החברה, בהתבסס על חוו"ד משפטית שקיבלה, כי על אף שג'נרלי אינה עוד בעלת השליטה 

סיבה לראות במר שלמה אליהו כבעל עניין אישי בהתקשרויות עם ג'נרלי, הרי שלמען  בחברה ולמרות שלכאורה אין
הזהירות בלבד, יש לאשר את ההסכמים עם ג'נרלי בפרוצדורה הקבועה בחוק לאישור עסקאות עם בעל שליטה, וזאת 

מידע אודות השקעות  לפיכך מטעמי זהירות כולל הדיווח גם (שנתיים קלנדריות מרכישת השליטה). 2014עד לתום שנת 
 בתאגידים מקבוצת ג'נרלי, ככל שהיו.החברה 

חלק ניכר מעובדי החברה מועסקים במשותף עם מגדל. העובדים במסגרת הסכם העסקה משותפת הינם עובדי חטיבת    .ח
הלקוחות וערוצי ההפצה, עובדי החטיבה לחיסכון ארוך טווח, בריאות ואיכות חיים, עובדי חטיבת ההשקעות וכן 

 בדי מטה אחרים. עו
  
  

                                                 
 למעט חברה סוחרת שבמועד השלמת העסקה מלוא מניותיה הוחזקו, במישרין או בעקיפין, על ידי החברה, דהיינו, מגדל שוקי הון 1
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך) - 20 באור
  

  שירותים משותפים בחטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה   .ט
  

חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה וחטיבת חיסכון ארוך טווח, בריאות ואיכות חיים מעניקות במסגרת העסקה 
 גדל ולחברה. הקצאת ההוצאות נעשתה כדלקמן:משותפת שירותים משותפים, כמפורט לעיל, למ

 

, נעשתה 2012-2014הקצאת העלויות וההתחשבנות בין החברה למגדל בגין השירותים המשותפים, לשנים  .1
בהתאם למודל הקצאת הוצאות המשקף את הוצאות הנהלה וכלליות בפועל בגין פעילות הפנסיה והגמל במגדל 

ההוצאות"). מודל הקצאת ההוצאות  מתבסס על פרמטרים כלכליים "מודל הקצאת  –המשויכות לחברה (להלן 
וביניהם, בין היתר, שיעור המכירות החדשות של החברה מתוך מכירות קבוצת מגדל בתחום החיסכון ארוך טווח 
והבריאות; היקפי הפעילויות במחלקות התפעול ובמוקד שירות לקוחות; יחס הפרמיות/ דמי גמולים במחלקות 

כות מנהלים בקשר עם תשומות זמן עבודה בפועל ועוד. בנוסף שילמה החברה באמצעות מגדל את כל גבייה; הער
עמלות הנפרעים לסוכני הביטוח בגין מוצרי הגמל והפנסיה. סך חלק החברה בהוצאות חברת האם הסתכם בשנת 

אלפי ש"ח במגזר הגמל  40,086- אלפי ש"ח) ובכ 91,714אלפי ש"ח (שנה קודמת  86,355 - הדוח במגזר הפנסיה בכ
אלפי ש"ח  72,152 -אלפי ש"ח). סך עמלות נפרעים הסתכם  בשנת הדוח במגזר הפנסיה בכ 44,741(שנה קודמת 
 אלפי ש"ח).  20,193אלפי ש"ח במגזר הגמל (שנה קודמת  21,470-אלפי ש"ח)  ובכ 64,934(שנה קודמת 

  י שיווק פנסיוניםתשלום פרסים ומענקים לסוכני ביטוח, מפקחי רכישה וסוכנ .2

החברה נושאת בעלות תשלום עמלות סוכנים מפקחי רכישה, מנהלי מכירות, עובדי שימור לקוחות וסוכני שיווק 
 - העובדים בפסקה זו). סך פרסים ומענקים הסתכם בשנת הדוח במגזר הפנסיה  בכ -פנסיוניים (כולם להלן 

 7,024אלפי ש"ח לעובדים (שנה קודמת  7,608- ח) וכאלפי ש" 48,739אלפי ש"ח לסוכנים (שנה קודמת  51,813
אלפי ש"ח (שנה  2,718- אלפי ש"ח) לסוכנים וכ 791אלפי ש"ח (שנה קודמת  336 -אלפי ש"ח)  ובמגזר הגמל בכ

  אלפי ש"ח) לעובדים. 2,297קודמת 
  

  שירותי מחשוב  .י

צאות בעבור שירותים אלה מוצגות ההו - שירותי מחשוב , מגדל מעניקה לחברה 2008ביולי  17על פי ההסכם מיום 
- אלפי ש"ח (בשנה קודמת כ 15,900- והסתכמו בשנת הדוח בכ בדוחות במסגרת סעיף מיכון בהוצאות הנהלה וכלליות

  אלפי ש"ח). 10,000

  ניהול השקעות   .יא

ל חלק מקופות הגמ  - 2013  וקופות הגמל וקרנות ההשתלמות (עד חודש יולי קרנות הפנסיהשל השקעות הניהול 
חטיבת של הקבוצה. עובדי חטיבת ההשקעות מתבצע בידי  הנוסטרו של החברה  תיקכן ו וקרנות ההשתלמות) 

בהתאם  הוצאות חטיבת ההשקעות. החברה משתתפת בהחברהמועסקים בהעסקה משותפת ע"י מגדל וע"י  ההשקעות
 מסך הנכסים המנוהלים בעבורה, באופן שהיא משלמת מדי שנה סכומים בשיעור קבוע 2008ביולי  17להסכם מיום 

מוצגות בדוחות במסגרת סעיף שכר ונלוות בהוצאות הנהלה  אלה . הוצאות(למעט בגין השקעה באגרות חוב מיועדות)
  אלפי ש"ח). 10,152אלפי ש"ח בשנת הדוח (בשנה קודמת  13,383- והסתכמו לסך כ וכלליות

  מ) בע"1965ניהול השקעות באמצעות מגדל שוקי הון (   .יב

קעות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שעברו לניהול החברה, אגב מיזוג החברות המנהלות כמפורט לעיל, ממגדל הש
ע"י מגדל ניהול תיקי  2013ביוני  30(הוא מועד העברתן) ועד ליום  2011גמל פלטינום בע"מ, נוהלו החל מחודש ינואר 

"מ הנשלטת בידי מגדל אחזקות. החברה שילמה דמי ) בע1965) בע"מ, חברה בת של מגדל שוקי הון (1998השקעות (
 ניהול בשיעור קבוע מהיקף הנכסים המנוהלים בתמורה לניהול ההשקעות. 

 3,763-הוצאות אלה מוצגות בדוחות בסעיף שירותים מקצועיים במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות והסתכמו לסך כ
  . 2013אלפי ש"ח בתקופה של ינואר עד יוני 

  
  הופסקה ההתקשרות עם מגדל שוקי הון. 2013ת דירקטוריון החברה, החל מחודש יולי בהתאם להחלט

 

 הסכם תפעול וניהול זכויות עמיתים  .יג

החברה קשורה בהסכם תפעול וניהול זכויות עמיתים עם לאומי שרותי שוק ההון בע"מ, חברה בת של בנק לאומי אשר 
סגרת זו מספקת  לאומי שוקי הון בע"מ שירותי תפעול, מחשוב . במ2013באוקטובר  10היווה בעל ענין לחברה עד ליום 

. בתמורה לשירותים זכאית לאומי שוקי הון ניהול החברהשבקופות הגמל וקרנות ההשתלמות וניהול זכויות עמיתים ל
  לקבל מהחברה תמורה המחושבת בשיעור מתוך סך הנכסים המנוהלים. 

 7,504 -ם מתפעל במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות והסתכמו לסך כ הוצאות אלה מוצגות בדוחות בסעיף תשלום לגור
  .2013אלפי ש"ח בשנת 
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך) - 20 באור
  

  הסכמי הפצה  .יד

של עמלת ההפצה הסכום הכולל למוצרים שהיא משווקת. ביחס  החברה חתומה על הסכמי הפצה עם בנק איגוד
אלפי  28- כ 2013ש"ח (שנת אלפי  57 - מסתכם לסך של כ 2014ת בגין השירותים האמורים בשנ גודאיששולם לבנק 

  .ש"ח)

באוקטובר  10אשר היה בעל עניין בחברה עד ליום  על הסכמי הפצה, בין היתר עם בנק לאומיכמו כן, החברה חתומה 
  .ש"חאלפי  3,708 - מסתכם לסך של כ 2013ת הסכום הכולל ששולם לבנק לאומי בגין השירותים האמורים בשנ. 2013

  שירותים פיננסיים  .טו

היקף  חברה קשורה. - ממגדל שוקי הון החברה רוכשת במהלך העסקים הרגיל שירותי ברוקראז'  - מגדל שוקי הון 
 10לסך של  2013 -ו 2014, בגין שירותי ברוקראז', הסתכמו בשנים למגדל שוקי הוןהתשלומים ששולמו על ידי החברה 

  אלפי ש"ח בהתאמה. 8 -ש"ח ו  אלפי

  

  הוצאות אחרות      .טז

, שכר דירה ואחזקת משרדים, שכר חברההביטוחי חלק מהמיוחסות לפעילות החברה ( האחרות חלק מההוצאות
מוצג  זההוצאות החזר והחברה משלמת למגדל בגינן החזר הוצאות.  ,ועוד) משולמות בידי מגדלעבודה למספר עובדים 

 30,193- אלפי ש"ח בשנת הדוח (שנה קודמת בכ 37,137- כ והסתכם לסך עיף התוצאתי הרלוונטיבדוחות במסגרת הס
 אלפי ש"ח)

  

  עם בעלי עניין וצדדים קשוריםתרות י  .יז
  

  2013בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום  

בעל שליטה  

 (החברה האם)

בעל עניין וצדדים 

 קשורים אחרים (*)

בעל שליטה 

 (החברה האם)

ן וצדדים בעל עניי

 קשורים אחרים (*)

  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   ש"חאלפי   ש"חאלפי  

             
  -   245  -   266  נכסים בגין הטבות לעובדים

  1,921  -   2,846  -   נכסי חוב
  23  -   -   -   מניות

  -   -   22,998  -   חייבים ויתרות חובה
  )14,864(  )28,078(  )3,686(  )31,210(  זכאים ויתרות זכות

          
  )30,944(  22,158  )27,833(  )12,920(  

  

 3201(בשנת  3201בשנת  "חאלפי ש 44,202 עמדה עלעניין יתרת נכסי חוב וחובות שוטפים הגבוהה ביותר של בעל  *)
  )אלפי ש"ח 28,078
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך) - 20 באור

 ריםעסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשו  .יח

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

  2014בדצמבר  31 

  לשנה שהסתיימה ביום

  2013בדצמבר  31 

  לשנה שהסתיימה ביום

  2012בדצמבר  31 

בעל  

שליטה 

(החברה 

 האם)

בעל עניין 

וצדדים 

קשורים 

 אחרים (*)

  בעל 

שליטה 

(החברה 

 האם)

בעל עניין 

וצדדים 

קשורים 

 אחרים (*)

  בעל 

שליטה 

(החברה 

 האם)

ין בעל עני

וצדדים 

קשורים 

 אחרים (*)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   ש"חאלפי   ש"חאלפי  

                 
  1,254  -   644  -   75  -   רווחים מהשקעות, נטו

הכנסות דמי ניהול קרנות פנסיה 
  414,789  -   428,766  -   466,498  -   וקופות גמל

השתתפות בהוצאות מהחברה 
  -   )125,062(  -   )136,455(  -   )126,441(  האם

  )10,395(  )135,175(  )7,275(  )151,836(  )8,076(  )164,979(  עמלות לסוכנים ומפקחים
  )31,007(  )30,194(  )11,930(  )37,137(  )8,959(  )48,212(  הוצאות הנהלה וכלליות

              
  )339,632(  449,538  )325,428(  410,205  )290,431(  374,641  

      

 חירים נעשו לפי מחירי שוק ששררו בעת ביצוע העסקאות.ההשקעות בניירות ערך ס

  הטבות לאנשי מפתח ניהוליים  .יט

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  2012  

  סכום  מס' אנשים  סכום  מס' אנשים  סכום  מס' אנשים  

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

              
  4,961  8  5,655  8  5,090  7 הטבות לזמן קצר

  )165(  8  244  8  953  7 לאחר העסקה הטבות
  )1(  6  -   5  -   5 הטבות אחרות לזמן ארוך

  522  7  5  3  9  3 תשלום מבוסס מניות

              
  7  6,052  8  5,904  8  5,317  

  

 לצדדים קשורים ולבעלי עניין אחריםהטבות   .כ

  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  2012  

  סכום  מס' אנשים  סכום  מס' אנשים  סכום  מס' אנשים  

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

              
שכר דירקטורים וחברי ועדות השקעה 

  2,037  9  2,142  10  2,561  9 שאינם מועסקים בחברה או מטעמה
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  ניהול סיכונים -21 באור 

  כללי   .א

סיכון מדד מחירים , חוץ מטבע סיכון( שוק ינסיכו כגון, שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות החברה פעילויות
. החברה פועלת במגזרי פעילות קרנות פנסיה וקופות נזילות סיכוןו אשראי סיכון), מחיר וסיכון ריבית סיכוןלצרכן, 

  גמל.

  

  תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים  .ב

 על אפשריות שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת הקבוצה של הכוללת הסיכונים ניהול תוכנית
  . החברה של הפיננסיים הביצועים

לסיכונים ככל שניתן לקבוע  דירקטוריון החברה מגדיר את מדיניות החשיפה לסיכונים שונים, לרבות תקרות חשיפה
רמת חשיפה כוללת לסיכונים בהתחשב במתאם בין הסיכונים השונים, אישור כלים ובקרות למדידת הסיכונים  אותן,

  לניהולם ודרכי התמודדות עם הסיכונים ועם התממשותם.ו

מדיניות ניהול הסיכונים נועדה בראש ובראשונה לתמוך בשמירה על היציבות והאיזון האקטוארי של קרנות הפנסיה. 
, נועדה מדיניות ניהול הסיכונים לתמוך בהשגת היעדים העסקיים של החברה תוך הערכת ההפסד שעלול לנבוע כמו כן

פה לסיכונים העומדים בפני מבוטחי קרן הפנסיה ובפני החברה המנהלת כתוצאה מהפעילות העסקית, והגבלת מהחשי
הפסדים אלו בהתאם למדיניות הסיכון שנקבעה, תוך התייחסות לשינויים החלים בסביבה העסקית ובהנחיות 

  ודרישות הרגולציה.

עיקריים הבאים, בשיתוף עם אגפי החברה האחראים לקבוצה יחידת ניהול סיכונים האחראית על ריכוז הנושאים ה
בתחומים השונים: זיהוי הסיכונים וכימותם, הגשת דוחות חשיפה לסיכונים שוטפים או מיוחדים לגופים המדווחים 
(דהיינו לוועדת ההשקעות ולדירקטוריון), יישום מערכות להערכת הסיכונים וניהולם ויישום הוראות הרגולציה בכל 

  ול סיכונים בתחומיו השונים.הקשור לניה

  

 דרישות חוקיות  .ג

 חשופה החברההמסגרות הרגולטוריות מסדירות וקובעות, בין היתר, הסדרים ביחס לסיכונים הייחודיים להם 
  באמצעות הצבת דרישות רגולטוריות ובין היתר כדלקמן: 

ובהקשר לניהול החשיפות לסיכונים, על במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו) 
הדירקטוריון להגדיר את מדיניות החשיפה לסיכונים שונים, לקבוע תקרות חשיפה לסיכונים ככל שניתן לקבוע אותן, 
לקבוע רמת חשיפה כוללת לסיכונים בהתחשב במתאם בין הסיכונים השונים, לאשר כלים ובקרות למדידת הסיכונים 

  ות עם הסיכונים ועם התממשותם.ולניהולם ודרכי התמודד

  
  

נקבעו הוראות הנוגעות לאופן ניהול ההשקעות של הקרנות המציבות, בין היתר, דרישות סף  -  ניהול ההשקעות
  לפיזור, מגבלות על השקעות ונזילות. 

  
סיכוני אשראי נקבעו הוראות הנוגעות להבטחת קיומם של מנגנוני ניהול, פיקוח ובקרה נאותים לניהול  - ניהול אשראי

אגב פעילות השקעות לרבות הקמת וועדת אשראי ותפקידיה; קביעת מדיניות העמדת אשראי כמו גם דרכי הפיקוח, 
  הבקרה והדיווח לועדות ההשקעה השונות ולדירקטוריון.

  

נקבעו הוראות הנוגעות לאופן הערכת והצגת ההתחייבויות הפנסיוניות הן מבחינה אקטוארית והן  -  דמוגרפיה
  מבחינת כללי חשבונאות. 
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  ניהול סיכונים (המשך)-21באור 

 דרישות חוקיות (המשך)     .ג

  

 נקבעו הוראות הנוגעות לדרישות הון מינימליות מהחברה המנהלת.  - דרישות הון

במסגרת חקיקת בכר והחוזרים שהוציא המפקח בהמשך לחקיקה הוטלה חובה חוקית על גופים  - ניהול סיכונים
פרסם המפקח חוזר שעניינו  2006סדיים (מבטח, קרן פנסיה וקופת גמל) למנות מנהל סיכונים. בחודש אוקטובר מו

פורסם חוזר מערך ניהול  2009מינוי מנהל סיכונים למבטח ולקרן פנסיה (חוזר "ניהול סיכונים").  בחודש אוגוסט 
  ובקרת סיכונים בחברות מנהלות של קופות גמל. 

  יהול סיכונים תפקידי מנהל הסיכונים הינם בעיקר:     בהתאם לחוזרי נ

זיהוי הסיכונים הביטוחיים (אקטואריים) והפיננסים המהותיים לחוסנן של הקרנות והחברה המנהלת לעמידה  
בחבותן לעמיתים קיימים ועתידיים, הסיכונים המהותיים הנובעים מהנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות 

  ותיים הנובעים מהנכסים המוחזקים כנגד ההון העצמי של החברה. הקרנות והסיכונים המה

כימות החשיפה והערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכונים המהותיים שזוהו לגבי המצב הכספי העתידי של  
עמיתי קרן הפנסיה וקופות הגמל ושל החברה המנהלת לפי אמות מידה שיוגדרו ע"י המבטח ולתקופות עתידיות 

 שיקבעו.

וח תקופתי למנהל הכללי ולדירקטוריון ולוועדות ההשקעה, לפי העניין, הכולל בעיקר את זיהוי הסיכונים דיו 
העיקריים, הערכת השפעתם הפוטנציאלית על מצבו הכספי העתידי של המבטח או עמיתי קרן הפנסיה וקופות 

 הגמל, והערכת הבקרות והאמצעים הננקטים לניהול סיכונים אלו.

 יפור אופן ניהול הסיכונים המהותיים.מתן המלצות לש 

בנוסף להסדרים לעיל, פרסם המפקח הוראות לעניין ניהול חשיפות ספציפיות שעיקרן הן:  -  סיכונים תפעוליים
מעילות והונאות מצד גורמים בתוך הארגון ומחוצה לארגון ("חוזר מעילות") וניהול סיכוני אבטחת מידע ("אבטחת 

 מידע").  

על פי הוראות הפיקוח נדרשות הקרן והחברה  -)SOXרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי (אפקטיביות הבק

, אשר יושם 302(המבוססים על חוזר   SOX-המנהלת למסד שיטות עבודה וזיהוי כלל התהליכים במסגרת חוזרי ה
גמל שבניהולה, הופות ביחס לקרנות הפנסיה וק 2007ביחס לחברה המנהלת והחל משנת  2006החל בדוח השנתי לשנת 

וקופות הגמל  ביחס לחברה המנהלת 2010לחוק סרבנס אוקסלי אשר יושם החל מהדוח השנתי לשנת  404וסעיף 
  שבניהולה).ביחס לקרנות הפנסיה  2011והחל משנת  שבניהולה

 סיכוני שוק  .ד

יים ושל התחייבויות הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים פיננס אסיכון שוק הו   .1
י שוק. סיכוני שוק כוללים, בין היתר, סיכונים הנובעים משינויים סיות ישתנו כתוצאה משינויים במחירפיננ

 בשערי הריבית, בשערי המניות, במדד מחירים לצרכן ובמטבע חוץ.

 מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק .2

תאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים אפשריים סבירים השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בה
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות  במשתני סיכון אלה.

ו/או השינוי בהון העצמי הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד 
בחינת גורמי מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווח.  , עבור כל(לפני מס)

מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס הסיכון נעשתה על בסיס 
  למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.

  
  עה לא קיימת לחברה חשיפה בגין סיכון ריבית.בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבו

מבחני הסיכון להשקעות סחירות שלגביהן קיים מחיר שוק מצוטט (מחיר בורסה) התבססו על שינויים אפשריים 
  במחירי שוק אלה.

  
   2014בדצמבר  31ליום   

השקעות במכשירים   שיעור הריבית  

  הוניים

שיעור השינוי במדד 

  המחירים לצרכן

וי בשע"ח של שיעור השינ

  מטבע חוץ

  +1%  -1%  +10%  -10%  +1%  -1%  +10%  -10%  

  אלפי ש"ח  

          
 675 )675( )631( 631 )2( 2 )25( 25  רווח והפסד

 )1,167( 1,167 )631( 631 )2,270( 2,270 5,183 )4,515(  רווח כולל
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  ניהול סיכונים (המשך) - 21 באור

 סיכוני שוק (המשך)  .ד

 (המשך) רגישות הנוגעים לסיכוני שוקמבחני  .2

  
   2013בדצמבר  31ליום   

השקעות במכשירים   שיעור הריבית  

  הוניים

שיעור השינוי במדד 

  המחירים לצרכן

שיעור השינוי בשע"ח של 

  מטבע חוץ

  +1%  -1%  +10%  -10%  +1%  -1%  +10%  -10%  

  אלפי ש"ח  

          
 230 )230( )518( 518 )2( 2 )28( 28  רווח והפסד

  )1,075( 1,075 )518( 518 )1,778( 1,778 2,769 )2,589(  רווח כולל
          

  

 
   2012בדצמבר  31ליום   

    

  שיעור הריבית

השקעות במכשירים 

  הוניים

שיעור השינוי במדד 

  המחירים לצרכן

שיעור השינוי בשע"ח של 

  מטבע חוץ

  +1%  -1%  +10%  -10%  +1%  -1%  +10%  -10%  

  אלפי ש"ח  

          
 )474( 474 )513( 513 )14( 18 )31( 31  רווח והפסד

 )1,125( 1,125 )513( 513 )957( 961 3,130 )2,910(  רווח כולל
          

  

  

 ניתוחי הרגישות מבוססים על הערך בספרים ולא על שווי כלכלי.
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  ניהול סיכונים (המשך)-21באור 

 סיכוני שוק (המשך)  .ד

  וט הנכסים וההתחייבויות של החברה בחלוקה לבסיסי הצמדהרפי .3
  

  2014בדצמבר  31ליום  

   

  

 לא צמוד

  

  

 צמוד למדד

במטבע חוץ 

או בהצמדה 

 *)  אליו

פריטים לא 

פיננסים 

  ואחרים

  

  

  סך הכל

 ש"חאלפי   אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

           
           נכסים

  181,430  181,430  -   -   -   נכסים בלתי מוחשיים
  192,297  192,297  -   -   -   הוצאות רכישה נדחות

  266  -   -   -   266  נכסים בגין הטבות לעובדים
  652  652  -   -   -   רכוש קבוע

  23,537  -   -   139  23,398  חייבים ויתרות חובה
  23,664  139   -  374,379  398,182  

           השקעות פיננסיות
  150,556  -   11,181  100,869 38,506  נכסי חוב סחירים

  3,943  -   3,427  380 136  נכסי חוב שאינם סחירים
  10,839  -   -   986 9,853  מניות

  26,060  -   24,823  -   1,237  אחרות
  191,398  -   39,431  102,235  49,732  סך כל השקעות פיננסיות

           
  25,767  -   4,256 -   21,511  מזומנים ושווי מזומנים

           
  615,347  374,379  43,687  102,374  94,907  סך כל הנכסים

           
  492,510  492,510  -   -   -   סך כל הון

           
           התחייבויות

  22,325  22,325  -   -  -   התחייבויות בגין מסים נדחים
  36,051 -   -   36,051 -   התחייבות בגין מסים שוטפים

התחייבויות בשל הטבות לעובדים, 
  289 -   -   -   289  נטו

  64,172  -   -   -   64,172  זכאים ויתרות זכות

  64,461  36,051   -  22,325  122,837  

           
  615,347  514,835  -   36,051  64,461  סך כל ההון וההתחייבויות

           
  -   )140,456(  43,687  66,323  30,446  סך הכל חשיפה מאזנית

           
  חשיפה לנכסי בסיס באמצעות

  ם נגזרים במונחי דלתאישירמכ 
25,923   -  )25,923(   -   -  

           
  -   )140,456(  17,764  66,323  56,369  סך הכל חשיפה

  .בהצמדה ליורו 5%- כו מדה אליו הינם נכסים בהצמדה לדולרמתוך סך הנכסים במטבע חוץ או בהצ 95% -כ*) 
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  ניהול סיכונים (המשך) - 21אור ב

 סיכוני שוק (המשך)  .ד

 (המשך) הפירוט הנכסים וההתחייבויות של החברה בחלוקה לבסיסי הצמד .3

  
  2013בדצמבר  31ליום  

   

  

 לא צמוד

  

  

 צמוד למדד

במטבע חוץ 

או בהצמדה 

 *) אליו

פריטים לא 

פיננסים 

  ואחרים

  

  

  סך הכל

 ש"חאלפי   אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

           
           נכסים

  204,137  204,137  -   -   -   נכסים בלתי מוחשיים
  157,429  157,429  -   -   -   הוצאות רכישה נדחות

  245  -   -   -   245  נכסים בגין הטבות לעובדים
  734  734  -   -   -   רכוש קבוע

  2,366  -   -   106  2,260  חייבים ויתרות חובה
  2,505  106   -  362,300  364,911  

           השקעות פיננסיות
  123,036  -   3,719  80,881 38,436  נכסי חוב סחירים

  168  -   -   168 -   נכסי חוב שאינם סחירים
  8,529  -   188  -  8,341  ותמני

  20,961  -   19,011  -   1,950  אחרות
  152,694  -   22,918  81,049  48,727  סך כל השקעות פיננסיות

           
  44,624  -   1,261 -  43,363  מזומנים ושווי מזומנים

           
  562,229  362,300  24,179  81,155  94,595  סך כל הנכסים

           
  429,088  429,088  -   -   -   סך כל הון

           
           התחייבויות

  40,348  40,348  -   -  -   התחייבויות בגין מסים נדחים
  21,447 -   -   21,447 -   התחייבות בגין מסים שוטפים

התחייבויות בשל הטבות לעובדים, 
  291 -   -   -   291  נטו

  71,055  -   -   -   71,055  זכאים ויתרות זכות

  71,346  21,447   -  40,348  133,141  

           
  562,229  469,436  -   21,447  71,346  ל ההון וההתחייבויותסך כ

           
  -   )107,136(  24,179  59,708  23,249  סך הכל חשיפה מאזנית

           
  חשיפה לנכסי בסיס באמצעות

  ם נגזרים במונחי דלתאישירמכ 
7,342   -  )7,342(   -   -  

           
  -   )107,136(  16,837  59,708  30,591  סך הכל חשיפה

 

הינם נכסים  14% - כמדה אליו הינם נכסים בהצמדה לדולר ומתוך סך הנכסים במטבע חוץ או בהצ 86% -כ*) 
  .בהצמדה ליורו

  

  



 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים

   

61 

 

  ניהול סיכונים (המשך) - 21באור 

 סיכוני שוק (המשך)  .ד

  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים .4
  

  2014בדצמבר  31ליום    

נסחרות במדד  

 100ת"א 

במדד נסחרות 

 מניות היתר

  

  בחו"ל אחר

  

  סך הכל

אחוז 

  מסה"כ

 אחוזים  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

          
 30% 3,303 761 41 2,501  כימיה גומי ופלסטיק

 12% 1,271 -  -  1,271  בנקים
 10% 1,138 -  41 1,097  נדלן ובינוי

 10% 1,102 -  61 1,041  נפט וגז
 9% 943 -  -  943  השקעה ואחזקות
 5% 532 -  -  532  תוכנה ואינטרנט

 5% 513 -  7 506  מזון
 4% 410 225 -  185  מוליכים למחצה
 4% 381 -  4 377  תקשורת ומדיה

 3% 299 -  -  299  ביטוח
 2% 212 -  -  212  קלינטק

 2% 190 -  -  190  ביטחוניות
 1% 129 -  -  129  ביוטכנולוגיה

 1% 121 -  5 116  אופנה והלבשה
 1% 83 -  83 -   יקה ואופטיקהאלקטרונ

  1%  212  -   29  183  אחר
          

  9,582  271  986  10,839  100%  

  
  

  2013בדצמבר  31ליום    

נסחרות במדד  

 100ת"א 

נסחרות במדד 

 מניות היתר

  

  בחו"ל אחר

  

  סך הכל

אחוז 

  מסה"כ

 אחוזים  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

          
HEALTH CARE  1,949  -  - 1,949 23% 

 13% 1,140 -  -  1,140  בנקים
 12% 1,062 -  59 1,003  כימיה גומי ופלסטיק

 8% 670 -  -  670  נפט וגז
 7% 607 -  71 536  נדלן ובינוי

 6% 516 -  5 511  תקשורת ומדיה
 5% 452 -  53 399  שרותים

 4% 338 -  -  338  ביטוח
 4% 314 -  -  314  השקעה ואחזקות

 3% 241 -  1 240  ציוד תקשורת
 3% 237 -  5 232  מזון

 3% 230 188 -  42  מוליכים למחצה
 1% 109 -  52 57  ביוטכנולוגיה

 1% 106 -  -  106  ביטחוניות
 1% 93 -  -  93  קלינטק

  6%  465  -   117  348  אחר
          

  100%  8,529  188  363  7,978  סך הכל
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  ניהול סיכונים (המשך) - 21באור 
  

  סיכוני נזילות  .ה
  

יכון נזילות הינו הסיכון שהחברה תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד בהתחייבויותיה. צורך אפשרי ס
לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר עשוי לחייב מימוש נכסים משמעותי באופן מהיר ומכירתם במחירים שלא 

  בהכרח ישקפו את שווי השוק שלהם.

בהתאם  , הניתנים למימוש מיידינכסים נזילים ש"ח הינם אלפי 200,966-כשל  סךרה, מתןך יתרת הנכסים של החב
מההון  50%- . על פי תקנות דרכי ההשקעה על החברה להחזיק בנכסים נזילים בסכום שלא יפחת מלתקנות ההון

  הנדרש.

  מרכזת את מועדי הפרעון של סכומי ההתחייבויות הפיננסיות של החברה. הטבלה שלהלן 

  י הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות נכללו על בסיס מועדי הפירעון החוזיים. מועד
  

  2013בדצמבר  31ליום     2014בדצמבר  31ליום   

 סך הכל עד שנה   סך הכל עד שנה  

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

            
  70,987  70,987    64,163  64,163  זכאים ויתרות זכות

  68  68    9  9  נגזרים
            

  

  סיכוני אשראי  .ו
  

סיכון אשראי הוא הסיכון שצד נגדי למכשיר פיננסי ייכשל בביצוע המחויבות ויגרום לחברה הפסד כספי. ריכוז סיכוני 
אשראי עשוי להתעורר מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים פיננסיים עם גוף אחד (ריכוז יחיד) או כתוצאה 

ם בעלות אפיונים כלכליים דומים, שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מהתקשרות עם מספר קבוצות חייבי
  מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים כלכליים או אחרים (ריכוז קבוצתי). תכונות העשויות לגרום לריכוז סיכון 

פי שבו מתבצעות כוללות את מהות הפעילויות שבהן עוסקים חייבים, כגון הענף שבו הם פועלים, האזור הגיאוגר
  פעילויותיהם ורמת איתנותם הפיננסית של קבוצות לווים.

החברה מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר ולזמן ארוך ומכשירים פיננסיים אחרים במוסדות 
צעות פיננסיים שונים. מדיניות החברה הינה ביזור השקעותיה בין המוסדות השונים. בהתאם למדיניות החברה, מבו

  .באופן שוטף הערכות על איתנות האשראי היחסית של המוסדות הפיננסיים השונים
  

  חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם: .1
  
  

 2014בדצמבר  31ליום   

 סה"כ סחירים שאינם סחירים  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

     
 143,318 3,943 139,375  בארץ

  11,181  -   11,181  בחו"ל
     
  150,556  3,943  154,499  

  
  

 2013בדצמבר  31ליום   

 סה"כ סחירים שאינם סחירים  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

     
 119,485 168 119,317  בארץ

  3,719  -   3,719  בחו"ל
     
  123,036  168  123,204  
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  ניהול סיכונים (המשך) - 21באור 

  סיכוני אשראי (המשך)  .ו
  

 פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים .2

  נכסי חוב  1.א

  
  דירוג מקומי 

  2014בדצמבר  31ליום  

 AA ומעלה  BBB    עדA  נמוך מ-BBB סך הכל לא מדורג  

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

          
          נכסי חוב בארץ

       נכסי חוב סחירים
 79,950 -  -  -  79,950  אגרות חוב ממשלתיות
  59,425  -   770  22,255  36,400  אגרות חוב קונצרניות

          
  139,375  -   770  22,255  116,350  סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ

          
          נכסי חוב שאינם סחירים

 3,122 -  -  -  3,122  אגרות חוב קונצרניות
  821  -   -   730  91  פקדונות בבנקיםהלוואות ו

          
סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

  3,943  -   -   730  3,213  בארץ
       

  143,318  -   770  22,985  119,563  סך הכל נכסי חוב בארץ

  -   -   -   730  -   נכסי חוב בדירוג פנימי-מזה 

  
  דירוג בינלאומי 

  2014בדצמבר  31ליום  

 A ומעלה  BBB    נמוך מ-BBB סך הכל לא מדורג  

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

          
          בחו"לנכסי חוב 

          נכסי חוב סחירים
 576 -  -  -  576  אגרות חוב ממשלתיות
  10,605  -   4,727  5,289  589  אגרות חוב קונצרניות

       

  11,181  -   4,727  5,289  1,165  סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים

   

64 

 

  ניהול סיכונים (המשך) - 21אור ב

  סיכוני אשראי (המשך)  .ו

 וקה לדירוגים (המשך)פירוט נכסים בחל .2

  חוב (המשך)נכסי   1א.

  
  

  דירוג מקומי 

  2013בדצמבר  31ליום  

 AA ומעלה  BBB    עדA  נמוך מ-BBB סך הכל לא מדורג  

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

          
          נכסי חוב בארץ

       נכסי חוב סחירים
 64,059 -  -  -  64,059  אגרות חוב ממשלתיות
  55,258    1,049  24,579  29,630  אגרות חוב קונצרניות

          
  119,317  -   1,049  24,579  93,689  סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ

          
          נכסי חוב שאינם סחירים

 128 -  -  -  128  אגרות חוב קונצרניות
  40  -   40  -   -   פקדונות בבנקים

          
 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  168  -   40  -   128  בארץ
       

  119,485  -   1,089  24,579  93,817  בארץנכסי חוב סך הכל 

  -   -   -   -   -   נכסי חוב בדירוג פנימי-מזה 

 
  דירוג בינלאומי 

  2013בדצמבר  31ליום  

 A ומעלה  BBB    נמוך מ-BBB סך הכל לא מדורג  

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

          
          נכסי חוב בחו"ל

          נכסי חוב סחירים
 567 -  -  -  567  אגרות חוב ממשלתיות
  3,152  -   -   2,050  1,102  אגרות חוב קונצרניות

       

  3,719  -   -   2,050  1,669  סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל
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  ניהול סיכונים (המשך) - 21באור 

 סיכוני אשראי (המשך).ו

 לוקה לדירוגים (המשך)פירוט נכסים בח .2

  

  סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים  2א.

  
  דירוג מקומי 

  2014בדצמבר  31ליום  

 AA ומעלה  BBB    עדA  נמוך מ-BBB סך הכל לא מדורג  

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

          
 23,537 23,537 - - -  חייבים ויתרות חובה
  25,767  -   -   3,973  21,794  יםמזומנים ושווי מזומנ

       

  21,794  3,973   -  23,537  49,304  

  
  דירוג מקומי 

  2013בדצמבר  31ליום  

 AA ומעלה  BBB    עדA  נמוך מ-BBB סך הכל לא מדורג  

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

          
 2,366 2,366 - - -  חייבים ויתרות חובה

  44,624  -   -   1,214  43,410  י מזומניםמזומנים ושוו
       

  43,410  1,214   -  2,366  46,990  

  

 

 פיננסים סחירים ושאינם סחירים בנכסי חובפירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות  .3

  
  2013בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום  

   

 סיכון אשראי מאזני

  

 סיכון אשראי מאזני

 אחוז מסה"כ "חאלפי ש אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      

 24% 29,061 25% 39,931  בנקים
 9% 10,730 8% 13,292  נדלן ובינוי

 7% 8,714 3% 4,257  השקעה ואחזקות

ENERGY  3,100  2%  -   -  

FINANCIAL   -  - 3,152 3% 
 2% 2,042 1% 1,835  שרותים

 1% 1,829 3% 4,048  כימיה גומי ופסלטיק
  -   -  1%  1,295  ביטוח

 1% 1,696 1% 1,253  התקשורת ומדי

UTILITIES  1,088  1%  -   -  

  1%  1,354  3%  3,874  אחר
  73,973 48% 58,578 48% 
      

  52%  64,626  52%  80,526  אג"ח מדינה
      

  154,499  100%  123,204  100%  
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  התחייבויות תלויות - 22 באור

  כללי - הליכים משפטיים ואחרים     .א
  

קרנות הפנסיה ל) פרטים בדבר הליכים משפטיים ואחרים מהותיים כנגד החברה ו/או (כול (ה)עד  (ב)להלן בסעיפים 
 "ההליכים"). במסגרת ההליכים, מתוארים בסעיף -אשר אינם במהלך העסקים הרגיל של עסקיהן (להלן  שבניהולה 

 (ג)שרה, בסעיף להלן בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות לרבות תובענות שהגשתן כתביעה ייצוגית או (ב)
  אחרים.נוספים והליכים להלן הליכים משפטיים  (ה)להלן תובענות מהותיות אחרות ובסעיף 

  
ו/או קרנות בשנים האחרונות ניכר גידול משמעותי בהיקף הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות נגד החברה 

ות כייצוגיות בכלל, לרבות כנגד חברות זאת, כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור תובענהפנסיה שבניהולה. 
("חוק  2006- , אשר נובע בעיקרו מחקיקת חוק תובענות ייצוגיות, תשס"וה העוסקות בתחומי העיסוק של החבר

. מגמה זו מגדילה באופן מהותי את פוטנציאל החשיפה של החברה להפסדים במקרה של קבלת תובענות ייצוגיות")
בקשות לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק  תביעה ייצוגית כנגד החברה ו.

תובענות ייצוגיות. ההליך הדיוני בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות נחלק לשני שלבים עיקריים: ראשית, שלב 
 -באופן חלוט  במידה ובקשת האישור נדחית). "בקשת האישור" - הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגיות (להלן 

תם שלב הדיון ברמה הייצוגית. על החלטה בשלב האישור ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לערכאות הערעור. בשלב 
"שלב התובענה כייצוגית"). על פסק  -השני, במידה ובקשת האישור מתקבלת, תברר התובענה הייצוגית לגופה (להלן 

ערכאות הערעור. במסגרת המנגנון לפי חוק תובענות ייצוגיות דין בשלב התובענה כייצוגית ניתן להגיש ערעור ל
האישור והן בשלב התובענה כייצוגית,  בקשת קיימים, בין היתר, הסדרים ספציפיים לעניין הסכמי פשרה, הן בשלב

הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות  וכן הסדרים לעניין הסתלקות התובע מבקשת האישור או מהתובענה הייצוגית.
   פורטות להלן, מצויות בשלבים שונים של הבירור הדיוני וחלקן מצויות בהליכי ערעור.המ

  
בהליכים אשר בהם, להערכת ההנהלה, המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה, יותר סביר מאשר לא 

)"more likely than not"קרה של תובענה ) כי טענות ההגנה של החברה  תתקבלנה וההליך ידחה (לגופו או במ
ייצוגית, ידחה בית המשפט את אישורה כייצוגית), לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים. בהליכים אשר בהם, יותר 
סביר מאשר לא כי טענות ההגנה של החברה  כולן או חלקן ידחו, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות לכיסוי החשיפה 

ב ראשוני ולא ניתן להעריך את סיכויי ההליך, לא נכללה בהליכים אשר מצויים בשלהמוערכת על ידי החברה . 
במקרה בו, במי מההליכים יש לחברה נכונות לפשרה, נכללה הפרשה בגובה הנכונות הפרשה בדוחות הכספיים. 

) כי טענות ההגנה של החברה  תתקבלנה או "more likely than not"לפשרה, וזאת אף אם יותר סביר מאשר לא (
   לב ראשוני שבו לא ניתן להעריך את סיכויי ההליך.שההליך מצוי בש

  
להערכת ההנהלה, המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, 

ידי החברה ו/או חברות מאוחדות או הפרשה בגובה נכונות -במקום בו נדרשו הפרשות, לכיסוי החשיפה המוערכת על
  לפי העניין.  החברה  לפשרה,

  

  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות      .ב

 
  להלן פירוט של הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות העומדות ותלויות כנגד החברה.  

וארגונים הפועלים הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תביעה ייצוגית על ידי עמותות  7/2014בתאריך 
עבור האוכלוסייה המבוגרת נ' מגדל מקפת וכנגד ארבע חברות מנהלות של קרנות פנסיה נוספות. עלית התביעה 
והטענות המרכזיות הינן שימוש חסר תום לב בזכות על פי התקנון ביחס לדמי ניהול בהעלאת דמי הניהול לשיעור 

משך יישום הנחות בתקופת ההפקדה הפעילה. בין הסעדים המכסימלי המותר, בעת פרישת העמית לפנסיה ואי ה
כללים סעד של חיוב להשיב לפנסיונרים או לקופת הפנסיה את דמי הניהול העודפים שנגבו מהם ו/או המבוקשים נ

שיגבו מהם שלא כדין לחילופין להשיב לקופת קרן הפנסיה את כל דמי הניהול שנגבו מן הפנסיונרים ולבצע חלוקה 
גנת של הכספים שנגבו שלא כדין מן הפנסיונרים, כין כל עמיתי הפנסיה, לאסור על המשיבות  להעלות את צודקת והו

דמי הניהול ביחס לכל מבוטח בסמוך לפני יציאתו לפנסיה, לקבוע כי התנאי הקיים בתקנוני הנתבעות המתיר להן 
וכן להורות על ביטולו או שינויו באופן  להעלות את דמי הניהול מעת לעת הינו (כביכול) תנאי מקפח בחוזה אחיד,

המסיר את הקיפוח הנטען. הסעד העיקרי המבוקש הינו לפיצוי כל עמית בקרן פנסיה חדשה מקיפה של המשיבות 
    הזכאי לקבל פנסיית זקנה ו/או יהיה זכאי לקבל פנסיית זקנה.

ש"ח "לכל הפחות מבלי שכומתו בשלב מל 48ההליך מצוי בבירור הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. סכום התביעה 
  זה יתר הסעדים".
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  (המשך) התחייבויות תלויות - 22 באור

  תובענות מהותיות אחרות:    .ג

 
 .להלן מתוארות תובענות מהותיות אחרות, סכום התביעות מוצג נכון למועד הגשתן

  
  ל ידי עמיתים בקרן השתלמות הוגשה בית הדין האזורי לעבודה בירושלים תביעה ע 7/2014במהלך חודש 

מקפת. התביעה הינה בנוגע לקבוצת עובדים של המעסיק שלא הפקיד בגינם כספים לקרן השתלמות. לבקשת מגדל  נ'
הגישו התובעים  2013במאי,  12החברה ניתנה החלטת בית משפט למחיקת התביעה על הסף מחמת התיישנות.  ביום 

 5.3. סכום התביעה 2015ביולי,  2הסף, נקבע מועד לדיון בערעור ליום  ערעור על ההחלטה הדוחה את התביעה על
  מלש"ח.

  
 לשעבר עובד כנגד אישום כתב) וכלכלה מיסוי( אביב תל מרכז מחוז פרקליטות י"ע הוגש 2015 בפברואר 11 ביום

 פעל האישום בכת לפי אשר, נוסף נאשם וכנגד") העובד(" בקבוצה המוסדיים הגופים של ההון בשוק המסחר בתחום
 המוסדיים בגופים ומעמדו תפקידו מתוקף, העובד של והידע השליטה את ניצלו ויחד") הנוסף הנאשם(" העובד עם

 וייומת לאחר מניות רכישת. עצמם עבור ערך בניירות מסחר באמצעות וזאת עצמם לטובת רווחים השאת לשם
 הגופים לחשבונות רכישה הוראות ביצוע רםבט או/ו המוסדיים הגופים של מכירה הוראות המלווים פעולה

 באופן הנוסף והנאשם לשעבר העובד פעלו, האישום כתב פי על, זו במסגרת. אלו פעולות של שילוב או/ו המוסדיים
 הוראות בדבר הנוסף לנאשם העובד י"ע מידע העברת י"ע, שונים ערך ניירות בעשרות ערך בניירות במסחר מירמתי

 ושערי נמוכים רכישה בשערי הנאשמים י"ע ערך בניירות פעולות של מוקדם וביצוע סדייםהמו הגופים בחשבונות
 לשעבר העובד נהג, האמור את בעשותו, האישום כתב פי על. המוסדיים הגופים חשבונות פני על יותר גבוהים מכירה

 ניצל, שקיבל שוחדה ותמורת ציבור כעובד בתפקידו הקשורה פעולה בעד שוחד לקח וכן אמונים והפרת במרמה
 כתב פי על, כן כמו. הנוסף ולנאשם לו אישיים רווחים להפיק מנת על המוסדיים בגופים ומעמדו תפקידו את העובד

 במרמה וקיבלו, ערך ניירות שערי 59-כ של תנודותיהם על תרמית בדרכי השפיעה הנאשמים של פעולותיהם האישום
לאור העובדה שהחברה אינה צד להליכים ו/או לאישומים,  .ח"יון שמיל 11.5- כ של בסך רווחים מחמירות בנסיבות

לא ניתן להעריך אם האישומים יסתיימו בהרשעה ולא ניתן להעריך אם ואלו השלכות יהיו לכתב האישום או 
  הרשעה בו, אם תהיה, על החברה.

  

  סיכום נתוני תביעות משפטיות      .ד
  

קשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות, תובענות שאושרו להלן טבלה מסכמת של הסכומים הנתבעים במסגרת ב
, כפי שצוינו על ידי התובעים בכתבי הטענות אשר הוגשו הכתביעה ייצוגית ותביעות מהותיות אחרות כנגד החבר

מטעמם. מובהר כי הסכום הנתבע אינו מהווה בהכרח כימות של סכום החשיפה המוערכת על ידי החברה , שכן המדובר 
ות מטעם התובעים אשר דינן להתברר במסגרת ההליך המשפטי. עוד מובהר כי הטבלה להלן אינה כוללת בהערכ

 הליכים שהסתיימו.

 
    סוג

 כמות תביעות
הסכום הנתבע   

 )1( באלפי ש"ח

 -   -   תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית    

     חברהצוין סכום המתייחס ל    
ת ולא יוחס סכום התביעה מתייחסת למספר חברו    

   חברהספציפי ל
  

 

               לא צוין סכום התביעה    
 48,000   1  בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות    

       חברהצוין סכום המתייחס ל    

התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום     
  חברהספציפי ל

1 
  

48,000 

      לא צוין סכום התביעה    
      מהותית אחרת התביע    
        

  5,300   1  חברהצוין סכום המתייחס ל

  כל הסכומים באלפי ש"ח ובקירוב, למועד הגשת הבקשות או התובענות לפי העניין.    )1(

בגין התובענה הייצוגית ותביעה מהותית נוספת אחרת, שהוגשו נגד החברה  לא נרשמה הפרשה    )2(
  כמפורט בטבלה המסכמת לעיל.
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  (המשך) התחייבויות תלויות - 22 אורב

  

  אחרים: והליכים הליכים משפטיים נוספים    .ה
  

  להלן מתוארים הליכים משפטיים נוספים ואחרים המתנהלים כנגד החברה :
  

מוגשות, מעת לעת, תלונות, לרבות תלונות למפקח על הביטוח חברה ן/אן קרנות הפנסיה שבניהולה כנגד ה   )1(
ו/או הדין. תלונות אלו מטופלות באופן שוטף על ידי אגפי  תקנוני הקופות ל פי ביחס לזכויות עמיתים ע

. הכרעות הממונה בתלונות אלו, אם וככל שניתנה בהן הכרעה, ניתנות לעיתים, חברהתלונות הציבור ב
. לפני הוצאת נוסח סופי של הכרעות, עמיתיםובשנים האחרונות אף יותר כהכרעות רוחביות ביחס לקבוצת 

עורך הממונה, מעת לעת, לרבות בעקבות תלונות עמיתים, , כן ציא הממונה בדרך כלל טיוטת הכרעה.מו
ו/או בקשות לקבלת נתונים, בהן בין היתר, מתקבלות דרישות  חברה ביקורות מטעמו בגופים המוסדיים ב

 ם בעבר, לרבות במוצרים השוני חברהלהכנסת שינויים במוצרים השונים, ו/או מתן הנחיות ביחס לטיפול ה

 
מתן הנחיות לביצוע החזרים , לרבות הנחיות לתיקון ו/או ביצוע פעולות שונות. בהתאם לממצאי ביקורות 
ו/או נתונים המועברים, מטיל הממונה עיצומים כספיים בהתאם לחוק סמכויות האכיפה, וזאת בהמשך 

  כוונה להטיל את העיצום הכספי. להודעה על כוונה להטיל עיצום כספי וניתנת הזדמנות לטעון כנגד ה
  

עקרונית לעניין פיצוי בשל איחור בפדיון כספים  או בשל איחור   פרסם הממונה הכרעה 2011בחודש מרץ    )2(
בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולים המנוהלים על ידי אותה חברה מנהלת. במסגרתה הבהיר 

- מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), התשכ"ד הממונה את הפרשנות שלו להוראות מתוך תקנות
 - ומתוך תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח  1964
לעניין האופן שבו יש לפצות עמיתים בגין עיכוב בפדיון כספים, העברת כספים בין קופות גמל והעברת  2008

ם המנוהלים על ידי אותה קופה, לפי העניין. על פי המפורט בהכרעה על חברה מנהלת כספים בין מסלולי
) במהלך מה שהוגדר "תקופת המשבר" 1לבחון באופן יזום אם כל הפדיונות וההעברות, לפי העניין, שבוצעו (

של ) בקשות 2) שלא באמצעות הבנקים כגופים מתפעלים או (2008בדצמבר  31ועד ליום  2008ביוני  1(
עמיתים שפנו עד למועד מתן ההכרעה לחברה בתלונה על איחור בביצוע בקשתם,  בוצעו בהתאם להנחיות 

שלא בהתאם להנחיות האוצר בהכרעה, יש להשיב כספים ששולמו  האוצר בהכרעה. ככל שבוצעו תשלומים
עד לתשלום ו/או הועברו ו/או התקבלו באיחור בהתאם לעקרונות ההכרעה בצירוף הפרשי הצמדה כדין 

בפועל, להעביר את פרטי ההשבות שבוצעו למפקח על פי פורמט שנקבע, לשלוח מכתב לעמיתים המסביר את 
הכרעת האוצר ולהעביר דוח ביקורת של המבקר הפנימי אודות התהליך שננקט בחברה ופירוט של הסכומים 

ה לישום הוראות כאמור. החברה פעל שהועברו לקופות המקבלות כתוצאה מבדיקת החברה המנהלת
ההכרעה ונותרו מספר מקרים השנויים במחלוקת בין החברה המנהלת לבין חברות מנהלות אחרות בגין ניוד 
יוצא ונכנס. לבקשת הממונה העבירה אליו החברה, פרטים ונתונים באשר למקרים השנויים במחלוקת 

 כאמור לעיל.
  

על פי  העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת. פרסם המפקח הכרעה עקרונית בנושא 2013בחודש אוגוסט    )3(
בינואר  1ההכרעה נדרשות חברות מנהלות לבדוק את כל החשבונות בהם הועלו דמי ניהול בתקופה שמיום 

ולהשיב לכל עמית שנגבו ממנו דמי ניהול בתקופה זו (ושלא חל לגביו אחד  2009בדצמבר  31ועד  2006
ב לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול 53בהתאם לתקנה הסייגים הנזכרים בטיוטת ההכרעה) שלא 

את הכספים שנגבו ), 2012בדצמבר,  31("ההוראה") (שהייתה בתוקף עד ליום  1964- קופת גמל), התשכ"ד
ממנו ביתר. הסכומים העומדים לזכות עמית על פי הכרעה זו יישאו ריבית שנתית בשיעור הריבית השיקלית 

, המפורסמת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, הממוצעת בתקופת ההשבה

החל ממועד שבו נגבו דמי ניהול ביתר ועד למועד ביצוע התשלום לפי  )5.1%- (בשיעור של כ 1961- התשכ"א
נקבעו בהכרעה מקרים בהם יינתן פטור מבדיקה פרטנית ומהשבת כספים ומקרים בהם יינתן  ,ההכרעה. כן

מהשבת כספים. עוד נקבעו בהכרעה הנחיות כלליות לביצוע השבה הכוללות הנחיות לחברה המנהלת פטור 
להכין תכנית עבודה מפורטת ליישום הנחיות ההשבה; לבדוק ולתעד בכמה מקרים הועלו דמי ניהול 
לעמיתים שלא כדין במהלך תקופת ההשבה וכן לפרט על כמה מקרים חלים הסייגים שנקבעו בהכרעה; 

במועד ביצוע  ועד ביצוע ההשבה, החברה המנהלת תשלח מכתב לעמיתים שנמצאו זכאים להחזר כספים;במ
חודשים לפחות, הודעה בדבר  3ההשבה החברה המנהלת תפרסם באופן בולט באתר האינטרנט שלה, למשך 

ות לצורך הוראות ההכרעה, אפשרות לזכאות להשבת דמי ניהול שנגבו ביתר שלא כדין, ופרטי פניה והתקשר
 פי על ההשבה לביצוע המועדים לדחיית הוראה המפקח פרסם 2014, בדצמבר 18 ביום בירור זכאות זו.

 לסוף הפנים מבקר של הדיווח מועד נדחה כן. 2015, בינואר 1 - ל במקום 2015 באוגוסט 31 ליום ההכרעה
 הערכת לפי בספרים ההפרש ביצעה החברה .ההכרעה הוראות ביישום החלה המנהלת החברה. 2016 שנת

 .הנהלה
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  (המשך) התחייבויות תלויות - 22 באור

קיימת חשיפה כללית אשר לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה, הנובעת, בין היתר, ממורכבותם של השירותים    )4(
. מורכבות הסדרים אלו צופנת בחובה, בין היתר, פוטנציאל לטענות עמיתיההניתנים על ידי הקבוצה ל

הנוגעות לשורה ארוכה  בין הקבוצה לבין הצדדים השלישיים לחוזי הביטוח רות עקב פערי מידעפרשנות ואח
חשיפה זו באה לידי ביטוי בעיקר בתחומי החיסכון הפנסיוני והביטוח  של תנאים מסחריים ורגולטורים.

נוהלות על ארוך טווח, לרבות ביטוח בריאות, בהם פועלת הקבוצה. בתחומים אלו המדובר בפוליסות אשר מ
פני שנים בהן מתרחשים שינויים במדיניות, ברגולציה ובמגמות הדין, לרבות בפסיקת בתי המשפט. שינויים 
אלו מיושמים על ידי מערכות מיכוניות העוברות שינויים והתאמות באופן תדיר. מורכבות שינויים אלו 

ת. קבלת פרשנות חדשה לאמור והחלת השינויים לגבי מספר רב של שנים, יוצר חשיפה תפעולית מוגבר
בפוליסות ביטוח ובמוצרים פנסיונים ארוכי טווח יש לעיתים בכדי להשפיע על הרווחיות העתידית של 
הקבוצה בגין התיק הקיים, זאת בנוסף לחשיפה הגלומה בדרישות לפיצוי ללקוחות בגין פעילות העבר. לא 

הנובעת מטענות אלו ואחרות בקשר עם  ת החשיפהוא שיועלו בתחום זה את סוגי הטענות ניתן לצפות מראש
 המועלות, בין היתר, באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות. חוזה הביטוח

  

מוצרי החיסכון ארוך הטווח מאופיינים באורך חיים ממושך ובמורכבות גבוהה, במיוחד לאור ההסדרים    )5(
והן בתחום המיסוי, שיוך ההפקדות, ניהול ההשקעות,  התחיקתיים השונים הן בתחום ניהול המוצרים

, תשלומי ההפקדות שלו ועוד. במסגרת שינויים ברגולציה ובמגמות בדין, עמיתמעמדו התעסוקתי של ה
גופים מוסדיים "טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים  2011-9-10חוזר מס'  2011פורסם בחודש דצמבר 

  .2012-9-16ס' המוסדיים" חוזר זה הוחלף בחוזר מ
  

נתונים המפורטים בממשק  -לזכויות עמיתים החוזר קובע את הפעולות שעל הגוף המוסדי לבצע ביחס 
" (חוזר גופים מוסדיים בשוק החיסכון הפנסיוניונתונים חוזר מבנה אחיד להעברת מידע "האחזקות במסגרת 

כדי להבטיח שרישום  ויות לעמיתים ם המקנים זכנתוניה, ומחייב את הגוף המוסדי לטייב את )2014-9-13
. לגבי עמיתים זכויות העמיתים במערכות המידע יהיה מהימן, שלם, זמין וניתן לאיחזור ככל שניתן

, כאשר לגבי קופות גמל שאינן 1997יש לטייב את הנתונים לפחות החל משנת  1997שהצטרפו לפני שנת 
נתוני הפקדות, העברות ומשיכות, אשר בוצעו לכל קופות ביטוח או קופות גמל משלמות לקצבה, יטוייבו 

 31ואילך. החוזר כולל הוראות מדורגות ליישום הוראותיו בתקופה שבין  2005בינואר,  1הפחות החל מיום 
  .2016ביוני,  30 - 2012בדצמבר, 

  
 הגופים המוסדיים בקבוצה לומדים ומטפלים באופן שוטף בטיוב זכויות עמיתים, בכל הקשור לניהול

המוצרים בגופים המוסדיים, בהתאם לפערים המתגלים מעת לעת. הגופים המוסדיים השלימו את סקר 
הפערים הנדרש לפי החוזר והוחל בטיוב על פי תכנית עבודה מאושרת. הגופים המוסדיים אינם יכולים 

ם גם ביחס להעריך ולכמת בשלב זה את היקפם ועלויותיהם של הליכי הטיפול והטיוב האמורים והשלכותיה
לפעילות בעבר. הגופים המוסדיים ביצעו הפרשות מסוימות בהתאם לצורך. בשלב זה לא ניתן להעריך באופן 

  טיוב נתוני זכויות העמיתים הנדרשים במסגרת החוזר. מלא באם נדרשות הפרשות נוספות בקשר עם תהליכי
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  שיפוי וביטוח נושאי משרה ודירקטורים - 23 אורב
  

אישרה האסיפה הכללית של החברה, תיקון בתקנון החברה לצורך הוראות השיפוי הנוגעות, בין  2012במרץ,  25ביום     .א
היתר, לאכיפה המנהלית (ובהן הוראות הנוגעות לביטוח ושיפוי המותר בקשר עם חבויות מסוימות על פי חוק ייעול אכיפה 

הון (תיקוני ולפי חוק הגברת האכיפה בשוק ה 2011-, תשע"אהליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה)
  .)2011- חקיקה),התשע"א

  
אישרה האסיפה הכללית תיקון נוסף לתקנון החברה ובו הבהרה כי הוראות השיפוי בתקנון לנושאי  2012במאי,  1ביום 

ס לעמידה בהון העצמי ה (ג) לתקנות מס הכנסה בדבר ההגבלה ביח41משרה בחברה מוגבל בהתאם להוראות של סעיף 
באופן שלא יפחת מהאמור בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של 

אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור  2012באוקטובר  24בהתאם, ביום  .2012 -קופות גמל או קרן פנסיה), התשע"ב 
  , הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לנושאי המשרה בחברה. 2012באוקטובר  23ועדת הביקורת של החברה מיום 

נושאי משרה בחברה אשר הינם נושאי משרה בחברת האם, מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או בחברת האם שלה, מגדל 
טוח אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (ובהם יו"ר דירקטוריון החברה, מנכ"ל מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל אחזקות בי

), קיבלו כתב שיפוי מחברת האם הראשית ביותר בה הם : מגדל בטוח ומגדל אחזקות בהתאמהופיננסים בע"מ (להלן
לו, לא קיבלו כתב שיפוי מכהנים וזאת עבור כל עיסוקיהם בקבוצת מגדל, לרבות כהונתם בחברה. לפיכך, נושאי משרה א

  חברה אשר אינם מכהנים במי מחברות האם. טרם נמסרו כתבי שיפוי מתוקנים לנושאי משרה במהחברה. 
  

התחייבות לשיפוי מראש בגין חבות שהוטלה על נושא המשרה  נוסח כתב השיפוי המתוקן שאושר כולל , בין היתר,
לתשלום לנפגעים מן ההפרה בהליך מנהלי וכן הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, 

ויות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, הכל בהתאם לכניסתו לתוקף של חוק האכיפה לרבות הוצאות התדיינ
ובהתאם לחוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), תשע"א  1968 - המנהלית ותיקונו של חוק ניירות ערך, תשכ"ח

החברה נותנת הונה העצמי של מ 25% - לא יעלה על סכום מצטבר השווה ל; כן נקבע שהשיפוי לנושאי המשרה 2011 - 
השיפוי ובכל מקרה לא יינתן שיפוי אשר לאחריו החברה נותנת השיפוי  לא תעמוד בהוראות הדין ביחס להון העצמי 

כמו כן, לאור ההתפתחויות שחלו בסביבה העסקית בה פועלת החברה וברגולציה החלה עליה, עודכנה בכתב הנדרש. 
השיפוי המעודכנים יחולו בכפוף  יהוראות כתב .אית החברה לתת התחייבויות לשיפויהשיפוי רשימת האירועים בגינם רש

 להוראות כל דין, גם ביחס לפעולות שנעשו עובר לתיקונם.
כתבי השיפוי המעודכנים יחליפו, לכל דבר וענין את כל כתבי השיפוי הכללים הקודמים שקיבל, ככל שקיבל, נושא משרה 

   . הבת שלהאיזו מחברות זקות או מגדל אחעל ידי בחברה בעבר 
  

קיבלו  בעבר נושאי  2008בינואר  14מיום ו 2007במרץ  29, מיום 2005באוקטובר  9על פי החלטות האסיפה הכללית מיום    .ב
בקשר עם כתבי שיפוי אחזקות ומגדל ביטוח  מסרו בעבר לנושאי משרה בהן מגדל  המשרה בחברה התחייבות לשיפוי.

ה משרה בחברכהונתם כנושאי משרה בחברה. נושאי לזקות ו/או מגדל ביטוח, בהתאמה, וכן  בקשר כהונתם במגדל אח
  המועסקים במסגרת העסקה משותפת בחברה ובמגדל ביטוח ו/או מגדל אחזקות, נמנים על מקבלי כתב שיפוי זה. 

בהיקף, בנסיבות ובסייגים  הביטוח ו/או מגדל אחזקות, בהתאמה, את נושאי המשר גדלמתשפה כתבי שיפוי אלו,  פיל
 שיעשו בתוקף היותם נושאי שפורטו בכתב השיפוי שפורטו בכתבי השיפוי, בגין חבות כספית שתוטל עליהם בשל פעולות 

בגין הוצאות עקב חקירה או הליך שהתנהל נגד נושא משרה בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה כולל החזר השיפוי  משרה.
לא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או או הליך, ואשר הסתיים ל

שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך הפלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת 
מגדל אחזקות ה (מהונה העצמי של החבר 25%- סכום השווה להינה תקרת סכום השיפוי בכתב השיפוי  .מחשבה פלילית

לכל ) לפי הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים האחרונים שלפני מתן השיפוי בפועל וזאת או מגדל ביטוח, לפי הענין
בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת הביטוח, אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד למקרה בודד ובמצטבר. כתב השיפוי הינו 

  .קות או מגדל ביטוח, לפי הענייןמגדל אחזאם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה 
  

נושאי משרה שכיהנו בחברה בעבר, טרם רכישת השליטה בה ע"י מגדל חברה לביטוח בע"מ, מחזיקים כתב שיפוי בנוסף,     .ג
. במועד זה אישרה האספה הכללית של החברה מתן התחייבות 2004באוגוסט,  31על פי אישור האסיפה הכללית מיום 

משרה ודירקטורים המכהנים בחברה ולנושאי משרה ודירקטורים אשר כיהנו בחברה בעבר קודם מראש לשיפוי נושאי 
 בכפוף לכל דין. ו לשיפוי, באמצעות הסכם שיפוי זולמתן התחייבות 

  

לתקופת ביטוח    חידוש פוליסות ביטוח אחריות מקצועיתאישר את  2014בדצמבר  24דירקטוריון החברה שהתכנס ביום     .ד
את חידוש פוליסות אישר  2015במרס  22. דירקטוריון החברה שהתכנס ביום 31.05.2016ועד ליום  01.01.2015 החל מיום

אחריות נושאי משרה ודירקטורים וביטוח נאמנות ופשעי מחשב (במסגרת הפוליסות של קבוצת מגדל), לתקופת ביטוח 
טרם  31.01.2015ועד ליום  2014הוארכו מתום שנת (תקופת פוליסות אלו  30.06.2016ועד ליום  01.02.2015החל מיום 

  .חידושם כאמור לעיל)
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  הענקת כתבי אופציה של החברה האם לעובדים בכירים בחברה - 24 באור

  הוצאה שהוכרה בספרים       .א

  ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מעובדים מוצגת בטבלה שלהלן: 
  

  בדצמבר 31 לשנה שהסתימה ביום    
    2014   2013   2012 

  ש"חאלפי     

  253   -    -     מסולקים במזומן -  בגין הענקת כתבי אופציה של החברה האם

  448   27   9    מענקים הוניים -  בגין הענקת כתבי אופציה של החברה האם

    9   27   701  
  

לא  2012עד  2010. במהלך השנים עסקאות תשלום מבוסס המניות שהוענקו על ידי החברה לעובדיה מתוארות להלן
  .בות לעובדיםבוצעו שינויים או ביטולים בתוכניות ההט

  תוכניות תשלומים מבוססי מניותפרטים נוספים בדבר     .ב
  

  
  

  תוכנית  תוכנית              
             2010 2009  

                    
                

                       :מספר האופציות שהוקצו למנכ"ל
                      

  60,375    134,898                נכ"ללמ
                      

האחרים  מספר האופציות שהוקצו לעובדים
  432,688    496,111                שנכללו בתוכנית

                 
  493,063    631,009                סך האופציות שהוקצו

                      
  -     66,924                יתרת האופציות שטרם מומשו לתאריך המאזן

               
  1  1                ) 3( המרה יחס

             
  5.29  0.01                )4( 31.12.14 -מתואם ל מחיר מימוש 

             

  8/2009  8/2010                מועד ההענקה

             
  1/2012   1/2013                                          *)  מועד ההבשלה

             
  12/2014  -                 *)   מועד הפקיעה

                    
                    **) ההענקה  מועדאלפי ש"ח) לשווי הוגן (ב

                    
  116  294                למנכ"ל 

                    
  לעובדים האחרים שנכללו 

   בתוכנית
              1,080  830  

  

רות  הנתונים המוצגים להלן מתייחסים לנושאי המשרה המקבלים שכר מהחברה (במישרין או באמצעות חב  - 
  לשיעורי העסקתם בה. בקבוצה), ובהתאם

  
שנים, פרט לאופציות שהבשלתן תלויה בתוצאות  3הבשלת כתב האופציות הינה תקופת  2010על פי תוכנית   )*

  שנים. 6שתקופת הבשלתן החברה לעומת מתחרים עיקריים 
ש מעבר לתקופת ההבשלה האופציות יומרו למניות בתום תקופת ההבשלה. בהתאם לכך, לא קיימת תקופת מימו  

  .) להלן)2(ראה סעיף (

לפקדות מס  102ציות שהוענקו בתוכניות שפורטו לעיל הופקדו בידי נאמן במסלול ההוני לפי סעיף כל האופ  **)
  הכנסה.
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  הענקת כתבי אופציה של החברה האם לעובדים בכירים בחברה (המשך) - 24באור 

 (המשך) סי מניותתוכניות תשלומים מבוספרטים נוספים בדבר   .ב

אישר דירקטוריון חברת האם תכנית תשלום מבוסס מניות לנושאי משרה ולמנהלים  2009באוגוסט,  17ביום    .1
 בקבוצה.

אופציות שאינן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב המקנות  11,827,500התוכנית כללה הקצאה של 
  ש"ח ע.נ. 0.01מניות רגילות בנות  11,827,500עד למשתתף המחזיק בהן זכות לקבלה בדרך הקצאה של 

 31בתאריך  ש הסתיימהותקופת המימו 2011בדצמבר,  31הסתיימה בתאריך  2009תקופת ההבשלה של תכנית 
  .2014בדצמבר, 

לנושאי משרה ומנהלים טווח  תוכנית תגמול ארוכתחברת האם  אישר דירקטוריון 2010באוגוסט,  24ביום    .2
"כתבי  –כתבי זכאות (להלן  15,413,343עד במזומן וכן הקצאה פרטית של  ת כוללת מענקיםהתכניבקבוצה. 
למשתתף תל אביב בע"מ, המקנים שומים למסחר בבורסה לניירות ערך בר אינם/"אופציות"), ש הזכאות"

של חברת ע.נ  ש"ח 0.01מניות רגילות, בנות  15,413,343בדרך של הקצאה של עד  המחזיק בהם את הזכות לקבל
קצינה בשני שלבים בהתקיים השלבים להקצאתן כמפורט להלן ובתמורה לתשלום ערכן הנקוב. ו, אשר תהאם

  כתבי זכאות. 15,364,287 הקצתה חברת האם בפועל,

הינה לתקופה של שש שנים וכוללת שני שלבים עוקבים הנמשכים שלוש  2010ך הטווח לשנת התגמול ארותוכנית 
בשונה מתוכניות התגמול הקודמות, מחיר המניה במועד ההענקה " ). 2"שלב - ו "1"שלב  –שנים כל אחד (להלן 

סתיים שה 1בתום שלב ) אינו משפיע על שווי ההטבה. 1השנים הראשונות (עד תום שלב  3והשינוי בו במהלך 
מענק " - שיות (להלןקוב במספר משכורות חודכל משתתף זכאי למענק, הנ היה 2012בדצמבר,  31בתאריך 

חושב  1"). גובהו של מענק שלב 1"מענק שלב (שולם לו בהתאם לעמידה ביעדים כמפורט להלן המטרה"), אשר מ
חברה עד לאותו , והמשך העסקה בקבע בהתאם לעמידה בשני יעדים: עמידה ביעדי רווח ("רכיב הרווחיות")ונ

שולם חלקו במניות וחלקו במזומן יות הרווחשולם כולו במניות ורכיב ההתמדה מועד ("רכיב ההתמדה"). רכיב 
הומרו כתבי  2013באפריל,  22ובהתאם לבחירת העובדים, ביום  1בגין סיום שלב  .ניצעיםהבחירת בהתאם ל

ערך נקוב אשר הופקדו בנאמנות עד לתום שלב  ש"ח 0.01מניות בעלות  1,810,733זכויות לרכישת מניות והוקצו 
  .1י שווי המניה בבורסה בתום שלב . כמות המניות שהונפקה חושבה לפ2

מניות בגין רכיב  1, משתתף אשר הוקצו לו בתום שלב 2015בדצמבר,  31המסתיים בתאריך  2בתום שלב 
למעט תשלום לום נוסף (ללא תש ")2("מניות שלב  האם הרווחיות יהיה זכאי להקצאת מניות נוספות של החברה

ה, ותלבוצה ביחס לארבע קבוצות נוספות מתחום פעיה של הקדירוגשמספרן יקבע על בסיס  הנקוב) זניח של ערכן
  בהתאם לפרמטרים שנקבעו בתוכנית. 

מחיר המימוש של כל אופציה נקבע כסך מכפלת יחס ההמרה שיקבע, במחיר המימוש הבסיסי,  2009בתוכנית    .3
נקבעו בתוכנית בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן והתאמה לחלוקת דיבידנד בהתאם לכללים ש

  ש"ח למניה. 0.01נקבע מחיר המימוש של כל אופציה בתמורה לערכה הנקוב בסך של  2010האופציות. בתוכנית 

שנים (בשנת  1.00הינו  2014בדצמבר,  31אורח החיים החוזי של האופציות ליום  ע המשוקלל של יתרתוצהממ   .4
שנים בכל  נע בין שנה לבין ארבע ם החזוי של התוכניותהחיי ). אורךשנים 2.59 -  2012שנים, בשנת  - 1.2 - 2013

 אחת משלוש השנים המוצגות לעיל.

 5.34 -  5.55עומד על  2014הניתנות למימוש למניות בשנת  2009טווח מחירי המימוש של האופציות בגין תכנית    .5
ציה). מחיר המימוש של ש"ח לאופ 5.97 -  5.66 -  2012ש"ח לאופציה, בשנת  5.65 -  5.55עומד על  2013(בשנת 

 ש"ח. 0.01הינו  2014הניתנים למימוש למניות בשנת  2010כתבי הזכאות בגין תכנית 

 מדידת השווי ההוגן של האופציות למניות המסולקות במכשירים הוניים   .ג

השתמשה החברה במודל הבינומי למדידת השווי ההוגן של האופציות למניות המסולקות  2009ת בתוכני
חדשה שהתוותה החברה, למהותה הכלכלית הנגזרת ממדיניות , בהתאם 2010הוניים. בתוכנית במכשיריה ה

שר חלקה מסולקת במכשיריה ת למדידת השווי ההוגן של ההטבה אהשתמשה החברה במודל לתמחור מניו
  ובדי החברה. ההוניים. המדידה מתבצעת ביום הענקת האופציות לע
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  של החברה האם לעובדים בכירים בחברה (המשך)הענקת כתבי אופציה  - 24באור 
  
  

  להלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של ההטבה שניתנה לעובדי החברה:
  

                
  תוכנית
2010    

  תוכנית
2009  

 1.33   3.69             תשואת הדיבידנד בגין המניה (%)

 33.78   -              תנודתיות צפויה במחירי המניה (%)

 33.78   -              תנודתיות היסטורית של מחירי המניה (%)

 1.49   2.99             שיעור ריבית חסרת סיכון (%)
  5.74    0.01                מחיר מימוש (ש"ח) 

  6    3-6                אורך חיי האופציות (שנים)

 5.91   6.98             מחיר המניה במועד ההענקה (ש''ח)

של מחיר המניה משקפת את ההנחה שהתנודתיות ההיסטורית של מחיר המניה מהווה  התנודתיות הצפויה      )1(
  אינדיקציה טובה למגמה הצפויה בעתיד. 

) 2מחיר המניה במועד ההענקה כלל אינו משמש לקביעות שווי ההטבה כאמור בסעיף ב( 2010בהתאם לתוכנית  )2(
 .לעיל

  

  כספים במעבר - 25באור 
  

מופקדים בחשבון מעבר  , ניודים או החזריםחברה עבור הפקדות שוטפותהמתקבלים ב כספי עמיתי קופות הגמלחלק מ
המנוהל בנאמנות על ידי החברה עבור עמיתי קופות הגמל. עם קליטת הכספים במערכת זכויות העמיתים, מועברים 

ם על פי תאריך באופן שהעמיתים מזוכים בחשבונותיה בר לתוכניות העמיתים בקופות הגמלסכומים אלה מחשבון המע
סכום  2013בדצמבר  31( ש"חליון ימ 3-יתרת הכספים בחשבון המעבר הינה בסך כ 2014דצמבר ב 31ון ליום הערך. נכ

). חשבונות המעבר כאמור, אינם מופיעים בדוחות הכספיים של החברה מאחר והכספים שהופקדו בהם שייכים זהה
  לקופות הגמל ולא לחברה. 

  
   ר תאריך המאזןארועים לאח - 26באור 

  
 בהסכם התקשרות החברהחברת האם ודירקטוריון  ןדירקטוריו אישר, 2014בפברואר,  17ביום  לאחר תאריך הדיווח,

באותו יום נחתם ההסכם שיהיה בתוקף  עד  )."ההסכם(להלן: " הסתדרותה לבין ומגדל מקפת ביטוח מגדל בין קיבוצי
  שקט תעשייתי הדדי לגבי העניינים והנושאים שהוסדרו בהסכם. כאשר בתקופה זו ישמר  2017לדצמבר  31ליום 

 ממועד החלבחברה  לעבודה עובדים שיתקבלו ,ההסכם חתימת במועד בה המועסקים החברה עובדי על חל ההסכם

 בתפקידים המשמשים עובדים על ל וכן"ל, סמנכ"למנכ ל, משנה"מנכ בדרג של עובדים על חל ואיננו ההסכם חתימת
   רטו בהסכם.ופו שזוהו

  
 להלן עיקרי הוראות ההסכם:

 
ההסכם מסדיר הוראות לעניין קבלת עובדים, תקופת ניסיון, הענקת קביעות והוראות נוספות הנוגעות לאיוש משרות    .א

ץ וניוד עובדים. ההסכם מסדיר קליטת עובדים בתחומים מסוימים שכיום מועסקים באמצעות קבלנים ומיקור חו
תוך תקופה שנקבעה בהסכם (עובדי ניקיון יום, עובדי מודיעין יום, עובדי תחזוקה  החברה בהעסקה ישירה על ידי

 מסוימים, סריקת תפעול חסכון ארוך טווח). 
 פרויקטים במגדל וביצוע הטכנולוגיות בחטיבת חוץ מיקור שירותי צמצום לעניין הסדרים בהסכם נקבעו כן

 חוץ). מיקור/בלניםאחרים (ק העסקה דפוסי באמצעות במגדל מסוימים

ההסכם כולל הוראות בנושאים הבאים: הסדרת שבוע העבודה ושעות העבודה במגדל ביטוח, לרבות הסדרים בעניין    .ב
שעות נוספות ושעות נוספות גלובאליות, ימי מחלה והיעדרויות אחרות וכו', סדרי עבודה, נהלים וכללי התנהגות 

 עה מוקדמת. לרבות ועדת משמעת, פיטורין, התפטרות והוד

ההסכם כולל הוראות לעניין שיתוף הפעולה עם נציגות העובדים, התנאים שיוענקו לוועד העובדים אשר יכהנו      .ג
בתפקידם בנוסף לעבודתם כעובדי מגדל ביטוח, לרבות דמי החבר ודמי הטיפול שיגבו ממשכורת העובדים. כמו כן 

 אלפי ש"ח לכל שנה.  400 - בסך של כ 2015-2017נקבע, כי מגדל תשתתף בתקציב ועד העובדים לשנים 

 ברוטו לחודש.  ש"ח 5,300סך של  1.1.2015החל מיום  במגדל יהיה םשכר המינימו   .ד

תשלם מגדל תוספת שכר לעובדים הקבועים עליהם חל ההסכם והמועסקים במגדל   2015-2017בכל אחת מהשנים    .ה
חודש במועד תשלום תוספת  18(עובד שהשלים  10.5% - במועד התשלום, בשיעור מצטבר לכל תקופת ההסכם של כ

השכר יהיה זכאי אף הוא להיכלל במסגרת זו). אופן חלוקת התוספת במהלך שנות ההסכם תוסכם בין הצדדים, 
 לכל שנה מהשנים דלעיל.  3.5%קרי  - ובמקרה שלא יגיעו להסכמה, תחולק תוספת השכר באופן שווה 



 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים
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כתלות  והחברה יהיה בהתאם ובכפוף למדיניות התגמול ולאישור דירקטוריון מגדל ביטוח -מענק שנתי (בונוס)    .ו
על פי מדיניות התגמול, וככל שיוחלט על הענקת מענקים לנושאי המשרה במגדל  והחברה בעמידה ביעדי מגדל ביטוח

, יהיה 100%ענקים, תקציב הבונוס לעובדים הזכאים בשיעור של ביטוח . בכפוף לאמור, וככל שיוחלט על הענקת מ
) בשיעור יחסי  מהאמור 80% -משכורת אחת לעובד ושתי משכורת למנהל ובכל מקרה אחר (ובלבד שלא יהא נמוך מ

 . מיליון ש"ח 30-הינו כ 100%ר. תקציב מהאמו 140%  -אך לא יותר מ

 ). 5.5%(חלקו של העובד בתגמולים יהיה  6% -יועלו להפרשות המעסיק לתגמולים לחסכון הפנסיוני    .ז

יבוטל לגבי עובדים עליהם חל ההסכם, הן ביחס לתקופת עבר  1963 -לחוק פיצוי פיטורין, התשכ"ג  14הסדר לפי סעיף    .ח
והן מכאן ולהבא, והתשלומים השוטפים על תשואתם יבואו על חשבון פיצוי פיטורין ולא במקומם (הסדר זה לא יחול 

 על עובדים המועסקים בתפקיד אנשי מכירות כל עוד הם מועסקים בתפקידם כאמור). 

עובד שפוטר, פרש לגמלאות, או התפטר, יהיה זכאי לשחרור כספי הפיצויים שנצברו לזכותו בקופת הגמל ו/או קופת    .ט
פי החוק, - פיצויים עלפי הדין, אלא אם נשללה זכותו ל-הביטוח, ובנוסף לתשלום השלמת הפיצויים המגיעים לו על

 ובנוגע להתפטרות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת כדין והעברה מסודרת של תפקידו. 

 7.5%לכל עובד קבוע תהיינה הפרשות לקרן השתלמות שתהיינה עד לתקרת ההפרשות המותרת למס וזאת בשיעור של    .י
פרשה מופחתים. נקבעה הוראת מעבר לעניין ע"ח העובד ולעובד. בתקופת ניסיון נקבעו שיעורי ה 2.5% - ע"ח המעביד ו

ההפרשות לעובדים שהחל ממעמד חתימת הסכם זה יועסקו במעמד של עובד קבוע לביצוע ההפרשות הנדרשות ו/או 
 ההשלמות הנדרשות. 

מימון ארוחת  שי לרגל אירועים משפחתיים,בין היתר, תנאי רווחה שונים הכוללים הסדרים בענין נכללו בהסכם    .יא
מוצרים ושירותים שהחברה מציעה, דמי הבראה בתעריף של הסדרים לגבי הנחות מם, בדיקות רפואיות (סקר), צהריי
הלוואות מענקי יובל, בתפקיד,  ונסיעה החזר הוצאות אישיות ימי חופשה, מהתעריף שייקבע בצו ההרחבה,  150%

 בדים. וכו' וכן הסדרים לעניין פעילויות רווחה שיאורגנו לטובת העו לעובדים

ההסכם כולל גם הוראות לעניין התייעלות בתקופת ההסכם שבכוונת מגדל לבצע בתקופת ההסכם, במסגרתו יצומצם    .יב
 עובדים ביחידות השונות, בהתאם להליך היוועצות שהוסדר בהסכם.  240 -היקף העסקה במגדל בכ

 ש"ח 2,000ד פעמי בשיעור של  חתימה חסמוך לאחר חתימת ההסכם ישולם לעובדים שעליהם חל ההסכם מענק    .יג
 לעובד. 

א חל,  הינו להערכת בגין יישום ההסכם ביחס לאוכלוסיית העובדים עליה הו 2015אומדן העלות השנתית לשנת    .יד
מיליון ש"ח הוצאות  1.8-מתוכם כ מלש"ח במגדל ביטוח ובחברה יחד) 52 –ש"ח (מתוך סך של כ מיליון  9.4 -כ החברה

 חד פעמיות. 
, 2016-2017בשנים  )פעמיות (ללא הוצאות חד בתקופת ההסכם צע של העלות השנתית של החברהגידול הממואומדן ה

 מיליון ש"ח לערך.  2.2ביחס לשנה קודמת (מעבר לסכום הנזכר לעיל), הינה של 

היו, בגין מובהר כי האומדן הנ"ל, אינו כולל סכום בונוס לעובדים, אם וככל שיינתן, השפעות אקטואריות, ככל שי   .טו
 חופשה ופיצויים וכן השפעות ככל שיהיו הנובעות מהסדרים לצמצום מיקור חוץ. 

(ראה דיווח   20.1.14במסגרת ההסכמות בין הצדדים, הוסכם על ביטול ההחלטה לפי פקודת ביזיון בית משפט ביום    .טז
 ).2014-01-021082אסמכתא  2014באוקטובר  21מיידי מיום 

כל ההליכים המשפטיים בבית הדין לעבודה ואשר היו תלויים ועומדים ביניהם ללא צו  כמו כן הוסכם על מחיקת
  להוצאות. הסכמות הצדדים בנושא זה כפופות לאישור בית הדין.
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  ם של הקופה ימאפיינים כללי .1

  תאור כללי 1.1

  : מגדל מקפת אישיתהקרןשם 

  שם החברה המנהלת:  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (להלן: "החברה")

  המנהלת בעלי המניות בחברה 1.2

  אחוז בזכויות ההצבעה  מספר המניות  בעל המניות
  100%  2,034  מגדל חברה לביטוח בע"מ

  

  מר שלמה אליהו - הצד השולט הסופי החברה 

  1995ינואר -  מועד הקמת הקרן 1.3

  סוג ומספר אישור קרן הפנסיה באוצר שיש לקרן 1.4

  סוג העמיתים  סוג האישור  קוד הקרן  מס' אישור  שם האפיק
-512237744-00000000000162  162  אפיק כללי

2102-000  
קופת גמל 

  לקצבה
שכירים 
  ועצמאים

אפיק לפי 
  הכשר הלכתי

162  512237744-00000000000162-
2112-000  

קופת גמל 
  לקצבה

שכירים 
  ועצמאים

-512237744-00000000000162  162  אפיק מנייתי
2142-000  

קופת גמל 
  לקצבה

שכירים 
  ועצמאים

אפיק אג"ח 
  ופקדונות

162  512237744-00000000000162-
2144-000  

קופת גמל 
  לקצבה

שכירים 
  ועצמאים

אפיק טווח 
  קצר

162  512237744-00000000000162-
2143-000  

קופת גמל 
  לקצבה

שכירים 
  ועצמאים

זכאים 
  קיימים

162  512237744-00000000000162-
2149-000  

    

פנסיונרים 
  חדשים

162  512237744-00000000000162-
2148-000  

    

      

  .2015בדצמבר  31תוקף האישורים שנתן הממונה כמפורט לעיל הוא ליום 

 .לדוח הכספי של הקרן 1בקרן ומסלולי הביטוח ראה באור לרשימת אפיקי ההשקעה  1.5

  

  המרביים שרשאית הקרן לקבל ומטרתןשיעורי ההפרשות  1.6

קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית הינה קופת גמל משלמת לקצבה כהגדרתה בחוק הפיקוח על 

(להלן: "חוק קופות הגמל") שהיא קרן חדשה  2005- שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

(להלן:  1964 -מקיפה כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד

שכירים או עצמאיים ובלבד  מבוטחיםלהפקדות שוטפות של "). הקרן מיועדת "תקנות מס הכנסה

שלא יעלו על תקרת ההפקדות המותרת הקבועה בתקנות מס הכנסה. כמו כן ניתן להפקיד בקרן 

הפקדות רטרואקטיביות בגין שנת המס שבה הן הופקדו בלבד (במסגרת האמור לא  מקיפה חדשה

א' לחוק הגנת 19מות שנעשות בשל חוב מעסיקים לפי סעיף נכללות הפקדות בגין שנות מס קוד

מטרת ההפקדות בקרן חדשה מקיפה היא לחסכון לצורך קבלת פנסיית ). 1958-השכר, התשי"ח

זקנה בגיל פרישה, ולקבלת פנסיית נכות במקרה של ארוע נכות, טרם הגעת המבוטח לגיל זקנה וכן 

ה של פטירת המבוטח או הפנסיונר לפי הענין והכל לתשלום פנסיה לשאירי מבוטח או פנסיונר במקר

בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הקרן, כפי שהוא מעת לעת, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי 

  החל. 

  

  



  קרן פנסיה חדשה מקיפה  - מגדל מקפת אישית 

  סקירת הנהלה

4 

 

  מאפיינים כלליים של הקופה (המשך)  .1

  ים שרשאית הקרן לקבל ומטרתן (המשך)שיעורי ההפרשות המרבי  1.6

לתקנות מס  19חדשה מקיפה לקבל קבועים בתקנה שיעורי ההפרשות המרביים שרשאית קרן 

  הכנסה, ביחס למבוטח שכיר כדלקמן: 

 ממשכורת המבוטח; 7.5%עד  -בגין תגמולי מעביד - 

 ממשכורת המבוטח; 7%עד  -בגין תגמולי עובד  - 

 ממשכורת העובד. 8.33%עד  - בגין רכיב פיצויי פיטורים  - 

  
תקנות מס הכנסה מגדירות "משכורת" לענין קופ"ג לקצבה כ:"הכנסת עבודה, למעט תשלומים 

  שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד." 
ובלבד ששיעור ההפקדות לא יעלה על 'תקרת ההפקדה החודשית' הקבועה בתקנות מס הכנסה 

  מ'התקרה החודשית של השכר המבוטח'.  20.5% -זה שהיא נכון למועד דוח
תקנות מס הכנסה מגדירות את 'התקרה החודשית של השכר המבוטח': תקרה חודשית לשכר 

המבוטח בקרן חדשה מקיפה בגובה של פעמיים שכר חודשי ממוצע לעובד שכיר (כהגדרתו בתקנות 

  מס הכנסה). וספת השביעית (לתקנותמס הכנסה) ומחושבת על פי הנוסחה שבת

מגבוה  22.83%גין מבוטח עצמאי בקרן החדשה המקיפה שיעור ההפקדות המקסימלי לא יעלה על ב

  מבין שני אלה: 

 ) לפקודת מס הכנסה בשלה הוא משלם לקרן; 2) או (1(2הכנסתו של המבוטח לפי סעיף   )א(

 לפקודת מס הכנסה.  47הכנסתו המזכה כהגדרתה בסעיף   )ב(

  שי לא יעלה על 'תקרת ההפקדה החודשית המוגדרת לעיל. ובלבד שסך כל התשלום החוד

 שינוי במסמכי היסוד של הקרן במהלך תקופת הדוח 1.7

  

  .בדוח התקופתי של החברה 18ראה סעיף 

  

 ניתוח זכויות עמיתי קרן הפנסיה .2
  

   שינוי במספר העמיתים/המבוטחים 2.1

  מספר חשבונות עמיתים  

  לסוף השנה  השנהנסגרו   נפתחו השנה  לתחילת השנה  סוג העמיתים

      

 761,902 31,174 73,152 719,924  שכירים

 37,507 5,820 6,059 37,268  עצמאים

      

 799,409 36,994 79,211 757,192  סה"כ

  
    

  
    

מתוכם חשבונות ביתרה של 
ללא תנועה בשנה  ש"ח 500עד 

  76,915  10,945  10,368  77,492  האחרונה

      

  מסווגים כעצמאים המשלמים בשוטף דמי גמולים. עמיתים עצמאים*) 
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 ניתוח זכויות עמיתי קרן הפנסיה .2
  

  בקרן הפנסיה יתוח זכויות עמיתיםנ 2.2

בדצמבר  31ליום   
2014  

בדצמבר  31ליום 
2013  

      
  407,286  435,805  מספר מבוטחים פעילים

  29,770,090  34,091,702  נטו (באלפי ש"ח) התחייבויות למבוטחים פעיליםסך 
      

  349,906  363,604  מספר מבוטחים לא פעילים
  5,975,990  6,719,730  נטו (באלפי ש"ח) סך התחייבויות למבוטחים לא פעילים

      

  

  
בדצמבר  31ליום 

2014  
בדצמבר  31ליום 

2013  

      מקבלי קצבה:

      פנסיונרים חדשים

  1,681  2,335  ת זקנהבמספר מקבלי קצ

  1,540  1,860  שאירים תבמספר מקבלי קצ

  1,029  1,357  ת נכותבמספר מקבלי קצ

  1,454,754  2,048,029  (באלפי ש"ח) סך התחייבויות לפנסיונרים

      

      זכאים קיימים

  43  41  ת זקנהבמספר מקבלי קצ

  185  181  ת שאיריםבמספר מקבלי קצ

  71  68  ת נכותבמספר מקבלי קצ

  96,734  95,219  (באלפי ש"ח) סך התחייבויות לזכאים קיימים

      

  39.34  39.45  גיל ממוצע למבוטחים פעילים (בשנים)

  5,567  6,127  שכר מבוטח ממוצע למבוטחים פעילים (בש"ח)
  

 מידע אודות דמי ניהול .3
  שיעור דמי הניהול 3.1

 

   לפי שיעור דמי הניהול מספר עמיתים - מבוטחים 

  דמי ניהול מהפקדות  
  2014בדצמבר  31ליום   

  4.5%-6%  3%-4.5%  1.5%-3%  0%-1.5%  דמי ניהול מנכסים

      

0.15%-0%  2,433 957 8,362 351 

0.25%-0.15%  46,053 46,008 12,589 624 

0.4%-0.25%  34,469 49,202 97,205 7,021 

0.5%-0.4%  316,500 1,865 23,817 151,953 
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 (המשך)  מידע אודות דמי ניהול .3
 (המשך)שיעור דמי הניהול   3.1

  

  סך נכסים באלפי ש"ח לפי שיעור דמי הניהול - מבוטחים 

  דמי ניהול מהפקדות  
  2014בדצמבר  31ליום   

  4.5%-6%  3%-4.5%  1.5%-3%  0%-1.5%  דמי ניהול מנכסים

      

0.15%-0%  64,890 98,404 738,995 14,059 

0.25%-0.15%  3,828,921 5,732,243 1,852,720 32,247 

0.4%-0.25%  886,845 5,075,661 8,235,770 454,627 

0.5%-0.4%  5,727,686 207,468 1,079,654 6,781,242 

  

. לפירוט ש"חאלפי   72,190סך ההוצאות הישירות הנגבות מעמיתים בקרן נוסף לדמי הניהול הינו 

  בדוח הכספי לענין הוצאות ישירות. 12ראה באור 

   (פנסיונרים חדשים) קצבת זקנה ימקבל

  2014בדצמבר  31ליום   

  דמי ניהול מנכסים:
מספר מקבלי 

  קצבה
ההתחייבויות סך 

  באלפי ש"ח

      

0%  - 0.15%   -   -  

0.15%  - 0.25%   -   -  

0.25%  - 0.40%   -   -  

0.40%  - 0.50%  2,335  600,559  

      
  יודגש כי מקבלי קצבת זיקנה מקבוצת הזכאים הקיימים אינם משלמים דמי ניהול.

 

  המעסיקים הגדולים בקופהחמשת  3.2

  2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום     

ממוצע בפועל עבור מהפקדות שיעור דמי ניהול 
  חמשת המעסיקים הגדולים (באחוזים)

  
1.86%  

      
שיעור דמי ניהול מנכסים ממוצע בפועל עבור 

  חמשת המעסיקים הגדולים (באחוזים)
  

0.20%  

      
חמשת המעסיקים ר סך היקף נכסים מנוהל עבו

  )הגדולים (באלפי ש"ח
  

3,873,520  

      
המעסיקים שיעור הנכסים המנוהל עבור חמשת 

  הגדולים מתוך סך נכסים נטו (באחוזים)
  

9.02%  

      
עמיתים כולל של חמשת חשבונות מספר 

  המעסיקים הגדולים
  

47,676  

      
שיעור חשבונות עמיתים כולל של חמשת 

סך העמיתים המעסיקים הגדולים מתוך 
  (באחוזים)

  

5.96%  
  *) מתייחס למבוטחים ומפעלים שהיו מבוטחים בקרן נכון לתאריך המאזן
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  ניתוח מדיניות השקעה .4

  מדיניות ההשקעה 4.1

 אפיק כללי  - מגדל מקפת אישית 

כספי הקרן באפיק מושקעים בהתאם להחלטות הנהלת החברה והוראות ההסדר התחיקתי כפי 

רוכשת אחת לחודש אג"ח מיועדות על מנת ששיעור ההשקעה בהם יעמוד על  שהם  מעת לעת. הקרן

  . לא רכשה הקרן אג"ח מסוג זה 30%מיתרת הנכסים. בחודשים בהם שיעור האחזקה עלה על  30%

  

  אפיק לפי הכשר הלכתי -  מגדל מקפת אישית

 שקיבלו לכך ובכפוף בלבד הבאים הנכסים סוגי ההשקעות באפיק זה יבוצעו מביןעפ"י תקנון הקרן 

  :הלכתי הכשר

 ;ל"חו מדינות ושל ישראל מדינת של ח"אג �

 ;אחרים פיננסים ובמוסדות בבנקים ופקדונות ח, הלוואות"אג �

 וכו'; עתידים חוזים ,אופציות :כגון נגזרים �

 מחקות; קרנות/סל סל קרנות תעודות �

 ל;"חו ETFקרנות  �

 .ההכשר בתעודת לעת מעת שיוגדרו כפי אחרים נכסים �

  

  אפיק אג"ח ופקדונות -  מגדל מקפת אישית

מההשקעות, שאינן אג"ח מיועדות, מושקעות  75%עפ"י תקנון הקרן באפיק השקעה זה לפחות 

  . )2011(האפיק הופעל לראשונה בחודש אוגוסט  באג"ח של מדינת ישראל, אג"ח מדורגות ופקדונות.

  אפיק טווח קצר -  אישית מגדל מקפת

לאג"ח של מדינת ישראל  75%אפיק השקעה זה מאופיין בחשיפה של לפחות עפ"י תקנון הקרן, 

ופקדונות אשר התקופה לפדיון לגביהם לא עולה על שנה. (האפיק הופעל לראשונה בחודש אוגוסט 

2011( .  

  אפיק מנייתי -  מגדל מקפת אישית

ם מושקעים מכספי הקרן המנוהלים במסלול זה, שאינ 75%עפ"י תקנון הקרן, באפיק זה לפחות 

  ). 2011באג"ח מיועדות, מושקעים במניות. (האפיק הופעל לראשונה בחודש יולי 
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  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

 שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעות  4.2

  אפיק כללי  -  מגדל מקפת אישית
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

את החלק היחסי של חשיפות חו"ל בתיק על  , ניהול התיק המשיך להגדיל באופן הדרגתי 2014במהלך שנת 

פני החשיפות בישראל תוך שיפור הפיזור הכולל של נכסי ההשקעה. הדברים אמורים הן ביחס להשקעה 

והן ביחס לאג"ח חברות בחו"ל שגדלו במהלך השנה. במקביל לכך, הוקטנה החשיפה    המנייתית בחו"ל

לאג"ח ממשלתית בישראל. חשיפות המטח של הקרן גדלו באופן משמעותי במחצית השנייה של השנה עם 

טוחה הקרן המשיכה להחזיק באשראי סחיר ולא סחיר תוך שימת דגש על ב דגש על החזקת דולר ארה"ב. 

מספקת וניתוח מעמיק של יכולת החזר החוב וכן תוך ניצול היתרון לגודל לצורך השגת תנאים מועדפים 

  בהלוואות כגון בטחונות איכותיים, עמידה באמות מידה פיננסיות וריבית גבוהה ביחס לאלטרנטיבות.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  2013  2014  

)7.66%( 4.31% 3.98%  מזומנים  

 0.19% 10.47% 10.49% מניות סחירות בישראל

 64.06% 3.45% 5.66% מניות סחירות בחו"ל

 25.00% 0.12% 0.15% מניות לא סחירות בישראל

)7.84%( 0.51% 0.47% מניות לא סחירות בחו"ל  

 6.21% 1.61% 1.71% תעודות סל בישראל

 5.98% 15.72% 16.66% תעודות סל בחו"ל

)30.74%( 7.97% 5.52% אג"ח ממשלתי סחיר  

 1.59% 29.54% 30.01% אג"ח ממשלתי לא סחיר

 18.57% 8.67% 10.28% אג"ח קונצרני סחיר

)16.51%( 2.12% 1.77% אג"ח קונצרני לא סחיר  

)11.15%( 5.47% 4.86% קרנות נאמנות סחירות בחו"ל  

)3.27%( 2.75% 2.66% קרנות השקעה  

)15.08%( 4.51% 3.83% פקדונות והלוואות  

)6.31%( 2.22% 2.08% נדל"ן  

)0.13%( אחר  0.56%  -  

 100.00%  100.00%   -  
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  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

 (המשך) שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעות  4.2

   אפיק לפי הכשר הלכתי -  מגדל מקפת אישית

  

  שיעור השינוי  2013  2014  

 156.45% 1.86% 4.77%  מזומנים

)9.61%( 37.04% 33.48% תעודות סל בישראל  

 10.21% 25.26% 27.84% תעודות סל בחו"ל

)46.15%( 6.50% 3.50% אג"ח ממשלתי סחיר  

 1.80% 28.84% 29.36% אג"ח ממשלתי לא סחיר

 -  - 0.95% אג"ח קונצרני סחיר

  )80.00%(  0.50%  0.10% אחר

 100.00%  100.00%   -  

   אפיק מנייתי -  מגדל מקפת אישית

  

  שיעור השינוי  2013  2014  

 82.92% 5.21% 9.53%  מזומנים

)10.93%( 23.06% 20.54%  מניות סחירות בישראל  

 13.04% 0.46% 0.52%  מניות סחירות בחו"ל

 25.88% 5.68% 7.15% סל בישראלתעודות 

)3.55%( 36.06% 34.78%  תעודות סל בחו"ל  

)4.28%( 28.76% 27.53% סחירלא  אג"ח ממשלתי   

  -  0.77% )0.05%( אחר

 100.00%  100.00%   -  

       

   אפיק טווח קצר -  מגדל מקפת אישית

 

  שיעור השינוי  2013  2014  

 63.84% 4.01% 6.57%  מזומנים

)2.40%( 65.45% 63.88% ממשלתי סחיראג"ח   

  )3.24%(  30.54%  29.55% אג"ח ממשלתי לא סחיר

 100.00%  100.00%   -  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  קרן פנסיה חדשה מקיפה  - מגדל מקפת אישית 

  סקירת הנהלה

10 

 

  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

 (המשך) שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעות  4.2

   אפיק אג"ח ופקדונות -  מגדל מקפת אישית

 

  שיעור השינוי  2013  2014  

  5.11%  7.05%  7.41%  מזומנים

)2.08%( 13.00% 12.73% תעודות סל בישראל  

)0.72%( 41.80% 41.50% חיראג"ח ממשלתי ס  

 1.28% 28.89% 29.26% אג"ח ממשלתי לא סחיר

  )3.03%(  9.24%  8.96% אג"ח קונצרני סחיר

  -   -   0.13% אג"ח קונצרני לא סחיר

  )50.00%(  0.02%  0.01%  אחר

 100.00%  100.00%   -  

  

 זכאים קיימים לפנסיה -  מגדל מקפת אישית
  

  

  שיעור השינוי  2013  2014  

 30.49% 3.64% 4.75%  מזומנים

 27.89% 5.88% 7.52% מניות סחירות בישראל

 173.91% 0.23% 0.63% מניות סחירות בחו"ל

 -  -  0.03%  מניות לא סחירות בישראל

)76.56%( 1.28% 0.30% תעודות סל בישראל  

 30.10% 7.64% 9.94% סל בחו"לתעודות 

)50.00%( 0.08% 0.04% אג"ח ממשלתי סחיר  

 1.26% 69.78% 70.66% אג"ח ממשלתי לא סחיר

)65.80%( 8.10% 2.77% אג"ח קונצרני סחיר  

 5.33% 1.69% 1.78% אג"ח קונצרני לא סחיר

 6.76% 1.48% 1.58% פקדונות והלוואות

)100.00%( 0.20% -  אחר  

 100.00%  100.00%   -  
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  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

 (המשך) שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעות  4.2

פנסיונרים חדשים -  מגדל מקפת אישית
  

  

  שיעור השינוי  2013  2014  

  284.07%  1.82%  6.99%  מזומנים

 28.33% 5.86% 7.52% מניות סחירות בישראל

 276.74% 0.43% 1.62% מניות סחירות בחו"ל

 33.33% 0.06% 0.08% מניות לא סחירות בישראל

 3.57% 0.28% 0.29% מניות לא סחירות בחו"ל

)16.91%( 4.73% 3.93% תעודות סל בישראל  

 12.48% 6.97% 7.84% תעודות סל בחו"ל

)17.48%( 36.73% 30.31% אג"ח ממשלתי סחיר  

 0.13% 29.82% 29.86% אג"ח ממשלתי לא סחיר

)15.03%( 10.58% 8.99% קונצרני סחיראג"ח   

)3.39%( 0.59% 0.57% אג"ח קונצרני לא סחיר  

 88.64% 0.44% 0.83% קרנות נאמנות סחירות בחו"ל

 0.00% 0.93% 0.93% פקדונות והלוואות

)12.28%( 0.57% 0.50% נדל"ן  

  -   0.19%  )0.26%( אחר

 100.00%  100.00%   -  
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  מדיניות השקעה (המשך)ניתוח   .4

  תשואת קרן הפנסיה למדד ייחוס 4.3

  אפיק כללי  -  מגדל מקפת אישית

 

  אפיק השקעה

שיעור 
האפיק 
מנכסי 

 המסלול
)5(  

  מדד ייחוס

תשואת 
מדד 

  הייחוס
תשואה 

  משוקללת

         

  40.00  מניות (סחיר ולא סחיר)
MSCIW - 50%   

 10.57  50% -100ת"א 
)1(  

4.23  

אג"ח ממשלתי (כולל 
 6.58  אג"ח ממשלתי כללי  7.20  אג"ח ממשלות זרות)

)2(  
0.47  

  1.41  4.80    29.40  אג"ח מיועדות

אג"ח קונצרני סחיר ולא 
סחיר (כולל אג"ח קונצרני 

  18.60  בחו"ל והלוואות)

  75%- אג"ח קונצרני כללי 
Barcap Global Aggregate 

Total   - 25%  4.32 
)3(  

0.80  

   4.80  נכסים אחרים
  0.27 

)4(  

          

  7.18      100.00  סה"כ

          
תשואת המסלול בפועל, 

  5.61        נומינלית ברוטו

          

  )1.57(        הפרש
  

בחישוב דולרי בתוספת השפעת השינוי  MSCIW( 14.42%+  50% *)100(מדד ת"א  6.73%=  10.57% )1(

 50%*) בשע"ח של השקל מול הדולר

 100%(אג"ח ממשלתי כללי) *  6.58%=  6.58% )2(

)3( 4.32% = 12.73%  )Barcap Global Aggregate Total (*25%  + 1.52% *(אג"ח קונצרני כללי)75%  

   4.8% *(תשואת האפיק)  5.61%=  0.27% )4(

התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים 

האחרים מסך נכסי המסלול, בתשואה של המסלול ולפיכך אין הוא מהווה אומדן לתשואה בפועל של 

מול  forwardהנכסים האחרים. יצוין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עסקאות 

  ן התאמת החשיפה במט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן.מט"ח שמטרת

 תצפיות של שיעור האפיק לסוף כל חודש מחודשי השנה. 12מחושב כממוצע שנתי המבוסס על  )5(
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  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

  תשואת קרן הפנסיה למדד ייחוס (המשך)  4.3

  אפיק לפי הכשר הלכתי -  מגדל מקפת אישית

  

  אפיק השקעה

שיעור 
האפיק 
מנכסי 

המסלול 
)5(  

  מדד ייחוס

תשואת 
מדד 

  הייחוס
תשואה 

  משוקללת

         

  39.60  מניות (סחיר ולא סחיר)
MSCIW - 50%   

 10.57  50% -100ת"א 
)1(  

4.19  

אג"ח ממשלתי (כולל 
 6.58  אג"ח ממשלתי כללי  5.00  אג"ח ממשלות זרות)

)2(  
0.33  

  1.39  4.80    29.00  אג"ח מיועדות

אג"ח קונצרני סחיר ולא 
סחיר (כולל אג"ח קונצרני 

  21.60  בחו"ל והלוואות)

  75%- אג"ח קונצרני כללי 
Barcap Global Aggregate 

Total   - 25%  4.32 
)3(  

0.93  

 0.28      4.80  נכסים אחרים
)4(  

          

  7.12      100.00  סה"כ

          
תשואת המסלול בפועל, 

 5.90        נומינלית ברוטו

          

  )1.22(        הפרש

בחישוב דולרי בתוספת השפעת השינוי  MSCIW( 14.42%+  50% *)100(מדד ת"א  6.73%=  10.57% )1(

 50%*בשע"ח של השקל מול הדולר) 

 100%(אג"ח ממשלתי כללי) *  6.58%=  6.58% )2(

)3( 4.32% = 12.73%  )Barcap Global Aggregate Total (*25%  + 1.52%  אג"ח קונצרני)*(75%כללי  

    4.8% *(תשואת האפיק)  5.90%=  0.28% )4(

התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים 

האחרים מסך נכסי המסלול, בתשואה של המסלול ולפיכך אין הוא מהווה אומדן לתשואה בפועל של 

מול  forwardהנכסים האחרים הוא עסקאות הנכסים האחרים. יצוין כי מרכיב משמעותי בקבוצת 

  מט"ח שמטרתן התאמת החשיפה במט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן.

 תצפיות של שיעור האפיק לסוף כל חודש מחודשי השנה. 12מחושב כממוצע שנתי המבוסס על  )5(

  אפיק מנייתי -  מגדל מקפת אישית

  מדד ייחוס  מדיניות השקעה בהתאם לתקנון
תשואת מדד הייחוס 

  באחוזים
  יושקעו במניות.  מהנכסים  75%לפחות 

יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול 
דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים 

  שנקבעו בתקנות השקעה.
  הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו"ל.

MSCIW - 35%   
  35% -  100מדד ת"א 

 8.84  30% -  4.80%צמוד מדד 
)1(  

    
  6.87  בפועל, נומינלית ברוטו תשואת המסלול

    
  )1.97(  הפרש

בחישוב דולרי בתוספת השפעת השינוי בשע"ח  MSCIW( 14.42%+  35%*)100(מדד ת"א 6.73%=  8.84% )1(

 30%*(אג"ח מיועדות)  4.80%+  35%*) של השקל מול הדולר
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  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

  ייחוס (המשך)תשואת קרן הפנסיה למדד   4.3

 טווח קצר -  מגדל מקפת אישית

 

  מדד ייחוס  מדיניות השקעה בהתאם לתקנון
תשואת מדד הייחוס 

  באחוזים
      

מהנכסים שלא יושקעו באג"ח  50%לפחות 
מיועדות יושקעו באג"ח מדינה ופקדונות 
בבנקים אשר הטווח לפידיון לא יעלה על 

  שנה. 
שיקול יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי 

דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים 
  שנקבעו בתקנות השקעה.

  הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו"ל.
  30% -  4.80%צמוד מדד 

 2.02  70% -מדד מק"מ 
)1(  

    
  1.94  תשואת המסלול בפועל, נומינלית ברוטו

    
  )0.08(  הפרש

 30% *(אג"ח מיועדות)  4.80%+   70%*(מדד מק"מ)  0.83% =   2.02% )1(

  

  אפיק אג"ח ופקדונות -  מגדל מקפת אישית

  

  מדד ייחוס  מדיוניות השקעה בהתאם לתקנון
תשואת מדד הייחוס 

  באחוזים
      

מהנכסים שלא יושקעו באג"ח  50%לפחות 
מיועדות יושקעו באג"ח מדינת ישראל, 

  אג"ח מדורגות ופקדונות.
שיקול יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי 

דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים 
  שנקבעו בתקנות השקעה.

  הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו"ל.

  30% -  4.80%צמוד מדד 
  50%- אג"ח ממשלתי 

  5.03  20% - אג"ח קונצרני כללי 
    

  3.07  תשואת המסלול בפועל, נומינלית ברוטו
    

  )1.96(  הפרש
(אג"ח מיועדות)  4.80%+ 20%*(אג"ח קונצרני כללי) 1.52%+  50%*(אג"ח ממשלתי)  6.58%=  5.03% )1(

*30%  
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  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

  תשואת קרן הפנסיה למדד ייחוס (המשך)  4.3

  זכאים קיימים לפנסיה -  מגדל מקפת אישית
  

  אפיק השקעה

שיעור 
האפיק 
מנכסי 

המסלול 
)5(  

  מדד ייחוס

תשואת 
מדד 

  הייחוס
תשואה 

  משוקללת

          

  18.70  מניות (סחיר ולא סחיר)
MSCIW - 50%   

 10.57  50% -100ת"א 
)1(  

1.98  

אג"ח ממשלתי (כולל 
 6.58  אג"ח ממשלתי כללי  0.10  אג"ח ממשלות זרות)

)2(  
0.01  

  3.39  4.80    70.60  אג"ח מיועדות

אג"ח קונצרני סחיר ולא 
סחיר (כולל אג"ח קונצרני 

  7.60  והלוואות)בחו"ל 

  75%- אג"ח קונצרני כללי 
Barcap Global Aggregate 

Total   - 25%  4.32 
)3(  

0.33  

    3.00  נכסים אחרים
  0.16 

)4(  

          

  5.87      100.00  סה"כ

          
תשואת המסלול בפועל, 

  5.26        נומינלית ברוטו

          

  )0.61(        הפרש

 

בחישוב דולרי בתוספת השפעת השינוי  MSCIW( 14.42%+  50% *)100(מדד ת"א  6.73%=  10.57% )1(

 50%*בשע"ח של השקל מול הדולר) 

 100%(אג"ח ממשלתי כללי) *  6.58%=  6.58% )2(

)3( 4.32% = 12.73%  )Barcap Global Aggregate Total (*25%  + 1.52% *(אג"ח קונצרני כללי)75%  

  3.00% *(תשואת האפיק)  5.26%=  0.16% )4(

התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים 

האחרים מסך נכסי המסלול, בתשואה של המסלול ולפיכך אין הוא מהווה אומדן לתשואה בפועל של 

מול  forwardהנכסים האחרים. יצוין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עסקאות 

  ן התאמת החשיפה במט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן.מט"ח שמטרת

 תצפיות של שיעור האפיק לסוף כל חודש מחודשי השנה. 12מחושב כממוצע שנתי המבוסס על  )5(
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  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

  תשואת קרן הפנסיה למדד ייחוס (המשך)  4.3

  פנסיונרים חדשים -  מגדל מקפת אישית

  

  השקעהאפיק 

שיעור 
האפיק 
מנכסי 

המסלול 
)5(  

  מדד ייחוס

תשואת 
מדד 

  הייחוס
תשואה 

  משוקללת

          

  18.10  מניות (סחיר ולא סחיר)
MSCIW - 50%   

 10.57  50% -100ת"א 
)1(  

1.91  

אג"ח ממשלתי (כולל 
 6.58  אג"ח ממשלתי כללי  31.90  אג"ח ממשלות זרות)

)2(  
2.10  

  1.44  4.80    30.00  אג"ח מיועדות

אג"ח קונצרני סחיר ולא 
סחיר (כולל אג"ח קונצרני 

  15.80  בחו"ל והלוואות)

  75%- אג"ח קונצרני כללי 
Barcap Global Aggregate 

Total   - 25%  4.32 
)3(  

0.68  

 0.19      4.20  נכסים אחרים
)4(  

          

  6.32      100.00  סה"כ

          
תשואת המסלול בפועל, 

  4.43        נומינלית ברוטו

          

  )1.89(        הפרש

 

בחישוב דולרי בתוספת השפעת השינוי  MSCIW( 14.42%+  50% *)100(מדד ת"א  6.73%=  10.57% )1(

 50%*בשע"ח של השקל מול הדולר) 

 100%(אג"ח ממשלתי כללי) *  6.58%=  6.58% )2(

)3( 4.32% = 12.73%  )Barcap Global Aggregate Total (*25%  + 1.52% *(אג"ח קונצרני כללי)75%  

  4.20% *(תשואת האפיק)  4.43%=  0.19% )4(

התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים 

האחרים מסך נכסי המסלול, בתשואה של המסלול ולפיכך אין הוא מהווה אומדן לתשואה בפועל של 

מול  forwardהנכסים האחרים. יצוין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עסקאות 

  ן התאמת החשיפה במט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן.מט"ח שמטרת

 תצפיות של שיעור האפיק לסוף כל חודש מחודשי השנה. 12מחושב כממוצע שנתי המבוסס על  )5(

  

  
ריאלית לעיל נלקח שיעור הריבית השבחישוב מדד האג"ח המיועדות בטבלאות יצויין כי 

גרות החוב המיועדות (האחד שנושא תשואה בשני סוגי א אחזקות הקרןממוצע  לפינקובה ה

מדד המחירים בבתוספת השינוי  )4.86%והשני שנושא תשואה ריאלית של  5.05%ריאלית של 

  .(מדד ידוע) לצרכן
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 ניהול סיכונים .5

  תהליכי העבודה, אופן זיהוי הסיכונים והבקרות מדיניות ניהול הסיכונים ותיאור     5.1

  .3.4החברה בסעיף על תיאור עסקי התאגיד של ראה בדוח   

  סיכוני נזילות   5.2

סיכונים הנובעים מאפשרות של משיכות/העברות בהיקפים גדולים שעשויה לגרום לקשיי נזילות, 

 נכסים נזילים ברמה נאותה.   לפיכך הקרן שומרת

הנהלת הקרן בוחנת מעת לעת את שיעור החשבונות הנזילים כדי לוודא ששיעור הנכסים הסחירים 

  עונה על נקודה זו. 

צרכי הנזילות של הקרן מתבטאים בעיקר בהחזקת נכסים נזילים לצורך משיכת זכויות עמיתים. 

היקף ההשקעה בנכסים הנזילים משתנה מעת לעת כאמור הן על פי צרכי הנזילות והן כתוצאה 

       משינוי בתמהיל הנכסים של המסלולים.

הנזילות של הקרן הוא נמוך יחסית ן כי חלק ניכר מנכסי הקרן הינם סחירים. לפיכך סיכון ייצוי

  וביכולתה לממש נכסים באופן קל ומהיר.

  

 אפיק כללי  -  מגדל מקפת אישית
  

  
 2014בדצמבר  31ליום 

  
  

 נזילות (השנים)
  

  
  נטו נכסים

 )ש"ח(באלפי  

    נכסים נזילים וסחירים
23,932,799  

    מח"מ של עד שנה
583,788  

    מח"מ מעל שנה
13,824,063  

    אחרים
2,114,308 

    סה"כ
40,454,958 

  

  

  אפיק לפי הכשר הלכתי -  מגדל מקפת אישית 

  
 2014בדצמבר  31ליום 

  
  

 נזילות (השנים)
  

  
  נטו נכסים

 )ש"ח(באלפי  

    נכסים נזילים וסחירים
137,969  

    מח"מ של עד שנה
 -  

    מח"מ מעל שנה
57,414  

    אחרים
202 

    סה"כ
195,585 

  

  



  קרן פנסיה חדשה מקיפה  - מגדל מקפת אישית 

  סקירת הנהלה

18 

 

  (המשך)ניהול סיכונים   . 5

  סיכוני נזילות (המשך)     5.2

  אפיק מנייתי -  מגדל מקפת אישית
  

  
 2014בדצמבר  31ליום 

  
  

 נזילות (השנים)
  

  
  נטו נכסים

 )ש"ח(באלפי  

    נכסים נזילים וסחירים
94,523  

    מח"מ של עד שנה
 -  

    מח"מ מעל שנה
35,933  

    אחרים
62 

    סה"כ
130,518 

  קצראפיק טווח  -  מגדל מקפת אישית

  

  
 2014בדצמבר  31ליום 

  
  

 נזילות (השנים)
  

  
  נטו נכסים

 )ש"ח(באלפי  

    נכסים נזילים וסחירים
29,488  

    מח"מ של עד שנה
 -  

    מח"מ מעל שנה
12,374  

    אחרים
 - 

    סה"כ
41,862 

  אפיק אג"ח ופקדונות -  מגדל מקפת אישית

  

  
 2014בדצמבר  31ליום 

  
  

 נזילות (השנים)
  

  
  נטו נכסים

 )ש"ח(באלפי  

    נכסים נזילים וסחירים
92,921  

    מח"מ של עד שנה
 -  

    מח"מ מעל שנה
38,607  

    אחרים
70 

    סה"כ
131,598 
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  ניהול סיכונים (המשך)  . 5

  (המשך) סיכוני נזילות  5.2

  זכאים קיימים לפנסיה -  מגדל מקפת אישית

  

  
 2014בדצמבר  31ליום 

  
  

 נזילות (השנים)
  

  
  נטו נכסים

 )ש"ח(באלפי  

    נכסים נזילים וסחירים
24,367  

    מח"מ של עד שנה
4,495  

    מח"מ מעל שנה
65,020  

    אחרים
126 

    סה"כ
94,008 

  

  פנסיונרים חדשים -  מגדל מקפת אישית
  

  
 2014בדצמבר  31ליום 

  
   נזילות (השנים)

  
 )ש"חנכסים (באלפי 

    נכסים נזילים וסחירים
1,297,337  

    שנהמח"מ של עד 
3,771  

    מח"מ מעל שנה
593,088  

    אחרים
11,955 

    סה"כ
1,906,151 

  

 סיכוני שוק 5.3

סיכוני שוק קשורים בשחיקה הפוטנציאלית בערכם הכלכלי של נכסי הקופה בשל שינויים בלתי 

של  ועדת ההשקעות שיעור ריבית, מחירי ניירות ערך, שער חליפין ואינפלציה. -צפויים במחירי השוק

על המגמות והשינויים הצפויים בשיעורי התשואה והריבית ובוחנת שינויים באפיקי  דנה הקרן

  ההשקעה עפ"י המגמות. 

נייר ומדן הסיכונים והחשיפות מתייחס למודלים הכלכליים בהיבט לפוטנציאל הרווח ביחס לסוג א

ב רווחי ו/או עשויים להני בפרמטרים כלכלייםלים חשינויים הכאשר  הערך (אגרות חוב, מניות),

  הפסדי הון בהתאם למגמת התשואה.

מח"מ ההתחייבויות ארוך באופן  - מח"מ הנכסים אינו תואם את מח"מ ההתחייבויות בקרן הפנסיה

ניכר ממח"מ הנכסים. כתוצאה מכך, לריבית הנמוכה במשק ולסיכון ירידת הריבית ישנה השפעה 

התחייבויות ולהקטנת התשואה העתידית להקטנת התשואות העתידיות בעת מיחזור הנכסים כנגד ה

וסיכון לירידה נוספת שלה יקשו על השגת תשואה דומה הריבית הנמוכה במשק על כספי העמיתים. 

בתיקי הפנסיונרים תהליך ירידת הרבית יוצר גירעון אקטוארי ומנגד היה ותעלה הריבית בעתיד. 

  יווצר עודף אקטוארי.

  החברה עוקבת אחרי הפער בין מח"מ ההתחייבויות למח"מ הנכסים. 
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 סיכון מדד וסיכון מטבע     5.3.1

. בחירת מגזר ההצמדה להשקעה אינה אין התחייבות לתשלום לפי בסיס הצמדה כלשהו רןלק

. בשיקולי השאת תשואה לעמיתי הקרן אלא מקורה תולדה של הדרישה לעמידה מול ההתחייבויות

באפיק הצמוד למדד המחירים לצרכן במטרה לשמור על הערך הריאלי של  הן מושקעים רןסי הקנכ

כלכליות  ווהן באפיקים שאינם צמודים וזאת בתקופות בהן הצפי והערכות המאקר ההשקעה

ד למדד. בנוסף מבוצעת השקעה תומכים באפשרות לתשואה עודפת באפיקים חלופיים לאפיק הצמו

במניות בארץ (ללא הצמדה) ובחו"ל (שינוי שווין ההוגן כפוף בין היתר לשינויים בשערי החליפין). 

ההשקעה במניות נבחנת בהתאם לניתוחים מיקרו כלכליים של חברות ובהתחשב בתנאים מאקרו 

  כלכליים ובפוטנציאל הענפי של המגזר הרלוונטי.

 כן על ידי ועדת ההשקעות של הקרן לבסיסי ההצמדה של הנכסים נקבע אם היקף ההשקעה בהתאם

למגמות והשינויים בהתאם להערכות ושיקולים כאמור בכפוף לשקלול פרמית הסיכון ובכפוף 

החלים בשוק ההון והכספים לרבות שיעור האינפלציה, מגמת ריבית בנק ישראל ופיחות השקל מול 

  המט"ח.

די המט"ח ו/או במט"ח הן ביחס לדולר והן ביחס לאירו נקבע בהתאם היקף ההשקעה בנכסים צמו

לשיקולים הנגזרים מתנאים מאקרו כלכליים והשינויים החלים בשווקי ההון והכספים. שער הדולר 

בארץ עשוי להיות מושפע הן ממגמות המסחר בחו"ל, השפעות ביטחוניות, שיעור ריבית בנק ישראל 

רעון בתקציב והן השלכות יל וכן השלכות מדיניות כלכליות הן ביחס לגופערי הריבית בין הארץ לחו"

של מחירי הסחורות בעולם. השפעה נוספת עשויה לנבוע משינוי דירוג של חברות האשראי ביחס 

    למדינה וכן מתנועת הון בתקופות שונות.

  

  

  2014בדצמבר  31ליום   

  אפיק כללי  - מגדל מקפת אישית 
  לא צמוד  

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ 
או 

בהצמדה 
  סך הכל  אליו

  אלפי ש"ח  
          

  נטו סך נכסי קרן הפנסיה
9,307,557  17,100,139  14,047,262  40,454,958  

חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

1
  

8,232,847   -  )7,751,257(  481,590  

  
  

  סך הכל

  
  

17,540,404 

  
  

17,100,139 

  
  

6,296,005 

  
  

40,936,548 

מסך נכסי  5%-מרבית החשיפה למט"ח הינה לדולר. קיימת חשיפה למטבעות אחרים בשיעור נמוך מ
  האפיק.

  

  

                                                           
1
בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים וכן את השינוי בחשיפה שקלית באמצעות השקעה הנתונים כוללים את השינוי  

  .25באופציות על מדד ת"א 
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  2014בדצמבר  31ליום 

אפיק לפי הכשר  -  מגדל מקפת אישית

  הלכתי

  לא צמוד  

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ 
או 

בהצמדה 
  סך הכל  אליו

  
  אלפי ש"ח

          

  נטו סך נכסי קרן הפנסיה
77,762  62,194  55,629  195,585  

  חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

2  

28,503   -  )28,503(   -  

 195,585 27,126 62,194 106,265  סך הכל

  

  2014בדצמבר  31ליום   

  אפיק מנייתי -  מגדל מקפת אישית

  לא צמוד  

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ 
או 

בהצמדה 
  סך הכל  אליו

  
  אלפי ש"ח

          

  נטו סך נכסי קרן הפנסיה
47,731  35,933  46,854  130,518  

חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

2  
28,918   -  )26,198(  2,720  

 133,238 20,656 35,933 76,649  סך הכל

  

  2014בדצמבר  31ליום   

  אפיק טווח קצר -  מגדל מקפת אישית
  לא צמוד  

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ 
או 

בהצמדה 
  סך הכל  אליו

  אלפי ש"ח  

  41,862  -   12,374  29,488  סך נכסי קרן הפנסיה
חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

2   -   -   -   -  

 41,862 -  12,374 29,488  סך הכל

  

                                                           
2
הנתונים כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים וכן את השינוי בחשיפה שקלית באמצעות השקעה  

  .25באופציות על מדד ת"א 
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  2014בדצמבר  31ליום   

אפיק אג"ח  -  מגדל מקפת אישית 
  לא צמוד  ופקדונות

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ 
 או

בהצמדה 
  סך הכל  אליו

  אלפי ש"ח  

  131,598  -   76,312  55,286  סך נכסי קרן הפנסיה
חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

3   -   -   -   -  

 131,598 -  76,312 55,286  סך הכל
  

  2014בדצמבר  31ליום   

זכאים קיימים  -  מגדל מקפת אישית 
  לא צמוד  לפנסיה

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ 
או 

בהצמדה 
  סך הכל  אליו

  אלפי ש"ח  

  נטו סך נכסי קרן הפנסיה
9,098  71,787  13,123  94,008  

חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

3
  

10,091   -  )9,342(  749  

 94,757 3,781 71,787 19,189  סך הכל

  

  2014בדצמבר  31ליום   

פנסיונרים  -  מגדל מקפת אישית 
  חדשים

  לא צמוד  

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ 
או 

בהצמדה 
  סך הכל  אליו

  אלפי ש"ח  

  נטו סך נכסי קרן הפנסיה
673,532  1,009,304  223,315  1,906,151  

חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

3  

147,975   -  )136,729(  11,246  

 1,917,397 86,586 1,009,304 821,507  סך הכל

  סיכון ריבית  5.3.2

סיכון הנובע משינוי החל  וגם באגרות חוב בלתי סחירות עשויה לגלם סחירות אגרות חובההשקעה ב

) או עליית התשואות בשוקלהשתנות לרעה מחיר הנכס (עשוי  הבתשואה לפדיון בשוק אשר בגינ

גובה החשיפה לשינויי ריבית תלוי במשך החיים  התשואות בשוק). לחילופין להשתנות לטובה(ירידת

מח"מ בקרן הפנסיה שבניהול החברה,  בכפוף לדירוג האשראי של הנכס. החובנכסי הממוצע של 

מח"מ ההתחייבויות ארוך ממח"מ הנכסים. כתוצאה  -הנכסים אינו תואם את מח"מ ההתחייבויות 

ירידת הריבית ישנה השפעה להקטנת התשואות העתידיות מכך, לריבית הנמוכה במשק ולסיכון 

  בעת מיחזור הנכסים כנגד ההתחייבויות ולהקטנת התשואה העתידית על כספי העמיתים.

                                                           
3
  .הנתונים כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים  
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  אפיק כללי  - מגדל מקפת אישית 

  לשינוי בשיעור הריבית ניתוח רגישות  2014בדצמבר  31ליום 

  1%+  1% -  

  אחוזים  

  0.8%  )0.8%(  תשואת תיק ההשקעות

  

  אפיק לפי הכשר הלכתי -  מגדל מקפת אישית

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית  2014בדצמבר  31ליום 

  1%+  1% -  

  אחוזים  

  0.2%  )0.2%(  תשואת תיק ההשקעות

  

  אפיק מנייתי -  מגדל מקפת אישית

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית  2014בדצמבר  31ליום 

  1%+  1% -  

  אחוזים  

  -   -   תשואת תיק ההשקעות

  0.01%- השפעה בשיעור הנמוך מ*) 

  טווח קצראפיק  - גדל מקפת אישית מ

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית  2014בדצמבר  31ליום 

  1%+  1% -  

  אחוזים  

  0.4%  )0.4%(  תשואת תיק ההשקעות
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  סיכון ריבית (המשך)  5.3.2

  אפיק אג"ח ופקדונות -  מגדל מקפת אישית

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית  2014בדצמבר  31ליום 

  1%+  1% -  

  אחוזים  

  2.0%  )1.9%(  תשואת תיק ההשקעות

  

  זכאים קיימים לפנסיה - מגדל מקפת אישית 

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית  2014בדצמבר  31ליום 

  1%+  1% -  

  אחוזים  

  0.3%  )0.2%(  תשואת תיק ההשקעות

  

  פנסיונרים חדשים - מגדל מקפת אישית 

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית  2014בדצמבר  31ליום 

  1%+  1% -  

  אחוזים  

  1.8%  )1.7%(  תשואת תיק ההשקעות
  

ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס למכשירים 

בריבית משתנה. ביחס למכשירים בריבית קבועה החשיפה הינה ביחס לערך הפנקסני של המכשיר 

הפיננסי. לצורך וביחס למכשירים בריבית משתנה החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר 

חישוב ניתוח הרגישות נלקח בחשבון שינוי בריבית מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך 

  השנה.

  ניתוח הרגישות כולל רק את הסעיפים שערכם מושפע באופן ישיר כתוצאה משינוי הריבית.

  זכאים קיימים לפנסיה - מגדל מקפת אישית 
  

  לשינוי בשיעור הריביתניתוח רגישות   2014בדצמבר  31ליום 

  0.5%+  0.5% -  

  אחוזים  

  )1.90%(  1.91%  סכום הקצבה
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  פנסיונרים חדשים - מגדל מקפת אישית 
  

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית  2014בדצמבר  31ליום 

  0.5%+  0.5% -  

  אחוזים  

  )3.33%(  3.34%  סכום הקצבה

 

 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים 5.3.3

  אפיק כללי  - מגדל מקפת אישית 
  

  2014בדצמבר  31ליום   
  
נסחרות   

במדד ת"א 
100  

נסחרות 
במדד 
מניות 
 %  סך הכל  בחו"ל  לא סחיר  היתר

  אלפי ש"ח    מסה"כ
              ענף משק

כימיה גומי 
  ופלסטיק

  
792,196  34,989   -  769,196  1,596,381 23%  

  11%  775,341  57,250  51,232  26,353  640,506  נדלן ובינוי
  14%  962,296  220,193  -   -   742,103  בנקים
  7%  451,847  -   -   -   451,847  נפט וגזחיפוש 

  4%  266,844  -   -   3,722  263,122  מזון
  4%  245,763  -   -   -   245,763  השקעה ואחזקות

  4%  245,399  168,405  -   -   76,994  ואינטרנטתוכנה 
TECHNOLOGY 

HARDWARE   -   -   -  210,405  210,405  3%  

ENERGY   -   -  2,129  196,230  198,359  3%  
Software & Services   -   -   -  162,805  162,805  2%  

  2%  155,056  539  -   1,885  152,632  תקשורת ומדיה
  2%  138,897  -   -   -   138,897  ביטוח

Real Estate   -   -   -  132,622  132,622  2%  

Retailing   -   -   -  123,377  123,377  2%  
  2%  115,094  -   -   27,947  87,147 מסחר

  2%  114,356  -   -   1,710  112,646 ביטחוניות
 1%  110,148  83,257  -   -   26,891 מוליכים למחצה

  1%  74,011  -   -   -   74,011 קלינטק

Consumer Durables    -   -   -  67,408  67,408  1% 

 1%  60,534  -   -   11,922  48,612 אופנה והלבשה

 1%  59,120  -   -   17,710  41,410 שרותי מידע

 1%  53,134  -   6,771  22,573  23,790 שרותים

Household & 

Personal  -   -   -  48,072  48,072  1% 

UTILITIES  -   -   -  47,098  47,098  1% 

  5%  369,265  191,366  -   119,204  58,695  אחר

  100% 6,783,632 2,478,223 60,132 268,015 3,977,262  הכלסך 
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  ניהול סיכונים (המשך) .5

  (המשך) סיכוני שוק  5.3

  (המשך) פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים  5.3.3

   אפיק מנייתי - מגדל מקפת אישית 
  

  2014בדצמבר  31ליום   
  
נסחרות   

במדד 
  100ת"א 

נסחרות 
במדד 
 מניות
 %  סך הכל  בחו"ל  לא סחיר  היתר

  אלפי ש"ח    מסה"כ
              ענף משק

כימיה גומי 
  32% 8,722  62  -   131 8,529 ופלסטיק

  13%  3,494  -   -   -   3,494  בנקים
  11%  2,950  -   -   -   2,950  נדלן ובינוי

  11%  2,945  -   -   -   2,945  חיפוש נפט וגז
  5%  1,453  -   -   -   1,453  מזון

  4%  1,181  -   -   -   1,181  השקעה ואחזקות
  4%  1,152  -   -   -   1,152  תוכנה ואינטרנט
  3%  804  -   -   -   804  תקשורת ומדיה

  3%  730  -   -   -   730  ביטוח
  2%  685  -   -   -   685  ביטחוניות

  2%  515  -   -   83  432  מסחר
  2%  421  119  -   -   302  מוליכים למחצה

  1%  348  -   -   -   348  קלינטק
  1%  305  -   -   60  245  אופנה והלבשה

  6%  1,777  494  -   670  613  אחר

  סך הכל
25,863 944  - 675 27,482 100% 

   זכאים קיימים לפנסיה - מגדל מקפת אישית 
  

  2014בדצמבר  31ליום   
  
נסחרות   

במדד 
  100ת"א 

נסחרות 
במדד 
מניות 
 %  סך הכל  בחו"ל  לא סחיר  היתר

  אלפי ש"ח    מסה"כ

              ענף משק
כימיה גומי 

  ופלסטיק
  

1,925  72   -  53  2,050  27%  
  12%  956  -   -   -   956  בנקים

  11%  884  -   -   -   884  נדלן ובינוי
  8%  596  -   -   -   596  חיפוש נפט וגז

  5%  355  -   -   -   355  השקעה ואזקות
  5%  348  -   -   -   348  תוכנה ואינטרנט

  4%  321  -   -   -   321  מזון
  3%  196  -   -   -   196  ביטוח
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) שוק סיכוני  5.3

  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים  5.3.3

   זכאים קיימים לפנסיה (המשך) - מגדל מקפת אישית 
  

  2014בדצמבר  31ליום   

  
נסחרות 
במדד 

  100ת"א 

נסחרות 
במדד 
מניות 
 %  סך הכל  בחו"ל  לא סחיר  היתר

  ₪אלפי     מסה"כ

              
  2%  178  95  -   -   83  מוליכים למחצה
  2%  175  -   -   -   175  תקשורת ומדיה

  2%  171  -   -   -   171  ביטחוניות

Software & Services   -   -   -  157  157  2%  

  2%  152  -   -   46  106  מסחר

  2%  152  -  28  60  64  שרותים

  13%  998  284  -   329  385  אחר

  סך הכל
6,565 507 28 589 7,689 100% 

   פנסיונרים חדשים - מגדל מקפת אישית 
  

  2014בדצמבר  31ליום   

  
נסחרות   

במדד 
  100ת"א 

נסחרות 
במדד 
מניות 
 %  סך הכל  בחו"ל  לא סחיר  היתר

  אלפי ש"ח    מסה"כ
              ענף משק

כימיה גומי 
  25%  45,584  1,012  -   859  43,713  ופלסטיק

  12%  21,285  2,116  1,502  4  17,663  נדלן ובינוי
  13%  24,435  4,222  -   -   20,213  בנקים

  8%  14,376  -   -   -   14,376  חיפוש נפט וגז
  4%  7,231  -   -   -   7,231  מזון

  4%  6,560  -   -   -   6,560  השקעה ואחזקות
  3%  6,076  -   -   -   6,076  תוכנה ואינטרנט

Software & Services   -   -   -  4,857  4,857  3%  
  3%  4,678  -   -   -   4,678  תקשורת ומדיה

Technology Hardware   -   -   -  4,284  4,284  2%  

ENERGY   -   -   -  3,772  3,772  2%  

Real Estate   -   -   -  3,485  3,485  2%  

  2%  3,236  1,839  -   -   1,397  מוליכים למחצה

  2%  3,188  -   -   -   3,188  ביטוח

  2%  3,064  -   -   -   3,064  ביטחוניות

  14%  25,340  10,945  73  5,203  9,119  אחר

 100% 181,451 36,532 1,575 6,066 137,278  סך הכל
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

    סיכוני אשראי 5.4

  לוקת נכסי חוב על פי מיקומםח 5.4.1

  אפיק כללי - מגדל מקפת אישית 

  2014בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  שאינם סחירים  סחירים  

  19,272,613  14,406,776  4,865,837  נכסי חוב בארץ
  1,522,725  -   1,522,725  נכסי חוב בחו"ל

 20,795,338 14,406,776 6,388,562  סה"כ נכסי חוב

  

  אפיק לפי הכשר הלכתי -  מגדל מקפת אישית
  2014בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  שאינם סחירים  סחירים  

  66,111  57,414  8,697  נכסי חוב בארץ
  -   -   -   נכסי חוב בחו"ל

 66,111 57,414 8,697  סה"כ נכסי חוב

  

  אפיק מנייתי -  גדל מקפת אישיתמ
  2014בדצמבר  31ליום   

  סה"כ  שאינם סחירים  סחירים  
  35,933  35,933  -   נכסי חוב בארץ

  -   -   -   נכסי חוב בחו"ל

 35,933 35,933 -   סה"כ נכסי חוב

  

  אפיק טווח קצר -  מגדל מקפת אישית
  2014בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  שאינם סחירים  סחירים  

  39,114  12,374  26,740  נכסי חוב בארץ
  -   -   -   נכסי חוב בחו"ל

 39,114 12,374 26,740  נכסי חובסה"כ 

  

  אפיק אג"ח ופקדונות - ת מגדל מקפת אישי
  2014בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  שאינם סחירים  סחירים  

  105,075  38,677  66,398  נכסי חוב בארץ
  -   -   -   נכסי חוב בחו"ל

 105,075 38,677 66,398  סה"כ נכסי חוב

  

  אפיק זכאים קיימים - ת מגדל מקפת אישי
  2014בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  שאינם סחירים  סחירים  

  72,227  69,580  2,647  נכסי חוב בארץ
  -   -   -   נכסי חוב בחו"ל

 72,227 69,580 2,647  סה"כ נכסי חוב
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  אשראי (המשך)סיכוני   5.4  

  (המשך) חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם  5.4.1

  פנסיונרים חדשיםאפיק  - ת מגדל מקפת אישי
  2014בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  שאינם סחירים  סחירים  

  1,347,014  597,799  749,215  נכסי חוב בארץ
  -   -   -   נכסי חוב בחו"ל

 1,347,014 597,799 749,215  סה"כ נכסי חוב

    

  נכסי חוב לפי דירוגים 5.4.2

  אפיק כללי - מגדל מקפת אישית 

בדצמבר  31ליום   
2014  

  דירוג מקומי  
  אלפי ש"ח  

  בארץ  
    נכסי חוב סחירים

  2,231,393   אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 

  בדירוג:
  

AA 1,302,599  ומעלה  

BBB  עדA 1,277,979  

  BBB  53,866-נמוך מ

  -   לא מדורג

  4,865,837  סך הכל נכסי חוב סחירים

    
    סחיריםשאינם נכסי חוב 

  12,141,712  מיועדות/פיקדונות באוצראגרות חוב 
אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים 

  ובמוסדות פיננסים בדירוג: 
  

AA 783,605  ומעלה  

BBB  עדA  428,917  

  BBB  123-נמוך מ

  8,114  לא מדורג
  123,840  הלוואות לעמיתים
  920,465  הלוואות לאחרים

  14,406,776  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

    
 19,272,613  סך הכל נכסי חוב

    
 843,511  נכסי חוב בדירוג פנימי -מזה 

  

  .נכסים שדורגו בדירוג פנימי לא דורגו על ידי חברות חיצוניות
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני אשראי (המשך)  5.4

  נכסי חוב לפי דירוגים (המשך)  5.4.2

  (המשך) אפיק כללי - מגדל מקפת אישית 

בדצמבר  31ליום   
2014  

  דירוג מקומי  
  אלפי ש"ח  

  בחו"ל  
    בחו"ל נכסי חוב סחירים

  -   אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 

  בדירוג:
  

AA 20,173  ומעלה  

BBB  עדA  648,730  

  BBB  853,822-נמוך מ

  -   לא מדורג

  1,522,725  סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל

    
    בחו"ל סחיריםשאינם נכסי חוב 

אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים 
  ובמוסדות פיננסים בדירוג: 

  

AA ומעלה   -  

BBB  עדA   -  

  -   BBB-נמוך מ

  -   לא מדורג
  -   נכסי חוב אחרים

  -   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בחו"ל

    
 1,522,725  בחו"ל סך הכל נכסי חוב

    
 -   נכסי חוב בדירוג פנימי –מזה 
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני אשראי (המשך)  5.4

  נכסי חוב לפי דירוגים (המשך)  5.4.2

  אפיק לפי הכשר הלכתי – מגדל מקפת אישית

  

  2014בדצמבר  31ליום   
  דירוג מקומי  
  ₪אלפי   
  בארץ  

    נכסי חוב סחירים
  6,844  אגרות חוב ממשלתיות

  אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 
  בדירוג:

  

AA 1,853  ומעלה  

BBB  עדA  -  

  -   BBB-נמוך מ

  -   לא מדורג

  8,697  סך הכל נכסי חוב סחירים

    
    

     סחיריםשאינם נכסי חוב 
  57,414  אגרות חוב מיועדות/פיקדונות באוצר

  אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים 
  ובמוסדות פיננסים בדירוג: 

  

AA ומעלה   -  

BBB  עדA  -  

  -   BBB-נמוך מ

  -   לא מדורג

  57,414  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

    
 66,111   סך הכל נכסי חוב

    

  אפיק מנייתי – מגדל מקפת אישית

  

  2014בדצמבר  31ליום   
  דירוג מקומי  
  ₪אלפי   
  בארץ  

    סחיריםשאינם נכסי חוב 
  35,933  אגרות חוב מיועדות/פיקדונות באוצר

אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים ובמוסדות 
  פיננסים בדירוג: 

  

AA ומעלה   -  

BBB  עדA  -  

  -   BBB-נמוך מ

  -   לא מדורג

  35,933  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

    
 35,933  סך הכל נכסי חוב
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני אשראי (המשך)  5.4

  נכסי חוב לפי דירוגים (המשך)  5.4.2

  אפיק טווח קצר – מגדל מקפת אישית
  2014בדצמבר  31ליום   
  דירוג מקומי  
  ₪אלפי   
  בארץ  

    נכסי חוב סחירים
  26,740  אגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 
  בדירוג:

  

AA ומעלה   -  

BBB  עדA   -  

  -   BBB-נמוך מ

  -   לא מדורג

  26,740  סך הכל נכסי חוב סחירים

    
    סחיריםשאינם נכסי חוב 

  12,374  אגרות חוב מיועדות/פיקדונות באוצר
אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים 

  ובמוסדות פיננסים בדירוג: 
  

AA ומעלה   -  

BBB  עדA   -  

  -  BBB-נמוך מ

  -   לא מדורג

  12,374  שאינם סחיריםסך הכל נכסי חוב 

    
 39,114  סך הכל נכסי חוב

    

  אפיק אג"ח ופקדונות – גדל מקפת אישיתמ

  

  2014בדצמבר  31ליום   
  דירוג מקומי  
  ₪אלפי   
  בארץ  

    נכסי חוב סחירים
  54,613  אגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 
  בדירוג:

  

AA 5,348  ומעלה  

BBB  עדA  6,352  

  BBB  85-נמוך מ

  -   לא מדורג

  66,398  סך הכל נכסי חוב סחירים
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני אשראי (המשך)  5.4

  נכסי חוב לפי דירוגים (המשך)  5.4.2

  (המשך) אפיק אג"ח ופקדונות – גדל מקפת אישיתמ

 

  2014בדצמבר  31ליום   
  דירוג מקומי  
  ₪אלפי   
  בארץ  

    סחיריםשאינם נכסי חוב 
  38,509  אגרות חוב מיועדות/פיקדונות באוצר

אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים 
  ובמוסדות פיננסים בדירוג: 

  

AA ומעלה   -  

BBB  עדA  168  

  -   BBB-נמוך מ

  -   לא מדורג

  38,677  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

    
 105,075  סך הכל נכסי חוב

    

  

  זכאים קיימים לפנסיה – מקפת אישיתגדל מ

  

  2014בדצמבר  31ליום   
  דירוג מקומי  
  ₪אלפי   
  בארץ  

    נכסי חוב סחירים
  40  אגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 
  בדירוג:

  

AA 1,480  ומעלה  

BBB  עדA  1,027  

  BBB  100-נמוך מ

  -   לא מדורג

  2,647  סך הכל נכסי חוב סחירים
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני אשראי (המשך)  5.4

  נכסי חוב לפי דירוגים (המשך)  5.4.2

  

  זכאים קיימים לפנסיה (המשך) -  גדל מקפת אישיתמ

 

  2014בדצמבר  31ליום   

  דירוג מקומי  
  ₪אלפי   
  בארץ  

    סחיריםשאינם נכסי חוב 
  66,424  אגרות חוב מיועדות/פיקדונות באוצר

אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים 
  ובמוסדות פיננסים בדירוג: 

  

AA 622  ומעלה  

BBB  עדA 1,166  

  -   BBB-נמוך מ

  34  לא מדורג
  -   הלוואות לעמיתים
  1,334  הלוואות לאחרים

  69,580  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

    
 72,227  סך הכל נכסי חוב

    
 783  נכסי חוב בדירוג פנימי –מזה 

  

  פנסיונרים חדשים -  גדל מקפת אישיתמ

  

  2014בדצמבר  31ליום   
  דירוג מקומי  
  ₪אלפי   

  בארץ  
    נכסי חוב סחירים

  577,829  אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 

  בדירוג:
  

AA 86,891  ומעלה  

BBB  עדA  82,062  

  BBB  2,433-נמוך מ

  -   לא מדורג

  749,215  סך הכל נכסי חוב סחירים

  

  

  

  

  



  קרן פנסיה חדשה מקיפה  - מגדל מקפת אישית 

  סקירת הנהלה

35 

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני אשראי (המשך)  5.4

  נכסי חוב לפי דירוגים (המשך)  5.4.2

  פנסיונרים חדשים (המשך) -  גדל מקפת אישיתמ

  

  2014בדצמבר  31ליום   
  דירוג מקומי  
  ₪אלפי   
  בארץ  

    
    סחיריםשאינם נכסי חוב 

  569,190  אגרות חוב מיועדות/פיקדונות באוצר
אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים 

  ובמוסדות פיננסים בדירוג: 
  

AA 1,983  ומעלה  

BBB  עדA 8,920  

  -   BBB-נמוך מ

  88  לא מדורג
  -   הלוואות לעמיתים
  17,618  הלוואות לאחרים

  597,799  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

    
 1,347,014  הכל נכסי חובסך 

    
 12,057  נכסי חוב בדירוג פנימי -מזה 

  

 שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן 5.4.3

  

דוח הנמדדים בשווי הוגן דרך למעט אג"ח מיועדות, , השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים
וכן של נכסי חוב פיננסים שאינם סחירים נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי  הכנסות והוצאות

המזומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות 
בתל אביב. ציטוטי המחירים  ירות ערךכפי שנמדדו בבורסה לנימוהמרווחים של אגרות חוב קונצרני 

ת ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד האוצר, ושיעורי הריבי
  .להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני אשראי (המשך)  5.4

  שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן (המשך)  5.4.3

להלן שיעורי ריבית ממוצעת משוקללת ששימשה בקביעת השווי ההוגן בגין כל אחת מקבוצות 

  הדירוג:

  אפיק כללי - מגדל מקפת אישית 

  
  י חוב שאינם סחירים לפי דירוג נכס

  2014בדצמבר  31ליום 

  באחוזים
    
    

AA 0.85  ומעלה  

A 2.86  

  27.73  לא מדורג
    

  

  הכשר הלכתי אפיק לפי - מגדל מקפת אישית 

  
  י חוב שאינם סחירים לפי דירוג נכס

  2014בדצמבר  31ליום 

  באחוזים
    
    

AA 0.96  ומעלה  

    
  

  אפיק מנייתי - מגדל מקפת אישית 

  
  י חוב שאינם סחירים לפי דירוג נכס

  2014בדצמבר  31ליום 

  באחוזים
    
    

AA 0.99  ומעלה  

    
  

  אפיק טווח קצר - מגדל מקפת אישית 

  
  י חוב שאינם סחירים לפי דירוג נכס

  2014בדצמבר  31ליום 

  באחוזים

    
    

AA 0.97  ומעלה  

    
  

  

  

  

  



  קרן פנסיה חדשה מקיפה  - מגדל מקפת אישית 

  סקירת הנהלה

37 

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני אשראי (המשך)  5.4

  שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן (המשך)  5.4.3

  אפיק אג"ח ופקדונות - מגדל מקפת אישית 

  
  י חוב שאינם סחירים לפי דירוג נכס

  2014בדצמבר  31ליום 

  באחוזים
    
    

AA 0.95  ומעלה  

A 4.14  

    
  

  זכאים קיימים לפסיה - מגדל מקפת אישית 

  
  י חוב שאינם סחירים לפי דירוג נכס

  2014בדצמבר  31ליום 

  באחוזים
    
    

AA 0.74  ומעלה  

A 2.54  

  9.35  לא מדורג
  

  פנסיונרים חדשים - מגדל מקפת אישית 

  
  י חוב שאינם סחירים לפי דירוג נכס

  2014בדצמבר  31ליום 

  באחוזים
    
    

AA 0.86  ומעלה  

A 3.07  

  9.35  לא מדורג
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  אשראיסיכוני   5.4  

  סחירים ושאינם סחיריםפירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסיים  5.4.4

  אפיק כללי - מגדל מקפת אישית 

  2014בדצמבר  31ליום   
  מסה"כ %  אלפי ש"ח  

      ענף משק
  58%  12,141,712  אגרות חוב מיועדות

  11%  2,231,393  אגרות חוב ממשלתיות
  4%  920,465  הלוואות לאחרים

  1%  123,840  הלוואות לעמיתים
  14%  2,844,649  בנקים

  4%  879,935  נדלן ובינוי
  1%  254,247  השקעה ואחזקות

UTILITIES  247,693  1%  
  1%  206,438  שרותים
ENERGY  141,775  1%  

TELECOMMUNICATION  138,138  1%  
  1%  175,315  כימיה גומי ופלסטיק

  1%  134,705  ביטוח

  2%  355,033  אחר

 100% 20,795,338  סך הכל

  

  אפיק לפי הכשר הלכתי -  מגדל מקפת אישית

  

  2014בדצמבר  31ליום   
  מסה"כ %  אלפי ש"ח  

      ענף משק
  87%  57,414  אגרות חוב מיועדות

  10%  6,844  אגרות חוב ממשלתיות
  3%  1,853  בנקים

 100% 66,111  סך הכל

      

  

  אפיק מנייתי -  מגדל מקפת אישית

  

  2014בדצמבר  31ליום   
  מסה"כ %  אלפי ש"ח  

      ענף משק
 100% 35,933  אגרות חוב מיועדות
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  אשראי (המשך)סיכוני   5.4  

פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסיים סחירים ושאינם סחירים   5.4.4

  (המשך) 

  אפיק טווח קצר -  גדל מקפת אישיתמ

  

  2014בדצמבר  31ליום   
  מסה"כ %  אלפי ש"ח  

      ענף משק
  68%  26,740  מיועדותאגרות חוב 

  32%  12,374  אגרות חוב ממשלתיות

  39,114 100% 

      

  

  אפיק אג"ח ופקדונות -  מגדל מקפת אישית

  

  2014בדצמבר  31ליום   
  מסה"כ %  אלפי ש"ח  

      ענף משק
  37%  38,509  אגרות חוב מיועדות

  52%  54,613  אגרות חוב ממשלתיות
  5%  5,413  נדל"ן ובינוי

  4%  4,086  בנקים
  1%  721  השקעה ואחזקות

  -   372  ביטוח
  1%  1,361  אחר

  105,075 100% 

      

  אפיק זכאים קיימים לפנסיה -  מגדל מקפת אישית
  

  2014בדצמבר  31ליום   
  מסה"כ %  אלפי ש"ח  

      ענף משק
  92%  66,424  אגרות חוב מיועדות

  -   40  אגרות חוב ממשלתיות
  2%  1,334  הלוואות לאחרים

  3%  2,246  בנקים
  1%  862  נדלן ובינוי

  1%  631  שרותים

  1%  690  אחר

 100% 72,227  סך הכל
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  אשראי (המשך)סיכוני   5.4  

 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסיים סחירים ושאינם סחירים  5.4.4

   (המשך)

  פנסיונרים חדשים -  מגדל מקפת אישית
  

  2013בדצמבר  31ליום   
  מסה"כ %  אלפי ש"ח  

      ענף משק
  42%  569,190  אגרות חוב מיועדות

  43%  577,829  אגרות חוב ממשלתיות
  1%  17,618  הלוואות לאחרים

  1%  17,021  בנקים
  4%  59,701  נדלן ובינוי

  1%  16,474  השקעה ואחזקות
  1%  10,366  ביטוח

  -   5,987  שרותים
  -   5,322  תקשורת ומדיה

  -   3,290  כימיה גומי ופלסטיק
  -   1,568  עץ ניר ודפוס

  -   914  ביטחוניות

  -   307  חיפוש נפט וגז

  5%  61,427  אחר

  סך הכל
1,347,014 100% 

  

  גורמי סיכון נוספים המשפיעים על פעילות הקרן  5.5  

הינם בעיקר סיכונים ענפיים, הנובעים מסיכון של הוראות הרגולציה ומסיכוני מאקרו  קרןסיכוני ה

אשר באים לידי ביטוי בסיכונים להפסדים על השקעות הקרן בעקבות אירועים מאקרו כלכליים 

כגון ירידות בשווקים הפיננסיים הסחירים בארץ (בהם מושקעים מרבית נכסי הקרן), עליות  -בארץ

ו את ערך הנכסים הלא סחירים וכד' או בעקבות אירועים מאקרו כלכליים כגון ריבית שיוריד

ירידות בשווקי העולם שיקרינו על השווקים בארץ, אירועי קטסטרופה עולמיים (פיגועי  - בחו"ל

 טרור, מלחמות אסונות טבע וכד') שישפיעו באופן דומה. 

ליים עשויים להתבטא בתקלות בנוסף קיימים סיכונים תפעוליים ומשפטיים. סיכונים תפעו

במערכות המחשב של הקרן, אבטחת מידע וסייבר ובטעויות אנוש ברישום וביצוע פעולות בתחום 

ההשקעות, החשבות וניהול זכויות העמיתים. הסיכון התפעולי קיים לאור שינויים תכופים 

ויים משמעותיים ברגולציה בהיבט של חישוב זכויות עמיתים או מס החל עליהן אשר מחייבים שינ

 בתוכנה בלוח זמנים קצר.

סיכון משפטי הינו תולדה של הוראות הדין המורכבות החלות על קופת גמל וכן כתוצאה 

  מהתממשות הסיכונים התפעוליים.

הנהלת החברה המנהלת נוקטת באמצעים העומדים לרשותה להקטנת הסיכונים ולשיפור 

כת בקרה, הפרדת סמכויות, חתימות כפולות ההתמודדות עימם בין היתר באמצעות הפעלת מער

  לביצוע פעולות ועוד. לחברה המנהלת מונה מבקר פנים הפועל בכפוף להחלטות של וועדת הביקורת.

לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון המשפיעים על פעילות הקרן בגין סביבה כלכלית, סיכונים 

ולה של החברה המנהלת לאיתור תפעוליים, סיכונים דמוגרפיים ואחרים לרבות דרכי הפע

  בדוח תאור עיסקי התאגיד. 3.4ראה סעיף והתמודדות, 
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) גורמי סיכון נוספים המשפיעים על פעילות הקרן  5.5  

  

 
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על זכויות  גורמי סיכון

 העמיתים  בקרנות

השפעה   

 גדולה

השפעה 

 בינונית

 השפעה

 קטנה

  √  מצב המשק והתעסוקה סיכוני מאקרו

   √ סיכוני שוק 

   √ סיכוני אשראי  

 √   סיכוני נזילות 

סיכונים 

 ענפיים

  √  סיכוני חיתום

   √   אירוע רב נפגעים 

   √  שינויים ברגולציה 

סיכונים 

מיוחדים 

 לקרנות

  √  תקדימים משפטיים 

 √   סיכונים תפעוליים 
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 ביטוח משנה .6

 באירועי ונכות תמידית מוות מקרי לכיסוי משנה ביטוח חוזה אישית מקפתמגדל  הפנסיה לקרן
 מעל, דולר מיליון 70 הינו הפיצוי סך). למגיפה כיסוי ללא(לרבות מלחמה ורעידת אדמה  קטסטרופה

 ביטוח פרמיית עלות. דולר מיליון 1-כ הינו אחדעמית ל הכיסוי תקרת, דולר מיליון 15 של שייר
  .המשנה מבטח ידי-על עמלות אין תשלום. הקרן מנכסי משולמת המשנה

  

 27%-מיליון דולר לאחר שהסכום בסיכון עלה בכ 70- ל 50-הכיסוי הוגדל מ 1.1.2014החל מתאריך 

שהיה  נמוך יותר מזהוהורחב לכיסוי מקרי נכות תמידיים בנוסף למקרי מוות, תמורת עלות בתעריף 

 . כןי לפנ

  פירוט מבטחי המשנה:

  

משנה מבטח   דירוג   

AMBEST  
31.12.2014 -נכון ל   

 פרמיה במיליוני ש"ח

Partner Re zurich A+  0.6  

Munich Re A+  0.5  

Mapfre A  0.2  

HCC A+  0.2  

Sutton Re on behalf 

of WR Berkeley 

Syndicate  שלושת החברות הינן

 LLOYDSסינדיקטים של 
  אשר מדורגת:

A  

0.2  

Pembroke Syn. 2000 0.2  

Ark Syn. 1200 0.1  

 סה"כ

 

  2.0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
      

  בצלאל צוקר    עופר אליהו
  מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון

  



   

   )certification(הצהרה 

  

  , מצהיר כי: בצלאל צוקראני, 

  

(להלן:  2014לשנת  )קרן הפנסיה"(להלן: "מגדל מקפת אישית  סקרתי את הדוח השנתי של .1
 ."הדוח")

 

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

  מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  .3
וכן את השינויים קרן הפנסיה של  לותיתוצאות הפעואת הבחינות המהותיות, את המצב הכספי 

 בדוח. כוסיםולתקופות המ מועדיםלות העמיתים והתנועה בקרן הפנסיה בזכוי

 

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  בחברה המנהלת אני ואחרים .4
   -; וכןקרן הפנסיה של ולבקרה הפנימית על דיווח כספיגילוי ה גביל

חנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקו )א(
, מובא לידיעתנו על ידי אחרים לקרן הפנסיההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

 , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; בחברה המנהלת

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

 ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;

והצגנו את ל קרן הפנסיה של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ש אפקטיביותהערכנו את ה )ג(
תקופה המכוסה בדוח של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום ה אפקטיביותמסקנותינו לגבי ה

  -בהתבסס על הערכתנו; וכן

ברבעון על דיווח כספי שאירע החברה המנהלת  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של )ד(
אופן מהותי, על הבקרה הפנימית של באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע ב הרביעי שהשפיע

  -; וכןהנוגע לקרן הפנסיה על דיווח כספיהחברה המנהלת 

  

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

 : לקרן הפנסיההנוגע  על דיווח כספי

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

   - ; וכןלקרן הפנסיההנוגע  לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים  )ב(

לקרן הנוגע  על דיווח כספי החברה המנהלת נימית שלשיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפ

 .הפנסיה

  

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

  

  

  

  ____________________________                                 2015במרס,  22          
  כללי  מנהל – בצלאל צוקר                          

                                 
  
  
  



  

   )certification(הצהרה 

  

  , מצהיר כי:אפי סנדרוב אני, 

  

(להלן:  2014לשנת  )קרן הפנסיה"(להלן: "מגדל מקפת אישית  סקרתי את הדוח השנתי של .1
 ."הדוח")

 

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

  מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  .3
וכן את השינויים קרן הפנסיה של  לותיהפעתוצאות ואת הבחינות המהותיות, את המצב הכספי 

 בדוח. כוסיםולתקופות המ מועדיםלבזכויות העמיתים והתנועה בקרן הפנסיה 

 

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  בחברה המנהלת אני ואחרים .4
   -; וכןקרן הפנסיה של ולבקרה הפנימית על דיווח כספיגילוי ה גביל

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

 , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; בחברה המנהלת

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

 ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;

והצגנו את ל קרן הפנסיה של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ש אפקטיביותהערכנו את ה )ג(
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח  יביותאפקטמסקנותינו לגבי ה

  -בהתבסס על הערכתנו; וכן

ברבעון על דיווח כספי שאירע החברה המנהלת  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של )ד(
אופן מהותי, על הבקרה הפנימית של באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע ב הרביעי שהשפיע
  -; וכןהנוגע לקרן הפנסיה על דיווח כספי החברה המנהלת

  

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

 : הנוגע לקרן הפנסיה על דיווח כספי

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

   - ; וכןהנוגע לקרן הפנסיה לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי

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

 .הפנסיה

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

  
  
  
  

  ____________________________                            2014במרס,  22          
  כספים מנהל –אפי סנדרוב                           

                                 

 

  
  
  
  



  הפנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה 

  

") אחראית לקביעתה וקיומה קרן הפנסיה" (להלן: מגדל מקפת אישית ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של

הפנימית של קרן הפנסיה תוכננה כדי לספק מידה  יווח כספי. מערכת הבקרהשל בקרה פנימית נאותה על ד

לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים  סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה המנהלת 

שוק ההון. ללא תלות בטיב על  הממונההוראות כללי חשבונאות מקובלים בישראל ולבהתאם המפורסמים 

ת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו רמ

  הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

  
מבוצעות ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות 

בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח 

) monitorהדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים (

  ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.

  
העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של קרן הפנסיה  הנהלת החברה המנהלת בפיקוח הדירקטוריון

- "ה , בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של2014בדצמבר  31על דיווח כספי ליום 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  )COSO["(.  בהתבסס על

, הבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על 2014בדצמבר  31) כי ליום believesהערכה זו, ההנהלה מאמינה (

  דיווח כספי הינה אפקטיבית.

  
  

  

  _____________                  עופר אליהו:  הדירקטוריון  יו"ר

  

  _____________  מנכ"ל                    :  בצלאל צוקר

  

  _____________  :   אפי סנדרוב       כספים   מנהל

  

  

  2015במרס,  22יך אישור הדוח: תאר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



                
 

         
  

      
  
  
  
  
  

בהתאם להוראות הממונה  החדשה מקיפמגדל מקפת אישית קרן פנסיה דוח רואי החשבון המבקרים לעמיתים של 
 על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

  
(להלן "הקרן") ליום מגדל מקפת אישית קרן פנסיה חדשה מקיפה ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של  

- ורסמה על ידי ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפ2014בדצמבר  31

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  להלן)"COSO"( .
(להלן "החברה המנהלת") אחראים לקיום  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מהדירקטוריון וההנהלה של 

של בקרה פנימית על דיווח כספי,  בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של הקרן ולהערכתם את האפקטיביות
הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על 

 בקרה פנימית על דיווח כספי של הקרן בהתבסס על ביקורתנו.

  

בארה"ב  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה - בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על

נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קוימה, מכל הבחינות 
קרן. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של ה

דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה 
פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם 

  ורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.לנסיבות. אנו סב
  

בקרה פנימית על דיווח כספי של קופת גמל הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של 
דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לכללי החשבונאות והדיווח, אשר נקבעו בהתאם 

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, להוראות הממונה 
, בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), והתקנות שהותקנו מכוחו 2005 –גמל), התשס"ה 

כפי  2004/10חוזר פנסיה , ב2012-9-17ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר גופים מוסדיים  1964- התשכ"ד
. בקרה פנימית על דיווח כספי של 2014-3-1ובחוזר פנסיה  2013-3-1, בחוזר פנסיה 2010-3-1שתוקן בחוזר פנסיה 

) מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות 1קופת גמל כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר: (
) מספקים מידה סבירה 2ת של נכסי הקרן (לרבות הוצאתם מרשותה); (במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברו

של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי החשבונאות והדיווח, אשר 
בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים נקבעו בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, 

, בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור והתקנות שהותקנו מכוחו 2005 –ם (קופות גמל), התשס"ה פיננסיי
, בחוזר 2012-9-17למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר גופים מוסדיים   ובהתאם 1964-ולניהול קופות גמל),התשכ"ד

ושקבלת כספים  2014-3-1וזר פנסיה ובח 2013-3-1בחוזר פנסיה  ,2010-3-1כפי שתוקן בחוזר פנסיה  2004/10פנסיה 
) מספקים 3(- והוצאת כספים של הקרן נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה המנהלת; ו

מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי 
  להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. מורשים של נכסי הקרן, שיכולה להיות

 

בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת 
מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות 

 ו שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.בגלל שינויים בנסיבות א

  
לדעתנו, החברה המנהלת קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של הקרן ליום 

  .COSO, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 2014בדצמבר  31
  

- ו 2014בדצמבר  31תאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים של הקרן לימים ביקרנו גם, בה
, כלל 2015 במרס 22והדוח שלנו, מיום  2014בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2013

  חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.
  
  
  
  

   ייקיןסומך ח קסירר קוסט פורר גבאי את
    רואי חשבון  רואי חשבון

  2015במרס  22                      מבקרים משותפים
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  קרן פנסיה חדשה מקיפה -  מגדל מקפת אישית
   2014 בדצמבר 31דוחות כספיים ליום 

  
  

  תוכן העניינים
  

 עמוד  
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  החשבון המבקרים לעמיתים שלרואי  דוח            
  

  קרן פנסיה חדשה מקיפה -  מגדל מקפת אישית
  
  
  

המנוהלת על ידי מגדל קרן) ה - קרן פנסיה חדשה מקיפה (להלן  -  מגדל מקפת אישיתשל  ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי
, את דוחות ההכנסות 2013-ו 2014בדצמבר,  31לימים , החברה המנהלת) -(להלן  מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

. 2014בדצמבר,  31 שלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביוםאחת מ וההוצאות ואת הדוחות על התנועה בקרן הפנסיה לכל
. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים ריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה המנהלתדוחות כספיים אלה הינם באח

  יקורתנו.אלה בהתבסס על ב
  
  

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של פי - על. 1973- רואה החשבון), התשל"ג

עית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוט
שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

נו סבורים שביקורתנו וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. א המנהלת הדירקטוריון וההנהלה של החברה
  מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
  

 31 הקרן לימים של הכספי המצב את המהותיות, הבחינות מכל נאות, באופן משקפים ל"הנ הכספיים לדעתנו, הדוחות
 תאריכים באותם חת מהשנים שהסתיימוא לכל התנועה בקרן הפנסיהאת ו פעולותיה תוצאות ואת 2013 - ו 2014 דצמברב

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם םבהתא
בהתאם ו והתקנות שהותקנו מכוחו 2005 -בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה במשרד האוצר, 

  התקנות). - (להלן 1964- , התשכ"דלתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)
  
  

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת  PCAOB -ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה
, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו 2014 בדצמבר 31ליום  קרןל דיווח כספי של הרואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית ע

חוות דעת בלתי מסויגת  כלל 2015 במרס 22מיום שלנו והדוח  COSOת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי במסגרת המשולב
  .קרןה הפנימית על דיווח כספי של העל אפקטיביות הבקר

  
  

  
  
  
  
  

   קסירר קוסט פורר גבאי את סומך חייקין
    רואי חשבון רואי חשבון

      
   מבקרים משותפים

  
   

  תל אביב,
  2015במרס  22
  

  +972-3-6232525   .טל

  972-3-5622555+  פקס

ey.com

 קוסט פורר גבאי את קסירר
, 3עמינדב ' רח

 6706703אביב -תל
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   חדשה מקיפה קרן פנסיה -  מגדל מקפת אישית
  דוחות על המצב הכספי

  
  
  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013  

 אלפי ש"ח באור  

 

     רכוש שוטף
 1,571,256 1,784,056   מזומנים ושווי מזומנים

 93,063 248,660 3  חייבים ויתרות חובה
     
   2,032,716 1,664,319 

      ותהשקעות פיננסי
 6,676,040 7,242,259 4  נכסי חוב סחירים

 13,431,170 15,218,553  5  נכסי חוב שאינם סחירים
 5,272,708 7,000,255 6   מניות

 9,584,908 11,081,582 7  השקעות אחרות
     

 34,964,826 40,542,649   סך כל השקעות פיננסיות
     

 793,007 851,880 8  נדל"ן להשקעה
      

 37,422,152 43,427,245    סך כל הנכסים
      
      
     

 124,584 472,565 9  זכאים ויתרות זכות
     
      

   10  התחייבויות פנסיוניות:
       

 35,746,080 40,811,432   התחייבויות למבוטחים (זקנה בלבד):
     

     התחייבויות לפנסיונרים 
 384,824 600,559   ושאירי זקנההתחייבויות לזקנה 
 436,480 564,816   התחייבויות לנכים

 448,885 598,967   התחייבויות לשאירי מבוטחים
 171,863 304,374     עתודה לתביעות שקרו וטרם דווחו

 12,702 )20,687(   עתודה לפנסיונרים
       

 1,454,754 2,048,029   סך כל ההתחייבויות לפנסיונרים
      

     התחייבויות לזכאים קיימים לפנסיה
 5,950 5,512    התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה

 39,198 40,205    התחייבויות לנכים
 50,628 50,463    התחייבויות לשאירי מבוטחים

 958 )961(    עתודה לזכאים קיימים לפנסיה
     

 96,734 95,219    סך כל ההתחייבויות לזכאים קיימים לפנסיה
      

 37,297,568 42,954,680    סך כל ההתחייבויות הפנסיוניות 
     

 37,422,152 43,427,245   סך כל ההתחייבויות
  

  

  .ם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםאורים המצורפים מהווייהב
  

  

  2015במרס  22: הדוחות תאריך אישור 
  

     
 עופר אליהו  בצלאל צוקר  אפי סנדרוב

 הדירקטוריון יו"ר  מנהל כללי  משנה למנכ"ל
        מנהל כספים
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   חדשה מקיפה קרן פנסיה - מגדל מקפת אישית 
  דוחות הכנסות והוצאות 

  
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח באור 

  
     הכנסות  (הפסדים)

     
 11,238 )9,166( 14,990  ממזומנים ושווי מזומנים

     
     מהשקעות:

 528,198 334,817 394,270  מנכסי חוב סחירים
 877,717 848,445 660,818  מנכסי חוב שאינם סחירים

 298,283 747,083 551,421   ממניות
 *)     674,580 *)    1,731,541 572,318  מהשקעות אחרות
 52,042 64,222 59,909  מנדל"ן להשקעה

     
 2,430,820 3,726,108 2,238,736  כל ההכנסות מהשקעותסך 
     

 4,698 11,874 14,088  הכנסות אחרות, נטו
     

 2,446,756 3,728,816 2,267,814  ההכנסותסך כל 
     

     הוצאות
     

 271,971 287,147 324,471 11 דמי ניהול
 *)       62,346 *)         64,852 72,190  12  הוצאות ישירות

 1,892 1,765 1,976  13  הוצאות ביטוח משנה
  15,398  16,296  21,623  17  הוצאות מסים

     
 351,607 370,060 420,260  סך כל ההוצאות

     
 2,095,149 3,358,756 1,847,554  לשנההוצאות על עודף הכנסות 

        
  

  .'ו2. ראה באור *) סווג מחדש
  

  הווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הבאורים המצורפים מ
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  חדשה מקיפה קרן פנסיה - מגדל מקפת אישית 
  דוחות תנועה בקרן הפנסיה 

  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח באור 

  
  שוטפות  סך הנכסים בניכוי התחייבויות

  בינואר של השנה 1ליום 
 

37,297,568 30,517,666 25,582,104 
      

 4,295,954 4,650,656 5,244,086  תקבולים מדמי גמולים
     

     תשלומים:
      

     תשלומים לפנסיונרים:
 14,346 20,062 30,951  תשלומי פנסיית זקנה
 65,135 81,402 107,196  תשלומי פנסיית נכות

 21,824 26,706 35,668  תשלומי פנסיית שארים
       

 101,305 128,170 173,815  סך כל תשלומים לפנסיונרים
     

     לפנסיה: קיימים תשלומים לזכאים
 477 720 617  תשלומי פנסיית זקנה
 2,538 2,526 2,384  תשלומי פנסיית נכות

 3,754 3,647 4,218  תשלומי פנסיית שאירים
     

  6,769  6,893  7,219   לפנסיה סך כל תשלומים לזכאים קיימים

      
  108,074  135,063  181,034   סך כל תשלומי פנסיה

      
      

  586,708  674,742  754,056   פדיונות

         
 694,782 809,805 935,090  סך כל התשלומים

      
      העברות צבירה לקרן

 34,689 21,663 25,137   העברות מחברות ביטוח
 251,910 246,638 346,668   ת פנסיה חדשותהעברות מקרנו

 -  971 245   העברות מקרנות פנסיה ותיקות
 10,173 17,104 24,297  העברות מקופות גמל

      
 296,772 286,376 396,347   סך כל העברות צבירה לקרן

      
     העברות צבירה מהקרן
 55,549 48,109 13,201  העברות לחברות ביטוח

 968,808 605,396 813,769  לקרנות פנסיה חדשותהעברות 
 33,141 52,576 68,815  העברות לקופות גמל
 33 -  -   מעבר עמיתי הביניים

        
  1,057,531  706,081  895,785  סך כל העברות צבירה מהקרן

        
  )760,759(  )419,705(  )499,438(  העברות צבירה, נטו

        
  לתקופה על הוצאות עודף הכנסות

 מועבר מדוח הכנסות והוצאות
   

1,847,554  
  

3,358,756  
  

2,095,149  

        
   שוטפות סך הנכסים בניכוי התחייבויות

 בדצמבר של השנה 31יום ל
   

42,954,680 
  

37,297,568 
  

30,517,666 
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.



   יפהחדשה מק קרן פנסיה - מגדל מקפת אישית 
  2014בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 6

  כללי - 1 באור

 קרן הפנסיה .א
 

"הקרן") הינה קרן פנסיה חדשה מקיפה כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור  -מגדל מקפת אישית (להלן 
"אגף שוק  -, ומאושרת על ידי משרד האוצר, אגף שוק ההון ביטוח וחסכון (להלן 1964 - ולניהול קופות גמל), התשכ"ד 

"החברה  - קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (להלן  ההון") ונציבות מס הכנסה. הקרן מנוהלת על ידי מגדל מקפת
, בה מבוטחים עובדים שכירים ועצמאים. הקרן מעניקה כיסויים למקרי מוות, 1995המנהלת"). הקרן הוקמה בשנת 

  אובדן כושר עבודה ופרישה לפנסיה בגיל זקנה, בתמורה לדמי גמולים הנגבים מהמבוטחים.
  

  החברה המנהלת .ב
  

  "מגדל").  -עלות ובשליטה מלאה של מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן החברה המנהלת הינה בב
, לעסוק בביטוח פנסיוני. 1981 -בידי החברה המנהלת רשיון מבטח, בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח התשמ"א 

שר לה ביחד עם אישור קופת גמל משלמת לקצבה שנתקבל ממשרד האוצר, אגף שוק ההון ביטוח וחסכון, מאפ - רשיון זה 
להפעיל את קרן הפנסיה המקיפה. נתוני החברה המנהלת מוצגים בדוחות כספיים נפרדים בהתאם להוראות אגף שוק 

  ההון. קיימת הפרדה מלאה בין החברה המנהלת ונכסיה לבין הקרן ונכסיה.
 

  הגדרות .ג

  בדוחות כספיים אלה:

  .קרן פנסיה חדשה מקיפה - מגדל מקפת אישית   -   קרן הפנסיה או הקרן
  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.  -   החברה המנהלת או מגדל מקפת  
   2003בדצמבר, 31אותו לקצבה החלה לפני מקבל קצבה שזכ  -   זכאי קיים לפנסיה  
  "המועד הקובע") - (להלן       

  מקבל קצבה שזכאותו לקצבה החלה לאחר המועד הקובע.  -   פנסיונר

ה ולזכותו רשומה יתרת זכאות צבורה וטרם מי שהצטרף לקרן הפנסי  -   מבוטח
  החל לקבל פנסיית זקנה מהקרן.      החל לקבל פנסיית זקנה מהקרן.

  אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.  -   אגף שוק ההון

  הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר.  -   הממונה
  .1964- שור וניהול קופות גמל), תשכ"דתקנות מס הכנסה (כללים לאי  -   תקנות מס הכנסה  

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

בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי  כהגדרתם  -   צדדים קשורים
  לעניין השקעות 2012 –השקעה החלים על גופים מוסדיים) התשע"ב 

  משקיע מוסדי.      משקיע מוסדי 

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

  מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  -   מדד

  שמנפיקה המדינה. לתי סחירות מסוג "ערד"אגרות חוב ב  -   אגרות חוב מיועדות

  
  מסלולי ביטוח .ד
  

  ביטוח כדלהלן:בקרן קיימים מסלולי 

 .מסלול בסיסי )1

 בחירה אישית בשיעור פנסית נכות ו/או פנסית שאירים. - מסלול אישי  )2

 לשאירים.מופחת כיסוי  - מוטה זקנה ונכות  מסלול )3

 .כיסוי מופחת לנכות -מוטה זקנה ושאירים מסלול  )4

 .כיסויים מופחתים לנכות ושאירים – מסלול מוטה זקנה )5

 .כיסוי מינימלי ליתר השאירים -נבחר  מוטה נכות וכיסוי להורהמסלול  )6

 לנכות וללא כיסוי ליתר השאירים. כיסוי מינימלי -נה וכיסוי להורה נבחר זקמוטה מסלול  )7

 כיסויים מופחתים לנכות ושאירים. - מסלול רצף מוטה זקנה  )8
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  2014בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 7

  כללי (המשך) - 1 באור

  (המשך) מסלולי ביטוח .ד
  

 פנסיית נכות ושאירים.כיסויים מירביים ל - מסלול מוטה נכות ושאירים  )9

 כיסוי לפנסית נכות ושאירים וכיסוי לבן מוגבל נבחר. - מסלול בן מוגבל נבחר  )10
  

 אפיקי השקעה .ה
  

  בקרן קיימים חמישה אפיקי השקעה כדלהלן:
כספי הקרן באפיק זה מושקעים בהתאם להחלטות הנהלת החברה והוראות ההסדר  התחיקתי כפי שהן  -  אפיק כללי )1

 מעת לעת.
אפיק זה קיבל הכשר הלכתי על ידי בד"ץ העדה החרדית. ההשקעות באפיק זה יבוצעו מבין  -  י הכשר הלכתיאפיק לפ )2

הנכסים הבאים בלבד ובכפוף לכך שקיבלו הכשר הלכתי: אג"ח של מדינת ישראל ושל מדינות חו"ל, ופקדונות 
כו', תעודות סל/קרנות סל/תעודות בבנקים ובמוסדות פיננסיים אחרים, נגזרים כגון: אופציות, חוזים עתידיים ו

 חו"ל ונכסים אחרים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר. ETFמחקות, קרנות 
מכספי הקרן המנוהלים באפיק זה ושאינם מושקעים באג"ח מיועדות,  75%בו מושקעים לפחות  - אפיק מנייתי )3

 במניות.
מנוהלים באפיק זה ושאינם מושקעים באג"ח מכספי הקרן ה 75%בו מושקעים לפחות  -  אפיק אג"ח ופקדונות )4

 מיועדות באג"ח של מדינת ישראל, אג"ח מדורגות ופקדונות.
מכספי הקרן המנוהלים באפיק זה ושאינם מושקעים באג"ח מיועדות  75%בו מושקעים לפחות  -  אפיק טווח קצר )5

 ה.באג"ח של מדינת ישראל ופקדונות אשר התקופה לפדיון לגביהם אינה עולה על שנ
  

  מדיניות חשבונאית - 2באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

  בסיס הדיווח .1
    

 למעט ,מדווחים על בסיס מזומןדמי גמולים ותשלומים  חות הכספיים נערכו על בסיס מצטבר. על אף האמור,הדו
  ידווח על בסיס מצטבר. , בהם2015-9-4מספר מקרים שנקבעו בהוראת הממונה בחוזר גופים מוסדיים 

  
הקרן לא מנכה דמי ניהול . הגמוליםדמי הדיווח על  כהוצאה במועדדמי הגמולים נרשמים הפקדות  מתוךדמי ניהול 

  מתשלום ריסק מצבירה וכן משחרור נכים מתשלום דמי גמולים.
  . נצברודמי הניהול מנכסי הקרן נרשמים בתום החודש בגינו הם 

   נוצרה הזכאות להחזר. בו במועד נרשמים בקרן המבוטחיםצבירת  דמי ניהול להגדלת נחותה
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .2

לחוק  בהתאם הממונה לכללי החשבונאות ודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראותבהתאם הדוחות הכספיים ערוכים 
  .תקנות מס הכנסהובהתאם ל , בהתאם להוראות הדין2005- התשס"ההפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) 

  

  מדיניות חשבונאית עקבית .3

  .המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות

  אומדנים והנחות .ב

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת הנהלת הקרן להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות 
על הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות בבסיסם נסקרים החשבונאית ו

אף שאומדנים או הערכות  באופן שוטף. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
ינים כאמור עשויה להיות שונה נעשים לפי מיטב שיקול הדעת של ההנהלה, השפעתם הסופית של עסקאות או עני

  מהאומדנים או הערכות שנעשו לגביהם.
  

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים שחושבו על 
ספיים ידי הקרן ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכ

  בשנת הדיווח הבאה:
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  מדיניות חשבונאית (המשך) - 2באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

  (המשך) אומדנים והנחות .ב

  קביעת שווי הוגן של נכסי חוב בלתי סחירים .1
  

ווי הוגן דרך נמדדים בש, הלוואות ופיקדונות, (למעט אגרות חוב מיועדות) השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות
י החוב ממכשירחלק  .דוח הכנסות והוצאות. השווי ההוגן מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי מזומנים

נמדדו על פי עלות מתואמת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית  2009שאינם סחירים אשר נרכשו בשנת 
  הממונה.כמתאפשר על פי הוראת שעה שפרסם 

  
  

 יים לא סחיריםונגזרים פיננס מניות לא סחירות .2
  

השווי ההוגן מוערך באמצעות מודלים שונים ושיטות הערכה מקובלות. שיטות הערכה שונות דורשות מההנהלה 
להניח הנחות מסוימות לגבי נתוני המודל כגון תזרימי מזומנים חזויים, שיעורי ההיוון, סיכוני אשראי, תנודתיות 

  וכדומה.

 

 נדל"ן להשקעה .3
 

כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד. השווי  הדיווחהשווי ההוגן לתאריך  נדל"ן להשקעה מוצג לפי
ההוגן נקבע על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות הנחות לגבי 

ימי מזומנים אלה וכן אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזר
 בנדל"ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך.  בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה

  
 לגבי מסוימות בהנחות להשתמש הקבוצה והנהלת השווי מעריכי נדרשים להשקעה"ן נדל של ההוגן השווי במדידת
, חוזים חידושי, התפוסה רישיעו, העתידיים ההשכרה מחירי, הקבוצה נכסי לגבי הנדרשים התשואה שיעורי

 הנובעות והשלכות השוכרים של הפיננסית איתנותם, הנכסים תפעול הוצאות, פנויים שטחים להשכרת הסתברות
  . מהנכסים העתידיים המזומנים תזרימי את להעריך מנת על עתידי לפיתוח שיידרשו מהשקעות

  

   התחייבויות פנסיוניות .4
  

  עיקרן על היתרות הצבורות וכן על שיטות הערכה אקטוארית.ההתחייבויות הפנסיוניות מבוססות ב
רב ההנחות המשמשות בסיס להערכה האקטוארית נקבעות על ידי הממונה וחלקן על בסיס מחקרים שמבצעת 

ראה לגבי שינויים בהנחות עיקריות שנקבעו על ידי הממונה וששימשו בחישוב ההתחייבויות הפנסיוניות, . הקרן
  .10באור 

  
  משפטיות תביעות .5

  
 ה, הסתמכהקרןסיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד  בהערכותמשפטיות. נגד הקרן תלויות ועומדות תביעות 

יועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם העל חוות דעת יועציה המשפטיים. הערכות אלה של  הקרן
שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות המשפטי  ןהניסיוהמקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על 

   התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.
  

וזאת, בין היתר, בהתקיים  ,חשופה לטענות/תביעות משפטיות שטרם נטענו/הוגשו הקרןבנוסף לתביעות האמורות, 
במספר דרכים, ובין היתר: הקרן שיפה זו מובאת לידיעת ספק בפרשנות הסכם ו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם. ח

ליחידה  ממונה על פניות הציבור, באמצעות תלונות לקוחותלובמיוחד  קרןגורמים בלבאמצעות פניות לקוחות 
לפניות הציבור במשרד המפקח, ובאמצעות תביעות (שאינן ייצוגיות) המוגשות לבית המשפט. נושאים אלו מובאים 

אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים כי הטענות עשויות להיות בעלות השלכות רחבות.  המנהלתהחברה לידיעת 
על הערכות פנימיות של הגורמים  החברה המנהלתבהערכת הסיכון הנובע מטענות/תביעות שטרם הוגשו מסתמכת 

ם וככל שתוגש. המטפלים וההנהלה, המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה, א
ההערכה מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות לגופן. מטבע הדברים, לאור השלב 
הראשוני בו מצוי ברור הטענה המשפטית, עשויה התוצאה בפועל להיות שונה מההערכה שנעשתה בשלב שטרם 

  הוגשה התביעה. 
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  מדיניות חשבונאית (המשך) - 2באור 

  המדיניות החשבונאית (המשך) עיקרי

  מזומנים ושווי מזומנים .ג

 והתקופה בבנקים שהופקדו קצר לזמן פקדונות, היתר בין, הכוללות גבוהה שנזילותן השקעות נחשבות מזומנים כשווי  
  .בשעבוד מוגבלים אינם ואשר שלושה חודשים על עלתה לא בהם ההשקעה בעת מימושם למועד עד

  

  השקעות פיננסיות .ד

  
השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל נמדדות לפי שווי הוגן דרך דוח הכנסות והוצאות.  -  ת סחירותהשקעו .1

  . הדיווחבשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך 
  

ימוש באמצעות ש השווי ההוגן נקבע נמדדים בשווי הוגן דרך דוח הכנסות והוצאות. – מניות ונגזרים לא סחירים .2
מקובלות. שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות בשיטות הערכה 

 לשווי הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות.
  

 חיריםחוב שאינם סנכסי  .3
  

  .קטיביתהאפ העלות המופחתת לפי שיטת הריבית לפי - מיועדותאגרות חוב 
  
  

אגרות חוב בלתי סחירות הלוואות ופיקדונות, נמדדים בשווי הוגן.  - (למעט אג"ח מיועדות) סחיריםנכסי חוב שאינם 
השווי ההוגן של נכסים אלו נקבע באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים 

ות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לניירות בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתי
ערך בתל אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם על 

כי ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים. בקשר לכך, יצוין 
החליטה ועדת המכרזים להכריז על חברת מרווח הוגן  2014בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר בחודש ספטמבר 

בע"מ ("מרווח הוגן") כזוכה במכרז. כמו כן צוין במכתב כי על לוחות הזמנים להטמעת מודל מרווח הוגן המעודכן 
  תצא הודעה נפרדת.

השינוי הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי חוב לא בשלב זה, אין ביכולת החברה להעריך את השפעת 
  סחירים והאם תהיה השפעה כאמור.

 
נמדדו על פי עלות מתואמת, תוך שימוש בשיטת  2009חלק ממכשירי החוב שאינם סחירים אשר נרכשו בשנת 

  הריבית האפקטיבית כמתאפשר על פי הוראת שעה שפרסם הממונה.
  

בהתאם לדוחות הכספיים של הקרן או של מוסד פיננסי מוכר  – השקעה בלתי סחירותוקרנות קרנות הון סיכון  .4
 שיתקבלו אחת לשנה לפחות.

 

  ירידת ערך השקעות פיננסיות .5
  

ערך בגין נכסי חוב שאינם סחירים הנהלה הקרן מכירה  כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת
בספרים של הנכסים לסכום בר ההשבה שלהם. ההפסד שהוכר כאמור בהפסד מירידת הערך בגובה הפער בין ערכם 

יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר ההשבה של הנכסים מהמועד בו הוכר ההפסד 
  האחרון מירידת הערך.
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  מדיניות חשבונאית (המשך) - 2באור 

 נדלן להשקעה   .ה

מבנה, או שניהם) המוחזק על ידי הבעלים (מחכיר בחכירה תפעולית) או חוכר  ן (קרקע או"ן להשקעה הינו נדל"נדל
בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או שתיהן, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת 

  סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.
  

ן להשקעה "ת על ידי חוכר (הקרן) בחכירה תפעולית ממינהל מקרקעי ישראל מסווגות כנדלן המוחזקו"זכויות בנדל
וזאת כאשר זכויות אלה מוחזקות לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או שתיהן, ולא לצורך שימוש בייצור 

הקרן יישמה לגביהן את  או הספקת סחורות, או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.
  מודל השווי ההוגן, כאשר הערכת השווי מתבצעת אחת לשנה לפחות.

 
ן "ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, נדל"נדל

או הפסדים הנובעים  להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד ביצוע הערכת השווי. רווחים
ן להשקעה אינו "ן להשקעה, נזקפים לדוח הכנסות והוצאות במועד התהוותם. נדל"משינויים בשווי ההוגן של הנדל

  מופחת באופן שיטתי.
  

ן להשקעה מתבססת הקרן על הערכת שווי שמבוצעת על ידי מעריכים חיצוניים "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל
  והנסיון הנדרשים. ן והינם בעלי הידע "ומחים בהערכות שווי של נדלבלתי תלויים שהינם מ

  
נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות כלכליות עתידיות ממימושו. 
ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר בדוח הכנסות והוצאות בתקופה שבה 

  נגרע הנכס.

 

 סיווג מחדש    .ו

החברה שינתה את סווג הוצאות דמי ההצלחה בגין קרנות השקעה כך שלא יוצגו כחלק מעמלות ניהול ההשקעות וזאת 
. מספרי ההשוואה סווגו מחדש בהתאם 2014במרס  5עקב הבהרה שהוציא הממונה של שוק ההון במכתבו מיום 

הכנסות מהשקעות והקטין את ההוצאות בגין עמלת ניהול השקעות לאמור לעיל, לשם עקביות באופן שהקטין את ה
אלפי ש"ח לשנה   7,492 - ובסך של כ 2013בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  24,901 - בסך של כ

  . לסווג אין השפעה על עודף ההכנסות על הוצאות לתקופה ועל תשואת הקרן.2012בדצמבר,  31שהסתיימה ביום 
  

  וההצמדה ןהחליפי שערי .ז

  
נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו  .1

  .דיווחתקפים ליום ה
  

 נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות צמודים. .2
  

  
שחלו  השינויים שיעורימחירים לצרכן, על שערי החליפין היציגים של הדולר של ארה"ב ועל ה מדדפרטים על  להלן .3

  :בהם
  

  שיעור השינוי בשנת  בדצמבר 31ליום   

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

  אחוזים  נקודות  

        

המדד הידוע בחודש 
 1.91 )0.10(   100.29 102.20 102.10  דצמבר (בנקודות) *)

  
1.44  

        
שער החליפין של הדולר 

 )7.02( 12.04  3.73 3.47 3.89  של ארה"ב (בש"ח)
  

)2.30(  
        

  
  .100= 2012 המדד לפי בסיס ממוצע   *) 
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  מדיניות חשבונאית (המשך) - 2באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

  פנסיוניותת יוהתחייבו .ח

  :קבוצות לשלוש מחולקות הקרן התחייבויות .1
  ואינו מקבל פנסיה מהקרן. הדיווח במועדצבורה  יתרהבגינו  שרשומה מי הינו מבוטח -  למבוטחים בותהתחיי

  
לפני  התגבשהפנסיה מהקרן  תלקבל שזכאותוזכאי קיים לפנסיה הינו מבוטח  -  לפנסיה קיימים לזכאים התחייבות

  .2003בדצמבר,  31 יום
    

   .2004, בינואר 1 יוםהתגבשה לאחר  מהקרן פנסיה תלקבל ותואשזכ מבוטח הינו פנסיונר - לפנסיונרים התחייבות
  

לסך היתרות הצבורות  שוותהתחייבויות הקרן כלפי מבוטחים בהתאם לכך "תשואה".  מסוג הינה הפנסיה קרן .2
  שלהם.

, מחושבות כערך הנוכחי של סך תשלומי הפנסיה הפנסיונריםלפנסיה וכלפי  זכאים קיימים כלפיהקרן  התחייבויות
אשר , לכל אחת מהקבוצות האמורות שולמיםהצפויים להיות מ , המבוססים על חישוב אקטוארי,עתידייםה

 .משוקלל עם שיעור הריבית על אג"ח מיועדותכשהוא  מצטטתריביות המפורסם על ידי חברה  וקטורמהוונים לפי 
 דמי ניהול ולפנסיונריםניכוי ללא לזכאים הקיימים לפנסיה מחושב לפי תשואה  תשלומי הפנסיה העתידיים היוון

  .ניהול דמי בניכוי תשואה לפי מחושב
      

 סיכון חסרות וקטור ריביותוקטור הריביות שמפרסמת החברה המצטטת לצורך היוון ההתחייבויות כאמור, הינו 
יו שיעור הריבית על אג"ח מיועדות (לפ ).החופשיות ההשקעות(ועל בסיסו מהוונות ההתחייבויות העומדות כנגד 

מסוג  אגרות חוב מיועדותשל  ה משוקללתלפי תשואמהוונות ההתחייבויות העומדות כנגד אג"ח מיועדות) מחושב 
 5.05%ערד שהנפיקה מדינת ישראל (שיעור שמשקלל את האחזקה באג"ח מיועדות הנושאות ריבית ריאלית בשיעור 

האחזקה בכל סוג אגרת בחשבון  בהתאם ליחס 4.86%עם אג"ח מיועדות הנושאות ריבית ריאלית בשיעור 
   הפנסיונרים בנפרד ובחשבון הזכאים הקיימים בנפרד).

  

וכו', ייזקף  ם דמוגרפיים, כגון: תמותה, נכותהנובע מגורמי דיווחאקטוארי שנוצר בשנת ה גירעוןאקטוארי או  עודף .3
  .ך כל התחייבויות הקרןלחלקה של כל קבוצה בסלעיל, ביחס  1 בסעיף קטןהקבוצות המפורטות שלוש לכל אחת מ

  

 גירעון או אקטוארי עודף תיצור לא מבוטחים כלפי התחייבויותהתשואה בפועל על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי ה .4
  . האמורה לתשואה בהתאם דיווחה שנת במהלך יותאמו המבוטחים של הצבורות והיתרות מאחר אקטוארי

  

נוסף רק אקטוארי  גירעוןעודף אקטוארי או  מחושבלעיל,  3האקטוארי המפורט בסעיף  גירעוןלעודף או ה בנוסף .5
  . ככל שהעודף האמורבע מתשואות ושיעורי ריבית להיווןנו זה גירעוןפנסיונרים. עודף או זכאים קיימים לפנסיה ולל

(בחישוב המתייחס לקבוצת הפנסיונרים ההתחייבות  קבוצהמהתחייבות הקרן כלפי כל  1% עד בסכום שלהינו 

זכאים קיימים לפנסיה ועתודה מוצג בנפרד כעתודה ל הוא - להלן) 6כאמור בסעיף   IBNRם עתודת כוללת ג
מסך  1%(זו העולה על  ושיעורי הריבית להיוון בשל שיעורי התשואה גירעוןפנסיונרים. יתרת העודף או הל

 מבוצע, במקבילו, בהתאמה פנסיונריםזכאים קיימים לפנסיה ולהתחייבויות ללנזקפת להתחייבויות  ,ההתחייבויות)
 .פנסיונר לכל המשולמים השוטפים הפנסיה סכומי של עדכון

  

) IBNR )Incurred but not reportedשלה עתודת  דוח על המצב הכספימחשבת וכוללת בשורה נפרדת ב הקרן .6
 דווחו ולא דיווחה למועד עד אירעו אשר ומוות נכות למקרי פנסיה לתשלומי הקרן התחייבויות בגיןותביעות תלויות 

  טרם התבררה זכאותם לתשלום.ואולם  דיווחאו שדווחו לקרן עד למועד ה מועד לאותו עד לקרן
  

 31 מיום החל. 2007-3-6חושב המאזן האקטוארי על בסיס אקטוארי לפי חוזר פנסיה  2007בדצמבר,  31מיום 
לפיו שונו הנחות דמוגרפיות  2013-3-1ה מחושב המאזן האקטוארי על בסיס אקטוארי לפי חוזר פנסי 2012בדצמבר, 

שונות ובהן שיעורי תמותה והשינויים בהם, שיעורי יציאה לנכות, שיעורי החלמה שנתיים של נכים,  שיעורי 
בדבר הוראות דיווח אקטוארי. החוזר מבטל  2014-3-1פורסם חוזר  2014נישואים, מספר ילדים וגילם. בחודש ינואר 

לא  2014ה ומתקן חוזרי גופים מוסדיים. עיקר השינוי שנקבע בחוזר זה הינו כי החל משנת ומאחד מספר חוזרי פנסי
חישוב אלא יבוצע ורמים דמוגרפיים כפי שחושב עד כה מג של עודף (גירעון) אקטוארי הנובעייערך חישוב חודשי 

בירות למבוטחים ויעודכנו ובהתאם לכך יעודכנו הצ במועד הדיווח הכספי ן לגבי מבוטחים ופנסיונרים,לרבעואחת 
הנובע משיעורי התשואה ושיעורי  העודף (הגירעון) האקטואריתשלומי הפנסיה לפנסיונרים ולזכאים הקיימים. 

התאמת עתודה לפנסיונרים או עתודה לזכאים קיימים לפנסיה ובתום באמצעות  ייזקף בכל רבעוןהריבית להיוון 
  ת לפנסיונרים או לזכאים קיימים לפנסיה.המשולמו שנה קלנדרית יבוצע עדכון הפנסיות
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  ניות חשבונאית (המשך)מדי - 2באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

  (המשך) פנסיוניותת יוהתחייבו .ח

עוד נקבע בחוזר, כי תנועה בעודף (גירעון) אקטוארי תוצג בדוח האקטואר בפורמט הקיים בנספח לחוזר וזאת בדוח 
  האקטואר השנתי בלבד.

  

  .אלן דובין מר הקרן של הראשי האקטוארידי - נערך עלשל הקרן ח האקטוארי הדו .7
  

ההתחייבויות  שת המרכיבים הבאים:ושל מהווה את הערך הנוכחי שלהמוצגת במאזן  ההתחייבות הפנסיונית .8
תוני ההתחייבות הפנסיונית נ והיתרות הצבורות למבוטחים. פנסיונריםלהתחייבויות  ,זכאים קיימים לפנסיהל
  הדוח האקטוארי. על כן, יש לראות בדוח האקטוארי השלמה לנתוני הדוחות הכספיים. את ואמיםת

 

  ויתרות חובהחייבים  -3אור ב

  
 בדצמבר 31ליום  
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 

   
  33,448  48,207 דמי גמולים לקבל

 6,001 7,032 ריבית ודיבידנד לקבל
  11,830  -  החברה המנהלת -מגדל מקפת 

 12,246 9,909 וסדותמ
  7,507  4,838 המחאות לגביה

  18,775  175,044 חייבים בגין ניירות ערך והשקעות בנדל"ן
 3,256 3,630 חייבים ויתרות חובה אחרים

   
 93,063 248,660 סך הכל חייבים ויתרות חובה

  

  נכסי חוב סחירים -4באור 

  ההרכב
   2014בדצמבר  31ליום   

              אפיק    
י לפ    

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

זכאים 

    קיימים

  

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  ₪אלפי   

          
 2,897,459 577,829 40 54,613 26,740 -  6,844 2,231,393  אגרות חוב ממשלתיות

          
          אגרות חוב קונצרניות:

 4,343,946 171,386 2,607 11,785 -  -  1,853 4,156,315  להמרה שאינן ניתנות
 854 -  -  -  -  -  -  854  להמרה שניתנות

          
  7,242,259  749,215  2,647  66,398  26,740  -   8,697  6,388,562  סך הכל נכסי חוב סחירים
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  נכסי חוב סחירים (המשך) -4באור 

  (המשך)  ההרכב
  

   2013ר בדצמב 31ליום   

              אפיק    

לפי     
  הכשר

  
  אפיק

  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

זכאים 
    קיימים

  

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  ₪אלפי   

          
 3,433,113 543,668 79 41,688 18,344 -  8,452 2,820,882  אגרות חוב ממשלתיות

          
          יות:אגרות חוב קונצרנ

 3,241,156 156,530 7,820 9,220 -  -  -  3,067,586  להמרה שאינן ניתנות
 1,771 -  -  -  -  -  -  1,771  להמרה שניתנות

          
  6,676,040  700,198  7,899  50,908  18,344  -   8,452  5,890,239  סך הכל נכסי חוב סחירים

  נכסי חוב שאינם סחירים -5באור 

קיימים לפנסיה הזכאים קבוצת ה, למעט בגין 30%הכספי שיעור ההחזקה של הקרן באגרות חוב מיועדות הינו נכון לתאריך הדוח  .א
רות חוב מיועדות על פי הסדר העבר , שבגינם זכאית הקרן להשקיע באג)2003בדצמבר,  31עד ליום (פנסיונרים שזכאותם נוצרה 

)70%.( 

. לאחר מועד 5.05%ות מסוג "ערד" הנושאות ריבית ריאלית בשיעור שנתי של הקרן אגרות חוב מיועד רכשה 2003ד חודש דצמבר ע
  .4.86%אגרות חוב מיועדות חדשות הנושאות ריבית ריאלית בשיעור שנתי של  רוכשתזה, הקרן 

 הרכב: .ב
   2014בדצמבר  31ליום   

              אפיק    
לפי     

  הכשר
  

  אפיק
  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

כאים ז
    קיימים

  

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  ₪אלפי   

          
           )1אגרות חוב ממשלתיות (

אגרות חוב מיועדות מסוג 
בינואר  1ערד שנרכשו לפני 

2004  2,537,702 1,176 598 128 974 22,400 67,167 2,630,145 
אגרות חוב מיועדות מסוג 

 1ערד שנרכשו לאחר 
 10,291,411 502,023 44,024 37,535 12,246 35,335 56,238 9,604,010  2004בינואר 

          
  

12,141,712 57,414 35,933 12,374 38,509 66,424 569,190 12,921,556 
          

           )2( נכסי חוב אחרים
אגרות חוב קונצרניות 
 729,194 10,797 1,670 168 -  -  -  716,559  שאינן ניתנות להמרה

 504,546 194 152 -  -  -  -  504,200  פקדונות בבנקים
 123,840 -  -  -  -  -  -  123,840  הלוואות לעמיתים
 939,417 17,618 1,334 -  -  -  -  920,465  הלוואות לאחרים

          
  2,265,064  -  -  - 168 3,156 28,609 2,296,997 
          

סך הכל נכסי חוב שאינם 
  15,218,553  597,799  69,580  38,677  12,374  35,933  57,414  14,406,776  סחירים
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  נכסי חוב שאינם סחירים (המשך) -5באור 

 הרכב:  (המשך) .ב
   2013בדצמבר  31ליום   

              אפיק    

לפי     
  הכשר

  
  אפיק

  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

זכאים 
    קיימים

  

  הכלסך   פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

          
           )1אגרות חוב ממשלתיות (

אגרות חוב מיועדות מסוג 
בינואר  1ערד שנרכשו לפני 

2004  2,872,799 1,175 598 130 974 25,048 68,500 2,969,224 
אגרות חוב מיועדות מסוג 

 1ערד שנרכשו לאחר 
 8,087,968 372,899 42,355 27,840 8,430 18,812 36,320 7,581,312  2004בינואר 

          
  10,454,111 37,495 19,410 8,560 28,814 67,403 441,399 11,057,192 
          

           )2( נכסי חוב אחרים
אגרות חוב קונצרניות 
 762,404 8,695 1,629 -  -  -  -  752,080  שאינן ניתנות להמרה

 537,205 236 205 -  -  -  -  536,764  פקדונות בבנקים
 120,938 -  -  -  -  -  -  120,938  הלוואות לעמיתים
 953,431 13,475 1,229     938,727  הלוואות לאחרים

          
  2,348,509  -  -  -  - 3,063 22,406 2,373,978 
          

סך הכל נכסי חוב שאינם 
  13,431,170  463,805  70,466  28,814  8,560  19,410  37,495  12,802,620  סחירים

 

  ההוגן של אגרות חוב מיועדות: השווי )1(
   2014בדצמבר  31ליום     

              אפיק    

לפי     
  הכשר

  
  אפיק

  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

זכאים 
    קיימים

  

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח    

          
           )1אגרות חוב ממשלתיות (

עדות מסוג אגרות חוב מיו
בינואר  1ערד שנרכשו לפני 

2004  2,807,383 1,250 642 136 1,044 24,656 76,889 2,912,000 
אגרות חוב מיועדות מסוג 

 1ערד שנרכשו לאחר 
 14,768,263 727,351 62,037 55,019 17,965 52,211 82,448 13,771,232  2004בינואר 

          
  16,578,615  83,698  52,853  18,101  56,063  86,693  804,240  17,680,263  
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  נכסי חוב שאינם סחירים (המשך) -5באור 

 הרכב (המשך) .ב

  ההוגן של אגרות חוב מיועדות (המשך) השווי )1(

  
   2013בדצמבר  31ליום   

              אפיק    
לפי     

  הכשר
  

  אפיק
  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

זכאים 
  קיימים

    

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

          
           )1אגרות חוב ממשלתיות (

אגרות חוב מיועדות מסוג 
בינואר  1ערד שנרכשו לפני 

2004  3,281,140 1,314 673 146 1,095 28,631 81,479 3,394,478 
אגרות חוב מיועדות מסוג 

 1ערד שנרכשו לאחר 
 10,770,784 498,758 56,117 37,561 11,354 25,429 48,895 10,092,670  2004בינואר 

          
  13,373,810  50,209  26,102  11,500  38,656  84,748  580,237  14,165,262  

  השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים שהוצגו בעלות מותאמת: )2(
  בדצמבר 31ליום         

        2014   2013  

  אפיק כללי   אפיק כללי        

  ערך בספרים  שווי הוגן   ערך בספרים  שווי הוגן        

 אלפי ש"ח     

          
  

 אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה
 

339,839 266,040 
 

344,952 266,340 
 14,380 21,304  15,637 22,962        הלוואות לאחרים

             
סך הכל שווי הוגן/ערך 

  בספרים
      

362,801  281,677  
 

366,256  280,720  
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  מניות - 6באור 
  
  
   2014בדצמבר  31ליום   

              אפיק    
לפי     

  הכשר
  

  אפיק
  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

זכאים 
    קיימים

  

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

          
           
  

 6,743,047 174,275 7,661 1 -  27,482 -  6,533,628  מניות סחירות
 257,208 7,176 28 -  -  -  -  250,004  מניות לא סחירות

          
  7,000,255  181,451  7,689  1  -   27,482  -   6,783,632  סך הכל מניות

  
  
  
   2013בדצמבר  31ליום   

              אפיק    
לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

זכאים 

    קיימים

  

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  ק כלליאפי  

  אלפי ש"ח  

          
           
  

 5,043,168 93,167 5,908 -  -  15,871 -  4,928,222  מניות סחירות
 229,540 5,053 -  -  -  -  -  224,487  מניות לא סחירות

          
  5,272,708  98,220  5,908  -   -   15,871  -   5,152,709  סך הכל מניות
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  השקעות אחרות - 7באור 
  
  

 ההרכב:  .א
   2014בדצמבר  31ליום   

              אפיק    
    לפי הכשר    

  אפיק
  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

זכאים 
  קיימים

    

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

          
           אחרות סחירותהשקעות 

 7,857,743 224,283 9,625 16,754 -  54,723 119,935 7,432,423  תעודות סל
 1,981,754 15,832 -  -  -  -  -  1,965,922  קרנות נאמנות

 5,799  -   -  -  -  -  -   5,799  מכשירים נגזרים
 4,453 250 17 -  -  60 -  4,126  אופציות

 860 16 1 -  -  2 -  841  כתבי אופציות
          
  9,409,111 119,935 54,785  - 16,754 9,643 240,381 9,850,609 
          

השקעות אחרות שאינן 
  סחירות

          

קרנות השקעה וקרנות הון 
 1,076,407  -  -  -  -  -  1,076,407  סיכון

 153,984 6,807 475 -  -  1,037  1,221 144,444  מכשירים נגזרים
 487 13 1 -  -  2 -  471  כתבי אופציות

 95  -   -  -  -   -   -  95  מוצרים מובנים
 -  -  -  -  -  -  -  -   אחרות

          
  1,221,417 1,221 1,039  -  - 476 6,820 1,230,973 
          

  11,081,582  247,201  10,119  16,754  -   55,824  121,156  10,630,528  סך הכל השקעות אחרות

 
  

   2013בדצמבר  31ליום   

              אפיק    
לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

זכאים 

  קיימים

    

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

          
           השקעות אחרות סחירות

 6,437,028 173,092 8,624 12,969 -  28,163 80,987 6,133,193  תעודות סל
 1,943,852 6,560 -  -  -  -  -  1,937,292  קרנות נאמנות

 60,188  -   -  -  -  -  -   60,188  מכשירים נגזרים
 7,343 -  -  -  -  5 -  7,338  אופציות

 862 22 2 -  -  2 -  836  כתבי אופציות
          
  8,138,847 80,987 28,170  - 12,969 8,626 179,674 8,449,273 
          

השקעות אחרות שאינן 
  סחירות

          

השקעה וקרנות הון  קרנות
 972,197 -  -  -  -  -  -  972,197  סיכון

 162,642 2,829 214 -  -  569 692 158,338  מכשירים נגזרים
 1  -   -  -  -   -   -  1  מוצרים מובנים

 795 -  -  -  -  -  -  795  אחרות
          
  1,131,331 692 569  -  - 214 2,829 1,135,635 
          

  9,584,908  182,503  8,840  12,969  -   28,739  81,679  9,270,178  סך הכל השקעות אחרות
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  השקעות אחרות (המשך) - 7באור 
  
 מכשירים נגזרים: .א
  

  להלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שנעשו לתאריך הדוח הכספי:
  

   2014בדצמבר  31ליום   

                  
  אפיק     

  לפי הכשר
  

  אפיק
  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

זכאים 
  קיימים

    

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

          
 1,764,884 11,246 750 -  -  2,720 -  1,750,168  מניות

 )8,062,937( )131,527( )8,897( -  -  )26,033( )28,299( )7,868,181(  מטבע זר
 241,118 -  -  -  -  -  -  241,118  ריבית

  
   2013בדצמבר  31ליום   

                  
  אפיק     

  לפי הכשר
  

  אפיק
  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

זכאים 
  קיימים

    

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

          
 2,273,590 -  -  -  -  233 -  2,273,357  מניות

 )8,139,479( )77,559( )5,613( -  -  )17,076( )22,322( )8,016,909(  מטבע זר

  

   נדל"ן להשקעה - 8אור ב

 ההרכב: .א
   2014בדצמבר  31ליום   

                  
  אפיק     

  לפי הכשר
  

  אפיק
  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

זכאים 
  קיימים

    

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

          

 793,007 8,432 -  -   -  -  -  784,575  בינואר 1יתרה ליום 
           

 39,959 1,086 -  -  -  -  -  38,873  רכישות ותוספות
 7,208 15 -  -  -  -  -  7,193  עלויות והוצאות שהוונו

          
 47,167 1,101 -  -  -  -  -  46,066  סה"כ תוספות

          
 11,706 75 -  -  -  -  -  11,631  התאמת שווי הוגן

          
  851,880  9,608  -   -   -   -   -   842,272  בדצמבר 31יתרה ליום 
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   נדל"ן להשקעה - 8באור 

 ההרכב (המשך) .א
   2013בדצמבר  31ליום   

              אפיק    
לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

זכאים 

  קיימים

    

  סך הכל  ריםפנסיונ  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

          

 676,702 6,680 -  -   -  -  -  670,022  בינואר 1יתרה ליום 
           

 93,528 1,309 -  -   -  -  -  92,219  רכישות ותוספות
 -  -  -  -  -  -  -  -   עלויות והוצאות שהוונו

           
 93,528 1,309 -  -  -  -  -  92,219  סה"כ תוספות

          
 22,777 443 -  -   -  -  -  22,334  גןהתאמת שווי הו

          
  793,007  8,432  -   -   -   -   -   784,575  בדצמבר 31יתרה ליום 

  

   המיושמים הערכה תהליכי .ב
  

 כישורים בעלי, תלויים בלתי חיצוניים מעריכים ידי על שבוצעו שווי הערכות בסיס על נקבע להשקעה"ן נדל של השווי
 הרלוונטיים הגורמים ידי על נבחנות השווי הערכות. המוערך הנכס וסוג מיקום לגבי כניעד ניסיון ובעלי מתאימים מקצועיים

  .בחברה

 נכסים להשכרת למטרת מסחר/משרדים .ג

הנובע  NOI -השווי ההוגן נאמד תוך שימוש בטכניקת היוון הכנסות: מודל הערכת השווי מבוסס על הערך הנוכחי של אומדן ה
ת על תזרימי המזומנים השנתיים נטו, המהוונים בשיעור היוון המשקף את הסיכונים מהנכס. הערכת שווי הנדל"ן מתבסס

הספציפיים הגלומים בהם. כאשר קיימים בפועל הסכמי שכירות, אשר התשלומים בגינם שונים מדמי שכירות ראויים, 
ת בסוג הדיירים הערכות השווי מתחשבו מבוצעות התאמות בכדי לשקף את תשלומי השכירות בפועל בתקופת החוזה.

הנמצאים בפועל בנכס המושכר או האחראיים למילוי התחייבויות השכירות או אלה העשויים להיות במושכר לאחר השכרת 
מושכר פנוי, לרבות הערכה כללית לגבי טיב השוכרים ויתרת אורך החיים הכלכלי של הנכס, באותם מקומות שבהם פרמטרים 

   אלו רלוונטיים.

וגן נקבע בהתבסס על השוואה לעסקאות של נכסים דומים שנערכו לאחרונה בשוק הנדל"ן ביחס לנדל"ן לעיתים, השווי הה
, ולעיתים מתבצע שילוב בין השוואת דומה ובמיקום דומה של הנדל"ן שבבעלות הקבוצה במידה שקיימות עסקאות כאלו

 עסקאות של נכסים דומים לטכניקת היוון הכנסות.

  נדל"ן להשקעה בהקמה

 אומדן של הנוכחי הערך בניכוי, הקמתו השלמת לאחר להשקעה ן"הנדל של ההוגן השווי אמידת על מבוססת השווי תהערכ
 אשרהיוון   בשיעור התחשבות תוך, רלוונטי כאשר סביר יזמי רווח ובניכוי השלמתו לצורך לנבוע הצפויות ההקמה עלויות

  .הנכס של והמאפיינים הרלוונטיים הסיכונים בגין מותאם

  .18להשקעה, ראה באור ן באשר להתקשרויות לרכישת נדל"

  

   .6.75% -   11%  נע ביןלנכסים השונים  טווח שיעור ההיוון של תזרימי מזומנים שנלקחו בהערכות השווי .ד

יגדל  ם: אומדן השווי ההוגןוי ההוגן הינושווי לבין מדידת השחסי הגומלין בין נתונים עיקריים שנעשה בהם שימוש בהערכות הי
במידה ושיעור ההיוון של תזרימי המזומנים יקטן. אומדן השווי ההוגן יגדל במידה ושווי השוק של תשלומי השכירות יגדל. 

  בנוסף לגבי נדל"ן בהקמה אומדן השווי ההוגן יגדל במידה ועלויות הבנייה למטר רבוע יקטנו.
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   נדל"ן להשקעה - 8באור 

  רגישות ניתוח .ה

  

 ווה אומדן משמעותי בקביעת השווי ההוגן משום ששינוי בו ישפיע על השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה. היוון מהה שיעור
  בניתוח רגישות להלן מוצגת ההשפעה של שינוי בשיעור ההיוון בשיעורים המפורטים:

 

 שינויי האחוז
ההוגן ליום  בשווי(קיטון)  גידול

  ₪)(באלפי  2014בדצמבר  31

    
  )5,850( 0.5%עליה של 

    6,696  0.5%ירידה של 

  

  כנדל"ן להשקעה: קרןפרטים בדבר זכויות במקרקעין המשמשות את ה .ו
  

  בדצמבר  31ליום   מועדי סיום  

  2013  2014  תקופת החכירה  

  אלפי ש"ח  בשנים  

       
  540,439  592,328 -  )1( בבעלות

 252,568 259,552 79 - 10   )2( בחכירה מהוונת
     
   851,880 793,007 

  
בלשכת רישום  הקרןעל שם  מוטרם נרש אלפי ש"ח) 154,358 - 2013(ש"ח  אלפי 176,015 -כשל כולל בסך בבעלות נכסים  ) 1(

   .או בעיות טכניות אי סיום הליכי הסדר ורישום הזכויות בבתים משותפים המקרקעין לרוב בשל 
  

שנים מיום  10 הינם בחכירה לתקופה של ח)ש"אלפי  41,720  -2013( ח ש" אלפי 42,220 -כשל בסך נכסים בחכירה מהוונת   )2(
-24לתקופות של  אלפי ש"ח) הינם בחכירה 210,848 -2013ש"ח ( אלפי  217,332  -של כמהוונת בסך נכסים בחכירה . המאזן

  שנה. 79
  

ת באמצעות חברות מליון ש"ח מתבצעו 195- השקעות החברה בנדל"ן מחוץ לישראל, המסתכמות לתאריך הדוח בכ )3(
  ושותפויות ביניים מחוץ לישראל ולפיכך השקעות אלה מסווגות בסעיף מניות לא סחירות בחו"ל.

  זכאים ויתרות זכות - 9באור 
 בדצמבר 31ליום   
  2014 2013 
  אלפי ש"ח  

      
 3,680 2,324   יתרה לשלם בגין עסקאות מקרקעין

  5,980  93,408 התחייבות לשלם בגין ניירות ערך
 10,445 19,302   לשלם ופדיונות פנסיות

  -   22,998   חברה מנהלת - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 
 4,755 4,880   מגדל מקפת משלימה  

 24,891 16,623   מגדל חברה לביטוח בע"מ   
 8,621 9,237  מוסדות

 14,262 12,934  המחאות לפרעון
 14,620 17,599   תבוהתחייבות בגין אופציות שנכ

 35,452 271,907   התחייבות בגין עסקאות פוורורד
 752 730   מקפת הותיקה - קופות גמל 

 1,126 623  אחרות
       

 124,584 472,565  סך הכל זכאים ויתרות זכות
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  התחייבויות פנסיוניות - 10באור 

 מנגנון האיזון האקטוארי .א
 

  להלן:דפים מתבצע כהאיזון האקטוארי וחלוקת העודמנגנון 
  

עדכן מדי יום עסקים תהסכום הצבור בחשבונות המבוטחים (פעילים ומוקפאים) מ - בחשבונות המבוטחים  עדכון התשואה .1
בו מנוהלים לפי אפיק ההשקעה (בניכוי דמי הניהול הנגבים מהנכסים)  בפועל בהתאם לתשואה שהשיגה הקרן על השקעותיה

  .הכספים
  

בעת עריכת המאזן האקטוארי, תתעדכן היתרה הצבורה של  רבעוןאחת ל -ל גורמים דמוגרפים בש עודף/גרעון אקטוארי .2
כגון:  בהתאם לעודף/גרעון אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיםההתחייבות לפנסיונרים ו, תשלומי הפנסיה המבוטחים

הדוח לפי הריבית שעומדת בבסיס  ,  גירעון מחישוב פנסיה לפורשים חדשים בתקופת IBNRתמותה, נכות,  שינוי בעתודת 
הריבית חסרת הסיכון במשק (הנמוכה יותר) לפיה מהוונת התחייבות הקרן כלפי מקדמי הפנסיה שבתקנון לעומת 

  הפנסיונרים במאזן האקטוארי (הריבית נקבעת לפי הנחיות האוצר באמצעות החברה המצטטת). 
  

עודף או גירעון אקטוארי הנובע מהגורמים המפורטים להלן  -להיוון הנובע מתשואות ושיעורי ריבית  עודף/גרעון אקטוארי .3
 יזקף רק לפנסיונרים או לזכאים הקיימים לפי הענין:

  

השינוי בתשואה על הנכסים המשמשים לכיסוי התחייבויות כלפי פנסיונרים או זכאים קיימים לפנסיה לעומת  .א
וארי השנתי הקודם עבור אותה תקופת דיווח התשואה על אותם נכסים אשר הונחה במועד הכנת המאזן האקט

 כספי. 

השינוי בשיעורי הריבית להיוון התחייבויות הקרן כלפי פנסיונרים או זכאים קיימים, לפי הענין, לעומת שיעורי  .ב
  לצורך הכנת המאזן האקטוארי השנתי הקודם של הקרן.שהונחו ריבית ההיוון להתחייבויות האמורות 

  
   31בצע בנפרד לשתי קבוצות הפנסיונרים בקרן: זכאים קיימים (זכאותם לפנסיה נוצרה עד ליום חישוב זה מתיודגש כי 
 ).2004בינואר,  1) ומקבלי פנסיה (זכאותם נוצרה החל ביום 2003בדצמבר, 

 

סכום הפנסיה מתעדכן במהלך השנה בהתאם לשינויים במדד  - ולזכאים קיימים  לפנסיונריםעדכון שנתי של הפנסיה  .4
לפי שיעורי העודף גירעון  ירים לצרכן. לאחר תום כל שנה ובהתאם לתוצאות המאזן האקטוארי מתעדכנת הפנסיההמח

מסך  1%ל עד למיתון תנודות בסכום הפנסיה, נשמרת עתודה לכל קבוצת פנסיונרים, בגובה שלעיל.  3כמפורט בסעיפים  
 ל העודף או הגירעון לפי הענין לסכומי הפנסיה.אשר רק מעבר לה מתבצעת זקיפה בפועל ש ההתחייבות בכל קבוצה
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  (המשך) התחייבויות פנסיוניות - 10באור 

 שינויים בהנחות אקטואריות .ב
  

  להלן השינויים שחלו ברבעון הנוכחי בהנחות האקטואריות:
  

 מודלאקטואר הקרן בבחישוב העתודה בגין מקרי הנכות שקרו וטרם דווחו ותביעות תלויות לתקופת הדיווח השתמש  .1
שיטת המשולשים. בשיטה זו מתבצעת בחינה של תוספת ההתחייבות האומד את גובה העתודה באמצעות  עדכני אקטוארי

שנת דוח לב .ובהתאם לכך מתבצע חיזויי לסכום העתודה העדכנילנכים במהלך השנים ביחס למועד קרות ארוע הנכות , 
חודשים בתוספת פער הריבית שבין חישוב עלות הכיסוי לחישוב  7.9-נכות ל חושבה העתודה כסכום של עלות סיכון 2013

   היוון ההתחייבויות.
  

 לגבי ההסתברות שנכה, 2005ביחס לנכים שהחלו לקבל פנסית נכות החל מיוני בעקבות בדיקה שביצע אקטואר הקרן  .2
שיש להעמיד בהתאם לחודש האחרון  ששולמה לו פנסיה לאחרונה, ימשיך לקבל פנסיה בעתיד, נקבע שיעור ההתחייבות

  ששולמה הפנסיה כדלהלן:
  .)2014חודש דצמבר ב(נכה שקיבל פנסיה      100%=  2014דצמבר 
  )2014פנסיה בנובמבר לקבל (נכה שחדל    77.5%=  2014נובמבר 

  )2014באוקטובר פנסיה (נכה שחדל לקבל    55%=  2014אוקטובר 
  חודשים טרם מועד המאזן. 3ייבות מלאה לנכים שתשלום הפנסיה בגינם היה עד במאזנים קודמים נשמרה התח       

  

 ) אקטוארי לכלל עמיתי הקרן:גירעוןדוח תנועה בעודף ( .ג
  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2014 2013 
 אלפי ש"ח    

       

  -   -    ) לתחילת השנהגירעוןעודף (

ליות שינוי בעודף (גירעון) כתוצאה מהתפתחויות כלכ
 ודמוגרפיות במהלך השנה:

 
    

  4,152  22,237   מבוטחים -מקרי מוות 

  804  )2,330(  פנסיית זקנה ושאירים -מקרי מוות 

  )9,789(  )5,757(   נכים –מקרי מוות 

  )6,967(  )166,004(   יציאה לנכות

  83,771  44,808   חזרה מנכות

  )16,588(  )26,322(   פרישות
       תוצאה משינוי הנחות ושיטות:שינוי בעודף (גירעון) כ

  )IBNR (*)   )131,300(  )66,902שינויים בעתודת 

  10,948  -    שינויי שיטות והנחות

       

  )1,765(  )2,212(   ביטוח משנה

  13,539  )5,153(   שינויים מגורמים אחרים

     
       

 11,203 )272,033(   עודף (גירעון) אקטוארי לסוף השנה לעמיתי הקרן

  
מליון ש"ח מסכום הגידול בעתודה הוא בגין מקרי נכות. מאידך, קטן סכום העתודה בגין מקרי מוות בעקבות מידע  145 - כ) *(

  שהתקבל ממרשם האוכלוסין לגבי נפטרים.
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  התחייבויות פנסיוניות (המשך) - 10באור 

  
  ) אקטוארי לפנסיונרים:גירעוןדוח תנועה בעודף (

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2014 2013 
 אלפי ש"ח    

       

החלק היחסי מתוך העודף (הגירעון) שחולק לכלל 
 עמיתי הקרן

 
)12,590(  427  

  )13,329(  )142,342(   שינויים בריבית ההיוון

  47,544  53,302  סטייה מהנחת התשואה

 )22,803( 33,479   שינוי בעתודה האקטוארית

       

 11,839 )68,151(   סוף השנה לפנסיונריםעודף (גירעון) אקטוארי ל

       

  
  ) אקטוארי לזכאים קיימים:גירעוןדוח תנועה בעודף (

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2014 2013 
 אלפי ש"ח    

       

החלק היחסי מתוך העודף (הגירעון) שחולק לכלל 
 עמיתי הקרן

 
)587(  29  

  )627(  )3,718(   שינויים בריבית ההיוון

  2,795  1,664  סטייה מהנחת התשואה

 )1,928( 1,952  שינוי בעתודה האקטוארית

       

 269 )689(   זכאים קיימיםלעודף (גירעון) אקטוארי לסוף השנה 

       

   הקרןלעמיתי להלן הסברים העיקרים לגירעון האקטוארי  .ד

(הגבוהה יותר)  ריבית התחשיביתע מהפער בין ה) נובמההתחייבויות 0.06%שיעור הגירעון הדמוגרפי בגין פרישות חדשות ( .1
הגלומה במקדם ההמרה לפנסיה לפיו מחשבים את סכומי הפנסיה המגיעים לפורשים לגמלאות (מקדם המחושב לפי 
הנחיות האוצר) לבין הריבית חסרת הסיכון במשק (הנמוכה יותר) לפיה מהוונת התחייבות הקרן כלפי הפנסיונרים במאזן 

ית נקבעת לפי הנחיות האוצר). הפער בין שווי ההתחייבות כלפי הפנסיונרים ליתרה הצבורה בחשבונם האקטוארי (הריב
הנהלת הקרן פנתה למשרד  ערב פרישתם לגמלאות מתחלק בין כלל המבוטחים בקרן באמצעות מנגנון האיזון האקטוארי.

   לקבוע הסדרה ענפית שתמנע גירעון עתידי מסיבות אלה. האוצר בבקשה

   )שיקום נכיםחזרה מנכות (ור הגירעון האקטוארי בגין מקרי נכות מקורו בגידול ביציאה לנכות בניכוי שיע .2

, אשר (עתודה למקרי נכות ומוות שקרו וטרם דווחו) IBNRחל השנה גידול גם בעתודת בנוסף ). מההתחייבויות 0.28%(
שגובה  ביטוח הנכותעלות מההתחייבויות).  0.30%(שהשפיע אף הוא על הגירעון האקטוארי  מקורו בעיקר במרכיב הנכות,

והיא הוזלה באופן  הקרן מתוך דמי הגמולים שמשלמים המבוטחים לקרן מידי חודש הינה בהתאם להנחיות האוצר
תוצאות המאזנים האקטוארים של הקרן  בסיסעל ובמהלך התקופה שחלפה ממועד ההוזלה . 2013משמעותי במהלך שנת 

משמעותית מהמחיר  הסיון התביעות גבוהינעלות תשלומי הנכות לפי יה מסוימות אחרות), עולה כי (וכן של קרנות פנס
הנדרש. הנהלת הקרן פנתה למשרד האוצר ן שמשלמים המבוטחים נמוכה מולפיכך עלות הביטוח שנגבה בגין ביטוח זה 

  . עלות ביטוח הנכות על מנת למנוע היווצרות גירעון בעתידבבקשה לעדכן את 

הושפע מהגירעון לכלל עמיתי הקרן כאשר בנוסף  כמפורט בסעיף קטן ו' להלן, לזכאים הקיימיםוגירעון האקטוארי לפנסיונרים ה .ה
קבוצת עמיתים זו. התשואה  הפנסיונית כלפי את ההתחייבות ה בשיעורי הריבית במשק אשר הגדילבשל היריד גירעון גם נוצר

שעומדת בבסיס מקדמי ההמרה לפנסיה  הריבית התחשיביתמ יתה גבוההסיונרים החשבונות הפנב השגושה הריאלית על הנכסים
ריבית הירידה בתה פחותה מהשפעת יהי איזון האקטואריאולם השפעתה על ה בזכאים הקיימים) 4.6% - בפנסיונרים ו  4.26%(

  .של ההתחייבויותההיוון 
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  התחייבויות פנסיוניות (המשך) - 10באור 

  

  ) אקטוארי לחלוקה:גירעוןנתונים אודות עודף ( .ו
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 2011 2010 
 אחוזים מתוך ההתחייבות 

            כלל עמיתי הקרן
 0.07 0.01 0.08 0.01 0.05 פטירת מבוטחיםי בגין מקרי דמוגרפ עודף

תוחלת חיים של מקבלי י בגין דמוגרפ גירעון
 -  -  -  -  )0.01( קצבאות

  0.40  0.36 0.33 )0.02( )0.38(  ) דמוגרפי בגין מקרי נכותגירעוןדף (עו
 -  -  -  0.22 0.10  דמוגרפי בגין חזרה מנכות עודף

 -  -  -  )0.03( )0.01(  דמוגרפי בגין פטירת נכים גירעון
 -  -  -  -  )0.01(  דמוגרפי בגין ביטוח משנה גירעון
 )0.01( )0.02( )0.02( )0.04( )0.06(  פרישות חדשותי בגין דמוגרפ גירעון
 -  -  -  )IBNR  )0.30( )0.18שינויים בי בגין דמוגרפ גירעון

 0.47 -  )0.07( 0.03 -   *) בהנחות ייםשינו י בגין) דמוגרפגירעון( עודף
 )0.01( )0.09( -  0.04 )0.01( י בגין גורמים אחריםדמוגרפ )גירעון( עודף

       
 0.93 0.26 0.32 0.03 )0.63( הקרן עמיתיי לדמוגרפ )גירעון( סך הכל עודף

       
       חלוקה למבוטחים

       
לחלוקה י דמוגרפ )גירעון( סך הכל עודף

 0.93 0.26 0.32 0.03 )0.63(  למבוטחים כדלעיל
       
  
  
  

      פנסיונריםחלוקה ל
 0.93 0.26 0.32 0.03 )0.63(  ) דמוגרפי כדלעילגירעוןסך הכל עודף (

 7.07 )0.49( 4.56 4.09 3.47 מהנחת התשואה הבגין סטי )וןגירע( ודףע
 )6.50( )2.78( )6.42( )1.07( )8.45( ריבית ההיווןשיעורי בגין שינויים ב גירעון

 )0.10( 1.00 -  )2.00( 2.20  הנשמר בעתודה אקטוארית )גירעון( עודף
       
       

 0.93 )2.03( )1.84( 0.95 )3.41(  פנסיונריםחלוקה ל) לגירעון( סך הכל עודף

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 2011 2010 
 אחוזים מתוך ההתחייבות 

           חלוקה לזכאים קיימים
 0.93 0.26 0.32 0.03 )0.63(  סך הכל עודף (גירעון) דמוגרפי כדלעיל

 2.99 )1.14( 1.64 2.98 1.89 מהנחת התשואה הבגין סטי )גירעון( ודףע
  )2.86(  )1.19( )2.63( )0.66( )4.00( ריבית ההיווןשיעורי בגין שינויים ב )גירעון( עודף
 )0.05( 1.54 -  )2.00( 2.00  הנשמר בעתודה אקטוארית )גירעון( עודף

       
       

 0.93 )0.56( )0.72( 0.28 )0.74(  סך הכל עודף (גירעון) לחלוקה לזכאים קיימים
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  דמי ניהול - 11באור 

  ההרכב: .א
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

     

        דמי ניהול ממבוטחים:
 169,180 174,774 192,443  דמי ניהול שנגבו מתוך דמי גמולים
 98,071 105,979 123,816  דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

        
        :קבלי קצבהניהול ממדמי 

 4,720 6,394 8,212  דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים
     

 271,971 287,147 324,471  סך הכל הוצאות דמי ניהול

  
  

  שיעורי דמי ניהול ממבוטחים: .ב
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  2012  

  %  

     דמי ניהול ממבוטחים:

     

     ולים:דמי ניהול שנגבו מתוך דמי גמ

  שהחברה המנהלת רשאית שיעור דמי ניהול 
   לגבות על פי הוראות הדין

  
6.00 

  
6.00 

  
6.00 

     
 3.97 3.79 3.75  שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל

     
     :ניהול שנגבו מסך נכסיםדמי 

  שהחברה המנהלת רשאית שיעור דמי ניהול 
   לגבות על פי הוראות הדין

  
0.50 

  
0.50 

  
0.50 

     
 0.36 0.34 0.34  שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל

     
     דמי ניהול ממקבלי קצבה

     
שיעור דמי ניהול מנכסים שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי הוראות 

  0.5  0.5  0.5  הדין

     

  0.5  0.5  0.5  בפועל שיעור דמי ניהול מנכסים ממוצע שגבתה החברה המנהלת
     

  
העלאת דמי ניהול לעמיתים  בגין הכרעה עקרונית של האוצר בעניין להנחות כוללים הפרשה  2013-2014 לשנים השיעורים בפועל

  ללא הודעה מוקדמת.
  שיעורי דמי הניהול הנגבים ממבוטח, אינו תלוי באפיק ההשקעה של המבוטח.
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  הוצאות ישירות - 12באור 
 

    
   2014בדצמבר  31נה שהסתיימה ביום לש  

              אפיק    

לפי     
  הכשר

  
  אפיק

  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

זכאים 
    קיימים

  

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

          

עמלות קניה ומכירה של 
 12,348 413 11 10  2 25 26 11,861  ניירות ערך

מי שמירה של עמלות ד
 2,574 131 39 4  2 38 23 2,337  ניירות ערך

הוצאות בגין השקעות לא 
 1,088 32 -  -   -  -  -   1,056  סחירות

           עמלות ניהול חיצוני:
בגין השקעה בקרנות  

 19,845 -  -  -   -  -  -  19,845  השקעה
בגין השקעה בנכסים 

 35,624 492 17 -   -  60 93 34,962  מחוץ לישראל
 711 73 1 15 -  3 54 565  אחרות עמלות

           
 72,190 1,141 68 29 4 126 196 70,626  סך הכל הוצאות ישירות

  
  אלפי ש"ח. 1-לא הוצגו בטבלה נתוני עמלות בסכום הקטן מ

  
  

   2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

              אפיק    

לפי     
  הכשר

  
  אפיק

  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

זכאים 
    קיימים

  

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה קודמת  

          
עמלות קניה ומכירה של 

 0.03 0.03 0.01 0.01  0.01 0.04 0.02 0.03  ניירות ערך
עמלות דמי שמירה של 

 0.01 0.02 0.04 -  -  0.06 0.02 0.01  ניירות ערך
בגין השקעות לא הוצאות 
 -  -  -  -  -  -  -  -   סחירות

          עמלות ניהול חיצוני:
בגין השקעה בקרנות  

 0.05 -  -  -  -  -  -  0.06  השקעה
בגין השקעה בנכסים 

 0.10 0.03 0.02 -  -  0.09 0.07 0.10  מחוץ לישראל
 -  -  -  0.01 -  -  0.04 -   עמלות אחרות

           
 0.19 0.08 0.07 0.02 0.01 0.19 0.15 0.20  סך הכל הוצאות ישירות
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  הוצאות ישירות (המשך) - 12באור 

  
   2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

              אפיק    
לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

זכאים 

    קיימים

  

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

          

עמלות קניה ומכירה של 
 11,228 392 16 21  1 29 39 10,730  ניירות ערך

עמלות דמי שמירה של 
 2,897 173 40 7  3 31 28 2,615  ניירות ערך

הוצאות בגין השקעות לא 
  301  7  -   -   -   -   -   294  סחירות

           עמלות ניהול חיצוני:
בגין השקעה בקרנות  

 *)   18,113 -  -  -   -  -  -  18,113  השקעה
בגין השקעה בנכסים 

 *)   31,722 332 13 -   -  32 63 31,282  מחוץ לישראל
 591 40 3 10 -  3 40 495  עמלות אחרות

           
 64,852 944 72 38 4 95 170 63,529  סך הכל הוצאות ישירות

  .ו'2*) סווג מחדש. ראה באור 

  ש"ח. אלפי 1-לא הוצגו בטבלה נתוני עמלות בסכום הקטן מ
  
  

          
   2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

              אפיק    

לפי     
  הכשר

  
  אפיק

  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

זכאים 
    קיימים

  

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  *) שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה קודמת  

          
עמלות קניה ומכירה של 

 0.04 0.04 0.02 0.03  -  0.10 0.05 0.04  יירות ערךנ
עמלות דמי שמירה של 

 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.10 0.04 0.01  ניירות ערך
הוצאות בגין השקעות לא 

  -   -   -   -   -   -   -   -   סחירות
          עמלות ניהול חיצוני:

בגין השקעה בקרנות  
 0.06 -  -  -  -  -  -  0.06  השקעה

סים בגין השקעה בנכ
 0.10 0.03 0.01 -  -  0.10 0.08 0.11  מחוץ לישראל

 -  -  -  0.02 -  0.01 0.05 -   עמלות אחרות
           

 0.21 0.09 0.07 0.06 0.02 0.31 0.22 0.22  סך הכל הוצאות ישירות

          

  .2015-9-4*) הוצג מחדש בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 
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  משך)הוצאות ישירות (ה - 12באור 

  
   2012בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

              אפיק    
לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

זכאים 

  קיימים

    

  סך הכל  פנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

          

עמלות קניה ומכירה של 
 11,135 318 20 15  2 34 25 10,721  ניירות ערך

עמלות דמי שמירה של 
 1,888 192 27 4  2 18 18 1,627  ניירות ערך

הוצאות בגין השקעות לא 
  949  -   -   -   -   -   -   949  סחירות

           עמלות ניהול חיצוני:
בגין השקעה בקרנות  

 *)   21,818 -  -  -   -  -  -  21,818  השקעה
בגין השקעה בנכסים 

 *)   26,333 72 8 -   -  15 32 26,206  מחוץ לישראל
 223 103 6 4 -  -  26 84  עמלות אחרות

           
    סך הכל הוצאות ישירות

61,405 
  

101 
  
67 

  
4 

  
23 

  
61 

  
685 

  
62,346 

  

  .ה2*) סווג מחדש. ראה באור 

  
  אלפי ש"ח. 1-לא הוצגו בטבלה נתוני עמלות בסכום הקטן מ

  
  

          
   2012בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

              אפיק    

לפי     
  הכשר

  
  אפיק

  אפיק
  טווח

  אפיק
  אג"ח

זכאים 
  קיימים

    

  סך הכל  לפנסיונרים  לפנסיה  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  *) שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה קודמת  

          
עמלות קניה ומכירה של 

 0.04 0.04 0.02 0.36  0.09 0.58 0.07 0.04  ניירות ערך
ה של עמלות דמי שמיר

 0.01 0.02 0.02 0.10 0.07 0.31 0.05 0.01  ניירות ערך
הוצאות בגין השקעות לא 

 -  -  -  -  -  -  -  -   סחירות
          עמלות ניהול חיצוני:

בגין השקעה בקרנות  
 0.09 -  -  -  -  -  -  0.09  השקעה

בגין השקעה בנכסים 
 0.10 0.02 0.01 -  -  0.25 0.09 0.10  מחוץ לישראל

 -  0.01 0.01 0.10 -  -  0.07 -   עמלות אחרות
           

    סך הכל הוצאות ישירות
0.24 

  
0.28 1.14 

  
0.16 

  
0.56 

  
0.06 

  
0.09 

  
0.24 

          

  .2015-9-4*) הוצג מחדש בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 
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  ביטוח משנה - 13באור 
  

 כיסוי ללא(לרבות מלחמה ורעידת אדמה  קטסטרופה עיבאירו ונכות תמידית מוות מקרי לכיסוי הקרן מבוטחת בביטוח משנה
 פרמיית עלות. דולר מיליון 1-כ הינו אחדעמית ל הכיסוי תקרת, דולר מיליון 15 של שייר מעל, דולר מיליון 70 הינו הפיצוי סך). למגיפה
  .המשנה מבטח ידי-על עמלות אין תשלום. הקרן מנכסי משולמת המשנה ביטוח

והורחב לכיסוי מקרי נכות תמידיים  27%-מיליון דולר לאחר שהסכום בסיכון עלה בכ 70- ל 50-הכיסוי הוגדל מ 1.1.2014החל מתאריך 

  . כןשהיה לפני  נמוך יותר מזהבנוסף למקרי מוות , תמורת עלות בתעריף 

 Partner re , Munic re ,Mapfre ,Sutton re on behalf of WRהחברות:  מול 1.1.2014לתקופה של שנתיים החל מיום הינו ההסכם 

Berkley syndicate, Pembroke syn.2000, Ark Syn.1200.  

  הקרן תשואות - 14 אורב 

  
    תשואה שנתית נומינלית ברוטו  

  תשואה ממוצעת            
  נומינלית ברוטו            

  שנים 5-ל  2010  2011  2012  2013  2014  

  באחוזים  

        

         מסלולי השקעה למבוטחים:
 7.38 11.52  )0.19( 8.93 11.51 5.61  פיק כלליא

 -  0.62 )0.61( 6.95 10.03 5.90  )1.10.10אפיק לפי הכשר הלכתי (מחושב מיום 

 -  -  2.62 7.60 15.32 6.87  )27.11.11אפיק מנייתי                 (מחושב מיום 
 -  -  1.39 3.56 3.09 1.94  )8.8.11אפיק טווח קצר            (מחושב מיום 

 -  -  2.33 6.29 4.65 3.07  )8.8.11(מחושב מיום   אפיק אג"ח ופקדונות
        

 7.38 10.15 3.27 7.59 6.85 4.43  תיק השקעות לפנסיונרים
        

 7.41 8.64 4.81 7.49 8.62 5.26  תיק השקעות לזכאים קיימים לפנסיה
        
        

  קעההעברות כספים בין מסלולי הש - 15באור 

  
  העברות כספים למסלול (מהמסלול) נטו    

    2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח    

        מסלולי השקעה למבוטחים:
 )364,679( )486,087( )403,002(     אפיק כללי

 15,448 14,273 17,136    אפיק לפי הכשר הלכתי
 14,203 17,682 33,321    אפיק מנייתי

 38,799 13,779 8,543    אפיק אג"ח ופקדונות
 18,343 1,947 9,358    אפיק טווח קצר

          
 283,751 440,379 334,374    תיק השקעות לפנסיונרים

  )5,865(  )1,973(  270    תיק השקעות לזכאים קיימים לפנסיה
       

  סה"כ קרן
  

 -  -  - 
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  צדדים קשורים - 16באור 

מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן  ע"י 2004ת החל מחודש דצמבר הקרן הינה בניהול מגדל מקפת. החברה המנהלת נשלט  .1
"מגדל"). המהווה צד קשור לחברה המנהלת. מגדל הינה חברה בת בשליטה מלאה של מגדל אחזקות ביטוח - בבאור זה 

  "מגדל אחזקות"). - ופיננסים בע"מ (להלן בביאור זה 

הושלמה רכישת השליטה במגדל  2012י. בחודש אוקטובר מגדל אחזקות נמנתה על קבוצת ג'נרל 2012עד חודש אוקטובר   .2
 2012באוקטובר  29אחזקות מקבוצת ג'נרלי על ידי אליהו חברה לבטוח בע"מ. בעלי השליטה בחברה המנהלת החל מיום 

 הינם ה"ה שלמה אליהו וחיה אליהו המחזיקים במניות מגדל אחזקות, במישרין ובעקיפין, באמצעות אליהו ביטוח.

מהון המניות המונפק והנפרע של בנק אגוד ולכן,  27%- מועד הדוח מחזיק מר שלמה אליהו, במישרין ובעקיפין, בכנכון ל  .3
עם בנק איגוד ו/או עם חברות בשליטתו מסווגות כעסקאות אשר לבעל קופה החל ממועד רכישת השליטה, עסקאות של ה

 השליטה בחברה עניין אישי בהן. 

 ות צד קשור לקופה. בכלל זה סוכנות הביטוח מבטח סימון.  כל החברות בקבוצת מגדל מהו  .4

, החזיק מר במגדל אחזקות. בנוסף, במועד רכישת השליטה 2013בינואר  7בנק לאומי היה בעל עניין בחברה עד ליום   .5
ות , במישרין ובעקיפין, למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי, בהון המניבמגדל אחזקותשלמה אליהו, בעל השליטה 

ובהתאם ממועד רכישת השליטה עסקאות עם בנק לאומי ו/או חברות בשליטתו  5%של בנק לאומי בשיעור העולה על 
מכר מר שלמה אליהו מניות בנק לאומי  2013סווגו כעסקאות שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי. במהלך שנת 

ותיו של מר שלמה אליהו בבנק לאומי, במישרין ובעקיפין , החזק2013באוקטובר  10שהוחזקו על ידו וכתוצאה מכך, ביום 
מהון המניות של בנק לאומי.  5% -באמצעות חברות בשליטתו, למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי, ירדו מתחת ל 

על יש לבהמנהלת והקופה ממועד זה ואילך ונכון למועד הדוח, בנק לאומי, אינו מסווג עוד כגוף אשר להתקשרויות החברה 
, נכון למועד הדוח אין למר שלמה אליהו החזקות בבנק לאומי, המנהלת השליטה עניין אישי. למיטב ידיעת החברה

  במישרין או בעקיפין באמצעות חברות בשליטתו (למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי).

יטה על ידי מר שלמה אליהו על פי הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים באישור שניתן על ידו בקשר עם רכישת השל
לא תתקשר (במישרין המנהלת , החברה במגדל אחזקות, החל ממועד השלמת העסקה לרכישת השליטה במגדל אחזקות

מהון המניות, במישרין או בעקיפין 5%ובעקיפין), בהסכם עם חברות סוחרות אשר בעל השליטה מחזיק בהן לפחות 
1

 ,
ורה בגינו תשולם מנכסי העמיתים, אלא בדרך של הליך תחרותי המעניק לכל לביצוע עסקאות בנכסי עמיתים, אשר התמ

  חברה סוחרת הזדמנות שווה להשתתף בו ובתנאים שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. 

במועד רכישת השליטה הוראה זו היתה רלבנטית לבנק לאומי ובנק איגוד. נכון למועד דוח זה, וכמפורט לעיל ביחס לבנק 
  לאומי, ההוראה האמורה רלוונטית רק להתקשרות עם בנק אגוד.

בהתאם לאמור, עסקאות בין הקופה לבין בנק איגוד מוצגות כעסקאות בהן יש לבעל השליטה בחברה המנהלת עניין אישי   .6
ברה ואילו עסקאות בין הקופה לבין בנק לאומי מוצגות כעסקאות בהן יש לבעל השליטה בח 2012החל מחודש אוקטובר 

 .  2013המנהלת ו/או לבעל עניין בחברה המנהלת עניין אישי עד וכולל חודש ספטמבר 

  
7. Assicurazioni Generali S.p.A השליטה במגדל אחזקות עד ליום רכישת השליטה. במסגרת  ת("ג'נרלי") הייתה בעל

י כלפיה, מכוח ההסכם השלמת העסקה להעברת השליטה במגדל אחזקות קיבלה מגדל אחזקות התחייבות של ג'נרל
להעברת השליטה, במסגרתה התחייבה ג'נרלי לאפשר למגדל ביטוח להמשיך ולחדש אצלה חוזי ביטוחי משנה, לפי שיקול 

לאור העברת . דעתה של מגדל ביטוח, לתקופה של חמש שנים, וזאת עד לגבול החשיפה הקיימת באותו מועד לג'נרלי
עם ג'נרלי אינן מהוות עוד עסקאות עם בעל שליטה ולכן אינן טעונות אישור השליטה, התקשרויותיה של מגדל ביטוח, 

בהתאם להוראות הדין החלות ביחס לעסקה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה. ואולם, נוכח עמדת רשות ניירות ערך 
עניין אישי,  בהקשרים אחרים, אשר ראתה עסקאות עם בעל שליטה לשעבר כעסקאות אשר לבעל השליטה החדש יש בהן

, בהתבסס על חוו"ד משפטית, כי על אף שג'נרלי אינה עוד בעלת השליטה בחברה ולמרות שלכאורה אין סיבה וחלטה
לראות במר שלמה אליהו כבעל עניין אישי בהתקשרויות עם ג'נרלי, הרי שלמען הזהירות בלבד, יש לאשר את ההסכמים 

(שנתיים קלנדריות  2014אות עם בעל שליטה, וזאת עד לתום שנת עם ג'נרלי בפרוצדורה הקבועה בחוק לאישור עסק
לפיכך מטעמי זהירות כולל הדיווח גם מידע אודות השקעות הקופות שבניהולה בתאגידים מקבוצת  מרכישת השליטה).

 ג'נרלי, ככל שהיו.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
1
 , דהיינו, מגדל שוקי הוןמגדל אחזקותלמעט חברה סוחרת שבמועד השלמת העסקה מלוא מניותיה הוחזקו, במישרין או בעקיפין, על ידי  
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  (המשך) צדדים קשורים - 16באור 

  שירותים פיננסיים .8

   חברה קשורה. -ממגדל שוקי הון כשת במהלך העסקים הרגיל שירותי ברוקראז' רו הקופה - מגדל שוקי הון 

עם בנק לאומי במסגרת פעילות הגזברות וההשקעות השוטפות  תהתקשרוקיימות  -  פעילות בנקאית שוטפת -בנק לאומי 
ת שירותי משמורת התקשרות לניהול חשבון בנק, להפקדת פיקדונות, לקבל( במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק הקרןשל 

נקבעו תנאים שונים על מנת להבטיח תנאי שוק ). (OTC) ולפעילות בנגזרים לא סחיריםברוקראז, ניירות ערך (קסטודיאן) 
החברות האמורות  לשתיסך הסכומים ששולמו  שאינם חורגים מתנאים מקובלים לגבי עסקאות דומות עם בנקים אחרים.

  ).בהתאם למועדים בהם נחשבו כצדדים קשורים / בעלי עינין( קנייה ומכירהכלולים בסעיף עמלות 

  :יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .א
  

  בדצמבר 31ליום 
2013  2014  

  אלפי ש"ח
      

 החברה המנהלת )22,998( 11,830
  מניות סחירות 420 383

  אגרות חוב סחירות  144,689 130,769
  מגדל מקפת משלימה )4,880( )4,755(
  מגדל חברה לביטוח  )16,623(  )24,891(
   

113,336 100,608  

 ש"ח אלפי 51,890 יתרת נכסי חוב וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנה של בעל עניין או של צד קשור עמדה על
 )ש"חאלפי  816,351 על  2013(בשנת 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: .ב

 
  מברבדצ 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 
 אלפי ש"ח 

        
        : הכנסות

 4,994 8,759 9,124  הכנסות ריבית מצדדים קשורים, נטו
        
       

       הוצאות:
        

 271,971 287,147 324,470 דמי ניהול לחברה המנהלת
  6,287  1,862  1,346   עמלות קניה ומכירה

        
  325,816  289,009  278,258  
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  מסים - 17ר באו

 ככלל הקופה פטורה ממס בישראל על הכנסותיה מהשקעות למעט חריגים שנקבעו בחקיקה כגון: .א

  
  ).35%(החייב בשיעור מס של  2004בדצמבר  31.  חלק רווח ההון מניירות ערך זרים המתייחס לתקופה שעד 1

(ח) לפקודת 3של אחר, בהתאם לסעיף .  הכנסות ריבית שהתקבלו מאגרות חוב בשל התקופה שהאגרת הייתה בבעלותו 2
  מס הכנסה.

 האמור לעיל אינו מתייחס לניכוי מס במקור על ידי מדינת חוץ, המבוצע על פי כללי המס הקיימים באותה מדינה. .ב

 

  להלן פירוט חבות המס של הקופה .ג

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 
 אלפי ש"ח 

        
        

 15,398 16,296 21,623 ן ניירות ערך זריםהוצאות מסים בגי

  

  התקשרויותהתחייבויות תלויות ו - 18באור 

 

החברה המנהלת, בנסיבות שפורטו על ותקנות שהותקנו על פיו, מטילים התחייבות  1958- חוק הגנת השכר, תשי"ח )1
 קרן.בחוק, בגין חובות של מעבידים לעובדיהם, אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים ל

קיימת אי וודאות בכל הקשור לגובה הסכומים שבפיגור, כמו גם לעצם מחוייבות המעבידים בנושא, וזאת בין היתר, 
מעביד, העברת - בשל חוסר ידיעה של החברה המנהלת של הסיבות לאי העברת כספים לקרן (כגון: הפסקת יחסי עובד

  כספים לקופה אחרת וכיוצ"ב).
  . מלש"ח 15.7 -של כ  בסךלקרן מים מעסיקים בעלי חוב קייעל פי הערכת החברה המנהלת 

החברה המנהלת נוקטת באמצעים שונים לצורך גביית חובות פיגורים, ובכלל זה, משלוח מכתבים למעסיקים, הגשת 
תביעות לבית משפט באמצעות עורכי דין חיצוניים וגיבוש הסדרים מול מעסיקים לתשלום חובות. אמצעי הגביה ננקטים 

ים לב, בין היתר, למידע המתקבל מאת המעסיקים, לצורך בטיוב הנתונים המתקבלים, לצורך לאתר חובות של ממש בש
שאינם פועל יוצא של דיווח ליקוי, לצורך לברר האם ההפרשה באיחור נעשה בהתאם לדין ספציפי או הסכם קיבוצי החל 

  הגשת תביעה, ובכפוף למהותיות החוב. על העובד, לשאלה האם קיים סיכוי ממשי לגביית החוב באמצעות
 

כנגד מעסיקיהם ם יעמיתכנגד החברה ו/או קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית שבניהולה, עומדות תביעות שהוגשו ע"י  )2
אי ביצוע הפרשות על ידי מעסיק ו/או משיכת בנוגע למחלוקת הנוגעות לו/או כנגד החברה ו/או כנגד קרן הפנסיה, 

 .כנגד קרן הפנסיה תביעות בנושאי פנסיית נכות/זקנה  כספים. כמו כן עומדות
  

גופים מוסדיים "טיוב נתוני  2011-9-10חוזר מס'  2011ובמגמות בדין, פורסם בחודש דצמבר  במסגרת שינויים ברגולציה )3
י מוסד. החוזר קובע את הפעולות שעל הגוף ה 2012-9-16זכויות עמיתים בגופים המוסדיים" חוזר זה הוחלף בחוזר מס' 

לבצע ביחס לנתונים המפורטים בממשק האחזקות במסגרת חוזר מבנה אחיד להעברת מידע בשוק החיסכון הפנסיוני, 
ומחייב את הגוף המוסדי לטייב את נתוני ממשק האחזקות כך שהנתונים הנכללים בממשק האחזקות יהיו מלאים 

יש לטייב את  1997יתים שהצטרפו לפני שנת י עמורציפים ככל שקיימים נתונים כאמור לאורך תקופת החיסכון. לגב
, כאשר לגבי קופות גמל שאינן קופות ביטוח או קופות גמל משלמות לקצבה, יטוייבו 1997הנתונים לפחות החל משנת 

ואילך. החוזר כולל הוראות  2005בינואר,  1נתוני הפקדות, העברות ומשיכות, אשר בוצעו לכל הפחות החל מיום 
 . 2016ביוני,  30 - 2012בדצמבר,  31ום הוראותיו בתקופה שבין לייש מדורגות
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  התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך) - 18באור 

 
מטפלת באופן שוטף בטיוב זכויות העמיתים, בכל הקשור לניהול המוצרים, בהתאם לפערים  המנהלת החברה

  הנדרש בהתאם לחוזר וגיבשה תוכנית עבודה. מעת לעת. החברה המנהלת השלימה את הכנת סקר הפערים המתגלים
של הליכי הטיפול והטיוב המלאים איננה יכולה להעריך ולכמת בשלב זה את היקפם ועלויותיהם  המנהלת החברה

בו מקום  ,בהתאם לצורך מסוימות ביצעה הפרשות המנהלת האמורים והשלכותיהם גם ביחס לפעילותה בעבר. החברה
בקשר עם תהליכי נוספות באם נדרשות הפרשות  באופן מלא בשלב זה, לא ניתן להעריך ולםוא הסתיים ניתוח הפערים

  .טיוב נתוני זכויות העמיתים הנדרשים במסגרת החוזר
  
 

(להלן:  מוקדמת הודעה ללא ניהול דמי העלאת בעניין עקרונית הכרעה הממונה פרסם, 2013 אוגוסט בחודש )4
/ למבוטחיהן נתנו לא אשר גמל וקופות פנסיה קרנות של מנהלות לחברות ההממונ מורה, ההכרעה במסגרת"ההכרעה"). 

 דמי/עמיתים למבוטחים להשיב, התחיקתי בהסדר למתחייב בהתאם ניהול דמי להעלות הכוונה על הודעה עמיתיהן
המנהלת  רההחב. 2009, בדצמבר 31 ביום וסיומה 2006, בינואר 1 ביום שתחילתה התקופה לגבי וזאת, ביתר שנגבו ניהול

  .הכספיים בדוחותיה ביטוי לכך ונתנה ההכרעה השפעת את אמדה
  
  

- יימת חשיפה כללית אשר לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה, הנובעת, בין היתר, ממורכבותם של השירותים הניתנים עלק )5
ות עקב פערי ידי הקרן למבוטחיה. מורכבות הסדרים אלו צופנת בחובה, בין היתר, פוטנציאל לטענות פרשנות ואחר

מידע בין הקרן לבין המבוטחים הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים מסחריים ורגולטורים. חשיפה זו מוגברת בתחומי 
החיסכון הפנסיוני בהם פועלת הקרן. בתחומים אלו המדובר בקרנות הפנסיה אשר נבחנות על פני שנים, בהן מתרחשים 

רבות בפסיקת בתי המשפט. על כן, בתחומים אלו קבלת פרשנות חדשה שינויים במדיניות, ברגולציה ובמגמות הדין, ל
לאמור במוצרים פנסיונים ארוכי טווח יש לעיתים חשיפה הגלומה בדרישות לפיצוי מבוטחים בגין פעילות העבר. לא 

ת ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בתחום זה ואת החשיפה הנובעת מטענות אלו ואחרות בקשר עם פעילו
  בתחום החיסכון הפנסיוני המועלות, בין היתר, באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות. 

  
נוסף, קיימת חשיפה כללית הנובעת מכך שכנגד החברה המנהלת מוגשות מעת לעת תלונות, לרבות תלונות לממונה על ב

ל פי תקנוני קרנות הפנסיה ו/או הדין. תלונות אלה שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביחס לזכויות מבוטחים ע
ידי אגפי תלונות הציבור בחברה המנהלת. הכרעות הממונה בתלונות אלו, אם וככל שניתנה - מטופלות באופן שוטף על

בהן הכרעה, ניתנות לעיתים, ובשנים האחרונות אף יותר, כהכרעות רוחביות ביחס לקבוצת מבוטחים, מבלי לגרוע 
  המבוטח יבחר להעלות טענותיו גם במסגרת תובענה ייצוגית.מהסיכון ש

 
, קרנות הפנסיה וקופות הגמל בניהולה יש לעיין המנהלת למידע נוסף בנושא התחייבויות תלויות שהוגשו נגד החברה )6

  לדוחות הכספיים של החברה המנהלת. 23בבאור 
 

 מליוני 284- הינו בסך כ 2014בדצמבר,  31ליום התחייבויות להשקעות עתידיות בקרנות השקעה שסכומם הכולל  לקרן )7
 מליוני ש"ח. 262-להעמיד אשראי, לפי דרישה, בסך כ כמו כן התחייבה הקרן .ש"ח

  
מליון  221- כ 2014בדצמבר,  31שסכומן הכולל ליום  חברה התחייבויות להשקעות עתידיותבגין השקעות נדל"ן קיימות ל )8

 התחשבנות שנקבע בהסכם. גנוןעל מנ יםחלק מהסכומים הנ"ל מתבסס ש"ח.
  

  

  אירועים לאחר תאריך המאזן - 19באור 

לייצר גירעון אקטוארי  עלולצמוד המדד. המשך הירידה  הריבית ה בעקוםירידה נמשכהלאחר תאריך הדוחות הכספיים 
לענין בוטחי הקרן). נוסף לפנסיונרים וכן גירעון אקטוארי בשיעור גבוה מבעבר בגין פורשים חדשים (אשר ימומן ע"י כלל מ

  .ד10זה ראה גם ביאור 
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  הצהרת האקטואר
  

  

" "מגדל מקפת אישיתלערוך דין וחשבון אקטוארי של קרן הפנסיה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ נתבקשתי על ידי אני אלן דובין 
  .31/12/2014 (להלן הקרן)  ליום

  
אני מצהיר שאין לי כל יחסי גומלין עם הקרן, עם צדדים קשורים לקרן כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) 

, ועם מי שיש להם זיקה לקרן. איני עובד באחד מאלה ואיני מחזיק באמצעי שליטה באחד מאלה.לאף אחד מקרובי,כהגדרת 1964 –התשכ"ד 
  ב" בחוק ניירות ערך, אין יחסי גומלין כנ"ל."קרו

  
  

  אני מצהיר ומאשר כי:
  
  הדו"ח האקטוארי המצורף בזאת נערך ונחתם על ידי. .1
   

  דין וחשבון האקטוארי נערך בהתאם לאלה:ה .2
 

  .1964הוראות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד   .א
   

ה, מערכת ההנחות שבבסיס הדין וחשבון תואמת להוראות הממונה על שוק ההון לעריכת הוראות הממונה על שוק ההון, ובכלל ז  .ב
  מאזנים אקטואריים.

 
  תקנון הקרן.  .ג
 

  והכל כתוקפם ביום המאזן.
    

3.    
 .בהערכה אקטוארית יש ביטוי הולם להטבות שמעניקה הקרן ע"י התקנוןא. 

  
  .31/12/2014 –אי של הקרן ל הנכסים שנצברו, המצוינים בדוח, רשומים בהתאם למאזן החשבונ  .ב

   
(ב), וכן אלה המשמשים כבסיס לחישובים ולהערכות  -יתר הנתונים שבדין וחשבון, מעבר לאלה המפורטים בסעיפים קטנים (א) ו  .ג

קרן במתכונת שנדרשה על ידי. כל בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה חברה המנהלת של השבדו"ח, הומצאו לי ע"י הנהלת ה
קת לעריכת הדו"ח, ולנתונים שנתקבלו נערכו בדיקות שהניחו את דעתי בדבר סבירות הנתונים וכי ניתן להסתמך עליהם בצורה מספ

 המספקת לצורך עריכת הדו"ח.
  

הבדיקות שנעשו באשר לשלמות הנתונים מבוססים על בדיקת סבירותם של הנתונים, לרבות בדיקות הנערכות ע"י השוואתם לנתוני   .ד
ה מתייחס הדו"ח ולנתוני השנים קודמות. אשר על כן, בדיקות אלו לעיתים אינן יכולות לגלות אי דיוקים או השמטות עקביות השנה אלי

חברה דיוקים או השמטות אפשריות מסוג זה אשר אין אפשרות סבירה לגלותם היא של הנהלת ה -או שיטתיות בנתונים. האחריות לאי 
   קרן בלבד.המנהלת של ה

  
שיקול דעתי, החישובים וההערכה האקטוארית כפי שהם משתקפים בדין וחשבון המצורף בזאת מייצגים, בהתאם להנחות שפורטו  לפי מיטב

, ותואמים את הוראות הדין הרלוונטיות ואת הוראות הממונה על 31/12/2014ליום את נכסיה ו בדין וחשבון, את היקף ההתחייבויות של הקרן
    שוק ההון.
                                                                                                                                    

  

  
  קטואר____________אאלן דובין,                                         2015מרץ 
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 IBNR  12חישוב עתודה ל  6.2

  
-נכון ל השלמת מקדמי פרישה בגין סכומים שנרשמוחישוב עתודה ל 6.3

   12                                  1/1/1948למבוטחים שנולדו לפני  31/12/2007
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  כללי. 2
   

  
   

 תקנון הקרן 2.1
  

   .2015 מרץגרסת הקרן פועלת כיום על פי תקנון שאושר ע"י משרד האוצר 
 

  הדו"ח האקטוארי 2.2
  

מגדל , המנוהלת ע"י מקפת אישית" מגדל " לקרן הפנסיה  מוגש בזה דין וחשבון אקטוארי
  .בע"מ וקופות גמלמקפת קרנות פנסיה 

  
  זה במלואו, על כל חלקיו. ין וחשבוןיש לקרוא ד

  
 קרןועל יסוד נתונים שהנהלת ה הקרןנערך על יסוד הדוחות הכספיים של  ין וחשבוןהד

  העמידה לרשותי.
  

במאזן האקטוארי נכללו התחייבויות . 31.12.2014יום לאקטוארי דין וחשבון זה כולל מאזן 
 ,בעלי זכויות מוקפאות ועמיתיםפנסיונרים, פעילים,  העמיתיםכלפי הצבורות של הקרן 

להנחות שעיקריהם נדרשו ע"י הממונה על להנחיות ובהתאם  ךנערהמאזן לתאריך המאזן. 
  במשרד האוצר.  ביטוח וחיסכון  ,שוק ההון
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   הפנסיהת עיקרי תוכני  .3
  

הפירוט להלן אינו מחליף את תקנון הקרן ואינו קובע את תנאי הקרן. עיקרי תוכנית הפנסיה 
  המפורטים להלן הינם למידע כללי בלבד. 

  
  :מסלולי ביטוח  3.1

  מסלול ברירת המחדל. – מסלול בסיסי )(21
 בחירה אישית בשיעור פנסיית נכות ושיעור פנסיית שאירים, לפי -מסלול אישי )2(

 טווח בחירה לכל גיל.

 כיסוי מופחת לשאירים . -מסלול מוטה נכות )3(

 כיסוי מופחת לנכות. -מסלול מוטה שאירים )4(

 כיסויים מופחתים לנכות ושאירים. -מסלול מוטה זקנה )5(

 כיסוי מינימאלי ליתר השאירים. -נבחר להורהמסלול מוטה נכות וכיסוי  )6(

 ליתר השאירים.לנכות וכיסוי מינימאלי  -נבחרלהורה מסלול כיסוי  )7(

 כיסויים מופחתים לנכות ושאירים.  - מוטה זקנה ףמסלול רצ )9(

 לנכות ושאירים.מירביים כיסויים   -מסלול מוטה נכות ושאירים  )10(

  כיסוי לנכות ושאירים וכיסוי לבן מוגבל נבחר. –מסלול בן מוגבל נבחר  )13(
  

  
  פרישה: כל מצטרף או מבוטח יבחר במסגרת בחירת מסלול הפנסיה את גיל ה

כברירת מחדל. כל מבוטח רשאי לבחור בגיל  – 67 - ולאישה 67 -גיל הפרישה לגבר
כל מבוטח  .67או  64,65, 60ונשים: בגיל  67או  65, 60גברים: בגיל פרישה שונה,  

רשאי בתקופת חברותו בקרן,  לשנות את מסלול הביטוח ואת גיל הפרישה 
  בהתאם לתקנות.

  
שאין לו אישה או ידועה בציבור  פעיל ת למבוטח: הקרן מאפשרמבוטח בודד

, לבחור בכל אחד ממסלולי הביטוח  או בן מוגבל 21ושאין לו ילדים מתחת לגיל 
בכך מגדיל המבוטח הבודד את החיסכון  תוך ויתור על הכיסוי הביטוחי לשאריו.

שאין לו אישה אך יש לו ילדים, יכול לבחור פעיל לפנסיית זקנה. כמו כן מבוטח 
הבחירה בויתור על הכיסוי לשארים , תקפה למשך  בכיסוי שארים ליתומים בלבד.

  חודש וניתן לחדשה לתקופות נוספות.  24
  

 6מבוטח רשאי לבחור באחד מאפיקי ההשקעה המנוהלים בהתאם לאמור בפרק 
  לתקנון הקרן.

    
  

 משכורת מבוטחת ומשכורת קובעת -דמי גמולים   3.2
  

 כיה מרבית של הכיסוי הביטוחי להכנסה, נקבע : לצורך התאממשכורת מבוטחת
רכיב התגמולים. בכל מקרה שיעור החלוקה  לפי שיעורתחושב  מבוטחתהמשכורת ה

כל ב למבוטח עצמאי. 20.5%למבוטח שכיר או  14.5%ולא יעלה על  10%יפחת מלא 
ברכיב התגמולים  11.5%על בסיס מסלולי הביטוח, נקבעו הכיסויים לנכות ושארים 

    לפיצויים. 6%-ו
  

 3ממוצע :  נקבעת לפי הגבוה מבין משכורת קובעת לפנסיית נכות ופנסיית שארים
יות אשר קדמו חודשים של המשכורות המבוטחות הריאל 12חודשים או ממוצע 

. במקרה של הקטנת המשכורת בתקופה הנ"ל כתוצאה מהרעה למועד האירוע המזכה
לפי המשכורות המבוטחות הריאליות   במצב הבריאותי , תחושב המשכורת הקובעת 

   .חודשים שקדמו  למועד ההקטנה 3-ב
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 פנסיית זקנה   3.3
  

 .60החל מגיל מועד זכאות לפנסיית זקנה הינו   .א

 

 פנסיית הזקנה משולמת לכל חיי הפנסיונר.  .ב

 

 

הזכאות הזקנה המחושב למועד  תזקנה, אם סכום פנסיי תלא תשולם פנסיי  .ג
מהשכר הממוצע במשק החודשי המעודכן למועד  5%-כאמור לעיל אינו מגיע ל

העמית יהיה  הנ"למן המינימום  ,הזקנה האמור תהזכאות. פחת סכום פנסיי
על פי נוסחת ערכי פדיון לבין קבלת פנסיית  רשאי לבחור בין החזרת כספים

 זקנה פחותה מהמינימום בכפוף להשתתפות העמית בעלות תשלום הפנסיה
יגיע למינימום  לדחות פרישתו עד שסכום הפנסיה אוהנ"ל כפי שתקבע הקרן, 

 .הנ"ל

 
בתנאי כי לא היה נכה במועד הבקשה או ו מבוטח רשאי, טרם פרישתו  .ד

, לבקש להוון חלק מפנסית הזקנה המגיעה לו בשנתיים שקדמו למועד הבקשה
מהקרן בתנאי שבמועד בקשת ההיוון סכום פנסית הזקנה לו זכאי המבוטח, 

וונת, הינו לפחות סכום הקצבה המזערי כהגדרתו בחוק בניכוי הפנסיה המה
שסכום . מבוטח 2005 –הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 

פנסיית הזקנה לה זכאי לפני ההיוון נמוך או שווה לסכום הקצבה המזערי, 
תקופה ל ,הזקנה במועד ההיוון תמסכום פנסיי 25%עד  רשאי לבקש להוון

 .היוון את הסכום המירבי המותר כאמור לעילגם אם שנים  5שלא תעלה על 

 

 לחודש שלאחר מועד הפרישה המבוקש. 1-במועד תשלום פנסיית זקנה הנו   .ה

 
מבוטח רשאי לקבל פנסיית זקנה בגין תקופה של עד שלושה חודשים נוספים   .ו

לגבר  67-לאשה ו 64(רטרואקטיבית) ובלבד שהפרישה היא לאחר גיל 
 בתקופה זו.והמבוטח לא עבד 

 

תשלום פנסיית הזקנה במהלך שנה קלנדרית הינו צמוד למדד המחירים   .ז
 לצרכן.

  
שולמו שהגמולים הזקנה יובאו בחשבון כל תשלומי דמי  תלצורך חישוב פנסייח.       

מדמי גמולים אלה נוכו דמי הניהול ועלויות הסיכון בפועל עד מועד הפרישה. 
סכום מצטרף ליתרה המצטברת בחשבון בגין פנסיית שאירים ונכות. שאר ה

ומתעדכנים לפי שיעור תשואת הקרן באפיק ההשקעה ולפי  האישי של העמית
. במועד פרישה תחושב פנסיית הזקנה על ידי שעור העודף/גרעון אקטוארי

מופיע בנספחי תקנון החלוקת היתרה המצטברת המשוערכת במקדם ההמרה 
  .הקרן

  
  לשאירי פנסיונר פנסיה  3.4
  

לפי המצב המשפחתי של העמית בפועל, בהגיעו  תחושבנסיה לשאירי פנסיונר הפ
בת הזוג של פנסיונר ולילדיו, תחושב לבן/ לגיל זכאות לקבל פנסיית זקנה. הפנסיה

  בהתאם לגילם ומינם ושנת לידתם בפועל. 
(לפי בחירה) מפנסיית  100%לבין  30%גובה פנסיית אלמנת פנסיונר הינו בין 

מוגבל, על פי  בפנסיה ליתום בשיעור שיבחר ו/או לבןניתן לבחור סף בנו הזקנה.
 מפנסיית הזקנה. 40%בשיעור שלא יעלה על הגדרתו בתקנון הקרן, 

  מפנסיית הזקנה. 100%בכל מקרה, סך כל הפנסיות לכל השאירים, לא יעלה על 
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עד בתנאי כי לא היה נכה במו תשלומים מובטחים 240 עדניתן לבחור באופציה של 
. עמית 87הגשת הבקשה ושגילו בכל שלב משלבי התקופה המינימלית לא יעלה על 

אין לו אישה או ידועה בציבור על פי שהגיע לגיל זכאות לקבלת פנסיית זקנה ו
  רשאי לבחור בפנסיית זקנה ללא שאירי פנסיונר. תקנון הקרן,

  

 פנסיית נכות  3.5
 

מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה נפגע מכושרו לעבוד  25%לפחות שמבוטח  – נכה
או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו,  בעבודתומכך אינו מסוגל לעבוד 

, הכל כפי שיקבע ימים רצופים 90 -למעלה מ של סיונו במשך תקופהיהכשרתו או נ
    ע"י רופא הקרן ו/או ועדה רפואית ו/או ועדה רפואית לערעורים.

תשלומי פנסיית הנכות, חזר ונמצא מבוטח חודשים ממועד הפסקת  12אם תוך 
כזכאי מחמת אותה הסיבה שבעטיה הוכר המבוטח כנכה, לא תידרש התקופה של 

   ימים בהגדרת נכה. 90-למעלה מ
בגין מקרים שהם  שנים 5בת  פנסיית נכות לא תשולם במהלך תקופת האכשרה

נכות הת פנסיי  תוצאה של ליקוי בריאותי קיים לפני תחילת תקופת האכשרה.
אא"כ המבוטח  משולמת גם במקרים הנובעים מתאונות דרכים ושמירת הריון

  ויתר על זכויותיו.
מפגיעה בעבודה, מאירוע במקרה נכות מלאה כתוצאה  - רפנסיה ממקור אח

מפנסיית  30%הגבוה מבין  ישולם המזכה בהתאם לחוק הנכים או מפעולות איבה
הקובעת לבין הגמלה ממקור אחר,  מהמשכורת 100%בין שההפרש  הנכות לבין

פנסיית הנכות  תוכפלבנכות חלקית  .המקורית אך לא יותר מפנסיית הנכות
  בשיעור הנכות.

זכאי המבוטח לויתור על זכויות פנסיה או במקרה נכות כתוצאה מפעולות מלחמה 
  הפנסיה בניכוי הסכומים להם זכאי על פי חוק. קבלת

אונת דרכים המבוטח יהיה זכאי לבחור בין במקרה בו הנכות הינה תוצאה של ת
  קבלת פנסיית נכות לבין פדיון הכספים.

 -, אך לא מעבר ל40% -נכה סיעודי זכאי להגדלת פנסיית הנכות ב-נכות סיעודית
שנים אך לא מעבר לגיל  10מהמשכורת הקובעת. ההגדלה תחול למשך  100%

  הפרישה.
ושולמו לו מהקרן תשלומי פנסיית מבוטח שבחר באפשרות זו  -פנסיית נכות גדלה

חודשים רצופים ממועד הנכות, תגדל פנסיית הנכות המשולמת לו  36נכות בגין 
וכל עוד הוא  37-לשנה וזאת החל מהחודש ה 2%וזקיפת דמי הגמולים בשיעור של 
  זכאי לקבלת פנסיית נכות מהקרן.

 ד הנכותמועד הזכאות לתשלום פנסיית נכות יהא ממוע -קבלת פנסיית נכות
  שאושר על פי התקנות.

במקרה של דחיית תביעת נכות רשאי המבוטח לכנס ועדה רפואית -וועדה רפואית
לחילופין, רשאי המבוטח לבקש  רופא הקרן ורופא מטעם המבוטח. -רופאים 2ובה 

  כי הרופא מטעמו יבחר ע"י הקרן.
 100% -נכה עובד יכול להשתכר, יחד עם פנסיית הנכות עד ל -השתכרות נכה

  החודשים האחרונים לתשלום דמי גמולים. 12 -מממוצע משכורתו המבוטחת ב
  ממשכורתו הנ"ל תקוזז מחצית מהחלק העודף.  100%במידה ועלתה הכנסתו על 
מהשכר  5% -המלאה לא יפחת מנכות הפנסיית סכום -פנסיית נכות מינימאלית

, יהיה וכה יותר. במקרה בו הפנסיה נמהחודשי במועד הזכאות הממוצע במשק
לבקש מהקרן כי הפנסיה הנכה זכאי להחזרת הכספים הרשומים על שמו בקרן או 

האמורה, כל עוד הוא זכאי לה, תשמש להגדלת יתרת הזכאות הצבורה של 
  ם.יהמבוטח בקרן בכפוף לכללי המס הרלוונטי

  מבוטח לא פעיל אינו זכאי לפנסיית נכות.-מבוטח לא פעיל
דמי הגמולים  המבוטח מתשלום ל מקרה של נכות ישוחררבכ-גמוליםדמי  זקיפת

. שחרור כאמור יחול גם במקרה של קיזוז פנסיית הנכות בשל קבלת גמלה לקרן
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  ממקור אחר. בנכות חלקית שיעור השחרור יהיה כשיעור הנכות.
 

 פנסיה לשאירי עמיתים פעילים  3.6
 

מקרים כגון: במות מבוטח פעיל יהיו שאיריו זכאים לפנסיית שאירים למעט ב
ממועד  חודשים רצופים 12התאבדות לפני תום תשלום עבור פטירה כתוצאה של 

בגין מקרים שהם תוצאה  שנים 5בת  במהלך תקופת האכשרהפטירה  ,ההצטרפות
  של ליקוי בריאותי קיים לפני תחילת תקופת האכשרה.

נסיה הפשעור הקרן תשלם בגין כל יתום, פנסיה בגובה מחצית  -פנסיה ליתומים
  לה זכאית האלמנה.

בכל מקרה לא יעלה צירוף שיעורי פנסיית השאירים לכל שאירי המבוטח ביחד על 
100%.  

בן  -שלישית היתומים את חלקם. -שנית האלמנה תקבל את חלקה. -ראשית
לעיל או  3.1) 13ול הפנסיה כאמור בסעיף (מוגבל נבחר במקרה והנפטר בחר במסל

 3.1) 6-7ר במסלולי הפנסיה כאמור בסעיפים (הורה נבחר במקרה והנפטר בח
  ההורים את חלקם. -לעיל. רביעית

זכאי לפנסיית  ,הורית ללא הורה מפרנס -או יתום במשפחה חד - יתום מאב ואם
ואין יתום  18שארים מוגדלת כמו אלמן/ה. אם כל השאירים הם יתומים מעל גיל 

ניתן להמיר את פנסיית השאירים בפדיון כל ואין אלמנה זכאית לפנסיה,  -מוגבל
  .21את הפנסיה לתקופה הנותרת עד לגיל הצבורים או להוון הכספים 

בפטירת מבוטח לא פעיל תשולם לשאריו פנסיה לפי יתרת  - מבוטח לא פעיל
אם המבוטח לא הותיר אחריו שאירים, יהיו המוטבים  הזכאות הצבורה.

כספים הרשומים על שמו של המבוטח בקרן ובהיעדרם יורשיו, זכאים להחזרת ה
  לפי חישוב ערך פדיון.

 -המלאה לא יפחת מ השאיריםפנסיית סכום  -מינימום סכום פנסיית שאירים
. במקרה בו הפנסיה נמוכה החודשי במועד הזכאות מהשכר הממוצע במשק 5%

, יהיו השאירים זכאים להחזרת הכספים הרשומים על שמו של המבוטח יותר
  ו שיוכלו לבחור בקבלת הפנסיה בכפוף לתשלום דמי ניהול.בקרן א

 ,אישי, מוטה זקנה ושאיריםבסיס קודם, ,י במסלולים:  בסיס -תשלום לאלמנה
פנסיית השאירים לאלמנה תוגדל בשנה  - ומוטה נכות ושאירים בסיסי רצף

. כמו כן במסלולים אלו מובטח תשלום פנסיית האלמנה 50% -הראשונה ב
  חודש . 240ות לתקופה של במלואה לפח

 לתקופה של 25%פנסיית שאירים לאלמנה ניתנת להיוון עד  -היוון פנסיה לאלמנה
בתנאי כי הפנסיה לאלמנה לאחר ההיוון עולה על שכר המינימום  שנים 5עד 

  החודשי במשק.
בנישואין או בלידת ילד ניתנת אפשרות להגדיל את פנסיית  - 50למבוטחים עד גיל 

בתנאי ובקשה בכתב נתקבלה בקרן  ללא  תקופת אכשרה חדשה 25% -השארים ב
  יום מנישואיו או מהולדת הילד. 90בתוך 

  
 ערך פדיון –החזרת כספים   3.7

 

הכספים המוחזרים על ידי הקרן ישולמו לפי חישוב ערכי פדיון כפי שיהיה בתוקף 
 בעת התשלום ובהתאם להסדר התחיקתי. הוחזרו כספים כאמור, לא תהיה

  חייבת הקרן בתשלום פנסיה או סכומים כלשהם בגינם.
  

  ביטוח משנה   3.8
  

של או נכות תמידית ביטוח משנה לכיסוי מקרי מוות  למגדל מקפת אישית
סך  .(לא כולל מגיפה) מבוטחים במקרה של אסון כגון רעידת אדמה או מלחמה

יה משולמת הפרממיליון דולר.  15מיליון דולר מעל שייר של  70הכיסוי הינו 
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   .נכסי הקרןמסך  0.006% -כ היא עלותהומנכסי הקרן 
  

  
  עודף / גירעון אקטוארי   3.9

  
    

המאזן האקטוארי בעקבות אחת לרבעון לעדכן יש , 2014-3-1חוזר פנסיה ל בכפוף
. העודף העודף או גירעון שנובע מגורמים דמוגרפים, כגון: תמותה, נכות וכו'את 

חים באמצעות עדכון היתרות הצבורות שלהם ולמקבלי ייזקף למבוט או הגירעון
   פנסיה / זכאים קיימים באמצעות עדכון הפנסיות שלהם. 

  
גם בהתאם הפנסיה למקבלים תתעדכן אחת לשנה, בעקבות המאזן האקטוארי 

אקטוארי הנובע מתשואות ושיעורי ריבית להיוון במידה ועלתה  )גרעון( לעודף
 מסך התחייבויות הקרן כלפי הפנסיונרים 1% היתרה בעתודה לפנסיונרים על

IBNR-,כולל עתודה ל
1

.  
  

(זכאים  31.12.2003קיימת אבחנה בין מקבלי פנסיה שזכאותם נקבעה לפני 
(פנסיונרים  31.12.2003קיימים) לבין מקבלי פנסיה שזכאותם נקבעה לאחר 

  חדשים).

  
  החישוב עיקרי שיטת   .4

  
ימשו כבסיס העובדות הידועות במועד המאזן, הקרן שהאקטוארי של מאזן ה בושיחב

י הקרן עמיתוההון הצבור. עיקרי הזכויות ל עמיתיםלדוגמה מבנה הזכויות, מספר ה
  .5לעיל. פירוט הנתונים עליהם התבססנו בחישובינו מובא בסעיף  3מפורטים בסעיף 

 

ל שוק ההנחות ששימשו לבסיס החישובים של המאזן האקטוארי נקבעו על ידי הממונה ע
  להלן. 6. פירוט ההנחות נמצא בסעיף ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

  
ערך הנכסים הקיימים במועד המאזן נקבע על ידי הנהלת הקרן לפי כללי חשבונאות 

  המקובלים ולפי הנחיות הממונה.
  

  .29.1.2014מתאריך  2014-3-1שיטת החישוב הינה לפי חוזר פנסיה 
  

  
  

  הדו"חנערך  הנתונים על בסיסם  . 5
  

רן, ונתונים של הק חשבונאיםנתונים מתוך הדוחות הבש ושימנעשה ח "לצורך הכנת הדו
ואשר , רןע"י הנהלת הק הוכנו ונמסרו ליאשר העיקריים להלן פירוט הנתונים  .סטטיסטיים

  עליהם מבוססים החישובים בדו"ח האקטוארי:
  
מבוטחים לא  363,604-עילים ומבוטחים פ 435,805על . קבצי מחשב הכוללים נתונים א

לקרן בהתאם  דמי גמוליםמבוטח אשר משולמים בגינו בוטח פעיל מוגדר כמפעילים. 
  שאר המבוטחים אשר אינם פנסיונרים מוגדרים כמבוטחים לא פעילים. לתקנות.

  

 
  IBNR-החישוב של העתודה במאזנים קודמים לא כלל בתוכו את ה 1
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מקבלי  2,335, )כמוגדרים בתקנות משרד האוצר(פנסיונרים לגבי .  קבצי מחשב עם נתונים ב
 946מתוכם  ( מקבלי קצבאות שאירים–1,860מקבלי קצבאות נכות ו 1,357זקנה, קצבאות 

  .)21יתומים עד גיל 
  
מקבלי  41 ,) כמוגדרים בתקנות משרד האוצר(קיימים ים זכא לגבי. קבצי מחשב עם נתונים ג

 71מתוכם מקבלי קצבאות שאירים ( 181-קצבאות נכות ו מקבלי  68קצבאות זקנה, 
  ).21יתומים עד גיל 

  

  
  
  הפנסיה רןשל ק התחייבויותחישוב  הנחות  .6

  
   אקטואריריות ששימשו בסיס למאזן אקטואהנחות   6.1

  
זה נערך בהתבסס על מערכת הנחות וכללי חישוב כפי שקבע הממונה על שוק  דו"ח אקטוארי

  .2013-3-1 -ו 2014-3-1 , 2004/9נים לרבות חוזרי פנסיה , בחוזרים שוההון במשרד האוצר
  

 –(להלן  2013-3-1דיווח האקטוארי פורטו בחוזר פנסיה מספר ההוראות הממונה בדבר 
כוללות הוראות בדבר הנחות אקטואריות וביניהן, לוחות תמותה  ןה"הנחות הבסיס") ו

ולפנסיונרים הנותנים ביטוי לעליה צפויה בתוחלת החיים, לוחות יציאה לנכות,  עמיתיםל
, הפרש שיעורי נישואין של המבוטח (או הפנסיונר) ובן/בת זוגולנכים,  והחלמה לוחות תמותה

  גילים בין זוגות נשואים, מספר וגילי הילדים. 
  

קיבלנו את אישורו של אקטואר האוצר להמלצתנו שלא ליישם את  30.1.2013בתאריך 
  .1.6.2005שיעורי החלמת נכים לאלו שמועד זכאותם היה לפני 

  
  
  

      :ווןשיעור ריבית להי     )1א.

    

  ן:טבלה דלהללפי  )RFללא סיכון (להיוון ) FOWARDS( שיעורי ריבית
  

  שיעור ריבית    שנה                 

      

2015 1.4183% 

2016 -1.6393% 

2017 0.3703% 

2018 0.2258% 

2019 0.5425% 

2020 0.8355% 

2021 1.1053% 

2022 1.3762% 

2023 1.6466% 

2024 1.9172% 

2025 2.0530% 

2026 2.0572% 

2027 2.0586% 

2028 2.0623% 
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2029 2.0649% 

2030 2.0785% 

2031 2.0991% 

2032 2.1221% 

2033 2.1439% 

2034 2.1650% 

2035 2.1894% 

2036 2.2129% 

2037 2.2391% 

2038 2.2622% 

2039+ 2.2853% 

      
  

כפי שיעורי ריבית רבעוניים בתי השתמש, שלהלן )4א.-) ו3א. םלצורך ההיוון בסעיפי) 2א.
השיעורים  חר המרה לשיעורי ריבית חודשיים).(לאשפרסמה החברה המצטטת 

  המופיעים לעיל הינם שיעורים שנתיים. 
  

שיעורי ריבית מ 70% תוצאת שקלול הינםת פנסיונרים יוריבית להיוון התחייבוהרי ושיע) 3א.
  (במונח שנתי) בגין דמי ניהול 0.5%י , בניכו  4.86%ר ריבית ושיע 30% -וללא סיכון 

  
שיעורי מ 30%תוצאת שקלול  הינםת זכאים קיימים יוהתחייבוהריבית להיוון הרי ושיע) 4א.

) 12/2003שנרכש עד למועד הקובע (לגבי אג"ח  ר ריביתושיע 70% -וריבית ללא סיכון 
    4.86% ולגבי אג"ח שנרכש לאחר המועד הקובע 5.05%

  
  
של  6פשל הנחות הבסיס, בהפחתה לפי לוח  1לפי לוח פ -לפני גיל פרישה   :שיעור תמותהב. 

  הנחות הבסיס. 

  של הנחות הבסיס. 6פשל הנחות הבסיס, בהפחתה לפי לוח  4לפי לוח פ –לאחר גיל פרישה    

  

  של הנחות הבסיס 7לפי לוח פ: שיעור תמותת נכים  .ג

  

של הנחות  9לפי לוח פ 31.5.2005לנכים שמועד זכאותם לאחר  - החלמה מנכותשיעורי . ד
, לא לקחנו בחשבון החלמה בהתאם לאישור 1.6.2005לנכים שמועד זכאותם לפני . הבסיס

  .30.1.2013אקטואר האוצר מיום 
  

לפי  -לאשה ולאחר מות המבוטח  55לגבר ולפני גיל  60לפני גיל   :בן זוג שיעור תמותת . ה
  של הנחות הבסיס. 6פשל הנחות הבסיס, בהפחתה לפי לוח  2לוח פ

  
של הנחות  5פלפי לוח  -לאשה ולאחר מות המבוטח או הפנסיונר  55לגבר ומגיל  60מגיל 

  של הנחות הבסיס. 6פהבסיס, בהפחתה לפי לוח 
  

של  6פשל הנחות הבסיס, בהפחתה לפי לוח  4לפי לוח פ -לאחר פרישת המבוטח ולפני מותו 
  הנחות הבסיס.

  

לפני שמועד זכאותם ולנכים  ,זקנה כפי שדווחו במועד הזכאות לפנסיית לאי בני זוג: בפועגיל. ו
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1.6.2005  
  

שנים  3ובהנחה שהגבר  10פאחוז נישואין לפי לוח  31.5.2005לנכים שמועד זכאותם לאחר  ז. 
  יותר מבוגר מבת זוגו.

  
 שיעורי תמותה על של לקחנו בחשבון את ההשפעה בחישוב שיעורי מוות והחלמה לנכים,ח. 

   .)central ratesשיעורי החלמה והיפך (

   

לקחנו את החודש הזכאות לתמותה ולהחלמה) (החודשים שעמית נכה מספר לצורך קביעת ט. 
   .הראשון והוספנו שלשה חודשים

  
. בחישוב ההתחייבות לנכים:  חישבנו את הצבירה לסוף כל חודש עתידי לפי הצבירה ליום י

של ההערכה לפי ריבית השיעורי ו ,שית שמגדילה הצבירהההערכה, הפרמיה הרעיונית החוד
   א. סעיף

  
  נרים נולדו ביום האחרון של החודש.והפנסי שכל. הנחנו יא

  
  

  חישוב התחייבות לנכים:  6.2
לו פנסיה לאחרונה ימשיך  שביצענו לגבי ההסתברות שנכה ששולמהבעקבות בדיקה  

להעמיד בהתאם לחודש האחרון ש לקבל פנסיה בעתיד, קבענו את שיעור ההתחייבות שי
  ששולמה לו פנסיה כדלהלן:

  100%=  2014דצמבר 
  77.5%=  2014נובמבר 

  55%=  2014אוקטובר 
  100% –ללא קשר לחודש תשלום אחרון  1.6.2005נכים שמועד זכאותם לפני 

 3במאזנים קודמים נשמרה התחייבות מלאה לנכים שתשלום הפנסיה בגינם היה עד 
  ועד המאזן.חודשים טרם מ

 
  : IBNR -חישוב עתודה ל   6.3

 מודלהשתמשנו ב דווחו ותביעות תלויותלחישוב העתודה בגין מקרי הנכות שקרו וטרם 

   .רבעוני קרות הנכות ותחילת התשלום בגינם לפי משולמות תביעות משולששל  אקטוארי
בתוספת  חודשים 7.9-לנכות כסכום של עלות סיכון בשנה שעברה העתודה הנ"ל חושבה 

  היוון ההתחייבויות.חישוב להכיסוי עלות ין חישוב פער הריבית שב
  

  ₪.מליון  144-כ היה 2014 נתלשבגין מקרי נכות  בעתודההגידול 
  

לפי  נקבעלמקרי מוות  IBNR-, הלגבי נפטרים ממרשם האוכלוסיןדיווח בעקבות 
  הערכתינו את סך ההתחייבות בגין אלו שהיו פעילים במועד פטירתם.

  
  ₪.מליון  13-היה כ 2014הקיטון בעתודה בגין מקרי מוות לשנת 

  
 31/12/2007-נכון ל להשלמת מקדמי פרישה בגין סכומים שנרשמוחישוב עתודה   6.4

  .1/1/1948למבוטחים שנולדו לפני 
צוין כי השינוי במקדמי הפרישה לא ) 2013-3-1(ובחוזר המחליף  2007-3-6בחוזר פנסיה 

-) נכון ל60רשם לזכות מבוטחים שהגיעו לגיל הפרישה המוקדמת (יחול על סכום שנ
31/12/2007 .  

החברה מצאה לנכון להכיר בהתחייבות הנוספת הנובעת משינוי המקדמים כלפי אותם 
מכספים לפי יחס מקדם חדש וישן ובהתבסס על הצבירה  ומחשבת עתודהמבוטחים 
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בתוספת רווחים עתידיים  1/1/1948שנולדו לפני מבוטחים  ע"י 31/12/2007ששולמו עד 
עם פרישת פוחתת העתודה הנוספת  ובהסתברות לבחירת קצבה בגיל הפרישה. 

  המבוטחים לפנסיה.
  
רסם המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון הבהרה לחוזר פנסיה פ 17.5.2009-ב

נות פנסיה בין קרכי השינוי במקדמי הפרישה כן יחול על מבוטח שהעביר כספים  2007-3-6
קרן פנתה למשרד הממונה כדי שישנה את חברה המנהלת של הלאחר המועד הקובע. ה

ע"מ שלא לפגוע בעמיתים שעברו לקרן בין התאריך  תחולת ההבהרה לתאריך פרסומה
  הקובע בחוזר למועד פרסום ההבהרה. 

  
  
  אקטוארי   .  מאזן7

  
 יבויות). מסך ההתחי 0.63%-כ(מלש"ח  272-הינו כ 31.12.2014האקטוארי ליום הגירעון 

הסך האמור כולל גירעון שכבר נגרע מחשבונות העמיתים ושארית הסכום תיגרע לאחר 
  לעיל ובכפוף לתקנון הקרן.   3.9מועד אישור המאזן האקטוארי בהתאם לאמור בסעיף 

מירידת שיעורי הריבית להיוון כתוצאה נוסף אקטוארי גירעון לזכאים ופנסיונרים 
השינוי ו שהושגה בפועל לעומת הצפויה תשואה יהפרשויות שבגינם בניכוי  ההתחייב

, 0.74%-של כגירעון בשיעור יעודכנו הפנסיות לזכאים הקיימים  . עתודה האקטואריתב
  .3.41%-של כגירעון והפנסיות לפנסיונרים יעודכנו בשיעור 

  
  טוארי של הקרןשהינו חלק בלתי נפרד מדו"ח אקטוארי זה: מאזן אקראה נספח א'     

  
  

    

  וניתוח גורמי השפעהותשואה לפנסיונרים התפתחות העודף האקטוארי  .8
  

מסך ההתחייבויות) שנוצר כתוצאה משיעורי נכות  0.38%-מלש"ח (כ 166-לקרן גירעון בסך של כ
לאקטואר  2014ביוני  30גבוהים בפועל ביחס לדמי הביטוח שנגבו במהלך השנה. במכתבינו מתאריך 

, 2013-3-1הצגנו את תוצאות בדיקת הנחות דמוגראפיות בכפוף לחוזר בו שרד האוצר הראשי במ
הסבנו תשומת לבו לצורך בהגדלת הנחת שעורי היציאה לנכות שבבסיס תמחור דמי הביטוח. נכון 

  לכתיבת דו"ח זה עדיין לא פורסמו הנחות חדשות.
  

נכים טובה בגין החלמת  ות)מסך ההתחייבוי 0.1%-מלש"ח (כ 45-של כ מצד השני קיים עודף
הצגנו ששיעורי החלמה  לאקטואר הראשי במשרד האוצר 2014ביוני  30במכתבינו מתאריך .  מהצפוי

  .2013-3-1יותר גבוהים מאלו  שבחוזר 
  

מסך ההתחייבויות) כתוצאה מגידול בעתודת  0.3%-מלש"ח (כ 131-בנוסף, נוצר גירעון בסך של כ

IBNR   ל.לעי 6.3כמפורט בסעיף  
  

מסך ההתחייבויות) נוצר כתוצאה מפרישת מבוטחים לפנסיית  0.06%-מלש"ח (כ 26-גירעון של כ
זקנה. הגירעון נוצר בשל הפער בין התשואה (הגבוהה יותר) הגלומה במקדם ההמרה לפנסיה לפיו 
מחשבים את סכומי הפנסיה לבין הריבית חסרת הסיכון במשק (הנמוכה יותר) לפיה מהוונת 

  הקרן כלפי הפנסיונרים. התחייבות
   

.  הירידה גרמה לעליה בהתחייבות 0.87%-בכ 2014שנת ב באופן משמעותיריבית ירדו השיעורי 
 -כ שלהניבה עודף לפנסיונרים בשיעור מצד שני התשואה   לזכאים. 4%-לפנסיונרים ובכ 8.45%בכ

בעתודה אקטוארית, . בסיכומם של האמורים לעיל ובניכוי עודף שנשמר 1.89%ולזכאים  3.47%
  לעיל. 7יעודכנו כאמור בסעיף הפנסיות 
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  שהינו חלק בלתי נפרד מדו"ח אקטוארי זה. 'בראה נספח 
  הנתונים בנספח זה נקבעו על בסיס הערכה גולמית תוך שימוש בקירובים ואומדנים.

  
  

  הערות.  9
  

 הנתונים בסיס   9.1

  
אשר תהליך שיוכם  מלש"ח 67-של כבסך  דמי גמולים קרןנכון לתאריך הדו"ח הופקדו ל .א

טרם הושלם (אם כי חלק משמעותי מהם רשום על שם המבוטחים שהפקידו את  עמיתיםל
לצורך חלוקת  נלקח בחשבוןמבוטחים, ולהתחייבויות נכלל כחלק מה סכוםה. הכספים)
 .העודפים

  
  אשר טרם נקלטו במערכת הזכויותמבוטחים מעבר  סכומי – הקרןאל העברות  תקליט  .ב

 לצורך חלוקת עודפים.בחשבון  ונלקח ולפיכך, הוצגו
  

  
 הנחות כלכליות ודמוגראפיות   9.2

  
הנחות אלו נקבעו על ידי הממונה על שוק  .זה מבוסס על ההנחות שפורטו לעילדו"ח אקטוארי 

ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר בהוראות ובחוזרים שונים. דו"ח זה אינו מהווה חוות דעת 
  . ופנסיונריםמבוטחים ההנחות למציאות, או התאמתן לצורך חלוקת נכסי הקרן בין  לגבי התאמת

  
  
  

  
  

  םסטטיסטיריכוז נתונים  .10
  שהינו חלק בלתי נפרד מדו"ח אקטוארי זה. ג'ראה נספח        

  
  

  . תזרים מזומנים בגין זכאים קיימים 11
  שהינו חלק בלתי נפרד מדו"ח אקטוארי זה. ד'ראה נספח       

  
  

    . תזרים מזומנים בגין פנסיונרים חדשים12
  שהינו חלק בלתי נפרד מדו"ח אקטוארי זה. ה'ראה נספח       

  



'נספח א

מגדל מקפת אישית

מאזן אקטוארי

באלפי ₪

31/12/2013 31/12/2014

נכסים נטו לפי מאזן הכספי                42,954,680                       37,297,568

התחייבות

למבוטחים פעילים ומוקפאים                40,809,450                       35,741,879

4,201                                1,982                         

עתודה למבוטחים פעילים 

ומוקפאים שנולדו לפני 

1/1/1948

לזכאים קיימים

זיקנה                         5,512                                5,950

שאירים                       50,463                              50,628

נכות                       40,205                              39,198

עתודה                           (962)                                   958

כ"סה                       95,219                              96,734

לפנסיונרים חדשים

זיקנה                     600,559                            384,824

שאירים                     598,967                            448,885

נכות                     564,816                            436,480

171,863                            304,374                     IBNR

עתודה                      (20,687)                              12,702

כ"סה                  2,048,029                         1,454,754

כ התחייבות"סה                42,954,680                       37,297,568



'נספח ב

מגדל מקפת אישית
(₪באלפי )גירעון האקטוארי במהלך השנה /התנועה בעודף

:לעמיתי הקרן (גירעון)התנועה בעודף 

השינוי שנגרם במהלך תקופת הדיווח

שנגרם מהגורמים  (הגירעון)העודף 

(גירעון)עודף המצב בפועלהמצב הצפוי(גירעון)עודף המצב בפועלהמצב הצפויהמפורטים בתקופת הדיווח

         4,152       89,553       93,705       22,237      83,434    105,670מבוטחים- מקרי מוות . א

            804         4,027         3,224        (2,330)             40        2,370פנסיית זקנה ושאירים- מקרי מוות . ב

        (9,789)             -         9,789        (5,757)       (7,849)       (2,092)נכים- מקרי מוות . ג

        (6,967)     197,217     190,250    (166,004)     291,549    125,544יציאה לנכות. ד

       83,771     126,853       43,082       44,808     102,170      57,362חזרה מנכות. ה

        (1,765)        (2,212)ביטוח משנה. ו

      (16,588)      (26,322)פרישות במהלך השנה. ז

      IBNR(131,300)    (66,902)שינויים בעתודת . ח

       10,948             -שינויי שיטות והנחות. ט

00שינויים בתקנון הקרן. י

       13,539        (5,153)סך הגורמים האחרים. יא
הנובע מהגורמים  (גירעון)כ עודף "סה

 11,203      (272,033)   המפורטים לעיל

:לפנסיונרים (גירעון)התנועה בעודף 

השינוי שנגרם במהלך תקופת הדיווח

שנגרם מהגורמים  (הגירעון)העודף 

המפורטים בתקופת הדיווח

 (הגירעון)החלק היחסי מתוך העודף 

               427        (12,590)שחולק לכלל עמיתי הקרן

         (13,329)       (142,342)שינויים בריבית ההיון

          47,544         53,302סטייה מהנחת התשואה

         (22,803)         33,479שינוי בעתודה האקטוארית

          11,839        (68,151)לפנסיונרים (גירעון)כ עודף "סה

:לזכאים קיימים (גירעון)התנועה בעודף 

השינוי שנגרם במהלך תקופת הדיווח

שנגרם מהגורמים  (הגירעון)העודף 

המפורטים בתקופת הדיווח

 (הגירעון)החלק היחסי מתוך העודף 

                 29             (587)שחולק לכלל עמיתי הקרן

              (627)          (3,718)שינויים בריבית ההיון

            2,795           1,664סטייה מהנחת התשואה

           (1,928)           1,952שינוי בעתודה האקטוארית

               269             (689)לזכאים קיימים (גירעון)כ עודף "סה

31.12.2013לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2014לתקופה שהסתיימה ביום 

(גירעון)עודף (גירעון)עודף 

31.12.2013לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2014לתקופה שהסתיימה ביום 

31.12.2013לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2014לתקופה שהסתיימה ביום 

(גירעון)עודף (גירעון)עודף 



מגדל מקפת אישית
(ח"במלש)גירעון /תנועה בעודף

20142013201220112010

%%%%%

כלל עמיתי הקרן

0.05%0.01%0.08%0.01%0.07%דמוגרפי בגין מקרי פטירת מבוטחים (גרעון)עודף 

דמוגרפי בגין תוחלת חיים של מקבלי (גרעון)עודף 
0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%-קצבאות

0.02%0.33%0.36%0.40%-0.38%-דמוגרפי בגין מקרי נכות (גרעון)עודף 

0.10%0.22%דמוגרפי בגין חזרה נכות (גרעון)עודף 

0.03%-0.01%-דמוגרפי בגין פטירת נכים (גרעון)עודף 

0.01%0.00%-דמוגרפי בגין ביטוח משנה (גרעון)עודף 

0.01%-0.02%-0.02%-0.04%-0.06%-גרעון דמוגרפי בגין פרישות חדשות (גרעון)עודף 

IBNR-0.30%-0.18%דמוגרפי בגין שינויים ב  (גרעון)עודף 

0.00%0.00%דמוגרפי בגין שינויים בתקנון הקרן (גרעון)עודף 

0.07%0.47%-0.00%0.03%גרעון דמוגרפי בגין שינויים בהנחות (גרעון)עודף 

0.01%-0.09%-0.01%0.04%0.00%-גרעון דמוגרפי בגין גורמים אחרים (גרעון)עודף 

0.63%0.03%0.32%0.26%0.93%-דמוגרפי לעמיתי הקרן (גרעון)סך הכל עודף 

חלוקה למבוטחים

דמוגרפי לחלוקה למבוטחים (גרעון)סך הכל עודף 
0.63%0.03%0.32%0.26%0.93%-כדלעיל

חלוקה לפנסיונרים

0.63%0.03%0.32%0.26%0.93%-דמוגרפי כדלעיל (גרעון)סך הכל עודף 

0.49%7.07%-3.47%4.09%4.56%בגין סטיה מהנחת התשואה (גרעון)עודף 

6.50%-2.78%-6.42%-1.07%-8.45%-בגין שינויים בשיעור ריבית ההיוון (גרעון)עודף 

0.10%-2.00%0.00%1.00%-2.20%הנשמר בעתודה אקטוארית (גרעון)עודף 

2.03%0.93%-1.84%-3.41%0.95%-לחלוקה לפנסיונרים (גרעון)סך הכל עודף 

חלוקה לזכאים קיימים

0.63%0.03%0.32%0.26%0.93%-דמוגרפי כדלעיל (גרעון)סך הכל עודף 

1.14%2.99%-1.89%2.98%1.64%בגין סטיה מהנחת התשואה (גרעון)עודף 

2.86%-1.19%-2.63%-0.66%-4.00%-בגין שינויים בשיעור ריבית ההיוון (גרעון)עודף 

0.05%-2.00%0.00%1.54%-2.00%הנשמר בעתודה אקטוארית (גרעון)עודף 

0.56%0.93%-0.72%-0.74%0.28%-לחלוקה לזכאים קיימים (גרעון)סך הכל עודף 



'נספח ג

פנסיונרים זכאים מוקפאים פעילים מין

2,424 זכר              198,905   166,417     118

3,128 נקבה              236,900   197,187     172

כ"סה              435,805   363,604     290    5,552

וותק ממוצע גיל ממוצע מין

4.85 39.56 זכר

4.53 39.35 נקבה

4.67 39.45 כ"סה

שכר מבוטח ממוצע מין

זכר                  7,317

נקבה                  5,128

כ"סה                  6,127

מקפת אישית- קרן מגדל 
נתונים סטטיסטיים

מספר העמיתים

גיל וותק ממוצעים של עמיתים פעילים

שכר מבוטח ממוצע



כ"סה 35+ 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 3-4 0-2

2,984,794 0 0 0 0 0 0 0 28,355 2,956,439 שכר

861 0 0 0 0 0 0 0 5 856 מספר 19עד 

3,467 5,671 3,454 יחס

59,941,685 0 0 0 0 0 0 432,865 2,922,610 56,586,210 שכר

13,199 0 0 0 0 0 0 82 607 12,510 מספר 20-24

4,541 5,279 4,815 4,523 יחס

174,330,397 0 0 0 0 0 108,001 22,008,656 37,164,832 115,048,908 שכר

30,689 0 0 0 0 0 15 3,052 5,739 21,883 מספר 25-29

5,681 7,200 7,211 6,476 5,257 יחס

262,947,019 0 0 1 0 47,905 5,617,624 106,227,115 57,495,958 93,558,416 שכר

34,268 0 0 0 0 8 610 11,613 7,262 14,775 מספר 30-34

7,673 5,988 9,209 9,147 7,917 6,332 יחס

297,088,058 0 0 0 0 5,247,167 50,137,093 141,857,705 35,551,789 64,294,303 שכר

32,799 0 0 0 0 521 4,444 14,000 4,343 9,491 מספר 35-39

9,058 10,071 11,282 10,133 8,186 6,774 יחס

240,167,665 0 0 0 1,449 25,423,137 65,904,477 78,075,225 24,303,854 46,459,523 שכר

26,926 0 0 0 1 2,282 6,240 8,526 3,027 6,850 מספר 40-44

8,920 1,449 11,141 10,562 9,157 8,029 6,782 יחס

150,577,671 0 0 0 25,351 26,654,906 35,807,507 42,447,904 14,095,467 31,546,536 שכר

18,506 0 0 0 4 2,348 4,044 5,253 1,970 4,887 מספר 45-49

8,137 6,338 11,352 8,854 8,081 7,155 6,455 יחס

103,840,737 0 0 0 27,906 16,200,509 24,161,140 30,912,826 9,297,518 23,240,838 שכר

14,305 0 0 0 2 1,515 3,118 4,169 1,483 4,018 מספר 50-54

7,259 13,953 10,693 7,749 7,415 6,269 5,784 יחס

75,940,915 0 0 0 28,758 11,262,597 17,765,766 21,733,825 7,382,006 17,767,963 שכר

11,507 0 0 0 3 1,121 2,580 3,208 1,310 3,285 מספר 55-59

6,600 9,586 10,047 6,886 6,775 5,635 5,409 יחס

57,008,235 0 0 0 0 8,589,060 12,679,921 16,411,429 6,005,405 13,322,420 שכר

9,585 0 0 0 0 899 2,114 2,620 1,212 2,740 מספר 60-64

5,948 9,554 5,998 6,264 4,955 4,862 יחס

30,560,711 0 0 0 4,087 3,882,620 5,554,372 9,133,420 3,794,620 8,191,592 שכר

6,260 0 0 0 1 406 897 1,762 958 2,236 מספר 65+

4,882 4,087 9,563 6,192 5,184 3,961 3,664 יחס

1,455,387,886 0 0 1 87,550 97,307,901 217,735,902 469,240,970 198,042,414 472,973,149 שכר

198,905 0 0 0 11 9,100 24,062 54,285 27,916 83,531 מספר כ"סה

7,317 7,959 10,693 9,049 8,644 7,094 5,662 יחס

מקפת אישית- קרן מגדל 

נתונים סטטיסטיים

 התפלגות שכר העמיתים הפעילים לפי גיל וותק

גברים
וותק



כ"סה 35+ 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 3-4 0-2

2,243,890 -          -          -          -          -            -              -              14,748 2,229,142 שכר

1,051 -          -          -          -          -            -              -              4 1,052 מספר 19עד 

2,135 3,671 2,120 יחס

76,156,864 -          -          -          -          -            -              557,173 7,376,676 68,223,015 שכר

22,883 -          -          -          -          -            -              120 1,938 20,929 מספר 20-24

3,328 4,661 3,807 3,260 יחס

170,834,296 0 0 0 0 0 82,947 35,113,255 41,241,817 94,396,276 שכר

37,367 0 0 0 0 0 9 6,243 7,939 23,345 מספר 25-29

4,572 9,175 5,624 5,195 4,044 יחס

213,999,705 0 0 0 0 42,442 8,974,446 99,262,759 38,721,232 66,998,826 שכר

36,262 0 0 0 0 5 1,224 13,803 6,620 14,773 מספר 30-34

5,901 8,450 7,329 7,191 5,849 4,535 יחס

217,701,808 0 0 0 0 6,995,160 43,419,146 90,726,811 25,822,742 50,737,948 שכר

33,496 0 0 0 0 868 5,088 12,253 4,595 10,844 מספר 35-39

6,499 8,060 8,534 7,405 5,620 4,679 יחס

178,208,215 0 0 0 74,174 23,430,320 39,844,583 58,514,437 18,455,707 37,888,994 שכר

28,585 0 0 0 8 2,536 4,967 8,710 3,639 8,853 מספר 40-44

6,234 9,230 9,238 8,021 6,718 5,071 4,280 יחס

123,112,677 0 0 0 0 18,951,099 25,303,731 39,957,246 12,902,230 25,998,371 שכר

22,297 0 0 0 0 2,060 3,676 6,841 2,940 6,880 מספר 45-49

5,521 9,199 6,883 5,841 4,388 3,779 יחס

96,068,504 0 0 0 0 14,002,145 20,177,043 31,226,520 10,365,719 20,297,076 שכר

19,335 0 0 0 0 1,590 3,366 6,028 2,670 5,768 מספר 50-54

4,969 8,806 5,994 5,180 3,882 3,519 יחס

74,823,824 0 0 0 0 12,111,382 15,495,273 23,157,998 8,121,519 15,937,652 שכר

16,698 0 0 0 0 1,401 3,084 5,000 2,420 4,868 מספר 55-59

4,481 8,643 5,025 4,631 3,356 3,274 יחס

44,259,846 0 0 0 7,276 7,325,544 8,073,266 14,636,361 4,986,323 9,231,076 שכר

11,856 0 0 0 1 934 2,069 3,781 1,774 3,350 מספר 60-64

3,733 7,243 7,842 3,901 3,871 2,811 2,756 יחס

17,441,148 0 0 0 0 2,278,421 2,302,087 5,596,806 2,451,024 4,812,811 שכר

6,008 0 0 0 0 305 602 1,867 1,235 2,026 מספר 65+

2,903 7,461 3,826 2,997 1,985 2,375 יחס

1,214,850,777 0 0 0 81,449 85,136,513 163,672,522 398,749,367 170,459,738 396,751,187 שכר

236,900 0 0 0 9 9,700 24,086 64,646 35,772 102,686 מספר כ"סה

5,128 9,009 8,777 6,795 6,168 4,765 3,864 יחס

מקפת אישית- קרן מגדל 

נתונים סטטיסטיים

 התפלגות שכר העמיתים הפעילים לפי גיל וותק

נשים
וותק



כ"סה 35+ 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 3-4 0-2

3,235 0 0 0 0 0 0 0 118 3,117 צבירה

861 0 0 0 0 0 0 0 5 856 מספר 19עד 

4 24 4 יחס

121,222 0 0 0 0 0 0 3,711 15,873 101,638 צבירה

13,199 0 0 0 0 0 0 82 607 12,510 מספר 20-24

9 45 26 8 יחס

717,725 0 0 0 0 0 1,872 201,875 217,571 296,407 צבירה

30,689 0 0 0 0 0 15 3,052 5,739 21,883 מספר 25-29

23 124 66 38 14 יחס

2,021,386 0 0 0 0 1,952 112,612 1,214,249 395,805 296,768 צבירה

34,269 0 0 0 0 8 610 11,613 7,263 14,775 מספר 30-34

59 243 185 105 54 20 יחס

3,850,546 0 0 0 0 172,410 1,143,025 2,006,590 282,212 246,309 צבירה

32,799 0 0 0 0 521 4,444 14,000 4,343 9,491 מספר 35-39

117 331 257 143 65 26 יחס

4,276,123 0 0 0 485 959,491 1,721,279 1,183,252 209,794 201,823 צבירה

26,926 0 0 0 1 2,282 6,240 8,526 3,027 6,850 מספר 40-44

159 483 420 276 139 69 29 יחס

2,999,558 0 0 0 1,104 1,085,817 990,044 652,089 127,960 142,544 צבירה

18,505 0 0 0 4 2,348 4,044 5,253 1,970 4,887 מספר 45-49

162 275 463 245 124 65 29 יחס

1,977,945 0 0 0 1,101 679,681 679,329 454,289 72,962 90,582 צבירה

14,304 0 0 0 2 1,515 3,118 4,169 1,483 4,018 מספר 50-54

138 548 449 218 109 49 23 יחס

1,407,710 0 0 0 1,261 488,948 492,475 302,163 55,350 67,513 צבירה

11,507 0 0 0 3 1,121 2,580 3,208 1,310 3,285 מספר 55-59

122 418 436 191 94 42 21 יחס

1,022,440 0 0 0 0 370,858 352,794 205,984 42,171 50,632 צבירה

9,586 0 0 0 0 899 2,114 2,620 1,212 2,740 מספר 60-64

107 413 167 79 35 18 יחס

507,164 0 0 0 371 173,802 162,913 111,554 27,660 30,865 צבירה

6,261 0 0 0 1 406 897 1,762 959 2,236 מספר 65+

81 369 428 182 63 29 14 יחס

18,905,054 0 0 0 4,322 3,932,959 5,656,342 6,335,757 1,447,476 1,528,198 צבירה

198,905 0 0 0 11 9,100 24,062 54,284 27,917 83,531 מספר כ"סה

95 391 432 235 117 52 18 יחס

גברים
וותק

מקפת אישית- קרן מגדל 

נתונים סטטיסטיים

(₪באלפי ) התפלגות צבירת העמיתים הפעילים לפי גיל וותק 



כ"סה 35+ 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 3-4 0-2

2,377 0 0 0 0 0 0 0 57 2,320 צבירה

1,056 0 0 0 0 0 0 0 4 1,052 מספר 19עד 

2 14.17         2 יחס

168,641 0 0 0 0 0 0 3,647 38,235 126,759 צבירה

22,986 0 0 0 0 0 0 120 1,938 20,929 מספר 20-24

7 30.51        19.73         6 יחס

804,225 0 0 0 0 0 1,342 315,559 240,625 246,699 צבירה

37,535 0 0 0 0 0 9 6,243 7,939 23,345 מספר 25-29

21 148 51 30 11 יחס

1,843,345 0 0 0 0 1,019 187,234 1,171,406 266,323 217,364 צבירה

36,425 0 0 0 0 5 1,224 13,803 6,620 14,773 מספר 30-34

51 203 153 85 40 15 יחס

2,924,210 0 0 0 0 240,222 1,025,532 1,256,999 201,961 199,495 צבירה

33,647 0 0 0 0 868 5,088 12,253 4,595 10,844 מספר 35-39

87 277 202 103 44 18 יחס

3,087,492 0 0 0 2,926 895,002 1,026,410 842,997 152,429 167,729 צבירה

28,714 0 0 0 8 2,536 4,967 8,710 3,639 8,853 מספר 40-44

108 364 353 207 97 42 19 יחס

2,202,662 0 0 0 0 762,497 673,511 556,950 106,197 103,506 צבירה

22,397 0 0 0 0 2,060 3,676 6,841 2,940 6,880 מספר 45-49

98 370 183 81 36 15 יחס

1,687,530 0 0 0 0 572,502 543,211 411,317 79,276 81,224 צבירה

19,422 0 0 0 0 1,590 3,366 6,028 2,670 5,768 מספר 50-54

87 360 161 68 30 14 יחס

1,348,552 0 0 0 0 508,377 434,448 286,279 58,480 60,968 צבירה

16,773 0 0 0 0 1,401 3,084 5,000 2,420 4,868 מספר 55-59

80 363 141 57 24 13 יחס

822,396 0 0 0 210 329,486 240,865 178,529 36,990 36,315 צבירה

11,909 0 0 0 1 934 2,069 3,781 1,774 3,350 מספר 60-64

69 209 353 116 47 21 11 יחס

295,218 0 0 0 0 115,901 72,759 70,464 19,861 16,233 צבירה

6,035 0 0 0 0 305 602 1,867 1,235 2,026 מספר 65+

49 380 121 38 16 8 יחס

15,186,649 0 0 0 3,136 3,425,006 4,205,312 5,094,148 1,200,434 1,258,613 צבירה

236,900 0 0 0 9 9,700 24,086 64,646 35,772 102,686 מספר כ"סה

64 347 353 175 79 34 12 יחס

נשים
וותק

מקפת אישית- קרן מגדל 

נתונים סטטיסטיים

(₪באלפי ) התפלגות צבירת העמיתים הפעילים לפי גיל וותק 



מספר עמיתים צבירה

456 622 19עד 

8,650 30,388 20-24

31,404 267,139 25-29

32,460 412,419 30-34

24,947 626,492 35-39

19,985 774,010 40-44

13,526 580,489 45-49

10,570 414,974 50-54

8,712 321,514 55-59

7,411 243,675 60-64

5,094 147,348 65-69

3,202 43,865 70+

166,417 3,862,935 כ"סה

מספר עמיתים צבירה

421 397 19עד 

16,317 51,823 20-24

39,907 248,816 25-29

33,903 354,350 30-34

27,474 523,671 35-39

21,562 536,613 40-44

15,293 371,542 45-49

12,818 264,968 50-54

11,501 228,755 55-59

9,424 176,991 60-64

5,877 77,861 65-69

2,689 21,006 70+

197,187 2,856,795 כ"סה

נשים

מקפת אישית- קרן מגדל 

נתונים סטטיסטיים
(₪באלפי )התפלגות צבירת העמיתים המוקפאים לפי גיל 

גברים



כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

474,365 431 474,365 431 19עד 

56,052 66 47,131 63 8,921 3 20-24

56,014 18 51,942 16 4,072 2 25-29

156,868 49 143,098 43 13,770 6 30-34

303,001 92 242,720 73 60,281 19 35-39

543,641 156 474,436 129 69,205 27 40-44

400,526 115 353,332 97 47,194 18 45-49

454,804 178 397,599 139 57,205 39 50-54

381,295 166 308,409 119 72,885 47 55-59

287,913 168 196,498 75 53,396 58 38,019 35 60-64

637,536 472 5,310 1 37,733 37 594,493 434 65-69

524,595 396 11,806 11 512,789 385 70-74

135,185 104 6,751 3 128,434 101 75-79

18,051 12 5,032 4 13,019 8 80-84

0 0 85-89

359 1 359 1 90-94

0 0 95+

4,430,205 2,424 521,496 494 2,182,265 695 439,689 272 1,286,754 963 כ"סה

מקפת אישית- קרן מגדל 

נתונים סטטיסטיים

פנסיונרים חדשים-  התפלגות מקבלי הקצבאות לפי גיל וסוג פנסיה 

גברים
כ"סה יתומים נכות שאירים זיקנה



כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

466,740 407 466,740 407 19עד 

53,008 46 49,494 45 3,514 1 20-24

46,686 15 35,897 11 10,789 4 25-29

197,949 51 130,948 29 67,001 22 30-34

442,863 103 237,739 52 205,124 51 35-39

627,050 145 399,356 77 227,694 68 40-44

520,941 160 349,773 81 171,168 79 45-49

542,219 184 376,382 93 165,837 91 50-54

550,708 230 392,314 111 158,394 119 55-59

926,809 553 504,863 127 142,267 123 279,678 303 60-64

1,214,440 894 241,126 80 70,239 61 903,075 753 65-69

357,221 291 12,130 17 345,090 274 70-74

42,883 45 3,036 5 39,847 40 75-79

2,322 1 2,322 1 80-84

2,020 2 799 1 1,220 1 85-89

166 1 166 1 90-94

0 0 95+

5,994,023 3,128 516,234 452 2,671,913 662 1,234,645 642 1,571,232 1,372 כ"סה

מקפת אישית- קרן מגדל 

נתונים סטטיסטיים

פנסיונרים חדשים-  התפלגות מקבלי הקצבאות לפי גיל וסוג פנסיה 

נשים
כ"סה יתומים נכות שאירים זיקנה



כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

26,015 26 26,015 26 19עד 

7,250 10 7,250 10 20-24

0 0 25-29

0 0 30-34

8,258 2 8,258 2 35-39

17,915 4 17,915 4 40-44

25,678 9 21,170 7 4,508 2 45-49

25,498 10 20,561 8 4,937 2 50-54

37,872 16 29,221 11 8,651 5 55-59

14,581 9 7,278 4 7,303 5 60-64

17,455 13 969 1 16,486 12 65-69

8,400 7 870 1 7,530 6 70-74

8,128 11 8,128 11 75-79

1,277 1 1,277 1 80-84

0 0 85-89

0 0 90-94

0 0 95+

198,327 118 33,265 36 105,372 37 42,755 27 16,935 18 כ"סה

מקפת אישית- קרן מגדל 

נתונים סטטיסטיים

זכאים-  התפלגות מקבלי הקצבאות לפי גיל וסוג פנסיה 

גברים
כ"סה יתומים נכות שאירים זיקנה



כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

34,874 23 34,874 23 19עד 

16,958 12 16,958 12 20-24

0 0 25-29

3,004 1 3,004 1 30-34

3,163 2 942 1 2,221 1 35-39

42,524 12 6,961 3 35,563 9 40-44

59,836 22 15,168 5 44,668 17 45-49

49,731 18 22,819 5 26,912 13 50-54

43,519 24 12,644 7 30,875 17 55-59

30,945 17 16,772 8 14,174 9 60-64

16,700 19 2,807 2 10,328 12 3,565 5 65-69

10,946 15 1,342 2 9,604 13 70-74

7,185 7 1,179 2 6,006 5 75-79

0 0 80-84

0 0 85-89

0 0 90-94

0 0 95+

319,386 172 51,832 35 78,112 31 170,266 83 19,175 23 כ"סה

מקפת אישית- קרן מגדל 

נתונים סטטיסטיים

זכאים-  התפלגות מקבלי הקצבאות לפי גיל וסוג פנסיה 

נשים
כ"סה יתומים נכות שאירים זיקנה
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201421,892.87   45,433.68  28,854.24 96,180.79  

20156,023.82-39.16    998.39   2,206.02444.20   3,609.46 1.42%3.91%17,772.64   47,863.86  28,129.93 93,766.43  

20165,856.6344.00     711.55   2,384.22503.32-   2,636.46 -1.64%2.94%12,745.95   50,636.43  27,163.88 90,546.26  

20175,773.84-9.80      459.36   2,530.88109.25   3,089.69 0.37%3.54%6,698.10    54,805.38  26,358.64 87,862.12  

20185,637.72-5.84      195.46   2,694.5764.25     2,948.45 0.23%3.47%-             59,620.99  25,551.85 85,172.85  

20195,436.15-13.52    -         2,796.52149.74   2,932.74 0.54%3.55%-             57,868.61  24,800.83 82,669.44  

20205,297.86-20.29    -         2,714.99223.81   2,918.51 0.84%3.64%-             56,203.06  24,087.03 80,290.09  

20215,154.15-26.11    -         2,637.92287.45   2,899.26 1.11%3.72%-             54,624.64  23,410.56 78,035.19  

20225,044.92-31.82    -         2,563.96347.72   2,879.86 1.38%3.80%-             53,109.10  22,761.04 75,870.14  

20234,912.45-37.07    -         2,493.85404.30   2,861.07 1.65%3.89%-             51,673.13  22,145.63 73,818.75  

20244,813.26-42.30    -         2,426.89457.90   2,842.49 1.92%3.97%-             50,293.59  21,554.39 71,847.98  

20254,762.89-44.82    -         2,361.49477.73   2,794.40 2.05%4.01%-             48,915.65  20,963.85 69,879.50  

20264,710.81-44.42    -         2,295.59466.11   2,717.28 2.06%4.01%-             47,520.18  20,365.79 67,885.97  

20274,655.97-43.93    -         2,228.86453.63   2,638.56 2.06%4.01%-             46,107.99  19,760.57 65,868.56  

20284,596.99-43.45    -         2,161.40441.46   2,559.40 2.06%4.01%-             44,681.68  19,149.29 63,830.97  

20294,536.95-42.94    -         2,093.27428.88   2,479.22 2.06%4.01%-             43,241.27  18,531.97 61,773.24  

20304,476.06-42.64    -         2,024.49418.33   2,400.19 2.08%4.02%-             41,788.16  17,909.21 59,697.37  

20314,412.53-42.45    -         1,955.16408.83   2,321.55 2.10%4.02%-             40,324.47  17,281.92 57,606.39  

20324,346.09-42.27    -         1,885.37399.41   2,242.50 2.12%4.03%-             38,851.96  16,650.84 55,502.80  

20334,277.25-42.03    -         1,815.17389.37   2,162.52 2.14%4.04%-             37,371.65  16,016.42 53,388.07  

20344,205.81-41.73    -         1,744.64378.83   2,081.73 2.16%4.04%-             35,884.79  15,379.20 51,263.99  

20354,131.14-41.45    -         1,673.83368.47   2,000.85 2.19%4.05%-             34,393.59  14,740.11 49,133.71  

20364,053.00-41.11    -         1,602.87357.60   1,919.36 2.21%4.06%-             32,900.05  14,100.02 47,000.06  

20373,971.45-40.76    -         1,531.84346.76   1,837.84 2.24%4.07%-             31,406.52  13,459.94 44,866.46  

20383,886.44-40.30    -         1,460.86335.09   1,755.65 2.26%4.07%-             29,914.98  12,820.70 42,735.68  

20393,797.88-39.78    -         1,390.02323.11   1,673.35 2.29%4.08%-             28,427.81  12,183.35 40,611.15  

20403,705.64-39.01    -         1,319.44309.34   1,589.76 2.30%4.08%-             26,946.69  11,548.58 38,495.27  

20413,609.60-38.00    -         1,249.17293.93   1,505.10 2.30%4.08%-             25,473.54  10,917.23 36,390.77  

  הון צבור המשמש לכיסוי התחייבויות לזכאים קיימים הכנסות מריבית במשך השנה

זכאים קיימים
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20423,509.46-36.95    -         1,179.35278.57   1,420.98 2.30%4.08%-             24,011.60  10,290.69 34,302.28  

20433,404.83-35.85    -         1,110.15263.29   1,337.59 2.30%4.08%-             22,564.53    9,670.51 32,235.04  

20443,295.32-34.69    -         1,041.74248.12   1,255.17 2.30%4.08%-             21,136.42    9,058.47 30,194.89  

20453,180.92-33.49    -         974.32   233.11   1,173.94 2.30%4.08%-             19,731.53    8,456.37 28,187.91  

20463,061.76-32.23    -         908.10   218.28   1,094.15 2.30%4.08%-             18,354.20    7,866.09 26,220.29  

20472,938.14-30.93    -         843.29   203.70   1,016.06 2.30%4.08%-             17,008.75    7,289.46 24,298.21  

20482,810.45-29.59    -         780.08   189.41   939.90    2.30%4.08%-             15,699.36    6,728.30 22,427.66  

20492,679.24-28.21    -         718.68   175.45   865.92    2.30%4.08%-             14,430.04    6,184.30 20,614.34  

20502,545.04-26.79    -         659.26   161.86   794.33    2.30%4.08%-             13,204.54    5,659.09 18,863.63  

20512,408.54-25.36    -         602.01   148.69   725.34    2.30%4.08%-             12,026.31    5,154.13 17,180.44  

20522,270.57-23.90    -         547.06   135.99   659.15    2.30%4.08%-             10,898.31    4,670.70 15,569.02  

20532,131.83-22.44    -         494.57   123.77   595.90    2.30%4.08%-               9,823.16    4,209.92 14,033.08  

20541,992.79-20.98    -         444.64   112.08   535.74    2.30%4.08%-               8,803.22    3,772.81 12,576.03  

20551,854.06-19.52    -         397.38   100.93   478.80    2.30%4.08%-               7,840.53    3,360.23 11,200.76  

20561,715.98-18.07    -         352.89   90.37     425.19    2.30%4.08%-               6,936.98    2,972.99 9,909.97   

20571,579.28-16.63    -         311.24   80.39     375.01    2.30%4.08%-               6,093.99    2,611.71 8,705.69   

20581,444.16-15.20    -         272.50   71.03     328.33    2.30%4.08%-               5,312.90    2,276.96 7,589.86   

20591,310.89-13.80    -         236.73   62.30     285.23    2.30%4.08%-               4,594.94    1,969.26 6,564.21   

20601,180.16-12.42    -         203.98   54.22     245.77    2.30%4.08%-               3,940.87    1,688.94 5,629.82   

20611,052.98-11.09    -         174.28   46.79     209.98    2.30%4.08%-               3,350.77    1,436.05 4,786.82   

2062930.59   -9.80      -         147.60   40.04     177.84    2.30%4.08%-               2,823.85    1,210.22 4,034.07   

2063814.55   -8.58      -         123.89   33.96     149.27    2.30%4.08%-               2,358.15    1,010.64 3,368.79   

2064706.03   -7.43      -         103.03   28.54     124.14    2.30%4.08%-               1,950.83       836.07 2,786.90   

2065605.61   -6.38      -         84.87     23.76     102.26    2.30%4.08%-               1,598.49       685.07 2,283.55   

2066513.79   -5.41      -         69.25     19.60     83.44      2.30%4.08%-               1,297.24       555.96 1,853.20   

2067431.10   -4.54      -         55.96     16.00     67.43      2.30%4.08%-               1,042.67       446.86 1,489.53   

2068357.80   -3.77      -         44.79     12.94     53.96      2.30%4.08%-                  829.99       355.71 1,185.69   

2069293.70   -3.09      -         35.50     10.37     42.78      2.30%4.08%-                  654.34       280.43 934.77      
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  הון צבור המשמש לכיסוי התחייבויות לזכאים קיימים הכנסות מריבית במשך השנה

זכאים קיימים

2070238.44   -2.51      -         27.87     8.22       33.58      2.30%4.08%-                  510.94       218.97 729.91      

2071191.52   -2.02      -         21.67     6.46       26.11      2.30%4.08%-                  395.16       169.35 564.51      

2072152.13   -1.60      -         16.69     5.02       20.11      2.30%4.08%-                  302.74       129.75 432.49      

2073119.54   -1.26      -         12.74     3.87       15.35      2.30%4.08%-                  229.80         98.49 328.29      

207492.96     -0.98      -         9.63       2.95       11.60      2.30%4.08%-                  172.85         74.08 246.93      

207571.56     -0.75      -         7.21       2.23       8.69       2.30%4.08%-                  128.84         55.22 184.06      

207654.56     -0.57      -         5.36       1.67       6.45       2.30%4.08%-                    95.17         40.79 135.96      

207741.21     -0.43      -         3.94       1.24       4.75       2.30%4.08%-                    69.65         29.85 99.50        

207830.82     -0.32      -         2.87       0.91       3.46       2.30%4.08%-                    50.50         21.64 72.14        

207922.86     -0.24      -         2.07       0.67       2.50       2.30%4.08%-                    36.24         15.53 51.78        

208016.78     -0.18      -         1.48       0.48       1.79       2.30%4.08%-                    25.75         11.04 36.79        

208112.16     -0.13      -         1.05       0.34       1.26       2.30%4.08%-                    18.12           7.77 25.89        

20828.72       -0.09      -         0.74       0.24       0.89       2.30%4.08%-                    12.64           5.42 18.05        

20836.21       -0.07      -         0.51       0.17       0.61       2.30%4.08%-                      8.72           3.74 12.46        

20844.39       -0.05      -         0.35       0.12       0.42       2.30%4.08%-                      5.95           2.55 8.49          

20853.07       -0.03      -         0.24       0.08       0.29       2.30%4.08%-                      4.00           1.71 5.71          

20862.13       -0.02      -         0.16       0.05       0.19       2.30%4.08%-                      2.64           1.13 3.77          

20871.44       -0.02      -         0.10       0.04       0.13       2.30%4.08%-                      1.72           0.74 2.45          

20880.96       -0.01      -         0.07       0.02       0.08       2.30%4.08%-                      1.10           0.47 1.58          

20890.63       -0.01      -         0.04       0.02       0.05       2.30%4.08%-                      0.70           0.30 1.00          

20900.41       -0.00      -         0.03       0.01       0.03       2.30%4.08%-                      0.44           0.19 0.63          

20910.26       -0.00      -         0.02       0.01       0.02       2.30%4.08%-                      0.27           0.12 0.39          

20920.16       -0.00      -         0.01       0.00       0.01       2.30%4.08%-                      0.17           0.07 0.24          

20930.10       -0.00      -         0.01       0.00       0.01       2.30%4.08%-                      0.10           0.04 0.14          

20940.06       -0.00      -         0.00       0.00       0.00       2.30%4.08%-                      0.06           0.03 0.08          

20950.04       -0.00      -         0.00       0.00       0.00       2.30%4.08%-                      0.04           0.02 0.05          

20960.02       -0.00      -         0.00       0.00       0.00       2.30%4.08%-                      0.02           0.01 0.03          

20970.01       -0.00      -         0.00       0.00       0.00       2.30%4.08%-                      0.01           0.01 0.02          
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2014 529,302.46   1,235,039.07 1,764,341.53  

2015122,127.12  -511.46  22,039.77  11,733.7733,262.07 0.91%1.93% 502,642.95   1,172,833.54 1,675,476.49  

2016112,806.90  1,100.5820,658.49  25,659.88--3,900.81  -2.13%-0.23% 467,630.63   1,091,138.15 1,558,768.78  

2017107,352.41  63.50     19,374.32  1,406.06-  18,031.76 -0.13%1.19% 440,834.44   1,028,613.70 1,469,448.14  

2018102,781.88  128.52   18,237.73  2,875.83-  15,490.42 -0.27%1.09% 414,647.00      967,509.67 1,382,156.67  

201998,783.37    -19.16    17,159.38  403.31     17,543.54 0.04%1.31% 390,275.05      910,641.79 1,300,916.84  

202094,782.35    -145.02  16,155.37  3,087.13  19,097.48 0.33%1.52% 367,569.59      857,662.38 1,225,231.97  

202191,144.81    -251.62  15,218.01  5,254.68  20,221.07 0.60%1.71% 346,292.47      808,015.76 1,154,308.23  

202287,573.70    -349.94  14,339.57  7,169.58  21,159.22 0.87%1.90% 326,368.12      761,525.62 1,087,893.75  

202384,396.35    -441.33  13,515.33  8,845.32  21,919.32 1.14%2.09% 307,625.02      717,791.71 1,025,416.72  

202480,832.74    -522.45  12,742.27  10,305.9122,525.73 1.41%2.28% 290,132.91      676,976.80 967,109.71    

202577,429.96    -548.40  12,017.80  10,662.1922,131.58 1.55%2.38% 273,543.40      638,267.93 911,811.33    

202673,949.76    -525.18  11,324.77  10,081.5120,881.10 1.55%2.38% 257,622.80      601,119.87 858,742.67    

202770,875.33    -503.79  10,658.80  9,506.01  19,661.02 1.55%2.38% 242,258.51      565,269.85 807,528.36    

202867,631.61    -481.87  10,016.86  8,961.84  18,496.83 1.55%2.38% 227,518.07      530,875.50 758,393.57    

202964,415.71    -459.73  9,402.06    8,432.40  17,374.73 1.56%2.38% 213,405.78      497,946.82 711,352.59    

203061,227.31    -440.78  8,814.23    7,979.12  16,352.57 1.57%2.39% 199,943.36      466,534.50 666,477.86    

203158,256.42    -424.85  8,253.69    7,575.12  15,403.97 1.59%2.41% 187,087.62      436,537.78 623,625.41    

203255,349.50    -409.45  7,718.42    7,191.43  14,500.39 1.61%2.42% 174,832.89      407,943.41 582,776.30    

203352,516.77    -393.73  7,208.39    6,812.15  13,626.81 1.64%2.44% 163,165.90      380,720.43 543,886.33    

203449,543.82    -376.20  6,724.48    6,439.99  12,788.27 1.66%2.45% 152,139.23      354,991.55 507,130.78    

203546,798.58    -360.56  6,267.10    6,093.96  12,000.50 1.68%2.47% 141,699.81      330,632.89 472,332.70    

203644,207.97    -345.34  5,833.64    5,756.16  11,244.46 1.70%2.49% 131,810.76      307,558.43 439,369.19    

203741,519.72    -329.29  5,424.22    5,436.43  10,531.36 1.73%2.51% 122,514.25      285,866.58 408,380.83    

203838,832.38    -312.08  5,040.63    5,120.50  9,849.05   1.75%2.52% 113,819.25      265,578.25 379,397.50    

203936,239.83    -295.05  4,681.99    4,819.33  9,206.26   1.78%2.54% 105,709.18      246,654.75 352,363.93    

204033,676.43    -275.98  4,348.56    4,505.85  8,578.43   1.79%2.55%   98,179.78      229,086.15 327,265.94    

204131,258.56    -256.17  4,038.88    4,184.81  7,967.53   1.79%2.55%   91,192.47      212,782.43 303,974.90    

  הון צבור המשמש לכיסוי התחייבויות לזכאים הכנסות מריבית במשך השנה

פנסיונרים חדשים
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  הון צבור המשמש לכיסוי התחייבויות לזכאים הכנסות מריבית במשך השנה

פנסיונרים חדשים

204228,984.39    -237.53  3,751.57    3,886.70  7,400.74   1.79%2.55%   84,717.38      197,673.88 282,391.25    

204326,776.88    -219.44  3,486.12    3,610.41  6,877.09   1.79%2.55%   78,747.44      183,744.02 262,491.45    

204424,844.17    -203.60  3,240.83    3,355.98  6,393.21   1.79%2.55%   73,212.15      170,828.34 244,040.49    

204523,099.52    -189.30  3,013.05    3,120.12  5,943.86   1.79%2.55%   68,065.45      158,819.39 226,884.84    

204621,490.12    -176.11  2,801.14    2,900.80  5,525.83   1.79%2.55%   63,276.16      147,644.38 210,920.54    

204720,001.78    -163.92  2,603.97    2,696.81  5,136.87   1.79%2.55%   58,816.69      137,238.94 196,055.63    

204818,677.36    -153.06  2,419.99    2,507.00  4,773.93   1.79%2.55%   54,645.66      127,506.54 182,152.20    

204917,513.13    -143.52  2,247.51    2,329.69  4,433.67   1.79%2.55%   50,721.82      118,350.92 169,072.74    

205016,459.11    -134.88  2,084.91    2,162.88  4,112.91   1.79%2.55%   47,017.96      109,708.58 156,726.54    

205115,465.05    -126.74  1,931.43    2,005.45  3,810.15   1.79%2.55%   43,521.49      101,550.14 145,071.63    

205214,581.76    -119.50  1,786.29    1,857.04  3,523.83   1.79%2.55%   40,204.11        93,809.59 134,013.70    

205313,777.94    -112.91  1,648.29    1,716.22  3,251.60   1.79%2.55%   37,046.21        86,441.16 123,487.37    

205413,011.85    -106.63  1,516.96    1,582.19  2,992.52   1.79%2.55%   34,040.41        79,427.62 113,468.03    

205512,291.29    -100.73  1,391.88    1,454.61  2,745.76   1.79%2.55%   31,176.75        72,745.75 103,922.50    

205611,608.09    -95.13    1,272.69    1,333.08  2,510.64   1.79%2.55%   28,447.52        66,377.54 94,825.05      

205710,941.12    -89.66    1,159.17    1,217.20  2,286.71   1.79%2.55%   25,851.19        60,319.45 86,170.64      

205810,289.50    -84.32    1,051.28    1,106.91  2,073.86   1.79%2.55%   23,386.50        54,568.50 77,955.00      

20599,645.36      -79.04    949.01       1,002.15  1,872.11   1.79%2.55%   21,054.53        49,127.23 70,181.76      

20609,008.29      -73.82    852.40       902.96     1,681.54   1.79%2.55%   18,856.50        43,998.50 62,855.00      

20618,375.72      -68.64    761.53       809.39     1,502.28   1.79%2.55%   16,794.47        39,187.10 55,981.56      

20627,748.63      -63.50    676.49       721.53     1,334.51   1.79%2.55%   14,870.24        34,697.22 49,567.45      

20637,129.07      -58.42    597.33       639.45     1,178.36   1.79%2.55%   13,085.02        30,531.72 43,616.74      

20646,519.41      -53.43    524.10       563.23     1,033.90   1.79%2.55%   11,439.37        26,691.86 38,131.23      

20655,922.85      -48.54    456.81       492.88     901.15      1.79%2.55%     9,932.86        23,176.67 33,109.53      

20665,343.05      -43.79    395.41       428.40     780.02      1.79%2.55%     8,563.95        19,982.55 28,546.50      

20674,783.85      -39.20    339.81       369.74     670.35      1.79%2.55%     7,329.90        17,103.10 24,433.00      

20684,250.43      -34.83    289.87       316.79     571.83      1.79%2.55%     6,226.32        14,528.09 20,754.41      

20693,745.68      -30.70    245.38       269.38     484.07      1.79%2.55%     5,247.84        12,244.95 17,492.79      
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  הון צבור המשמש לכיסוי התחייבויות לזכאים הכנסות מריבית במשך השנה

פנסיונרים חדשים

20703,273.54      -26.83    206.09       227.29     406.55      1.79%2.55%     4,387.74        10,238.06 14,625.80      

20712,836.51      -23.25    171.68       190.24     338.68      1.79%2.55%     3,638.39          8,489.59 12,127.98      

20722,436.30      -19.97    141.83       157.93     279.79      1.79%2.55%     2,991.44          6,980.03 9,971.47        

20732,073.62      -16.99    116.16       129.99     229.16      1.79%2.55%     2,438.10          5,688.90 8,127.01        

20741,748.49      -14.33    94.30         106.06     186.03      1.79%2.55%     1,969.37          4,595.19 6,564.55        

20751,460.02      -11.96    75.87         85.76       149.67      1.79%2.55%     1,576.26          3,677.94 5,254.20        

20761,207.21      -9.89      60.48         68.72       119.30      1.79%2.55%     1,249.89          2,916.40 4,166.29        

2077988.58         -8.10      47.75         54.55       94.20        1.79%2.55%        981.58          2,290.34 3,271.92        

2078801.74         -6.57      37.34         42.89       73.66        1.79%2.55%        763.15          1,780.69 2,543.84        

2079643.54         -5.27      28.90         33.38       57.01        1.79%2.55%        587.19          1,370.12 1,957.31        

2080510.95         -4.19      22.13         25.72       43.66        1.79%2.55%        447.01          1,043.02 1,490.03        

2081400.94         -3.29      16.77         19.60       33.08        1.79%2.55%        336.65             785.52 1,122.17        

2082310.86         -2.55      12.57         14.78       24.80        1.79%2.55%        250.83             585.28 836.11           

2083238.20         -1.95      9.32          11.02       18.39        1.79%2.55%        184.89             431.41 616.31           

2084180.51         -1.48      6.84          8.13         13.49        1.79%2.55%        134.79             314.50 449.29           

2085135.28         -1.11      4.96          5.93         9.79          1.79%2.55%          97.14             226.66 323.80           

2086100.26         -0.82      3.56          4.28         7.02          1.79%2.55%          69.17             161.39 230.56           

208773.36           -0.60      2.52          3.05         4.97          1.79%2.55%          48.65             113.51 162.16           

208852.97           -0.43      1.76          2.15         3.48          1.79%2.55%          33.80               78.87 112.67           

208937.73           -0.31      1.22          1.49         2.40          1.79%2.55%          23.20               54.14 77.34             

209026.53           -0.22      0.83          1.03         1.64          1.79%2.55%          15.74               36.72 52.45             

209118.39           -0.15      0.56          0.70         1.11          1.79%2.55%          10.55               24.62 35.17             

209212.59           -0.10      0.37          0.47         0.74          1.79%2.55%            7.00               16.33 23.32             

20938.52             -0.07      0.25          0.31         0.49          1.79%2.55%            4.59               10.71 15.29             

20945.70             -0.05      0.16          0.20         0.32          1.79%2.55%            2.97                 6.94 9.92               

20953.77             -0.03      0.10          0.13         0.21          1.79%2.55%            1.91                 4.45 6.35               

20962.46             -0.02      0.07          0.08         0.13          1.79%2.55%            1.21                 2.81 4.02               

20971.59             -0.01      0.04          0.05         0.08          1.79%2.55%            0.75                 1.76 2.51               
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 מאפיינים כללים של הקופה  .1

  

  תאור כללי .1.1

  משלימה: מגדל מקפת הקרןשם 

  שם החברה המנהלת:  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (להלן: "החברה")

  המנהלת בעלי המניות בחברה

  ובהון בזכויות ההצבעהאחוז   מספר המניות  בעל המניות
  100%  2,034  מגדל חברה לביטוח בע"מ

  

  מר שלמה אליהו. - הצד השולט הסופי בחברה 

 1995 -  מועד הקמת הקרן .1.2

  

  סוג ומספר אישור קרן הפנסיה באוצר שיש לקרן .1.3

  סוג העמיתים  סוג האישור  קוד הקרן  מס' אישור  שם האפיק
  אפיק כללי

659  
512237744-

00000000000659-2145-000  
קרן פנסיה 

  חדשה כללית
שכירים 
  ועצמאים

אפיק לפי הכשר 
  הלכתי

659  
512237744-

00000000000659-2149-000  
קרן פנסיה 

  חדשה כללית
שכירים 
  ועצמאים

  אפיק מנייתי
659  

512237744-
00000000000659-2146-000  

קרן פנסיה 
  חדשה כללית

שכירים 
  ועצמאים

אפיק אג"ח 
  ופקדונות

659  
512237744-

00000000000659-2145-000  
קרן פנסיה 

  חדשה כללית
שכירים 
  ועצמאים

  אפיק טווח קצר
659  

512237744-
00000000000659-2147-000  

קרן פנסיה 
  חדשה כללית

שכירים 
  ועצמאים

  פנסיונרים
659  

512237744-
00000000000659-2208-000  

קרן פנסיה 
  חדשה כללית

שכירים 
  ועצמאים

      

  .2014בדצמבר  31לעיל הוא ליום תוקף האישורים שנתן הממונה כמפורט 

  המרביים שרשאית הקרן לקבל ומטרתןשיעורי ההפרשות  .1.4

קרן הפנסיה מגדל מקפת משלימה הינה קופת גמל משלמת לקצבה כהגדרתה בחוק קופות הגמל, 

או חד להפקדות שוטפות רן מיועדת שהיא  קרן חדשה כללית כהגדרתה בתקנות מס הכנסה. הק

שכירים או עצמאיים מטרת ההפקדות בקרן חדשה מקיפה היא לחסכון לצורך  מבוטחיםשל פעמיות 

קבלת פנסיית זקנה בגיל פרישה, ולקבלת פנסיית נכות במקרה של ארוע נכות, טרם הגעת המבוטח 

פטירת המבוטח או הפנסיונר  לגיל זקנה וכן לתשלום פנסיה לשאירי מבוטח או פנסיונר במקרה של

. בשונה מקרן חדשה מקיפה, המבוטח רשאי לבחור בקרן חדשה  כללית מסלול פנסיה לפי הענין

הכולל חסכון לפנסיית זקנה בלבד (ללא כיסוי ביטוחי לפנסיית נכות ושאירים), והכל בהתאם 

  התחיקתי החל. לכללים הקבועים בתקנון הקרן, כפי שהוא מעת לעת, ובכפוף להוראות ההסדר 

לתקנות מס  19חדשה כללית לקבל קבועים בתקנה שיעורי ההפרשות המרביים שרשאית קרן 

  הכנסה, ביחס למבוטח שכיר כדלקמן: 

 ממשכורת המבוטח; 7.5%עד  -בגין תגמולי מעביד

 ממשכורת המבוטח; 7%עד  -בגין תגמולי עובד 

  העובד.ממשכורת  8.33%עד  - בגין רכיב פיצויי פיטורים 
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  (המשך) מאפיינים כללים של הקופה .1

  שיעורי ההפרשות המרביים שרשאית הקרן לקבל ומטרתן (המשך) .1.4

תקנות מס הכנסה מגדירות "משכורת" לענין קופ"ג לקצבה כ:"הכנסת עבודה, למעט תשלומים 
  שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד." 

  בקרן חדשה כללית, בשונה מקרן חדשה מקיפה, לא קבועה תקרת הפקדה חודשית. 

  .הפקדות מקסימלי כללית לא קבוע שיעורחדשה  בגין מבוטח עצמאי בקרן

 שינוי במסמכי היסוד של הקרן במהלך תקופת הדוח .1.5

  

  בדוח התקופתי של החברה. 18ראה סעיף 

 ניתוח זכויות עמיתי קרן הפנסיה .2
  

   שינוי במספר העמיתים .2.1

  מספר חשבונות עמיתים  

  לסוף השנה  נסגרו השנה  נפתחו השנה  לתחילת השנה  סוג העמיתים

      

 20,443 483 3,522 17,404  שכירים
 236 108 111 233  עצמאים

 20,679 591 3,633 17,637  סה"כ
      

מתוכם חשבונות ביתרה של 
ללא תנועה בשנה ₪  500עד 

  2,177  132  405  1,904  האחרונה

      

  

  

  (ברמה מצרפית) יתוח זכויות מבוטחים בקרן הפנסיהנ .2.2

בדצמבר  31ליום   
2014  

בדצמבר  31ליום 
2013  

      
  4,660  5,706  מספר מבוטחים פעילים

  192,949  265,476  סך התחייבויות למבוטחים פעילים (באלפי ש"ח)
      

  12,977  14,973  מספר מבוטחים לא פעילים
  222,381  209,001  סך התחייבויות למבוטחים לא פעילים (באלפי ש"ח)

      
      מספר מקבלי פנסיה :                              

  239  365  זקנה
  26,605  61,533  סך התחייבויות לפנסיונרים (באלפי ש"ח)

      
  45.91  46.16  גיל ממוצע למבוטחים פעילים (בשנים)
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  מידע אודות דמי ניהול .3

  

  מספר עמיתים לפי שיעורי דמי ניהול .3.1

  דמי ניהול מהפקדות  
  2014בדצמבר  31ליום   

  3%-4%  2%-3%  1%-2%  0%-1%  0%  דמי ניהול מנכסים

       

0.25%-0%  18  - 1 2  - 

0.50%-0.25%  110 10 3 64  - 

0.75%-0.50%  3,685 60 143 318  - 

1.05%-0.75%  14,431 39 47 1,748  - 
  

  סך נכסים באלפי ש"ח לפי שיעור דמי הניהול

  דמי ניהול מהפקדות  
  2014בדצמבר  31ליום   

  3%-4%  2%-3%  1%-2%  0%-1%  0%  דמי ניהול מנכסים

       

0.25%-0%  1,125  - 195 180  - 

0.50%-0.25%  47,332 7,092 50 5,635  - 

0.75%-0.50%  146,151 2,766 2,205 5,450  - 

1.05%-0.75%  232,283 2,724 1,737 19,552  - 
  

אלפי  ש"ח. לפירוט ראה  758בקרן נוסף לדמי הניהול הינו סך ההוצאות הישירות הנגבות מעמיתים 

  בדוח הכספי לענין הוצאות ישירות. 11באור 

  מקבל קצבת זקנה 

  2014בדצמבר  31ליום   

  דמי ניהול מנכסים:
מספר מקבלי 

  קצבה
סך ההתחייבויות 

  באלפי ש"ח

      

0%  - 0.15%   -   -  

0.15%  - 0.30%   -   -  

0.30%  - 0.45%   -   -  

0.45%  - 0.60%  365  61,533  
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 מידע אודות דמי ניהול (המשך) .3
  

  בקרןחמשת המעסיקים הגדולים  .3.2

  2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום     

שיעור דמי ניהול מהפקדות ממוצע בפועל עבור 
  חמשת המעסיקים הגדולים (באחוזים)

  
0.33%  

      
שיעור דמי ניהול מנכסים ממוצע בפועל עבור 

  המעסיקים הגדולים (באחוזים)חמשת 
  

0.60%  

      
סך היקף נכסים מנוהל עבור חמשת המעסיקים 

  הגדולים (באלפי ש"ח)
  

159,271  

      
שיעור הנכסים המנוהל עבור חמשת המעסיקים 

  הגדולים מתוך סך נכסים נטו (באחוזים)
  

29.71%  

      
מספר חשבונות עמיתים כולל של חמשת 

  המעסיקים הגדולים
  

2,918  

      
שיעור חשבונות עמיתים כולל של חמשת 
המעסיקים הגדולים מתוך סך העמיתים 

  (באחוזים)

  

14.32%  

      
  

 ניתוח מדיניות השקעה .4
  מדיניות ההשקעה .4.1

 אפיק כללי  - משלימהמגדל מקפת   

למדיניות ההשקעות שהתווה הדירקטוריון וועדת ההשקעות מושקעים בהתאם זה כספי הקרן באפיק   

באופי החיסכון בקרן המשלימה שהינה קרן פנסיה כללית המיועדת להפקדות של מבוטחים מעל בהתחשב 

  תקרת ההפקדות המותרת בקרן פנסיה מקיפה ולהפקדות חד פעמיות לחסכון לפנסיה.

  אפיק לפי הכשר הלכתי -  משלימהמגדל מקפת 

 שקיבלו לכך ובכפוף בלבד הבאים הנכסים סוגי ההשקעות באפיק זה יבוצעו מביןעפ"י תקנון הקרן 
  :הלכתי הכשר

 ;ל"חו מדינות ושל ישראל מדינת של ח"אג �

 ;אחרים פיננסים ובמוסדות בבנקים ופקדונות ח, הלוואות"אג �

 וכו'; עתידים חוזים ,אופציות :כגון נגזרים �

 מחקות; קרנות/סל סל קרנות תעודות �

 ל;"חו ETFקרנות  �

 .ההכשר בתעודת לעת מעת שיוגדרו כפי אחרים נכסים �

 

  אפיק מנייתי - משלימה מגדל מקפת     

 מכספי הקרן המנוהלים במסלול זה, מושקעים במניות. 75%עפ"י תקנון הקרן, באפיק זה לפחות 

  ). 2011 (האפיק הופעל לראשונה בחודש דצמבר
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  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

  מדיניות ההשקעה (המשך) .4.1

  אפיק טווח קצר - משלימה  מגדל מקפת

לאג"ח של מדינת ישראל  75%תקנון הקרן, אפיק השקעה זה מאופיין בחשיפה של לפחות עפ"י 

 האפיק הופעל לראשונה בחודש אוקטוברופקדונות אשר התקופה לפדיון לגביהם לא עולה על שנה. (

2011( .  

  אפיק אג"ח ופקדונות -  משלימהמגדל מקפת 

לאג"ח של מדינת ישראל ופקדונות  75%, אפיק זה מאופיין בחשיפה של לפחות עפ"י תקנון הקרן

  . )2011 האפיק הופעל לראשונה בחודש אוקטובר( .אשר הטווח לגביהם לא עולה על שנה

  

 שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעות  .4.2

  אפיק כללי  - משלימה מקפת מגדל 
  

  שיעור השינוי  2013  2014  

  104.46%  4.26%  8.71%  מזומנים

  )0.22%(  13.40%  13.37% מניות סחירות בישראל

 136.09% 1.33% 3.14% מניות סחירות בחו"ל
 -  -  0.01%  מניות לא סחירות בישראל

  )14.62%( 6.02% 5.14% תעודות סל בישראל

  10.65% 15.78% 17.46% תעודות סל בחו"ל

  )17.08%( 39.57% 32.81% אג"ח ממשלתי סחיר

  6.26% 10.39% 11.04% אג"ח קונצרני סחיר

  )16.05%( 0.81% 0.68% קונצרני לא סחיראג"ח 

  2.10% 5.24% 5.35% קרנות נאמנות סחירות בחו"ל

  9.86% 1.42% 1.56% פקדונות והלוואות

  )58.99%( 1.78% 0.73% אחר

 100.00%  100.00%   -  

  

את החלק היחסי של חשיפות חו"ל  , ניהול התיק המשיך להגדיל באופן הדרגתי 2014במהלך שנת 

בתיק על פני החשיפות בישראל תוך שיפור הפיזור הכולל של נכסי ההשקעה. במקביל לכך, הוקטנה 

החשיפה לאג"ח ממשלתית בישראל. חשיפות המטח של הקרן גדלו באופן משמעותי במחצית 

לקראת סוף השנה, הוגדל רכיב המזומנים בקרן. ה עם דגש על החזקת דולר ארה"ב. השנייה של השנ

הקרן המשיכה להחזיק באשראי סחיר ולא סחיר תוך שימת דגש על בטוחה מספקת וניתוח מעמיק 

של יכולת החזר החוב וכן תוך ניצול היתרון לגודל לצורך השגת תנאים מועדפים בהלוואות כגון 

  עמידה באמות מידה פיננסיות וריבית גבוהה ביחס לאלטרנטיבות.בטחונות איכותיים, 
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  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

 (המשך) שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעות  4.2

 אפיק לפי הכשר הלכתי -  משלימהמקפת מגדל 
  

  

  שיעור השינוי  2013  2014  

)70.54%( 4.48% 1.32%  מזומנים  

)6.54%( 37.31% 34.87% תעודות סל בישראל  

 11.66% 22.39% 25.00% תעודות סל בחו"ל

 -  - 36.84% אג"ח ממשלתי סחיר

 -  - 3.29%  אג"ח קונצרני סחיר

  -   35.82%  )1.32%( אחר

 100.00%  100.00%   -  

  

 אפיק מנייתי - משלימה מקפת מגדל 
  

  

  שיעור השינוי  2013  2014  

  7.22%  4.85%  5.20%  מזומנים

)3.23%( 49.51% 47.91% תעודות סל בישראל  

 5.60% 45.15% 47.68%  תעודות סל בחו"ל

  -  0.49% )0.79%( אחר

 100.00%  100.00%   -  

  

 אפיק טווח קצר -  משלימהמקפת מגדל 
 

  

  שיעור השינוי  2013  2014  

  )0.32%(  9.44%  9.41%  מזומנים

  0.03%  90.56%  90.59% אג"ח ממשלתי סחיר

 100.00%  100.00%   -  

  

 אפיק אג"ח ופקדונות -  משלימהמגדל מקפת 
  

  

  שיעור השינוי  2013  2014  

 441.75% 2.85% 15.44%  מזומנים

)7.64%( 23.81% 21.99% תעודות סל בישראל  

)14.94%( 73.34% 62.38% חיראג"ח ממשלתי ס  

  -   -   0.19% אג"ח קונצרני סחיר

 100.00%  100.00%   -  
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  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

 (המשך) שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעות  4.2

  זכאים לפנסיה -  משלימהמגדל מקפת 

  שיעור השינוי  2013  2014  

 216.74% 2.33% 7.38%  מזומנים

 258.19% 2.32% 8.31% מניות סחירות בישראל

)41.51%( 0.53% 0.31%  מניות סחירות בחו"ל  

 -  -  0.01%  מניות לא סחירות בישראל

 75.44% 6.23% 10.93% בישראלתעודות סל 

 28.19% 7.59% 9.73% תעודות סל בחו"ל

)12.94%( 62.05% 54.02% אג"ח ממשלתי סחיר  

)47.36%( 15.37% 8.09% אג"ח קונצרני סחיר  

)59.16%( 1.91% 0.78% אג"ח קונצרני לא סחיר  

)39.62%( 1.59% 0.96% פקדונות והלוואות  

)0.52%( אחר  0.08%  - 

 100.00%  100.00%   -  
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  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

 

  תשואת קרן הפנסיה למדד ייחוס  .4.3

  אפיק כללי -  משלימהמגדל מקפת       

  אפיק השקעה

שיעור 
האפיק 
מנכסי 

המסלול 
)5(  

  מדד ייחוס

תשואת 
מדד 

  הייחוס
תשואה 

  משוקללת

          

  40.30%  מניות (סחיר ולא סחיר)
MSCIW - 50%   

 10.57  50% -100ת"א 
)1(  

4.26 
  

אג"ח ממשלתי (כולל 
 6.58  אג"ח ממשלתי כללי  34.50%  אג"ח ממשלות זרות)

)2(  
2.27 

  

אג"ח קונצרני סחיר ולא 
סחיר (כולל אג"ח קונצרני 

  23.00%  בחו"ל והלוואות)

  75%- אג"ח קונצרני כללי 
Barcap Global Aggregate 

Total   - 25%  4.32 
)3(  

0.99 
  

    2.20%  נכסים אחרים
  0.10 

)4(  

          

  7.62      100.00%  סה"כ
          

תשואת המסלול בפועל, 
  4.77        נומינלית ברוטו

          
  )2.85(        הפרש

 

בחישוב דולרי בתוספת השפעת השינוי  MSCIW( 14.42%+  50% *)100(מדד ת"א  6.73%=  10.57% )1(

 50%*בשע"ח של השקל מול הדולר) 

 100%(אג"ח ממשלתי כללי) *  6.58%=  6.58% )2(

)3( 4.32% = 12.73%  )Barcap Global Aggregate Total (*25%  + 1.52% *(אג"ח קונצרני כללי)75%  

    2.2% *(תשואת האפיק)  4.77%=  0.10% )4(

התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים 

האחרים מסך נכסי המסלול, בתשואה של המסלול ולפיכך אין הוא מהווה אומדן לתשואה בפועל של 

מול  forwardהנכסים האחרים. יצוין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עסקאות 

  ן התאמת החשיפה במט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן.מט"ח שמטרת

 תצפיות של שיעור האפיק לסוף כל חודש מחודשי השנה. 12מחושב כממוצע שנתי המבוסס על  )5(

      

  

  

  

  

  

  

  



   קרן פנסיה חדשה כללית -מגדל מקפת משלימה 

  סקירת הנהלה

 

11  
 

  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

  תשואת קרן הפנסיה למדד ייחוס (המשך) 4.3

      אפיק לפי הכשר הלכתי -  משלימהמגדל מקפת 

  אפיק השקעה

שיעור 
האפיק 
מנכסי 

המסלול 
)5(  

  מדד ייחוס

תשואת 
מדד 

  הייחוס
תשואה 

  משוקללת

          

  37.90%  מניות (סחיר ולא סחיר)
MSCIW - 50%   

 10.57  50% -100ת"א 
)1(  

4.01 
  

אג"ח ממשלתי (כולל 
 6.58  אג"ח ממשלתי כללי  35.20%  אג"ח ממשלות זרות)

)2(  
2.32 

  

ולא אג"ח קונצרני סחיר 
סחיר (כולל אג"ח קונצרני 

  19.70%  בחו"ל והלוואות)

  75%- אג"ח קונצרני כללי 
Barcap Global Aggregate 

Total   - 25%  4.32 
)3(  

0.85
  

 0.36      7.20%  נכסים אחרים
)4(  

          

  7.54      100.00%  סה"כ

          
תשואת המסלול בפועל, 

  5.01        נומינלית ברוטו

          

  )2.53(        הפרש

בחישוב דולרי בתוספת השפעת השינוי  MSCIW( 14.42%+  50% *)100(מדד ת"א  6.73%=  10.57% )1(

 50%*בשע"ח של השקל מול הדולר) 

 100%(אג"ח ממשלתי כללי) *  6.58%=  6.58% )2(

)3( 4.32% = 12.73%  )Barcap Global Aggregate Total (*25%  + 1.52% *(אג"ח קונצרני כללי)75%  

    7.20% *(תשואת האפיק)  5.01%=  0.36% )4(

התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים 

האחרים מסך נכסי המסלול, בתשואה של המסלול ולפיכך אין הוא מהווה אומדן לתשואה בפועל של 

מול  forwardהנכסים האחרים. יצוין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עסקאות 

  ן התאמת החשיפה במט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן.מט"ח שמטרת

 תצפיות של שיעור האפיק לסוף כל חודש מחודשי השנה. 12מחושב כממוצע שנתי המבוסס על  )5(

 

  אפיק מנייתי -  משלימהמגדל מקפת 

  

  מדד ייחוס  מדיוניות השקעה בהתאם לתקנון
תשואת מדד הייחוס 

  באחוזים
      

  מהנכסים  יושקעו במניות.  75%לפחות 
יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול 
דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים 

  שנקבעו בתקנות השקעה.
  הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו"ל.

MSCIW - 50%   
 10.57  50% -  100מדד ת"א 

)1(  

    
  7.60  תשואת המסלול

    
  )2.97(  הפרש

בחישוב דולרי בתוספת השפעת השינוי  MSCIW( 14.42%+  50% *)100(מדד ת"א  6.73%=  10.57% )1(

 50%*) בשע"ח של השקל מול הדולר



   קרן פנסיה חדשה כללית -מגדל מקפת משלימה 

  סקירת הנהלה

 

12  
 

  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

  תשואת קרן הפנסיה למדד ייחוס (המשך)  4.3

  אפיק טווח קצר -   משלימהמגדל מקפת 

  מדד ייחוס  מדיוניות השקעה בהתאם לתקנון
מדד הייחוס תשואת 

  באחוזים
      

מהנכסים יושקעו באג"ח מדינה  50%לפחות 
ופקדונות בבנקים אשר הטווח לפידיון לא 

  יעלה על שנה. 
יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול 
דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים 

  שנקבעו בתקנות השקעה.
  0.83  100% -מדד מק"מ   הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו"ל.

    
  0.72  תשואת המסלול

    
  )0.11(  הפרש

  

  אפיק אג"ח ופקדונות -  משלימהמגדל מקפת     

  מדד ייחוס  מדיוניות השקעה בהתאם לתקנון
תשואת מדד הייחוס 

  באחוזים
      

מהנכסים יושקעו באג"ח מדינת  50%לפחות 
  ישראל, אג"ח מדורגות ופקדונות.

פי שיקול יתרת הנכסים במסלול יושקעו על 
דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים 

  שנקבעו בתקנות השקעה.
  הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו"ל.

  75%- אג"ח ממשלתי 
5.31  25% - אג"ח קונצרני כללי 

 )1(  

    
  2.14  תשואת המסלול

    
  )3.17(  הפרש

 75%*(אג"ח ממשלתי)  6.58%+  25% *(אג"ח קונצרני כללי) 1.52%=  5.31% )1(
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  ניתוח מדיניות השקעה (המשך)  .4

  תשואת קרן הפנסיה למדד ייחוס (המשך)  4.3

  פנסיונרים   משלימהמגדל מקפת 

  אפיק השקעה

שיעור 
האפיק 
מנכסי 

המסלול 
ׁ 5ׂ   

  מדד ייחוס

תשואת 
מדד 

  הייחוס
תשואה 

  משוקללת

  18.00%  מניות (סחיר ולא סחיר)
MSCIW - 50%   

 10.57  50% -100ת"א 
)1(  

1.90
  

אג"ח ממשלתי (כולל 
 6.58  אג"ח ממשלתי כללי  55.60%  אג"ח ממשלות זרות)

)2(  
3.66 

  

אג"ח קונצרני סחיר ולא 
סחיר (כולל אג"ח קונצרני 

  19.10%  בחו"ל והלוואות)

  75%- אג"ח קונצרני כללי 
Barcap Global Aggregate 

Total   - 25%  4.32 
)3(  

0.83
  

 0.27      7.30%  נכסים אחרים
)4(  

          

  6.66      100.00%  סה"כ

          
תשואת המסלול בפועל, 

  3.65        נומינלית ברוטו

          

  )3.01(        הפרש

 

בחישוב דולרי בתוספת השפעת השינוי  MSCIW( 14.42%+  50% *)100(מדד ת"א  6.73%=  10.57% )1(

 50%*בשע"ח של השקל מול הדולר) 

 100%(אג"ח ממשלתי כללי) *  6.58%=  6.58% )2(

)3( 4.32% = 12.73%  )Barcap Global Aggregate Total (*25%  + 1.52% *(אג"ח קונצרני כללי)75%  

   7.30% *(תשואת האפיק)  3.65%=  0.27% )4(

התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים 

האחרים מסך נכסי המסלול, בתשואה של המסלול ולפיכך אין הוא מהווה אומדן לתשואה בפועל של 

מול  forwardהנכסים האחרים. יצוין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עסקאות 

  ן התאמת החשיפה במט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן.מט"ח שמטרת

 תצפיות של שיעור האפיק לסוף כל חודש מחודשי השנה. 12מחושב כממוצע שנתי המבוסס על  )5(
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  ניהול סיכונים .5

 תהליכי העבודה, אופן זיהוי הסיכונים והבקרותותיאור הסיכונים  מדיניות ניהול 5.1

 

  .3.4החברה בסעיף על תיאור עסקי התאגיד של ראה בדוח 

 

 סיכוני נזילות 5.2

  

סיכונים הנובעים מאפשרות של משיכות/העברות בהיקפים גדולים שעשויה לגרום לקשיי נזילות, 

 נכסים נזילים ברמה נאותה.   לפיכך הקרן שומרת

ם הסחירים הנהלת הקרן בוחנת מעת לעת את שיעור החשבונות הנזילים כדי לוודא ששיעור הנכסי

  עונה על נקודה זו. 

צרכי הנזילות של הקרן מתבטאים בעיקר בהחזקת נכסים נזילים לצורך משיכת זכויות עמיתים. 

היקף ההשקעה בנכסים הנזילים משתנה מעת לעת כאמור הן על פי צרכי הנזילות והן כתוצאה 

       משינוי בתמהיל הנכסים של המסלולים.

קרן הינם סחירים. לפיכך סיכון הנזילות של הקרן הוא נמוך יחסית צויין כי חלק ניכר מנכסי הי

  וביכולתה לממש נכסים באופן קל ומהיר.

  

  אפיק כללי  משלימהמגדל מקפת 

  4201בדצמבר  31ליום   

  )(באלפי ש"ח נטו נכסים  נזילות (בשנים)

  
  457,266  נכסים נזילים וסחירים

  
  850  מח"מ של עד שנה

  
  9,787  מח"מ מעל שנה

  
 3,525  אחרים

  
  471,428  סה"כ

  אפיק לפי הכשר הלכתי -משלימהמגדל מקפת 

  

  4201בדצמבר  31ליום   

  )נכסים נטו (באלפי ש"ח  נזילות (בשנים)

  
  153  נכסים נזילים וסחירים

  
  -   מח"מ של עד שנה

  
  -   מח"מ מעל שנה

  
 )1(  אחרים

  
  152  סה"כ
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  נזילות (המשך)סיכוני   5.2

  אפיק מנייתי -  משלימהמגדל מקפת 

 

  4201בדצמבר  31ליום   

  )נכסים נטו (באלפי ש"ח  נזילות (בשנים)

  
  892  נכסים נזילים וסחירים

  
  -   מח"מ של עד שנה

  
  -   מח"מ מעל שנה

  
 )7(  אחרים

  
  885  סה"כ

  

  אפיק טווח קצר משלימהמגדל מקפת 

 

  4201בדצמבר  31ליום   

  )נכסים נטו (באלפי ש"ח  (בשנים)נזילות 

  
  372  נכסים נזילים וסחירים

  
  -   מח"מ של עד שנה

  
  -   מח"מ מעל שנה

  
 -   אחרים

  
  372  סה"כ

  

  אפיק אג"ח ופקדונות -  משלימהמגדל מקפת 

  4201בדצמבר  31ליום   

  )נכסים נטו (באלפי ש"ח  נזילות (בשנים)

  
  2,137  נכסים נזילים וסחירים

  
  -   שנהמח"מ של עד 

  
  -   מח"מ מעל שנה

  
 -   אחרים

  
  2,137  סה"כ
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני נזילות (המשך)  5.2

  נרים ופנסי -  משלימהמגדל מקפת 

  

  4201בדצמבר  31ליום   

  )נכסים נטו (באלפי ש"ח  נזילות (בשנים)

  
  60,296  נכסים נזילים וסחירים

  
  93  מח"מ של עד שנה

  
  937  מח"מ מעל שנה

  
 )290(  אחרים

  
  61,036  סה"כ

  

  

 סיכוני שוק 5.3

  

סיכוני שוק קשורים בשחיקה הפוטנציאלית בערכם הכלכלי של נכסי הקופה בשל שינויים בלתי 

של  ועדת ההשקעות שיעור ריבית, מחירי ניירות ערך, שער חליפין ואינפלציה. -צפויים במחירי השוק

על המגמות והשינויים הצפויים בשיעורי התשואה והריבית ובוחנת שינויים באפיקי  הקופה דנה

  ההשקעה עפ"י המגמות. 

נייר הסיכונים והחשיפות מתייחס למודלים הכלכליים בהיבט לפוטנציאל הרווח ביחס לסוג  דומד

חי ו/או עשויים להניב רוו בפרמטרים כלכלייםלים חשינויים הכאשר  הערך (אגרות חוב, מניות),

  הפסדי הון בהתאם למגמת התשואה.

מח"מ ההתחייבויות ארוך באופן  -  מח"מ הנכסים אינו תואם את מח"מ ההתחייבויות ן הפנסיה בקר

ניכר ממח"מ הנכסים. כתוצאה מכך, לריבית הנמוכה במשק ולסיכון ירידת הריבית ישנה השפעה 

ייבויות ולהקטנת התשואה העתידית להקטנת התשואות העתידיות בעת מיחזור הנכסים כנגד ההתח

וסיכון לירידה נוספת שלה יקשו על השגת תשואה דומה הריבית הנמוכה במשק על כספי העמיתים. 

בתיקי הפנסיונרים תהליך ירידת הרבית יוצר גירעון אקטוארי ומנגד היה ותעלה הריבית בעתיד. 

  יווצר עודף אקטוארי.

  החברה עוקבת אחרי הפער בין מח"מ ההתחייבויות למח"מ הנכסים. 

  

 סיכון מדד וסיכון מטבע 5.3.1

. בחירת מגזר ההצמדה להשקעה אינה אין התחייבות לתשלום לפי בסיס הצמדה כלשהו רןלק

. בשיקולי השאת תשואה לעמיתי הקרן תולדה של הדרישה לעמידה מול ההתחייבויות אלא מקורה

באפיק הצמוד למדד המחירים לצרכן במטרה לשמור על הערך הריאלי של  הן מושקעיםנכסי הקופה 

כלכליות  ווהן באפיקים שאינם צמודים וזאת בתקופות בהן הצפי והערכות המאקר ההשקעה

תומכים באפשרות לתשואה עודפת באפיקים חלופיים לאפיק הצמוד למדד. בנוסף מבוצעת השקעה 

חו"ל (שינוי שווין ההוגן כפוף בין היתר לשינויים בשערי החליפין). במניות בארץ (ללא הצמדה) וב

ההשקעה במניות נבחנת בהתאם לניתוחים מיקרו כלכליים של חברות ובהתחשב בתנאים מאקרו 

  כלכליים ובפוטנציאל הענפי של המגזר הרלוונטי.

 ות של הקרןכן על ידי ועדת ההשקע היקף ההשקעה בהתאם לבסיסי ההצמדה של הנכסים נקבע אם

למגמות והשינויים בהתאם להערכות ושיקולים כאמור בכפוף לשקלול פרמית הסיכון ובכפוף 

החלים בשוק ההון והכספים לרבות שיעור האינפלציה, מגמת ריבית בנק ישראל ופיחות השקל מול 

  המט"ח.
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

 סיכון מדד וסיכון מטבע (המשך) 5.3.1

צמודי המט"ח ו/או במט"ח הן ביחס לדולר והן ביחס לאירו נקבע בהתאם היקף ההשקעה בנכסים 

לשיקולים הנגזרים מתנאים מאקרו כלכליים והשינויים החלים בשווקי ההון והכספים. שער הדולר 

בארץ עשוי להיות מושפע הן ממגמות המסחר בחו"ל, השפעות ביטחוניות, שיעור ריבית בנק ישראל 

רעון בתקציב והן השלכות יחו"ל וכן השלכות מדיניות כלכליות הן ביחס לגופערי הריבית בין הארץ ל

של מחירי הסחורות בעולם. השפעה נוספת עשויה לנבוע משינוי דירוג של חברות האשראי ביחס 

    למדינה וכן מתנועת הון בתקופות שונות.

  2014בדצמבר  31ליום   

  אפיק כללי  - משלימה מגדל מקפת 
  לא צמוד  

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ 
או 

בהצמדה 
  סך הכל  אליו

  אלפי ש"ח  

  נטו סך נכסי קרן הפנסיה
215,825  115,651  139,953  471,429  

חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

1
  

74,645   -  )68,308(  6,337  

  
  סך הכל

290,470  115,651  71,645  477,766  

 מסך נכסי 5%-אחרים בשיעור נמוך ממרבית החשיפה למט"ח הינה לדולר. קיימת חשיפה למטבעות 
  האפיק.

 

  2014בדצמבר  31ליום   

אפיק לפי  -   משלימהגדל מקפת מ

  הכשר הלכתי
  לא צמוד  

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ 
או 

בהצמדה 
  סך הכל  אליו

  אלפי ש"ח  

  נטו סך נכסי קרן הפנסיה
77  37  38  152  

חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

1  11   -  )11(   -  

  
  סך הכל

88  37  27  152  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
הנתונים כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים וכן את השינוי בחשיפה שקלית באמצעות השקעה  

  .25באופציות על מדד ת"א 
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

 סיכוני שוק (המשך) .5.3

 

 סיכון מדד וסיכון מטבע (המשך) 5.3.1

  2014בדצמבר  31ליום        

  לא צמוד  אפיק מנייתי -  משלימהמגדל מקפת 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ 
או 

בהצמדה 
  סך הכל  אליו

  אלפי ש"ח  

  885  417  -   468  נטו סך נכסי קרן הפנסיה

חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

2
  284   -  )284(   -  

  סך הכל
752   -  133  885  

  

  2014בדצמבר  31ליום   

אפיק טווח  -משלימהמגדל מקפת 

  קצר
  צמוד לא  

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ 
או 

בהצמדה 
  סך הכל  אליו

  אלפי ש"ח  

  372  -   -   372  נטו סך נכסי קרן הפנסיה
חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

2   -   -   -   -  

  372  -   -   372  סך הכל

  אפיק אג"ח ופקדונות -  משלימהמגדל מקפת 

  

  2014בדצמבר  31ליום   

  לא צמוד  

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ 
או 

בהצמדה 
  סך הכל  אליו

  אלפי ש"ח  

  2,137  -   761  1,376  נטו סך נכסי קרן הפנסיה

חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

2  

 -   -   -   -  

  סך הכל
1,376  761   -  2,137  

  

                                                           
2
השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים וכן את השינוי בחשיפה שקלית באמצעות השקעה הנתונים כוללים את  

  .25באופציות על מדד ת"א 
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני שוק (המשך)  5.3

 סיכון מדד וסיכון מטבע (המשך) 5.3.1

  פנסיונרים  -  משלימהמגדל מקפת 

  

  2014בדצמבר  31ליום   

  לא צמוד  

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ 
או 

בהצמדה 
  סך הכל  אליו

  אלפי ש"ח  

  נטו סך נכסי קרן הפנסיה
27,001  26,924  7,111  61,036  

חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
נגזרים במונחי דלתאמכשירים 

3
  

4,014   -  )4,014(   -  

  

  סיכון ריבית .5.3.2

  

סיכון הנובע משינוי החל  וגם באגרות חוב בלתי סחירות עשויה לגלם סחירות אגרות חובההשקעה ב

) או עליית התשואות בשוקלהשתנות לרעה מחיר הנכס (עשוי  הבתשואה לפדיון בשוק אשר בגינ

גובה החשיפה לשינויי ריבית תלוי במשך החיים  בשוק). לחילופין להשתנות לטובה(ירידת התשואות

  בכפוף לדירוג האשראי של הנכס. החובנכסי הממוצע של 

  אפיק כללי  -  משלימהמגדל מקפת 

  

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית   2014בדצמבר  31ליום 

 %1+  %1 -  

  אחוזים  

  
  1.9%  )1.7%(  תשואת תיק ההשקעות 

    

  אפיק לפי הכשר הלכתי - משלימה מגדל מקפת 

  

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית   2014בדצמבר  31ליום 

 %1+  %1 -  

  אחוזים  

  
  1.6%  )1.5%(  תשואת תיק ההשקעות 

    

  

                                                           
3
הנתונים כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים וכן את השינוי בחשיפה שקלית באמצעות השקעה  

  .25באופציות על מדד ת"א 
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני שוק (המשך)  5.3

  סיכון ריבית (המשך)  5.3.2

  מנייתי -  משלימהמגדל מקפת 

  

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית   2014בדצמבר  31ליום 

 %1+  %1 -  

  אחוזים  

  
  -   -   תשואת תיק ההשקעות 

    

  0.01%-השפעה בשיעור הנמוך מ*)     

 טווח קצר -  משלימהמגדל מקפת 

  

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית   2014בדצמבר  31ליום 

 %1+  %1 -  

  אחוזים  

  
  0.7%  )0.6%(  תשואת תיק ההשקעות 

    

  

  אפיק אג"ח ופקדונות -  משלימהמגדל מקפת 

  

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית   2014בדצמבר  31ליום 

 %1+  %1 -  

  אחוזים  

  
  2.5%  )2.3%(  תשואת תיק ההשקעות 

    

  

ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס למכשירים 

ביחס למכשירים בריבית קבועה החשיפה הינה ביחס לערך הפנקסני של המכשיר בריבית משתנה. 

וביחס למכשירים בריבית משתנה החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי. לצורך 

חישוב ניתוח הרגישות נלקח בחשבון שינוי בריבית מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך 

  השנה.

  ולל רק את הסעיפים שערכם מושפע באופן ישיר כתוצאה משינוי הריבית.ניתוח הרגישות כ
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני שוק (המשך)  5.3

  סיכון ריבית (המשך)  5.3.2

 פנסיונרים  - מגדל מקפת משלימה 

  

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית   2014בדצמבר  31ליום 

 %1+  %1 -  

  אחוזים  

  
  3.0%  )2.8%(  תשואת תיק ההשקעות 

    

  ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית   2014בדצמבר  31ליום 

 0.5%+  0.5% -  

  אחוזים  

  
  )2.7%(   2.7ֵ   סכום הקצבה
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני שוק (המשך)  5.3

  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים  .5.3.3

  אפיק כללי משלימהמגדל מקפת 

   
  2014בדצמבר  31ליום   
  

נסחרות 
במדד 

  100ת"א 

נסחרות 
במדד 
מניות 
 %  סך הכל  בחו"ל  לא סחיר  היתר

  אלפי ש"ח    מסה"כ

              ענף משק
כימיה גומי 
  24%  19,011  251  -  838  17,922  ופסלסטיק

  15%  11,551 2,487  -   -   9,064  בנקים
  9%  7,323  -   -   170  7,153  נדלן ובינוי

  7%  5,725  -   -   -   5,725  חיפוש גז ונפט
  4%  3,065  -   -   -   3,065  השקעה ואחזקות

  4%  3,051  -   -   58  2,993  מזון
  4%  2,895  -   -   -   2,895  תוכנה ואינטרנט

Technology Hardware   -   -   -  2,439 2,439  3%  
ENERGY   -   -   -  2,212  2,212  3%  

  2%  1,840  -   -   18  1,822  תקשורת מדיה

Software & Services   -   -   -  1,837  1,837  2%  

  2%  1,675  -   -   -   1,675  ביטוח

  2%  1,482  -   -   501  981  מסחר

  2%  1,395  -   -   25  1,370  ביטחוניות

Retailing   -   -   -  1,392 1,392  2%  

  2%  1,283  466  -   -   817  מוליכים למחצה

  1%  890  -   -   -   890  קלינטק

UTILITIES   -   -   -  812 812  1%  

Consumer Durables    -   -   -  774 774  1%  

  1%  766  -   -   219  547  אופנה והלבשה

  1%  753  -   -   309  444  שירותי מידע

  1%  712  -  53  373  286  שרותים
אלקטרוניקה 

  1%  695  -   -   695  -   ואופטיקה

  6%  4,283  2,115  -   1,390  778  אחר

  הכלסך 
58,427  4,596  53  14,785  77,861  100.00%  
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני שוק (המשך)  5.3

  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים (המשך)  5.3.3

  פנסיונרים -   משלימהגדל מקפת מ
  2014בדצמבר  31ליום   
  

נסחרות 
במדד 

  100ת"א 

נסחרות 
במדד 
מניות 
 %  סך הכל  בחו"ל  סחיר לא  היתר

  אלפי ש"ח    מסה"כ
              ענף משק

כימיה גומי 
  29%  1,536  -   -   41  1,495  ופלסטיק

  12%  610  -   -   -   610  נדלן ובינוי
  11%  583  -   -   -   583  בנקים

  9%  465  -   -   -   465  חיפוש גז ונפט
  6%  292  -   -   -   292  תוכנה ואינטרנט

  5%  277  -   -   -   277  השקעה ואחזקות
  5%  257  -   -   -   257  מזון

  4%  218  -   -   -   218  תקשורת ומדיה
  3%  141  -   -   -   141  ביטוח

  2%  108  -   -   -   108  ביטחוניות
  2%  90  -   9  29  52  שרותים

Software & Services   -   -   -  88  88  2%  
  1%  72  -   -   -   72  קלינטק

  1%  65  -   -   20  45  אופנה והלבשה
  1%  64  -   -   25  39  שרותי מידע

  1%  61  23  -   8  30  ביוטכנולוגיה

  6%  342  77  -   141  124  אחר

  סך הכל
4,808  264  9  188  5,269  100%  

  

 אשראיסיכוני  .5.4

  

  חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם .5.4.1

  אפיק כללי  משלימהמגדל מקפת 

  2014בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  שאינם סחירים  סחירים  

  אלפי ש"ח  
        

  210,447  10,602  199,845  נכסי חוב בארץ
  6,901  -   6,901  חוב בחו"לנכסי 

  217,348  10,602  206,746  סה"כ נכסי חוב
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  אשראי (המשך)סיכוני   5.4  

  חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם (המשך)  5.4.1

 אפיק לפי הכשר הלכתי -  משלימהמגדל מקפת 

 

  2014בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  שאינם סחירים  סחירים  
  אלפי ש"ח  
        

  61  -   61  נכסי חוב בארץ
  -   -   -   נכסי חוב בחו"ל

  61  -   61  סה"כ נכסי חוב

  

  אפיק טווח קצר -  משלימהמגדל מקפת 
  

  2014בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  שאינם סחירים  סחירים  
  אלפי ש"ח  
        

  337  -   337  נכסי חוב בארץ
  -   -   -   נכסי חוב בחו"ל

  337  -   337  סה"כ נכסי חוב

  

  אפיק אג"ח ופקדונות -  משלימהמגדל מקפת 

  

  2013בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  שאינם סחירים  סחירים  
  אלפי ש"ח  
        

  1,337  -   1,337  נכסי חוב בארץ
  -   -   -   נכסי חוב בחו"ל

  1,337  -   1,337  סה"כ נכסי חוב

  

  פנסיונרים  -  משלימהמגדל מקפת 

  

  2014בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  שאינם סחירים  סחירים  
  אלפי ש"ח  

        
  38,974  1,065  37,909  נכסי חוב בארץ

  -   -   -   נכסי חוב בחו"ל

  38,974  1,065  37,909  סה"כ נכסי חוב
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  אשראי (המשך)סיכוני   5.4  

  נכסי חוב לפי דירוגים .5.4.2

   אפיק כללי  משלימהמגדל מקפת 

בדצמבר  31ליום   
2014  

  דירוג מקומי  
  אלפי ש"ח  
  בארץ  

    נכסי חוב סחירים
  154,680  אגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 
  בדירוג:

  

AA 21,841  ומעלה  

BBB  עדA  22,570  

  BBB  754-נמוך מ

  -   לא מדורג

  199,845  סך הכל נכסי חוב סחירים

    
    סחיריםשאינם נכסי חוב 

    אגרות חוב מיועדות/פיקדונות באוצר
אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים 

  ובמוסדות פיננסים בדירוג: 
  

AA 1,148  ומעלה  

BBB  עדA  2,007  

  BBB  6-נמוך מ

  64  לא מדורג
  7,377  הלוואות לאחרים

  10,602  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

    
 210,447  סך הכל נכסי חוב

    
 4,611  נכסי חוב בדירוג פנימי -מזה 

  

בדצמבר  31ליום   
2014  

  דירוג מקומי  
  אלפי ש"ח  
  בחו"ל  

    בחו"ל נכסי חוב סחירים
  -   אגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 
  בדירוג:

  

AA ומעלה    

BBB  עדA  4,584  

  BBB  2,317-נמוך מ

  -   לא מדורג

 6,901  סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל

  פנימי לא דורגו על ידי חברות חיצוניותנכסים שדורגו בדירוג 
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  אשראי (המשך)סיכוני   5.4  

  נכסי חוב לפי דירוגים (המשך)  5.4.2

  אפיק לפי הכשר הלכתי-  משלימהמגדל מקפת 

  

בדצמבר  31ליום   
2014  

  דירוג מקומי  
  אלפי ש"ח  
  בארץ  

    נכסי חוב סחירים
  56  אגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 
  בדירוג:

  

AA 5  ומעלה  

BBB  עדA   -  

  -   BBB-נמוך מ

  -   לא מדורג

 61  סך הכל נכסי חוב סחירים

    

  

  אפיק טווח קצר - מגדל מקפת משלימה 
בדצמבר  31ליום   

2014  

  דירוג מקומי  
  אלפי ש"ח  
  בארץ  

    נכסי חוב סחירים
  337  אגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 
  בדירוג:

  

AA ומעלה   -  

BBB  עדA   -  

  -   BBB-נמוך מ

  -   לא מדורג

 337  סך הכל נכסי חוב סחירים
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  אשראי (המשך)סיכוני   5.4  

  נכסי חוב לפי דירוגים (המשך)  5.4.2

  אפיק אג"ח ופקדונות -משלימהמגדל מקפת 
בדצמבר  31ליום   

2014  
  דירוג מקומי  
  אלפי ש"ח  
  בארץ  

    נכסי חוב סחירים
  1,333  אגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 
  בדירוג:

  

AA 4  ומעלה  

BBB  עדA   -  

  -   BBB-נמוך מ

  -   לא מדורג

 1,337  סך הכל נכסי חוב סחירים

    

  פנסיונרים  -משלימהמגדל מקפת 

  

בדצמבר  31ליום   
2014  

  דירוג מקומי  
  אלפי ש"ח  

  בארץ  
    נכסי חוב סחירים

  32,929  אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 

  בדירוג:
  

AA 2,175  ומעלה  

BBB  עדA  2,716  

  BBB  60-נמוך מ

  -   לא מדורג

  37,880  סך הכל נכסי חוב סחירים

    
    סחיריםשאינם נכסי חוב 

  -   אגרות חוב מיועדות/פיקדונות באוצר
אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים 

  ובמוסדות פיננסים בדירוג: 
  

AA 167  ומעלה  

BBB  עדA  299  

  BBB  1-נמוך מ

  11  לא מדורג
  587  הלוואות לאחרים

  1,065  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

    
 38,945  סך הכל נכסי חוב

    
 440  נכסי חוב בדירוג פנימי -מזה 
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  אשראי (המשך)סיכוני   5.4  

  שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן .5.4.3

דוח הנמדדים בשווי הוגן דרך למעט אג"ח מיועדות,  , השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים
וכן של נכסי חוב פיננסים שאינם סחירים נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי  הכנסות והוצאות

המזומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות 
בתל אביב. ציטוטי המחירים  ירות ערךכפי שנמדדו בבורסה לנימוהמרווחים של אגרות חוב קונצרני 

ת ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד האוצר, ושיעורי הריבי
  .להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים

  
להלן שיעורי ריבית ממוצעת משוקללת ששימשה בקביעת השווי ההוגן בגין כל אחת מקבוצות 

  הדירוג:

  אפיק כללי  -  משלימהמגדל מקפת 

  2014בדצמבר  31ליום   
  באחוזים  

    עבור נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג

AA      2.33  ומעלה  

A      3.51  

  BBB  2.18-נמוך מ   

  9.32  לא מדורג  

  פנסיונרים  -  משלימהמגדל מקפת 
  2014בדצמבר  31ליום   
  באחוזים  

    עבור נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג

AA  2.48  ומעלה  

A  3.33  

  BBB  2.18-נמוך מ
  9.32  לא מדורג

 

  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסיים סחירים ושאינם סחירים .5.4.4

   אפיק כללי -  משלימהמגדל מקפת 

  2014בדצמבר  31ליום   
  מסה"כ %  אלפי ש"ח  

      ענף משק
  72%  154,680  אגרות חוב ממשלתיות

  3%  7,377  הלוואות לאחרים
  11%  23,302  בנקים

  8%  16,238  נדלן ובינוי
  2%  4,424  השקעה ואחזקות

ENERGY  1,970  1%  
  1%  1,882 כימיה גומי ופלסטיק

  1%  1,744  שרותים
  1%  1,662  תקשורת ומדיה

  1%  1,439  ביטוח

  1%  1,245  אחר

  סך הכל
215,963 100% 
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני אשראי (המשך) 5.4

 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסיים סחירים ושאינם סחירים    5.4.4

  (המשך)

   לפי הכשר הלכתיאפיק  - משלימה מגדל מקפת 

  2014בדצמבר  31ליום   
  מסה"כ %  אלפי ש"ח  

      ענף משק
  92%  56  אגרות חוב ממשלתיות

  8%  5  בנקים

  61 100% 

  אפיק טווח קצר - משלימה מגדל מקפת 

  

  2014בדצמבר  31ליום   
  מסה"כ %  אלפי ש"ח  

      ענף משק

 100% 337  אגרות חוב ממשלתיות

  

  אפיק אג"ח ופקדונות -  משלימהגדל מקפת מ

  

  2014בדצמבר  31ליום   
  מסה"כ %  אלפי ש"ח  

      ענף משק
  100%  1,333  אגרות חוב ממשלתיות

  -   4  בנקים

 100% 1,337  אגרות חוב ממשלתיות

      

  

  פנסיונרים  -  משלימהמגדל מקפת  
  

  2014בדצמבר  31ליום   
  מסה"כ %  אלפי ש"ח  

      ענף משק
  85%  32,969  אגרות חוב ממשלתיות

  1%  424  הלוואות לאחרים
  6%  2,209  בנקים

  5%  1,813  נדלן ובינוי
  1%  461  השקעה ואחזקות

  1%  252  שרותים
  -   193 ביטוח

  -   162  כימיה גומי ופלסטיק
  -   151  תקשורת ומדיה

  1%  340  אחר

  סך הכל
38,974 100% 
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  גורמי סיכון נוספים המשפיעים על פעילות הקרן  5.5  

הינם בעיקר סיכונים ענפיים, הנובעים מסיכון של הוראות הרגולציה ומסיכוני מאקרו  קרןסיכוני ה

אשר באים לידי ביטוי בסיכונים להפסדים על השקעות הקרן בעקבות אירועים מאקרו כלכליים 

כגון ירידות בשווקים הפיננסיים הסחירים בארץ (בהם מושקעים מרבית נכסי הקרן), עליות  -בארץ

ו את ערך הנכסים הלא סחירים וכד' או בעקבות אירועים מאקרו כלכליים כגון ריבית שיוריד

ירידות בשווקי העולם שיקרינו על השווקים בארץ, אירועי קטסטרופה עולמיים (פיגועי  - בחו"ל

 טרור, מלחמות אסונות טבע וכד') שישפיעו באופן דומה. 

ליים עשויים להתבטא בתקלות בנוסף קיימים סיכונים תפעוליים ומשפטיים. סיכונים תפעו

במערכות המחשב של הקרן, אבטחת מידע וסייבר ובטעויות אנוש ברישום וביצוע פעולות בתחום 

ההשקעות, החשבות וניהול זכויות העמיתים. הסיכון התפעולי קיים לאור שינויים תכופים 

ויים משמעותיים ברגולציה בהיבט של חישוב זכויות עמיתים או מס החל עליהן אשר מחייבים שינ

 בתוכנה בלוח זמנים קצר.

סיכון משפטי הינו תולדה של הוראות הדין המורכבות החלות על קופת גמל וכן כתוצאה 

  מהתממשות הסיכונים התפעוליים.

הנהלת החברה המנהלת נוקטת באמצעים העומדים לרשותה להקטנת הסיכונים ולשיפור 

כת בקרה, הפרדת סמכויות, חתימות כפולות ההתמודדות עימם בין היתר באמצעות הפעלת מער

  לביצוע פעולות ועוד. לחברה המנהלת מונה מבקר פנים הפועל בכפוף להחלטות של וועדת הביקורת.

לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון המשפיעים על פעילות הקרן בגין סביבה כלכלית, סיכונים 

ולה של החברה המנהלת לאיתור תפעוליים, סיכונים דמוגרפיים ואחרים לרבות דרכי הפע

  בדוח תאור עיסקי התאגיד. 3.4, ראה סעיף והתמודדות

  

 
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על זכויות  גורמי סיכון

 העמיתים  בקרנות

השפעה   

  גדולה

השפעה 

 בינונית

השפעה 

 קטנה

  √  מצב המשק והתעסוקה סיכוני מאקרו

   √ סיכוני שוק 

   √ סיכוני אשראי  

 √   סיכוני נזילות 

סיכונים 

 ענפיים

  √  סיכוני חיתום

   √   אירוע רב נפגעים 

   √  שינויים ברגולציה 

סיכונים 

מיוחדים 

 לקרנות

  √  תקדימים משפטיים 

 √   סיכונים תפעוליים 

  



   קרן פנסיה חדשה כללית -מגדל מקפת משלימה 

  סקירת הנהלה

 

31  
 

 ביטוח משנה .6

 מוות למקרי 90% של כיסוי הנותן" מכסה" מסוג משנה ביטוח חוזה משלימה מקפתמגדל  הפנסיה לקרן

(להלן:  הקרן לתקנון בהתאם המשולמים לזקנה יסוד במסלול שאינם הפעילים הקרן עמיתי של נכות או/ו

 למקרה ח"ש מיליון 4.5 של מבוטח כל עבור בסיכון לסכום עד והוא אובליגטורי הוא הכיסוי. "המבוטחים")

 90%המבוטחים בתעריף של  מנכסי משולמת המשנה ביטוח פרמיות עלות. נכות למקרה ח"ש מיליון 7- ו מוות

  .המשנה מבטח ידי- על עמלות מדמי הביטוח המשולמים על ידם בהתאם לתקנון הקרן. אין תשלום

  

 מבטח משנה

  דירוג 

AMBEST  

פרמיה 
במיליוני 

 ש"ח

Partner Re ireland A+ 0.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
      

  בצלאל צוקר    עופר אליהו
  מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון

  



 

   

   )certification(הצהרה 

  

  , מצהיר כי: בצלאל צוקראני, 

  

(להלן:  2014לשנת  )קרן הפנסיה"(להלן: " מגדל מקפת משלימה סקרתי את הדוח השנתי של .1
 ."הדוח")

 

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

  מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  .3
וכן את השינויים קרן הפנסיה של  לותיתוצאות הפעואת הבחינות המהותיות, את המצב הכספי 

 בדוח. כוסיםולתקופות המ מועדיםליות העמיתים והתנועה בקרן הפנסיה בזכו

 

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  בחברה המנהלת אני ואחרים .4
   -; וכןקרן הפנסיה של ולבקרה הפנימית על דיווח כספיגילוי ה גביל

וחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיק )א(
, מובא לידיעתנו על ידי אחרים לקרן הפנסיההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

 , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; בחברה המנהלת

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

 ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;

והצגנו את ל קרן הפנסיה של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ש אפקטיביותהערכנו את ה )ג(
התקופה המכוסה בדוח של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום  אפקטיביותמסקנותינו לגבי ה

  -בהתבסס על הערכתנו; וכן

ברבעון על דיווח כספי שאירע החברה המנהלת  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של )ד(
אופן מהותי, על הבקרה הפנימית של באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע ב הרביעי שהשפיע

  -; וכןהנוגע לקרן הפנסיה על דיווח כספיהחברה המנהלת 

  

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

 : לקרן הפנסיההנוגע  על דיווח כספי

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

   - ; וכןלקרן הפנסיההנוגע  לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים  )ב(
לקרן הנוגע  על דיווח כספי החברה המנהלת פנימית שלשיש להם תפקיד משמעותי בבקרה ה

 .הפנסיה

  
  

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

                                                                 ____________________________  
  מנהל כללי  – בצלאל צוקר                    2015במרס,  22      

                                 
  
  
  



  
 

 

  

   )certification(הצהרה 

  

  , מצהיר כי:אפי סנדרוב אני, 

  

(להלן:  2014לשנת  )קרן הפנסיה"(להלן: " מגדל מקפת משלימה סקרתי את הדוח השנתי של .1
 ."הדוח")

 

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

  מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  .3
וכן את השינויים קרן הפנסיה של  לותיתוצאות הפעואת את המצב הכספי  הבחינות המהותיות,

 בדוח. כוסיםולתקופות המ מועדיםלבזכויות העמיתים והתנועה בקרן הפנסיה 

 

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  בחברה המנהלת אני ואחרים .4
   -; וכןקרן הפנסיה של ולבקרה הפנימית על דיווח כספיגילוי ה גביל

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

 , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; בחברה המנהלת

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

 ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;

נו את והצגל קרן הפנסיה של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ש אפקטיביותהערכנו את ה )ג(
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח  אפקטיביותמסקנותינו לגבי ה

  -בהתבסס על הערכתנו; וכן

ברבעון על דיווח כספי שאירע החברה המנהלת  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של )ד(
רה הפנימית של אופן מהותי, על הבקבאופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע ב הרביעי שהשפיע

  -; וכןהנוגע לקרן הפנסיה על דיווח כספיהחברה המנהלת 

  

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

 : הפנסיההנוגע לקרן  על דיווח כספי

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

   - ; וכןהנוגע לקרן הפנסיה לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי

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

 .הפנסיה

  
  

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

                                                             ____________________________  
  כספים מנהל –אפי סנדרוב                     2015במרס,  22     

                                 

 

  



  
 

 

  הפנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה 

  

אחראית לקביעתה ") קרן הפנסיה" (להלן: מגדל מקפת משלימה ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של

הפנימית של קרן הפנסיה תוכננה כדי  וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה

לגבי הכנה והצגה נאותה של  לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה המנהלת 

שוק ההון. על  הממונההוראות כללי חשבונאות מקובלים בישראל ולבהתאם דוחות כספיים המפורסמים 

ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע 

כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה 

  של דוח כספי.

  
מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת 

בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח 

) monitorהדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים (

  מית.ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פני

  
הנהלת החברה המנהלת בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של קרן הפנסיה 

- "ה , בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של2014בדצמבר  31על דיווח כספי ליום 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  )COSO["(.  בהתבסס על

, הבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על 2014בדצמבר  31) כי ליום believesהערכה זו, ההנהלה מאמינה (

  דיווח כספי הינה אפקטיבית.

  
  

  

  _____________  עופר אליהוהדירקטוריון :   יו"ר

  

  _____________  מנכ"ל                    :  בצלאל צוקר

  

  _____________  סנדרוב :   אפי       כספים   מנהל

  

  

  2015במרס,  22תאריך אישור הדוח: 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 

  
                

 
         

    
  

  
  

בהתאם להוראות קרן פנסיה חדשה כללית משלימה מגדל מקפת דוח רואי החשבון המבקרים לעמיתים של 
 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

  
(להלן "הקרן") ליום קרן פנסיה חדשה מקיפה  מגדל מקפת משלימהביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של  

- ת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגר2014בדצמבר  31

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  להלן)"COSO"( .
(להלן "החברה המנהלת") אחראים לקיום  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מהדירקטוריון וההנהלה של 

הקרן ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של 
הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על 

 בקרה פנימית על דיווח כספי של הקרן בהתבסס על ביקורתנו.

  

בארה"ב  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה - בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על

נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קוימה, מכל הבחינות 
אפקטיבית על דיווח כספי של הקרן. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על המהותיות, בקרה פנימית 

דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה 
חוצים בהתאם פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנ

  לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
  

בקרה פנימית על דיווח כספי של קופת גמל הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של 
נקבעו בהתאם דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לכללי החשבונאות והדיווח, אשר 

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, 
, בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), והתקנות שהותקנו מכוחו 2005 –גמל), התשס"ה 

כפי  2004/10, בחוזר פנסיה 2012-9-17גופים מוסדיים  ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר 1964- התשכ"ד
. בקרה פנימית על דיווח כספי של 2014-3-1ובחוזר פנסיה  2013-3-1, בחוזר פנסיה 2010-3-1שתוקן בחוזר פנסיה 

) מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות 1קופת גמל כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר: (
) מספקים מידה סבירה 2ופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי הקרן (לרבות הוצאתם מרשותה); (במדויק ובא

של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי החשבונאות והדיווח, אשר 
ק הפיקוח על שירותים בהתאם לחונקבעו בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, 

, בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור והתקנות שהותקנו מכוחו 2005 –פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 
, בחוזר 2012-9-17למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר גופים מוסדיים   ובהתאם 1964-ולניהול קופות גמל),התשכ"ד

ושקבלת כספים  2014-3-1ובחוזר פנסיה  2013-3-1בחוזר פנסיה  ,2010-3-1כפי שתוקן בחוזר פנסיה  2004/10פנסיה 
) מספקים 3(- והוצאת כספים של הקרן נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה המנהלת; ו

מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי 
  של נכסי הקרן, שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. מורשים

 

בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת 
ימות מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתא

 בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

  
לדעתנו, החברה המנהלת קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של הקרן ליום 

  .COSOעל ידי , בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה 2014בדצמבר  31
  

- ו 2014בדצמבר  31ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים של הקרן לימים 
, כלל 2015 במרס 22והדוח שלנו, מיום  2014בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2013

  חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.
  
  

   סומך חייקין קסירר פורר גבאי אתקוסט 
    רואי חשבון  רואי חשבון

  2014במרס  22                      מבקרים משותפים
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  חדשה כללית קרן פנסיה - מגדל מקפת משלימה
  

  2014 בדצמבר 31דוחות כספיים ליום 

  
  

  תוכן העניינים
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  2 דוח רואי החשבון המבקרים
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  6-26 באורים לדוחות הכספיים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

2 

 

                
 

         
    
    

           
  
  

   לעמיתים של רואי החשבון המבקרים דוח
  

   קרן פנסיה חדשה כללית - מגדל מקפת משלימה
  

  
  
  

המנוהלת  )הקרן -קרן פנסיה חדשה כללית (להלן  - המצורפים של מגדל מקפת משלימה ת הדוחות על המצב הכספיביקרנו א
, את דוחות 2013-ו 2014בדצמבר,  31 לימים החברה המנהלת) -(להלן  יה וקופות גמל בע"מעל ידי מגדל מקפת קרנות פנס

 31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  השניםמשלוש  ההכנסות וההוצאות ואת הדוחות על התנועה בקרן הפנסיה לכל אחת
. אחריותנו היא לחוות דעה על וההנהלה של החברה המנהלת. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון 2014בדצמבר 

  בהתבסס על ביקורתנו. דוחות כספיים אלה
  
  

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של פי -על. 1973-רואה החשבון), התשל"ג

יים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע ביטחון שאין בדוחות הכספ
שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

ם בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיי המנהלת הדירקטוריון וההנהלה של החברה
  מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
  

 31 הקרן לימים של הכספי המצב את המהותיות, הבחינות מכל נאות, באופן משקפים ל"הנ הכספיים לדעתנו, הדוחות
 תאריכים באותם חת מהשנים שהסתיימוא לכל התנועה בקרן הפנסיהאת ו פעולותיה תוצאות ואת 2013 -ו 2014 דצמברב

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם בהתאם
בהתאם ו והתקנות שהותקנו מכוחו 2005 -בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה במשרד האוצר, 

  התקנות). -(להלן 1964-ל קופות גמל), התשכ"דלתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהו
  

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת  PCAOB -ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה
, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו 2014 בדצמבר 31ום לי קרןל דיווח כספי של הרואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית ע

חוות דעת בלתי מסויגת  כלל 2015 במרס 22שלנו מיום והדוח  COSOסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי במ
  .קרןה הפנימית על דיווח כספי של העל אפקטיביות הבקר

  
  

  
  

   קסירר קוסט פורר גבאי את סומך חייקין
   רואי חשבון רואי חשבון

      
   מבקרים משותפים

  
  תל אביב, 

  2015ס במר 22
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  כללית חדשה קרן פנסיה - מגדל מקפת משלימה
  דוחות על המצב הכספי

  

  

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 ש"ח  אלפי באור  
 

    רכוש שוטף
 18,303 45,954  מזומנים ושווי מזומנים

 5,458 6,578 3 חייבים ויתרות חובה
    
  52,532 23,761 
    

    סיותהשקעות פיננ
 228,424 246,390 4 נכסי חוב סחירים

 10,150 11,667 5 נכסי חוב שאינם סחירים
 61,660 83,130  6  מניות

 118,773 147,940 7 השקעות אחרות
    

 419,007 489,127  ל השקעות פיננסיותסך הכ
    

 442,768 541,659  סך כל הנכסים
    
    
    
    
    

 833 5,649 8 ת זכותזכאים ויתרו
      

   9 התחייבויות פנסיוניות:
     

 415,330 474,477   התחייבויות למבוטחים (זקנה בלבד):
       

      התחייבויות לפנסיונרים
  26,333  62,155   התחייבויות לזקנה ושארי זקנה

  9  14   עתודה לתביעות שקרו וטרם דווחו
 263 )636(  עתודה לפנסיונרים

        
  26,605  61,533    התחייבויות לפנסיונריםהכל  סך
     

 441,935 536,010   ההתחייבויות הפנסיוניותכל סך 
     

 442,768 541,659   סך כל ההתחייבויות
  
  
  באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.ה
  
  
  
  2015במרס   22אריך אישור הדוחות : ת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

     
 עופר אליהו  בצלאל צוקר  דרובאפי סנ

 הדירקטוריון יו"ר  מנהל כללי  משנה למנכ"ל
        מנהל כספים
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  חדשה כללית קרן פנסיה - מגדל מקפת משלימה
  הכנסות והוצאות  ותדוח

  
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014 2013 2012 

 ש"ח  אלפי באור 

 

       (הפסדים) הכנסות
      

 391 )407( 854  ושווי מזומנים ממזומנים
     
     

     מהשקעות:
 13,119 7,534 8,617   מנכסי חוב סחירים

 1,316 661 550  מנכסי חוב שאינם סחירים
 3,016 8,590 5,323  ממניות

  6,423  *)      17,721  7,173  מהשקעות אחרות

        
 23,874 34,506 21,663  מהשקעות סך כל ההכנסות

        
  774  908  812   הכנסות אחרות, נטו

        
 25,039 35,007 23,329  סך כל ההכנסות 

     
     הוצאות

     
 3,213 3,178 4,217 10  דמי ניהול 

 576   *)           722 758  11  הוצאות ישירות
 - 136 179  12  הוצאות ביטוח משנה

  152  192  288  16  מסים

     
 3,941 4,228 5,442  סך כל ההוצאות

     
 21,098 30,779 17,887  על הוצאות  לשנהעודף הכנסות 

 

  
  .ה2*) סווג מחדש. ראה באור 

  
  באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.ה
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  חדשה כללית קרן פנסיה - מגדל מקפת משלימה
  תנועה בקרן הפנסיה  ותדוח

  
  

  דצמברב 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014 2013 2012 

 ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי  

 

  שוטפות  סך הנכסים בניכוי התחייבויות
  בינואר של השנה 1ליום 

 
441,935 339,402 264,239 

      
 64,996 82,640 93,142  תקבולים מדמי גמולים

     
     תשלומים:

      
 1,671 1,692 5,399  קנהזתשלומי פנסיית 

  1,830  4,422  6,395   פדיונות

         
 3,501 6,114 11,794  סך כל התשלומים

      
      העברות צבירה לקרן

 35 60 255   העברות מחברות ביטוח
 506 1,733 828   העברות מקרנות פנסיה חדשות

 61 170 -  העברות מקופות גמל
      

 602 1,963 1,083   סך כל העברות צבירה לקרן
      

     העברות צבירה מהקרן
 2,197 2,202 1,218  העברות לחברות ביטוח

 5,206 2,964 3,678   העברות לקרנות פנסיה חדשות
 629 1,569 1,347  העברות לקופות גמל

        
  8,032  6,735  6,243  סך כל העברות צבירה מהקרן

        
  )7,430(  )4,772(  )5,160(  העברות צבירה,נטו

        
  על הוצאות לתקופהף הכנסות עוד

 מועבר מדוח הכנסות והוצאות
   

17,887  
  

30,779  
  

21,098  

        
   שוטפות סך הנכסים בניכוי התחייבויות

 בדצמבר של השנה 31יום ל
   

536,010 441,935 
  

339,402 
  
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  
  
  
  
  

 

 



  קרן פנסיה חדשה כללית  -מגדל מקפת משלימה 
  2014בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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  כללי - 1 ורבא

 קרן הפנסיה .א
 

"הקרן") הינה קרן פנסיה חדשה כללית כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים  -מגדל מקפת משלימה (להלן 
(להלן , ומאושרת על ידי משרד האוצר, אגף שוק ההון ביטוח וחסכון 1964 -לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד 

 -מנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (להלן ונציבות מס הכנסה. הקרן "אגף שוק ההון")  -
יים קה כיסו, בה מבוטחים עובדים שכירים ועצמאים. הקרן מעני2004"החברה המנהלת"). הקרן הוקמה בשנת 

  למקרי מוות, אובדן כושר עבודה ופרישה לפנסיה בגיל זקנה, בתמורה לדמי גמולים הנגבים מהמבוטחים.
  

  תהחברה המנהל .ב
  

  . "מגדל") -(להלן  החברה המנהלת הינה בבעלות ובשליטה מלאה של מגדל חברה לביטוח בע"מ
, לעסוק בביטוח 1981 -קי ביטוח התשמ"א ון מבטח, בהתאם לחוק הפיקוח על עסבידי החברה המנהלת רשי

ההון ביטוח  האוצר, אגף שוק משרדצבה שנתקבל מעם אישור קופת גמל משלמת לקביחד  -פנסיוני. רשיון זה 
מאפשר לה להפעיל את קרן הפנסיה המקיפה. נתוני החברה המנהלת מוצגים בדוחות כספיים נפרדים  ,וחסכון

  ההון. קיימת הפרדה מלאה בין החברה המנהלת ונכסיה לבין הקרן ונכסיה. בהתאם להוראות אגף שוק
 

  הגדרות .ג

  בדוחות כספיים אלה:

  קרן פנסיה חדשה כללית. - מגדל מקפת משלימה  -  קרן הפנסיה או הקרן
  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.  -  החברה המנהלת או מגדל מקפת  
  מקבל קצבה שזכאותו לקצבה החלה לאחר המועד הקובע.  -  פנסיונר  

מי שהצטרף לקרן הפנסיה ולזכותו רשומה יתרת זכאות צבורה וטרם   -  מבוטח
  קבל פנסיית זקנה מהקרן.החל ל      החל לקבל פנסיית זקנה מהקרן.

  אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.  -  אגף שוק ההון

  הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר.  -  הממונה
  .1964-תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), תשכ"ד  -  תקנות מס הכנסה  

  .2005-נסים (קופות גמל), התשס"החוק הפיקוח על שירותים פינ  -  חוק הפיקוח

כמשמעותם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי   -  צדדים קשורים
  לעניין השקעות 2012 – השקעה החלים על גופים מוסדיים) התשע"ב

  משקיע מוסדי.      משקיע מוסדי 

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

  מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  -  מדד

  
  מסלולי ביטוח .ד
  

  בקרן קיימים מסלולי ביטוח כדלהלן:

 .מסלול הבסיס )1

 בחירה אישית בשיעור פנסית נכות ו/או פנסית שאירים. -מסלול אישי  )2

 ללא כיסוי לשאירים. -מסלול זקנה ונכות  )3

 ללא כיסוי לנכות. -ים מסלול זקנה ושאיר )4

 מסלול לפנסיית זקנה בלבד ללא סיכויים לנכות ושאירים. –מסלול יסוד  )5

 ללא כיסוי ליתר השאירים. -מסלול יסוד וכיסוי להורה נבחר  )6

 ללא כיסוי לנכות וללא כיסוי ליתר השאירים. -מסלול זקנה וכיסוי להורה נבחר  )7

 ירים וכיסוי לבן מוגבל נבחר.כיסוי לפנסית נכות ושא -מסלול בן מוגבל נבחר  )8
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  כללי (המשך) - 1 באור

 אפיקי השקעה .ה
  

  בקרן קיימים חמישה אפיקי השקעה כדלהלן:
כספי הקרן באפיק זה מושקעים בהתאם להחלטות הנהלת החברה והוראות ההסדר  התחיקתי  - אפיק כללי )1

 כפי שהן מעת לעת.
כתי על ידי בד"ץ העדה החרדית. ההשקעות באפיק זה אפיק זה קיבל הכשר הל - אפיק לפי הכשר הלכתי )2

יבוצעו מבין הנכסים הבאים בלבד ובכפוף לכך שקיבלו הכשר הלכתי: אג"ח של מדינת ישראל ושל מדינות 
חו"ל, אג"ח הלוואות ופקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים אחרים, נגזרים כגון: אופציות, חוזים עתידיים 

חו"ל ונכסים אחרים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת  ETFל/תעודות מחקות, קרנות תעודות סל/קרנות סוכו', 
 ההכשר.

 במניות.מכספי האפיק מושקעים  75%לפחות  - אפיק מנייתי )3
אג"ח של מדינת ישראל, אג"ח מדורגות מכספי האפיק מושקעים ב 75%לפחות  - אפיק אג"ח ופקדונות )4

 ופקדונות.
באג"ח של מדינת ישראל ופקדונות אשר התקופה מושקעים י האפיק מכספ 75%ת לפחו – אפיק טווח קצר )5

 לפדיון לגביהם אינה עולה על שנה.
  

  מדיניות חשבונאית - 2באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

  בסיס הדיווח .1
    

על בסיס מזומן  דמי גמולים ותשלומים מדווחים חות הכספיים נערכו על בסיס מצטבר. על אף האמור,הדו
  , בהם ידווח על בסיס מצטבר.2015-9-4למעט מספר מקרים שנקבעו בהוראת הממונה בחוזר גופים מוסדיים 

  
  . הגמוליםדמי הדיווח על  כהוצאה במועדדמי הגמולים נרשמים הפקדות  מתוךדמי ניהול 

  . נצברודמי הניהול מנכסי הקרן נרשמים בתום החודש בגינו הם 
   נוצרה הזכאות להחזר. בו במועד נרשמים בקרן המבוטחיםול להגדלת צבירת דמי ניה נחותה

  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .2

בהתאם לחוק הפיקוח על  הממונה לכללי החשבונאות ודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראותבהתאם 
  .קנות מס הכנסהת, בהתאם להוראות הדין ובהתאם ל2005-התשס"ה , שירותים פיננסיים (קופות גמל)

  

  מדיניות חשבונאית עקבית .3

  .המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות
  

  אומדנים והנחות .ב

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת הנהלת הקרן להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על יישום 
ם המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות המדיניות החשבונאית ועל הסכומי

  בבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת של ההנהלה, השפעתם הסופית של עסקאות או עניינים 

  ר עשויה להיות שונה מהאומדנים או הערכות שנעשו לגביהם.כאמו
  
  

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים שחושבו על ידי 
הקרן ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 

  ח הבאה:בשנת הדיוו
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  מדיניות חשבונאית (המשך) - 2באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

 (המשך) אומדנים והנחות .ב

  קביעת שווי הוגן של נכסי חוב בלתי סחירים .1
ווי הוגן דרך דוח הכנסות והוצאות. השווי נמדדים בש, הלוואותו השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות

   .מבוסס על היוון תזרימי מזומניםההוגן מחושב לפי מודל ה
  

 םיפיננסיים לא סחיר ונגזרים סחירותמניות לא  .2
השווי ההוגן מוערך באמצעות מודלים שונים ושיטות הערכה מקובלות. שיטות הערכה שונות דורשות 
 מההנהלה להניח הנחות מסוימות לגבי נתוני המודל כגון תזרימי מזומנים חזויים, שיעורי ההיוון, סיכוני

  אשראי, תנודתיות וכדומה.
  

   התחייבויות פנסיוניות .3
  

  ההתחייבויות הפנסיוניות מבוססות בעיקרן על היתרות הצבורות וכן על שיטות הערכה אקטוארית.
רב ההנחות המשמשות בסיס להערכה האקטוארית נקבעות על ידי הממונה וחלקן על בסיס מחקרים 

שנקבעו על ידי הממונה וששימשו בחישוב ההתחייבויות  לגבי שינויים בהנחות עיקריות. שמבצעת הקרן
  .9 ראה באורהפנסיוניות, 

  
  תביעות משפטיות .4

  
  

וזאת, בין היתר,  ,חשופה לטענות/תביעות משפטיות שטרם נטענו/הוגשו הקרןבנוסף לתביעות האמורות, 
במספר הקרן דיעת בהתקיים ספק בפרשנות הסכם ו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם. חשיפה זו מובאת לי

ממונה על פניות הציבור, באמצעות לובמיוחד  קרןגורמים בלדרכים, ובין היתר: באמצעות פניות לקוחות 
ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח, ובאמצעות תביעות (שאינן ייצוגיות) המוגשות לבית  תלונות לקוחות

הגורמים המטפלים מזהים כי הטענות אם וככל ש החברה המנהלתהמשפט. נושאים אלו מובאים לידיעת 
עשויות להיות בעלות השלכות רחבות. בהערכת הסיכון הנובע מטענות/תביעות שטרם הוגשו מסתמכת 

  על הערכות פנימיות של הגורמים המטפלים וההנהלה, המשקללות את הערכת הסיכוי  החברה המנהלת
הערכה מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה, אם וככל שתוגש. ה

להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות לגופן. מטבע הדברים, לאור השלב הראשוני בו מצוי ברור הטענה 
  המשפטית, עשויה התוצאה בפועל להיות שונה מההערכה שנעשתה בשלב שטרם הוגשה התביעה. 

  מזומנים ושווי מזומנים .ג

 בבנקים שהופקדו קצר לזמן פקדונות, היתר בין, הכוללות גבוהה לותןשנזי השקעות נחשבות מזומנים כשווי  
  .בשעבוד מוגבלים אינם ואשר שלושה חודשים על עלתה לא בהם ההשקעה בעת מימושם למועד עד והתקופה

  

  השקעות פיננסיות .ד

  
רות השווי ההוגן של השקעות הנסחנמדדות לפי שווי הוגן דרך דוח הכנסות והוצאות.  - השקעות סחירות .1

  . הדיווחבאופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך 
  

באמצעות  השווי ההוגן נקבע נמדדים בשווי הוגן דרך דוח הכנסות והוצאות. – מניות ונגזרים לא סחירים .2
שוק,  מקובלות. שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאישימוש בשיטות הערכה 

 התייחסות לשווי הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות.
  

אגרות חוב בלתי סחירות הלוואות ופיקדונות, נמדדים בשווי הוגן. השווי ההוגן של  -נכסי חוב שאינם סחירים .3
גינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם נכסים אלו נקבע באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים ב

על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך 
בתל אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם 

בקשר לכך,  מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים.על ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של 
החליטה ועדת המכרזים להכריז על  2014יצוין כי בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר בחודש ספטמבר 

חברת מרווח הוגן בע"מ ("מרווח הוגן") כזוכה במכרז. כמו כן צוין במכתב כי על לוחות הזמנים להטמעת 
  דכן תצא הודעה נפרדת.מודל מרווח הוגן המעו

בשלב זה, אין ביכולת החברה להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי חוב 
  לא סחירים והאם תהיה השפעה כאמור.
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  מדיניות חשבונאית (המשך) - 2באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

  השקעות פיננסיות (המשך)       
  
  

  

  השקעות פיננסיות ירידת ערך .4
  

ערך בגין נכסי חוב שאינם סחירים הנהלה הקרן  כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת
מכירה בהפסד מירידת הערך בגובה הפער בין ערכם בספרים של הנכסים לסכום בר ההשבה שלהם. ההפסד 

ם בר ההשבה של הנכסים מהמועד שהוכר כאמור יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכו
  בו הוכר ההפסד האחרון מירידת הערך.

  

 סיווג מחדש .ה

החברה שינתה את סווג הוצאות דמי ההצלחה בגין קרנות השקעה כך שלא יוצגו כחלק מעמלות ניהול 
. מספרי ההשוואה 2014במרס  5ההשקעות וזאת עקב הבהרה שהוציא הממונה של שוק ההון במכתבו מיום 

דש בהתאם לאמור לעיל, לשם עקביות באופן שהקטין את ההכנסות מהשקעות והקטין את סווגו מח
  .2013בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  50 -ההוצאות בגין עמלת ניהול השקעות בסך של כ

  וההצמדה החליפין שערי .ו

  
ים שפורסמו על ידי בנק נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציג .1

  .דיווחישראל והיו תקפים ליום ה
  

נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות  .2
  צמודים.

  
 השינויים שיעוריהמחירים לצרכן, על שערי החליפין היציגים של הדולר של ארה"ב ועל  מדדפרטים על  להלן .3

 :בהםשחלו 
  

  שיעור השינוי בשנת  בדצמבר 31ליום   

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

  אחוזים  / ש"ח נקודות  

        

המדד הידוע בחודש דצמבר 
 1.91 )0.10(   100.29 102.20 102.10  (בנקודות) *)

  
1.44  

        
שער החליפין של הדולר של 

 )7.02( 12.04  3.73 3.47 3.89  ארה"ב (בש"ח)
  

)2.30(  
        

.100= 2012 המדד לפי בסיס ממוצע   *) 



  קרן פנסיה חדשה כללית  -מגדל מקפת משלימה 
  2014בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

10 

 

  מדיניות חשבונאית (המשך) - 2באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

   פנסיוניותת יוהתחייבו .ז

  :קבוצות לשתי מחולקות הקרן התחייבויות .1
  יה מהקרן.ואינו מקבל פנס הדיווח במועדצבורה  יתרהבגינו  שרשומה מי הינו מבוטח - למבוטחים התחייבות

  

  המקבל פנסיה. מבוטח הינו פנסיונר - לפנסיונרים התחייבות
  

לסך היתרות  שוותהתחייבויות הקרן כלפי מבוטחים בהתאם לכך "תשואה".  מסוג הינה הפנסיה קרן .2
  הצבורות שלהם.

  
ם , המבוססי, מחושבות כערך הנוכחי של סך תשלומי הפנסיה העתידייםהפנסיונרים כלפיהקרן  התחייבויות

ריביות המפורסם על ידי חברה  וקטוראשר מהוונים לפי , שולמיםהצפויים להיות מ על חישוב אקטוארי,
  .ניהול דמי בניכוי מצטטת

      
חסרות  וקטור ריביותוקטור הריביות שמפרסמת החברה המצטטת לצורך היוון ההתחייבויות כאמור, הינו 

  ). החופשיות ההשקעותגד סיכון (ועל בסיסו מהוונות ההתחייבויות העומדות כנ
  

מתמותה ונכות של מבוטחים ייזקף הנובע  דיווחאקטוארי שנוצר בשנת ה גירעוןאקטוארי או  עודף .3
 למבוטחים הפעילים הנמצאים במסלול הכולל כיסויי ביטוחי בכפוף לאמור בתקנון הקרן.

 

לכל אחת משתי ייזקף  ריםאח ם דמוגרפייםמגורמי דיווחאקטוארי שנוצר בשנת ה גירעוןאקטוארי או  עודף .4
  לעיל, ביחס לחלקה של כל קבוצה בסך כל התחייבויות הקרן. 1הקבוצות המפורטות בסעיף קטן 

  

 או אקטוארי עודף תיצור לא מבוטחים כלפי התחייבויותהתשואה בפועל על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי ה .5
 לתשואה בהתאם דיווחה שנת ךבמהל יותאמו המבוטחים של הצבורות והיתרות מאחר אקטוארי גירעון

  . האמורה
  

אקטוארי  גירעוןעודף אקטוארי או  מחושבלעיל,  4 -ו 3האקטוארי המפורט בסעיף  גירעוןלעודף או ה בנוסף .6
הינו   . ככל שהעודף האמורבע מתשואות ושיעורי ריבית להיווןנו זה גירעוןפנסיונרים. עודף או נוסף רק ל
(בחישוב המתייחס לקבוצת הפנסיונרים ההתחייבות  קבוצהכלפי כל  מהתחייבות הקרן 1% עד בסכום של

פנסיונרים. יתרת העודף או למוצג בנפרד כעתודה  הוא -להלן)  7כאמור בסעיף   IBNRכוללת גם עתודת 
נזקפת  מסך ההתחייבויות), 1%ושיעורי הריבית להיוון (זו העולה על  בשל שיעורי התשואה הגירעון

 .פנסיונר לכל המשולמים השוטפים הפנסיה סכומי של עדכון מבוצע, במקבילו נריםפנסיוללהתחייבויות 
  

) IBNR )Incurred but not reportedשלה עתודת  דוח על המצב הכספימחשבת וכוללת בשורה נפרדת ב הקרן .7
 חדיווה למועד עד אירעו אשר ומוות נכות למקרי פנסיה לתשלומי הקרן התחייבויות בגיןותביעות תלויות 

  טרם התבררה זכאותם לתשלום.ואולם  דיווחאו שדווחו לקרן עד למועד ה מועד לאותו עד לקרן דווחו ולא
  

 31 מיום החל. 2007-3-6חושב המאזן האקטוארי על בסיס אקטוארי לפי חוזר פנסיה  2007בדצמבר,  31מיום 
לפיו שונו הנחות  2013-3-1מחושב המאזן האקטוארי על בסיס אקטוארי לפי חוזר פנסיה  2012בדצמבר, 

דמוגרפיות שונות ובהן שיעורי תמותה והשינויים בהם, שיעורי יציאה לנכות, שיעורי החלמה שנתיים של 
בדבר הוראות דיווח  2014-3-1פורסם חוזר  2014נכים,  שיעורי נישואים, מספר ילדים וגילם. בחודש ינואר 

תקן חוזרי גופים מוסדיים. עיקר השינוי שנקבע בחוזר אקטוארי. החוזר מבטל ומאחד מספר חוזרי פנסיה ומ
ורמים דמוגרפיים מג של עודף (גירעון) אקטוארי הנובעלא ייערך חישוב חודשי  2014זה הינו כי החל משנת 

ובהתאם  במועד הדיווח הכספי ן לגבי מבוטחים ופנסיונרים,אחת לרבעוחישוב אלא יבוצע כפי שחושב עד כה 
הנובע  העודף (הגירעון) האקטוארית למבוטחים ויעודכנו תשלומי הפנסיה לפנסיונרים. לכך יעודכנו הצבירו

התאמת עתודה לפנסיונרים ובתום שנה באמצעות  ייזקף בכל רבעוןמשיעורי התשואה ושיעורי הריבית להיוון 
ון) אקטוארי המשולמות לפנסיונרים. עוד נקבע בחוזר, כי תנועה בעודף (גירע קלנדרית יבוצע עדכון הפנסיות

  תוצג בדוח האקטואר בפורמט הקיים בנספח לחוזר וזאת בדוח האקטואר השנתי בלבד.
  

  .אלן דובין מר הקרן של הראשי האקטוארידי -נערך עלשל הקרן הדוח האקטוארי  .8
  

המרכיבים הבאים: התחייבויות  שני מהווה את הערך הנוכחי שלהמוצגת במאזן  ההתחייבות הפנסיונית .9
הדוח האקטוארי. על  את תואמיםתוני ההתחייבות הפנסיונית נ והיתרות הצבורות למבוטחים. פנסיונריםל

  כן, יש לראות בדוח האקטוארי השלמה לנתוני הדוחות הכספיים.
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  חייבים ויתרות חובה - 3באור 
  
 בדצמבר 31ליום  
 2014 2013 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    
 4,755 4,880 קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית

  279  - צד קשור -מגדל חברה לביטוח בע"מ
  126  12  חברה מנהלת -מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 

  87  103 ריבית ודבידנד לקבל 
  120  1,464  חייבים בגין ניירות ערך

 91 119 אחרים
 5,458 6,578 סך הכל חייבים ויתרות חובה

  נכסי חוב סחירים -4באור 

  ההרכב: .א
 2014בדצמבר  31ליום   

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

    אג"ח

  

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

         

 189,375 32,969 1,333 337 - 56 154,680  אגרות חוב ממשלתיות
         

         אגרות חוב קונצרניות:
         

 57,003 4,940 4 - - 5 52,054  להמרה שאינן ניתנות
 12 - - - - - 12  להמרה שניתנות

         
  246,390  37,909  1,337  337  -  61  206,746  סך הכל נכסי חוב סחירים

         
  

 2013בדצמבר  31ליום   

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

    אג"ח

  

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

         

 181,386 16,549 1,024 211 - 24 163,578  אגרות חוב ממשלתיות
         

         אגרות חוב קונצרניות:
         

 47,014 4,099 5 - - - 42,910  להמרה שאינן ניתנות
  24 - - - - - 24 

  228,424  20,648  1,029  211  -  24  206,512  סך הכל נכסי חוב סחירים

         

  השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווח.  .ב
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  נכסי חוב שאינם סחירים -5באור 

  ההרכב:
 2014בדצמבר  31ליום   

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

    

  סך הכל  ריםפנסיונ  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

         
          נכסי חוב אחרים

אגרות חוב קונצרניות 
 3,703 478 - - - - 3,225  שאינן ניתנות להמרה

 7,964 587 - - - - 7,377  הלוואות לאחרים
         

סך הכל נכסי חוב שאינם 
  11,667  1,065  -  -  -  -  10,602  סחירים

         

  
 2013בדצמבר  31ליום   

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

    

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

         
          נכסי חוב אחרים

אגרות חוב קונצרניות 
 3,859 509 - - - - 3,350  שאינן ניתנות להמרה

 6,291 424 - - - - 5,867  הלוואות לאחרים
         
ך הכל נכסי חוב שאינם ס

  10,150  933  -  -  -  -  9,217  סחירים

         
  
  

  מניות - 6באור 
  

 2014בדצמבר  31ליום   

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

    

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  ₪אלפי   

         
         
  

 83,068 5,260 - - - - 77,808  מניות סחירות
 62 9 - - - - 53  מניות לא סחירות

         
  83,130  5,269  -  -  -  -  77,861  מניות סחירות

         
  
  
  

 2013בדצמבר  31ליום   

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

    

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  ₪אלפי   

         
         

  61,660  762  -  -  -  -  60,898  ת סחירותמניו
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  השקעות אחרות - 7באור 
  
  

 ההרכב:  .א
 2014בדצמבר  31ליום   

    לפי הכשר    

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

    

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  ₪אלפי   

         
          השקעות אחרות סחירות

 120,575 12,613 470 - 846 91 106,555  תעודות סל
 25,232 - - - - - 25,232  קרנות נאמנות

  74 - - - - - 74  מכשירים נגזרים
 138 - - - - - 138  אופציה

  9  -  -  -  -  -  9  כתבי אופציה
         
  132,008 91 846 - 470 12,613 146,028 
         

השקעות אחרות שאינן 
  סחירות

         

  1,902 120 - - 1  1,781  זריםמכשירים נג
 10 - - - - - 10  אחרות

         
  1,791  1 - - 120 1,912 
         

  147,940  12,733  470  -  847  91  133,799  סך הכל השקעות אחרות

  
  

 2013בדצמבר  31ליום   

    לפי הכשר    

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

    

  סך הכל  יונריםפנס  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  ₪אלפי   

         
          השקעות אחרות סחירות

 94,373 3,685 334 - 195 40 90,119  תעודות סל
 21,670 - - - - - 21,670  קרנות נאמנות

  869 - - - - - 869  מכשירים נגזרים
  14 - - - - - 14  אופציה

  7  -  -  -  -  -  7  כתבי אופציה
         
  112,679 40 195 - 334 3,685 116,933 

השקעות אחרות שאינן 
  סחירות

       

 1,840 22 - - 1 - 1,817  מכשירים נגזרים
         

  118,773  3,707  334  -  196  40  114,496  סך הכל השקעות אחרות
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  השקעות אחרות (המשך) - 7באור 
  
  
 מכשירים נגזרים: .ב
  

  המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שנעשו לתאריך הדוח הכספי:להלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, 
  

 2014בדצמבר  31ליום   

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

    

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  ₪אלפי   

         
 23,746 - - - - - 23,746  מניות

 )73,361( )4,029( - - )290( )12( )69,030(  מטבע זר
 2,528  - - - - 2,528  ריבית

  
  
  

 2013בדצמבר  31ליום   

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

    

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  ₪אלפי   

         
 20,233 - - - - - 20,233  מניות

 )73,540( )798( - - )77( )7( )72,658(  מטבע זר
         

  

  זכאים ויתרות זכות - 8באור 

 בדצמבר 31ליום   
 2014 2013 
 אלפי ש"ח  

       

  167  427   לשלם ופדיונות פנסיות

  457  3,170   נגזריםהתחייבות בגין 

  99  565  זכאים בגין ניירות ערך

  -  1,160  צד קשור -מגדל חברה לביטוח בע"מ

  104  179   ביטוח משנה

 6 148  יםאחר

       

 833 5,649  סך הכל זכאים ויתרות זכות
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  התחייבויות פנסיוניות - 9באור 

 מנגנון האיזון האקטוארי .א
  להלן:דהאיזון האקטוארי וחלוקת העודפים מתבצע כמנגנון 

  

מדי יום עדכן תהסכום הצבור בחשבונות המבוטחים (פעילים ומוקפאים) מ -בחשבונות המבוטחים  עדכון התשואה .1
לפי אפיק (בניכוי דמי הניהול הנגבים מהנכסים)  בפועל עסקים בהתאם לתשואה שהשיגה הקרן על השקעותיה

  ההשקעה בו מנוהלים הכספים.
  

אחת לרבעון בעת עריכת המאזן האקטוארי, תתעדכן היתרה הצבורה  -בשל גורמים דמוגרפים  עודף/גרעון אקטוארי .2
לל כיסויי ביטוחי בהתאם לעודף או גירעון אקטוארי הנובע מתמותה ונכות של של המבוטחים הפעילים במסלול הכו

מבוטחים. אחת לרבעון בעת עריכת המאזן האקטוארי, תתעדכן היתרה הצבורה של המבוטחים, תשלומי הפנסיה 
נרים,   וההתחייבות לפנסיונרים בהתאם לעודף/גרעון אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפים אחרים כגון: תמותת פנסיו

גירעון מחישוב פנסיה לפורשים חדשים בתקופת הדוח לפי הריבית שעומדת בבסיס מקדמי הפנסיה שבתקנון לעומת 
הריבית חסרת הסיכון במשק (הנמוכה יותר) לפיה מהוונת התחייבות הקרן כלפי הפנסיונרים במאזן האקטוארי 

  (הריבית נקבעת לפי הנחיות האוצר באמצעות החברה המצטטת). 
  

עודף או גירעון אקטוארי הנובע מהגורמים המפורטים  -הנובע מתשואות ושיעורי ריבית להיוון  עודף/גרעון אקטוארי .3
 להלן יזקף רק לפנסיונרים לפי הענין:

  

השינוי בתשואה על הנכסים המשמשים לכיסוי התחייבויות כלפי פנסיונרים לעומת התשואה על אותם  .א
 זן האקטוארי השנתי הקודם עבור אותה תקופת דיווח כספי. נכסים אשר הונחה במועד הכנת המא

השינוי בשיעורי הריבית להיוון התחייבויות הקרן כלפי פנסיונרים, לעומת שיעורי ריבית ההיוון  .ב
  להתחייבויות האמורות שהונחו לצורך הכנת המאזן האקטוארי השנתי הקודם של הקרן.

  

פנסיה מתעדכן במהלך השנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. סכום ה - לפנסיונריםעדכון שנתי של הפנסיה  .4
לפי שיעורי העודף גירעון כמפורט  לאחר תום כל שנה ובהתאם לתוצאות המאזן האקטוארי מתעדכנת הפנסיה

אשר רק מעבר מסך ההתחייבות  1%למיתון תנודות בסכום הפנסיה, נשמרת עתודה, בגובה של עד לעיל.  3בסעיפים 
 עת זקיפה בפועל של העודף או הגירעון לפי הענין לסכומי הפנסיה.לה מתבצ

 אקטואריותהשינויים בהנחות אין  .ב
 

 ) אקטוארי לכלל עמיתי הקרן:גירעוןדוח תנועה בעודף ( .ג
  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2014 2013 
 אלפי ש"ח    

       

       ) לתחילת השנהגירעוןעודף (

וצאה מהתפתחויות כלכליות שינוי בעודף (גירעון) כת
 ודמוגרפיות במהלך השנה:

 
    

  39  96   מבוטחים –מקרי מוות 

  )311(  856  פנסיית זקנה ושאירים -מקרי מוות 

  90  125   יציאה לנכות

  )357(  )5,125(   פרישות
       שינוי בעודף (גירעון) כתוצאה משינוי הנחות ושיטות:

  IBNR (*)   )5(  4שינויים בעתודת 

       

  )104(  )179(   ביטוח משנה

  )151(  )982(   שינויים מגורמים אחרים

     
       

 )790( )5,214(   אקטוארי לסוף השנה לעמיתי הקרן גירעון
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  (המשך) התחייבויות פנסיוניות - 9באור 

  ) אקטוארי לפנסיונרים:גירעוןדוח תנועה בעודף (
  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2014 2013 
 לפי ש"ח א   

       

  )48(  )584(  שחולק לכלל עמיתי הקרןהחלק היחסי מתוך הגירעון 

  )209(  )4,874(   שינויים בריבית ההיוון

  939  2,124  סטייה מהנחת התשואה

 )515( 897  שינוי בעתודה האקטוארית

       

 167 )2,437(   עודף (גירעון) אקטוארי לסוף השנה לפנסיונרים

  
  

  

     

  ) אקטוארי לחלוקה:גירעוןדות עודף (נתונים או .ד
  

  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 2011 2010 
 אחוזים מתוך ההתחייבות 

            כלל עמיתי הקרן
פטירת י בגין מקרי דמוגרפ) גירעון( עודף

 מבוטחים
- - - - - 

תוחלת חיים של י בגין דמוגרפ )גירעון( עודף
 0.04 0.21 )0.21( )0.07( 0.16 מקבלי קצבאות

  0.01  0.01 0.01 0.02 0.02  דמוגרפי בגין מקרי נכות עודף
 - - - - -  ) דמוגרפי בגין חזרה מנכותגירעוןעודף (
 - - - - -  ) דמוגרפי בגין פטירת נכיםגירעוןעודף (
 - - - )0.02( )0.03(  דמוגרפי בגין ביטוח משנה גירעון
 )0.02( )0.19( )0.11( )0.08( )0.95( חדשותפרישות י בגין דמוגרפ גירעון

 - - - - - IBNRשינויים בי בגין דמוגרפ )גירעון( עודף
 - - - - -  שינויים בתקנון הקרןי בגין דמוגרפ )גירעון( עודף
 - - 0.05 - -  *) בהנחות ייםשינו י בגיןדמוגרפ עודף
 0.16 )0.45( )0.21( )0.03( )0.17( י בגין גורמים אחריםדמוגרפ )גירעון( עודף

       
 0.19 )0.42( )0.48( )0.18( )0.97( עמיתי הקרןי לדמוגרפ )גירעון( סך הכל עודף

        
דמוגרפי לעמיתי הקרן מתוך זה, סה"כ עודף 

 0.01 0.06 - 0.01  0.02  הפעילים שאינם במסלול יסוד זקנה
       

לחלוקה י דמוגרפ )גירעון( סך הכל עודף
 0.19 )0.42( )0.48( )0.18( )0.97(  סלול יסוד זקנהמעילים שאינם בלמבוטחים הפ

       
לשאר לחלוקה י דמוגרפ )גירעון( סך הכל עודף

 0.18 )0.48( )0.48( )0.19( )0.99(  המבוטחים
       

      פנסיונריםחלוקה ל
 0.18 )0.48( )0.48( )0.19( )0.99(  ) דמוגרפי כדלעילגירעוןסך הכל עודף (

 9.14 0.05 6.38 3.72 3.05 מהנחת התשואה הדףבגין סטיוע
 )8.15( )3.34( )9.12( )0.81( )8.13( ריבית ההיווןשיעורי בגין שינויים ב גירעון

 - 2.00 - )2.00( 2.00  הנשמר בעתודה אקטוארית )גירעון( עודף
       
       

 0.42 )1.84( )3.78( 0.64 )4.07(  פנסיונריםחלוקה ל) לגירעון( סך הכל עודף



  קרן פנסיה חדשה כללית  -מגדל מקפת משלימה 
  2014בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

17 

 

  (המשך) התחייבויות פנסיוניות - 9באור 

נובע מהפער בין  . הגירעון)מההתחייבות 0.95%פרישות חדשות (רובו ככולו מ נבעהגירעון האקטוארי לעמיתי הקרן  .ה
(הגבוהה יותר) הגלומה במקדם ההמרה לפנסיה לפיו מחשבים את סכומי הפנסיה המגיעים לפורשים  ריבית התחשיביתה

לאות (מקדם המחושב לפי הנחיות האוצר) לבין הריבית חסרת הסיכון במשק (הנמוכה יותר) לפיה מהוונת התחייבות לגמ
הקרן כלפי הפנסיונרים במאזן האקטוארי (הריבית נקבעת לפי הנחיות האוצר). הפער בין שווי ההתחייבות כלפי 

ין כלל המבוטחים בקרן באמצעות מנגנון האיזון הפנסיונרים ליתרה הצבורה בחשבונם ערב פרישתם לגמלאות מתחלק ב
 הנהלת הקרן פנתה למשרד האוצר בבקשה לקבוע הסדרה ענפית שתמנע גירעון עתידי מסיבות אלה.  האקטוארי. 

 

הושפע מהגירעון לכלל עמיתי הקרן כאשר בנוסף נוצר  כמפורט בסעיף קטן ד' לעיל,  הגירעון האקטוארי לפנסיונרים .ו
ירידה בשיעורי הריבית במשק אשר הגדילו את ההתחייבות הפנסיונית כלפי קבוצת עמיתים זו. התשואה גירעון גם בשל ה

שעומדת בבסיס מקדמי ההמרה  ריבית התחשיביתהריאלית על הנכסים שהושגה בחשבון הפנסיונרים היתה קרובה ל
ריבית הירידה בה פחותה מהשפעת היית איזון האקטוארי, לפי הענין) אולם השפעתה על ה4%מול  3.75% -לפנסיה (כ 

  .של ההתחייבויותההיוון 

 

  דמי ניהול  - 10באור 

 ההרכב: .א
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

     דמי ניהול ממבוטחים

 - 266 514  דמי ניהול שנגבו מתוך דמי גמולים

 3,026 2,783 3,430  דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

     דמי ניהול ממקבלי קיצבה
 187 129 273  דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

     
 3,213 3,178 4,217  סך הכל הוצאות דמי ניהול

  
  

 שיעורי דמי ניהול ממבוטחים: .ב
  

לשנה בהתאם מהצבירה נטו  2%הקרן היתה רשאית לגבות דמי ניהול בשיעור מקסימלי של  2012בדצמבר,  31עד ליום 
  לתקנונה.

  
, בקופות גמל לא דמי הניהול המרביים בקופות גמל לתגמולים 2013, בינואר 1-בהתאם לתקנות הפיקוח, עודכנו החל מה

  משלמות לקצבה ובקרנות פנסיה כלליות (למעט קופות מבטיחות תשואה) כלהלן:
  

מההפקדות השוטפות,  4.00%-צבורה בחשבון ולשנה מהיתרה ה 1.10%דמי הניהול המקסימליים יעמדו על  - 2013בשנת 
  מהיתרה הצבורה בגין עמית מקבל קצבה. 0.60%-וזאת בגין עמית שטרם החל לקבל קצבה, ו

  
מההפקדות  4.00%-לשנה מהיתרה הצבורה בחשבון ו 1.05%דמי הניהול המקסימליים יעמדו על  - 2014החל משנת 

  מהיתרה הצבורה בגין עמית מקבל קצבה. 0.60%-, והשוטפות, וזאת בגין עמית שטרם החל לקבל קצבה
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  דמי ניהול (המשך) - 10באור 

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  2012  

  %  

     דמי ניהול ממבוטחים:
     

     :ניהול שנגבו מתוך דמי גמוליםדמי 

  שהחברה המנהלת רשאית שיעור דמי ניהול 
 - 4.00 4.00   הוראות הדיןלגבות על פי 

     
 - 0.32 0.55  שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל

     :ניהול שנגבו מסך נכסיםדמי 

  שהחברה המנהלת רשאית שיעור דמי ניהול 
 1.10 1.05   לגבות על פי הוראות הדין

  
2.00 

  
   

 1.11 0.80 0.79  שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל

  דמי ניהול ממקבלי קצבה
   

שיעור דמי ניהול מנכסים שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי הוראות 
  0.6  0.6  0.6  הדין

     

  0.5  0.5  0.5  שיעור דמי ניהול מנכסים ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל
  

העלאת דמי ניהול לעמיתים ללא הודעה  ענייןבגין הכרעה עקרונית של האוצר ב להנחות השיעורים בפועל כוללים הפרשה
  מוקדמת.
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  הוצאות ישירות - 11באור 
 

 2014בדצמבר  31יום לשנה שהסתיימה ב  

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

    אג"ח

  

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

         
ל עמלות קניה ומכירה ש

 196 27 - - 1 - 168  ניירות ערך
עמלות דמי שמירה של 

 90 17 - - - - 73  ניירות ערך
         עמלות ניהול חיצוני:

בגין השקעה בנכסים 
 448 13 - - - - 435  מחוץ לישראל

 24 2 1 - - - 21  עמלות אחרות
         

 758 59 1 - 1 - 697  סך הכל הוצאות ישירות

         
    

  אלפי ש"ח. 1-ו בטבלה נתוני עמלות בסכום הקטן מלא הוצג
  
  
  

 2014בדצמבר  31יום לשנה שהסתיימה ב  

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

    אג"ח

  

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  סך נכסים לתום שנה קודמתשיעור מתוך   

         
עמלות קניה ומכירה של 

 0.04 0.10 0.01 0.01 0.23 0.24 0.04  ניירות ערך
עמלות דמי שמירה של 

 0.02 0.06 0.01 0.02 0.02 0.10 0.02  ניירות ערך
         עמלות ניהול חיצוני:

בגין השקעה בנכסים 
 0.10 0.05 - - 0.06 0.14 0.11  מחוץ לישראל

 0.01 0.01 0.03 - 0.15 0.04 -  עמלות אחרות
         

 0.17 0.22 0.05 0.03 0.46 0.52 0.17  ישירותהוצאות סך הכל 

         

  

 2013בדצמבר  31יום לשנה שהסתיימה ב  

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

    אג"ח

  

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

         
עמלות קניה ומכירה של 

 190 7 - - - - 183  ניירות ערך
מלות דמי שמירה של ע

 123 7 - - 1 - 115  ניירות ערך
         עמלות ניהול חיצוני:

בגין השקעה בנכסים 
 *)  384 6 - - - - 378  מחוץ לישראל

 25 1 1 - - - 23  עמלות אחרות
         

 722 21 1 - 1 - 699  סך הכל הוצאות ישירות

         
  

  ה.2*) סווח מחדש. ראה באור 
  

  אלפי ש"ח. 1-טבלה נתוני עמלות בסכום הקטן מלא הוצגו ב
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  הוצאות ישירות (המשך) - 11באור 

  
 2013בדצמבר  31יום לשנה שהסתיימה ב  

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

    אג"ח

  

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  *) שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה קודמת  

         
מלות קניה ומכירה של ע

 0.06 0.03 0.05 0.02 0.18 0.03 0.06  ניירות ערך
עמלות דמי שמירה של 

 0.04 0.03 0.01 0.03 0.85 0.20 0.04  ניירות ערך
         עמלות ניהול חיצוני:

בגין השקעה בנכסים 
 0.10 0.03 - - 0.34 0.07 0.11  מחוץ לישראל

 0.01 - 0.04 - 0.20 0.05 0.01  עמלות אחרות
         

 0.21 0.09 0.10 0.05 1.57 0.35 0.22  סך הכל הוצאות ישירות

         

  
 2012בדצמבר  31יום לשנה שהסתיימה ב  

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

    

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  אלפי ש"ח  

         
עמלות קניה ומכירה של 

 203 7 - - -   - 196  יירות ערךנ
עמלות דמי שמירה של 

 87 7 - - - - 80  ניירות ערך
         עמלות ניהול חיצוני:

בגין השקעה בנכסים 
 249 2 - - - - 247  מחוץ לישראל

 37 1 - - - - 36  עמלות אחרות
         

 576 17 - - - - 559  סך הכל הוצאות ישירות

         
  

 
 2012בדצמבר  31יום ימה בלשנה שהסתי  

לפי     

  הכשר

  

  אפיק

  אפיק

  טווח

  אפיק

  אג"ח

    

  סך הכל  פנסיונרים  ופקדונות  קצר  מנייתי  הלכתי  אפיק כללי  

  *) שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה קודמת  

         
עמלות קניה ומכירה של 

 0.09 0.04 - - -   - 0.08  ניירות ערך
עמלות דמי שמירה של 

 0.03 0.03 - - - - 0.03  ניירות ערך
         עמלות ניהול חיצוני:

בגין השקעה בנכסים 
 0.09 0.01 - - - - 0.11  מחוץ לישראל

 0.01 - - - - - 0.01  עמלות אחרות
         

 0.22 0.08 - - - - 0.23  סך הכל הוצאות ישירות

         
         

  .2015-9-4 *) הוצג מחדש בהתאם להוראת חוזר גופים מוסדיים
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  ביטוח משנה - 12באור 

 עמיתי של נכות או/ו מוות למקרי 90% של כיסוי הנותן partner re irelandבחברת  " מכסה" מסוג משנה ביטוח חוזה קרןל

 אובליגטורי הוא הכיסוי. (להלן: "המבוטחים") הקרן לתקנון בהתאם המשולמים לזקנה יסוד במסלול שאינם הפעילים הקרן

 ביטוח פרמיות עלות. נכות למקרה ח"ש מיליון 7-ו מוות למקרה ח"ש מיליון 4.5 של מבוטח כל עבור בסיכון כוםלס עד והוא

 מדמי הביטוח המשולמים על ידם בהתאם לתקנון הקרן. אין תשלום 90%המבוטחים בתעריף של  מנכסי משולמת המשנה

  .המשנה מבטח ידי-על עמלות

  תשואות הקרן - 13אור ב
    ת נומינלית ברוטותשואה שנתי  

  תשואה ממוצעת            

  נומינלית ברוטו            

  שנים 5-ל  2010  2011  2012  2013  2014  

        

         מסלולי השקעה למבוטחים:

 6.52 12.05  )1.53( 8.56 9.27 4.77  אפיק כללי
  אפיק לפי הכשר הלכתי 

 8.25 5.01  )1.11.11(מחושב מיום 
  

6.66 
  

)0.70( 
  

- - 
  מנייתי                 אפיק 

 16.33 7.60  )20.12.11(מחושב מיום 
  

5.45 
  

0.00 
  

- - 
  אפיק טווח קצר            

 1.44 0.72  )4.10.11(מחושב מיום 
  

2.37 
  

0.56 
  

- - 
  אפיק אג"ח ופקדונות

 3.34 2.14  )5.10.11(מחושב מיום 
  

6.72 
  

0.00 
  

- - 
        

 5.92 10.31 2.25 8.10 5.50 3.65  תיק השקעות לפנסיונרים
        

  העברות כספים בין מסלולי השקעה - 14באור 
  העברות כספים למסלול (מהמסלול) נטו    

    2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח    

       

        מסלולי השקעה למבוטחים:
 )2,141( )2,791( )38,412(     אפיק כללי

 35 )1( 8    אפיק לפי הכשר הלכתי
 21 39 44    יתיאפיק מני

 525 171 )67(    אפיק אג"ח ופקדונות
 83 )28( 57    אפיק טווח קצר

  1,477  2,610  38,370    תיק השקעות לפנסיונרים
       

  סה"כ קרן
  

- - - 
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   צדדים קשורים - 15באור 

דל חברה לביטוח בע"מ מג ע"י 2004הקרן הינה בניהול מגדל מקפת. החברה המנהלת נשלטת החל מחודש דצמבר    .1
"מגדל"). המהווה צד קשור לחברה המנהלת. מגדל הינה חברה בת בשליטה מלאה של מגדל -(להלן בבאור זה 

  "מגדל אחזקות"). -אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן בביאור זה 

רכישת השליטה הושלמה  2012מגדל אחזקות נמנתה על קבוצת ג'נרלי. בחודש אוקטובר  2012עד חודש אוקטובר   .2
 29במגדל אחזקות מקבוצת ג'נרלי על ידי אליהו חברה לבטוח בע"מ. בעלי השליטה בחברה המנהלת החל מיום 

הינם ה"ה שלמה אליהו וחיה אליהו המחזיקים במניות מגדל אחזקות, במישרין ובעקיפין,  2012באוקטובר 
 באמצעות אליהו ביטוח.

מהון המניות המונפק והנפרע של בנק אגוד  27%-, במישרין ובעקיפין, בכנכון למועד הדוח מחזיק מר שלמה אליהו  .3
עם בנק איגוד ו/או עם חברות בשליטתו מסווגות קופה ולכן, החל ממועד רכישת השליטה, עסקאות של ה
 כעסקאות אשר לבעל השליטה בחברה עניין אישי בהן. 

 נות הביטוח מבטח סימון.  כל החברות בקבוצת מגדל מהוות צד קשור לקופה. בכלל זה סוכ  .4

, החזיק במגדל אחזקות. בנוסף, במועד רכישת השליטה 2013בינואר  7בנק לאומי היה בעל עניין בחברה עד ליום   .5
, במישרין ובעקיפין, למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי, בהון במגדל אחזקותמר שלמה אליהו, בעל השליטה 

ובהתאם ממועד רכישת השליטה עסקאות עם בנק לאומי ו/או חברות  5%על המניות של בנק לאומי בשיעור העולה 
מכר מר שלמה אליהו  2013בשליטתו סווגו כעסקאות שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי. במהלך שנת 

, החזקותיו של מר שלמה אליהו בבנק 2013באוקטובר  10מניות בנק לאומי שהוחזקו על ידו וכתוצאה מכך, ביום 
 -ומי, במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בשליטתו, למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי, ירדו מתחת ל לא
מהון המניות של בנק לאומי. ממועד זה ואילך ונכון למועד הדוח, בנק לאומי, אינו מסווג עוד כגוף אשר  5%

, נכון למועד המנהלת דיעת החברהיש לבעל השליטה עניין אישי. למיטב יהמנהלת והקופה להתקשרויות החברה 
הדוח אין למר שלמה אליהו החזקות בבנק לאומי, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות בשליטתו (למעט 

  אחזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי).

על פי הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים באישור שניתן על ידו בקשר עם רכישת השליטה על ידי מר שלמה 
לא המנהלת , החברה במגדל אחזקות, החל ממועד השלמת העסקה לרכישת השליטה ל אחזקותבמגדאליהו 

מהון המניות,  5%תתקשר (במישרין ובעקיפין), בהסכם עם חברות סוחרות אשר בעל השליטה מחזיק בהן לפחות 
במישרין או בעקיפין

1
, אלא בדרך , לביצוע עסקאות בנכסי עמיתים, אשר התמורה בגינו תשולם מנכסי העמיתים

של הליך תחרותי המעניק לכל חברה סוחרת הזדמנות שווה להשתתף בו ובתנאים שנקבעו על ידי הממונה על 
  ההגבלים העסקיים. 

במועד רכישת השליטה הוראה זו היתה רלבנטית לבנק לאומי ובנק איגוד. נכון למועד דוח זה, וכמפורט לעיל ביחס 
  רק להתקשרות עם בנק אגוד. לבנק לאומי, ההוראה האמורה רלוונטית

בהתאם לאמור, עסקאות בין הקופה לבין בנק איגוד מוצגות כעסקאות בהן יש לבעל השליטה בחברה המנהלת   .6
ואילו עסקאות בין הקופה לבין בנק לאומי מוצגות כעסקאות בהן יש לבעל  2012עניין אישי החל מחודש אוקטובר 

 .  2013ברה המנהלת עניין אישי עד וכולל חודש ספטמבר השליטה בחברה המנהלת ו/או לבעל עניין בח

  

7. Assicurazioni Generali S.p.A השליטה במגדל אחזקות עד ליום רכישת השליטה.  ת("ג'נרלי") הייתה בעל
במסגרת השלמת העסקה להעברת השליטה במגדל אחזקות קיבלה מגדל אחזקות התחייבות של ג'נרלי כלפיה, 

ליטה, במסגרתה התחייבה ג'נרלי לאפשר למגדל ביטוח להמשיך ולחדש אצלה חוזי מכוח ההסכם להעברת הש
ביטוחי משנה, לפי שיקול דעתה של מגדל ביטוח, לתקופה של חמש שנים, וזאת עד לגבול החשיפה הקיימת באותו 

ות עם בעל לאור העברת השליטה, התקשרויותיה של מגדל ביטוח, עם ג'נרלי אינן מהוות עוד עסקא. מועד לג'נרלי
שליטה ולכן אינן טעונות אישור בהתאם להוראות הדין החלות ביחס לעסקה של חברה ציבורית עם בעל השליטה 
בה. ואולם, נוכח עמדת רשות ניירות ערך בהקשרים אחרים, אשר ראתה עסקאות עם בעל שליטה לשעבר כעסקאות 

חוו"ד משפטית, כי על אף שג'נרלי אינה עוד  , בהתבסס עלוחלטאשר לבעל השליטה החדש יש בהן עניין אישי, ה
בעלת השליטה בחברה ולמרות שלכאורה אין סיבה לראות במר שלמה אליהו כבעל עניין אישי בהתקשרויות עם 
ג'נרלי, הרי שלמען הזהירות בלבד, יש לאשר את ההסכמים עם ג'נרלי בפרוצדורה הקבועה בחוק לאישור עסקאות 

לפיכך מטעמי זהירות כולל  (שנתיים קלנדריות מרכישת השליטה). 2014ם שנת עם בעל שליטה, וזאת עד לתו
 הדיווח גם מידע אודות השקעות הקופות שבניהולה בתאגידים מקבוצת ג'נרלי, ככל שהיו.

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 
1
 , דהיינו, מגדל שוקי הוןמגדל אחזקותלמעט חברה סוחרת שבמועד השלמת העסקה מלוא מניותיה הוחזקו, במישרין או בעקיפין, על ידי  
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  צדדים קשורים (המשך) - 16באור 

  שירותים פיננסיים .8

   חברה קשורה. -ממגדל שוקי הון קראז' רוכשת במהלך העסקים הרגיל שירותי ברו הקופה -מגדל שוקי הון 

עם בנק לאומי במסגרת פעילות הגזברות וההשקעות  תהתקשרוקיימות  – פעילות בנקאית שוטפת -בנק לאומי 
התקשרות לניהול חשבון בנק, להפקדת פיקדונות, לקבלת ( במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק הקרןהשוטפות של 

נקבעו תנאים שונים ). (OTC) ולפעילות בנגזרים לא סחיריםברוקראז, יאן) שירותי משמורת ניירות ערך (קסטוד
סך  על מנת להבטיח תנאי שוק שאינם חורגים מתנאים מקובלים לגבי עסקאות דומות עם בנקים אחרים.

הסכומים ששולמו לשתי החברות האמורות כלולים בסעיף עמלות קנייה ומכירה (בהתאם למועדים בהם נחשבו 
  ורים / בעלי עינין).כצדדים קש

 

 :יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .א
  

  בדצמבר 31ליום 
2013  2014  

  אלפי ש"ח
      
      

 מגדל חברה לביטוח )1,160( 279
  מגדל מקפת אישית  4,880 4,755

  החברה המנהלת 12 126

  מניות סחירות  5 5
  אגרות חוב סחירות  1,749 931

   
6,096 5,586  

   

 אלפי 5,596 עמדה עלקשור יתרת נכסי חוב וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנה של בעל עניין או של צד 
  )ש"חאלפי  6,254  על 2013(בשנת  ש"ח

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: .ב

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 
 אלפי ש"ח 

        
       : הכנסות

 769 911 813  ם קשוריםריבית מצדדי
        
       

       הוצאות:
 3,213 3,178 4,217 דמי ניהול לחברה המנהלת

  27  23  28   עמלות קניה ומכירה
        

  4,245  3,201  3,240  
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  מסים - 16באור 

 ככלל הקופה פטורה ממס בישראל על הכנסותיה מהשקעות למעט חריגים שנקבעו בחקיקה כגון: .א

  
  ).35%(החייב בשיעור מס של  2004בדצמבר  31ההון מניירות ערך זרים המתייחס לתקופה שעד .  חלק רווח 1

(ח) 3.  הכנסות ריבית שהתקבלו מאגרות חוב בשל התקופה שהאגרת הייתה בבעלותו של אחר, בהתאם לסעיף 2
  לפקודת מס הכנסה.

 על פי כללי המס הקיימים באותה מדינה.האמור לעיל אינו מתייחס לניכוי מס במקור על ידי מדינת חוץ, המבוצע  .ב

  

  להלן פירוט חבות המס של הקופה:           ג.

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 
 אלפי ש"ח 

        
        

 152 192 288 הוצאות מסים בגין ניירות ערך זרים
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   התחייבויות תלויות והתקשרויות - 17באור 

 ייבויות תלויותהתח .א

ותקנות שהותקנו על פיו, מטילים התחייבות החברה המנהלת, בנסיבות שפורטו  1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח )1
 בחוק, בגין חובות של מעבידים לעובדיהם, אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לקרן.

ייבות המעבידים בנושא, וזאת בין קיימת אי וודאות בכל הקשור לגובה הסכומים שבפיגור, כמו גם לעצם מחו
-היתר, בשל חוסר ידיעה של החברה המנהלת של הסיבות לאי העברת כספים לקרן (כגון: הפסקת יחסי עובד

  מעביד, העברת כספים לקופה אחרת וכיוצ"ב).
חובות המעסיקים לקרנות הפנסיה החדשות (מגדל מקפת אישית ומגדל מקפת משלימה) מנוהלות במגדל 

ית (ממנה מפוצלות גם רוב ההפקדות (שאינן חד פעמיות) למקפת משלימה) ולפיכך אין חובות מקפת איש
  מעסיקים לקרן. 

  
משלימה שבניהולה, עומדות אישית ו / או מגדל מקפת משלימה כנגד החברה ו/או קרן הפנסיה מגדל מקפת  )2

מחלוקת הנוגעות להפנסיה,  ו/או כנגד החברה ו/או כנגד קרןכנגד מעסיקיהם ם עמיתיתביעות שהוגשו ע"י 
אי ביצוע הפרשות על ידי מעסיק ו/או משיכת כספים. כמו כן עומדות כנגד קרן הפנסיה תביעות בנושאי בנוגע ל

  פנסיית נכות/זקנה .
  

גופים מוסדיים  2011-9-10חוזר מס'  2011במסגרת שינויים ברגולציה ובמגמות בדין, פורסם בחודש דצמבר  )3
. החוזר קובע את  2012-9-16עמיתים בגופים המוסדיים" חוזר זה הוחלף בחוזר מס'  "טיוב נתוני זכויות

הפעולות שעל הגוף המוסדי לבצע ביחס לנתונים המפורטים בממשק האחזקות במסגרת חוזר מבנה אחיד 
להעברת מידע בשוק החיסכון הפנסיוני, ומחייב את הגוף המוסדי לטייב את נתוני ממשק האחזקות כך 

ים הנכללים בממשק האחזקות יהיו מלאים ורציפים ככל שקיימים נתונים כאמור לאורך תקופת שהנתונ
, כאשר לגבי 1997יש לטייב את הנתונים לפחות החל משנת  1997החיסכון. לגבי עמיתים שהצטרפו לפני שנת 

ות ומשיכות, אשר קופות גמל שאינן קופות ביטוח או קופות גמל משלמות לקצבה, יטוייבו נתוני הפקדות, העבר
ואילך. החוזר כולל הוראות מדורגות ליישום הוראותיו בתקופה  2005בינואר,  1בוצעו לכל הפחות החל מיום 

מטפלת באופן שוטף בטיוב זכויות העמיתים, בכל  המנהלת . החברה2016ביוני,  30 - 2012בדצמבר,  31שבין 
ת. החברה המנהלת השלימה את הכנת סקר מעת לע הקשור לניהול המוצרים, בהתאם לפערים המתגלים
איננה יכולה להעריך ולכמת בשלב זה  המנהלת החברה  הפערים הנדרש בהתאם לחוזר ומגבשת תכנית עבודה.

של הליכי הטיפול והטיוב האמורים והשלכותיהם גם ביחס לפעילותה בעבר. המלאים את היקפם ועלויותיהם 
בשלב זה,  ואולם בו הסתיים ניתוח הפעריםמקום  ,אם לצורךבהת מסוימות ביצעה הפרשות המנהלת החברה

בקשר עם תהליכי טיוב נתוני זכויות העמיתים נוספות באם נדרשות הפרשות  באופן מלא לא ניתן להעריך
 הנדרשים במסגרת החוזר.

 
ן: (להל מוקדמת הודעה ללא ניהול דמי העלאת בעניין עקרונית הכרעה הממונה פרסם, 2013 אוגוסט בחודש )4

 נתנו לא אשר גמל וקופות פנסיה קרנות של מנהלות לחברות הממונה מורה, ההכרעה במסגרת"ההכרעה"). 
 להשיב, התחיקתי בהסדר למתחייב בהתאם ניהול דמי להעלות הכוונה על הודעה עמיתיהן/ למבוטחיהן
 ביום וסיומה 2006, בינואר 1 ביום שתחילתה התקופה לגבי וזאת, ביתר שנגבו ניהול דמי/עמיתים למבוטחים

  .הכספיים בדוחותיה ביטוי לכך ונתנה ההכרעה השפעת את אמדההמנהלת  החברה. 2009, בדצמבר 31
  

יימת חשיפה כללית אשר לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה, הנובעת, בין היתר, ממורכבותם של השירותים ק )5
צופנת בחובה, בין היתר, פוטנציאל . מורכבות הסדרים אלו הקרן למבוטחיהחברה המנהלת ידי -הניתנים על

לטענות פרשנות ואחרות עקב פערי מידע בין הקרן לבין המבוטחים הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים מסחריים 
ורגולטורים. חשיפה זו מוגברת בתחומי החיסכון הפנסיוני בהם פועלת הקרן. בתחומים אלו המדובר בקרנות 

מתרחשים שינויים במדיניות, ברגולציה ובמגמות הדין, לרבות בפסיקת הפנסיה אשר נבחנות על פני שנים, בהן 
בתי המשפט. על כן, בתחומים אלו קבלת פרשנות חדשה לאמור במוצרים פנסיונים ארוכי טווח יש לעיתים 
חשיפה הגלומה בדרישות לפיצוי מבוטחים בגין פעילות העבר. לא ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו 

ואת החשיפה הנובעת מטענות אלו ואחרות בקשר עם פעילות בתחום החיסכון הפנסיוני המועלות,  בתחום זה
  בין היתר, באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות. 

  
  
נוסף, קיימת חשיפה כללית הנובעת מכך שכנגד החברה המנהלת מוגשות מעת לעת תלונות, לרבות תלונות ב

ון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביחס לזכויות מבוטחים על פי תקנוני קרנות הפנסיה ו/או לממונה על שוק הה
ידי אגפי תלונות הציבור בחברה המנהלת. הכרעות הממונה -הדין. תלונות אלה מטופלות באופן שוטף על

ת רוחביות בתלונות אלו, אם וככל שניתנה בהן הכרעה, ניתנות לעיתים, ובשנים האחרונות אף יותר, כהכרעו
  ביחס לקבוצת מבוטחים, מבלי לגרוע מהסיכון שהמבוטח יבחר להעלות טענותיו גם במסגרת תובענה ייצוגית.

 
, קרנות הפנסיה וקופות הגמל בניהולה יש המנהלת למידע נוסף בנושא התחייבויות תלויות שהוגשו נגד החברה )6

 לדוחות הכספיים של החברה המנהלת. 23לעיין בבאור 
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  התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך) - 17באור 

  
  

  התקשרויות .ב

  .מליוני ש"ח 3.3-דרישה, בסך כלפי הקרן התחייבה להעמיד אשראי, 
  
  

  אירועים לאחר תאריך המאזן - 18באור 

רעון לייצר גי עלולצמוד המדד. המשך הירידה  הריבית ה בעקוםירידה נמשכהלאחר תאריך הדוחות הכספיים 
מבעבר בגין פורשים חדשים (אשר ימומן ע"י כלל  לפנסיונרים וכן גירעון אקטוארי בשיעור גבוהאקטוארי נוסף 
  ה.9לענין זה ראה גם ביאור מבוטחי הקרן). 
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 הצהרת האקטואר
 

 

"מגדל מקפת לערוך דין וחשבון אקטוארי של קרן הפנסיה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ נתבקשתי על ידי אני אלן דובין 

 .21/13/3112 ום" )להלן הקרן(  לימשלימה

 

אני מצהיר שאין לי כל יחסי גומלין עם הקרן, עם צדדים קשורים לקרן כהגדרתם בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( 

, ועם מי שיש להם זיקה לקרן. איני עובד באחד מאלה ואיני מחזיק באמצעי שליטה באחד מאלה.לאף אחד מקרובי,כהגדרת 1692 –התשכ"ד 

 רוב" בחוק ניירות ערך, אין יחסי גומלין כנ"ל."ק

 

 

 אני מצהיר ומאשר כי:

 

 הדו"ח האקטוארי המצורף בזאת נערך ונחתם על ידי. .1

  

 דין וחשבון האקטוארי נערך בהתאם לאלה:ה .3

 

 .1692הוראות תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"ד  .א

  

זה, מערכת ההנחות שבבסיס הדין וחשבון תואמת להוראות הממונה על שוק ההון  הוראות הממונה על שוק ההון, ובכלל .ב

 לעריכת מאזנים אקטואריים.

 

 תקנון הקרן. .ג

 

 והכל כתוקפם ביום המאזן.

  

2.   

 .בהערכה אקטוארית יש ביטוי הולם להטבות שמעניקה הקרן ע"י התקנון א. 

 .21/13/3112 –ונאי של הקרן ל הנכסים שנצברו, המצוינים בדוח, רשומים בהתאם למאזן החשב .ב

  

)ב(, וכן אלה המשמשים כבסיס לחישובים  -יתר הנתונים שבדין וחשבון, מעבר לאלה המפורטים בסעיפים קטנים )א( ו .ג

קרן במתכונת שנדרשה על ידי. כל בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו חברה המנהלת של הולהערכות שבדו"ח, הומצאו לי ע"י הנהלת ה

ספקת לעריכת הדו"ח, ולנתונים שנתקבלו נערכו בדיקות שהניחו את דעתי בדבר סבירות הנתונים וכי ניתן להסתמך עליהם בצורה מ

 בצורה המספקת לצורך עריכת הדו"ח.

 

הבדיקות שנעשו באשר לשלמות הנתונים מבוססים על בדיקת סבירותם של הנתונים, לרבות בדיקות הנערכות ע"י השוואתם  .ד

ליה מתייחס הדו"ח ולנתוני השנים קודמות. אשר על כן, בדיקות אלו לעיתים אינן יכולות לגלות אי דיוקים או השמטות לנתוני השנה א

דיוקים או השמטות אפשריות מסוג זה אשר אין אפשרות סבירה לגלותם היא של הנהלת  -עקביות או שיטתיות בנתונים. האחריות לאי 

  קרן בלבד.חברה המנהלת של הה

 

טב שיקול דעתי, החישובים וההערכה האקטוארית כפי שהם משתקפים בדין וחשבון המצורף בזאת מייצגים, בהתאם להנחות שפורטו לפי מי

, ותואמים את הוראות הדין הרלוונטיות ואת הוראות הממונה על 21/13/3112ליום את נכסיה ו בדין וחשבון, את היקף ההתחייבויות של הקרן

  שוק ההון.

                                                                                                                                   

 

 

 אלן דובין, אקטואר____________                                  3112מרץ 
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 כללי. 3
  

 
  

 תקנון הקרן 3.1
 

 .2/15מרץ גרסת הקרן פועלת כיום על פי תקנון שאושר ע"י משרד האוצר 
 
 

 הדו"ח האקטוארי 3.3
 

מגדל , המנוהלת ע"י " משלימהמקפת מגדל " לקרן הפנסיהמוגש בזה דין וחשבון אקטוארי  
 .בע"מ וקופות גמלמקפת קרנות פנסיה 

 חלקיו.זה במלואו, על כל  ין וחשבוןיש לקרוא ד
 קרןועל יסוד נתונים שהנהלת ה הקרןנערך על יסוד הדוחות הכספיים של  ין וחשבוןהד

 העמידה לרשותי.
במאזן האקטוארי נכללו התחייבויות . 31.12.2/14ליום אקטוארי דין וחשבון זה כולל מאזן 

בהתאם  ךנערהמאזן פנסיונרים, לתאריך המאזן. ו העמיתיםכלפי הצבורות של הקרן 
במשרד ביטוח וחיסכון  ,להנחות שעיקריהם נדרשו ע"י הממונה על שוק ההוןות ולהנחי

 האוצר.  
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  הפנסיהעיקרי תוכנית  .2
 

הפירוט להלן אינו מחליף את תקנון הקרן ואינו קובע את תנאי הקרן. עיקרי תוכנית הפנסיה 
 המפורטים להלן הינם למידע כללי בלבד. 

 
 :מסלולי ביטוח  2.1

  מסלול הבסיס (1)
שיעור פנסיית שאירים, /או בחירה אישית בשיעור פנסיית נכות ו -מסלול אישי (2)

 לפי טווח בחירה לכל גיל.
 כיסוי לשאירים .ללא  -זקנה ונכותמסלול  (3)
 כיסוי לנכות.ללא  -מסלול זקנה ושאירים (4)
 כיסויים לנכות ושאירים. לפנסיית זקנה בלבד, ללא -יסודמסלול  (5)
 .ללא כיסוי ליתר השאירים -נבחר להורהמסלול נכות וכיסוי  (6)
ליתר לנכות וללא כיסוי כיסוי ללא  -נבחר להורהזקנה וכיסוי  מסלול (7)

 השאירים.
 כיסוי לנכות ושאירים וכיסוי לבן מוגבל נבחר. –מסלול בן מוגבל נבחר ( 13)
 כיסויים מירביים לפנסית נכות ושאירים. – מסלול מוטה נכות ושאירים( 14)

 
רשאי המבוטח לבחור כי במקרה נכות יהא זכאי ( 7)-( ו5(, )4(, )2במסלולים )

 לזקיפת דמי גמולים למרות שאינו זכאי לפנסית נכות.
 

, למעט מסלול יסוד כל מצטרף או מבוטח יבחר במסגרת בחירת מסלול הפנסיה
 את גיל הפרישה:  (,5)

ל כברירת מחדל. כל מבוטח רשאי לבחור בגי – 64 -ולאישה  67 -גיל הפרישה לגבר
כל מבוטח  .67או  65 ,64, /6ונשים: בגיל  67או  65, /6גברים: בגיל פרישה שונה,  

רשאי בתקופת חברותו בקרן,  לשנות את מסלול הביטוח ואת גיל הפרישה 
 בהתאם לתקנות.

 
: הקרן מאפשרת למבוטח שאין לו אישה או ידועה בציבור ושאין לו מבוטח בודד

אחד ממסלולי הביטוח תוך ויתור על הכיסוי  , לבחור בכל 21ילדים מתחת לגיל 
 הביטוחי לשאריו.

בכך מגדיל המבוטח הבודד את החיסכון לפנסיית זקנה. כמו כן מבוטח שאין לו 
הבחירה  אישה אך יש לו ילדים, יכול לבחור בכיסוי שארים ליתומים בלבד.

חודש וניתן לחדשה לתקופות  24בויתור על הכיסוי לשארים , תקפה למשך 
 וספות. נ
  

 
 משכורת מבוטחת ומשכורת קובעת -דמי גמולים   2.3

 
 כי: לצורך התאמה מרבית של הכיסוי הביטוחי להכנסה, נקבעו משכורת מבוטחת

רכיב התגמולים. בכל מקרה שיעור החלוקה  לפי שיעורתחושב  מבוטחתהמשכורת ה
כל ב למבוטח עצמאי. 5%./2למבוטח שכיר או  14.5%ולא יעלה על  %/1יפחת מלא 

ברכיב התגמולים  11.5%על בסיס מסלולי הביטוח, נקבעו הכיסויים לנכות ושארים 
   לפיצויים. 6%-ו
 

 3ממוצע :  נקבעת לפי הגבוה מבין משכורת קובעת לפנסיית נכות ופנסיית שארים
יות אשר קדמו חודשים של המשכורות המבוטחות הריאל 12חודשים או ממוצע 

של הקטנת המשכורת בתקופה הנ"ל כתוצאה מהרעה  . במקרהלמועד האירוע המזכה
במצב הבריאותי , תחושב המשכורת הקובעת  לפי המשכורות המבוטחות הריאליות  

  .חודשים שקדמו  למועד ההקטנה 3-ב
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 פנסיית זקנה  2.2

 
 ./6החל מגיל מועד זכאות לפנסיית זקנה הינו  .א

 
 פנסיית הזקנה משולמת לכל חיי הפנסיונר. .ב

 
 

הזכאות הזקנה המחושב למועד  תזקנה, אם סכום פנסיי תפנסיי לא תשולם .ג
מהשכר הממוצע במשק החודשי המעודכן למועד  5%-כאמור לעיל אינו מגיע ל

העמית יהיה  הנ"למן המינימום  ,הזקנה האמור תהזכאות. פחת סכום פנסיי
על פי נוסחת ערכי פדיון לבין קבלת פנסיית  רשאי לבחור בין החזרת כספים

 פחותה מהמינימום בכפוף להשתתפות העמית בעלות תשלום הפנסיה זקנה
יגיע למינימום  או לדחות פרישתו עד שסכום הפנסיההנ"ל כפי שתקבע הקרן, 

 .הנ"ל
 

ובתנאי כי לא היה נכה במועד הבקשה או  מבוטח רשאי, טרם פרישתו .ד
לבקש להוון חלק מפנסית הזקנה המגיעה  בשנתיים שקדמו למועד הבקשה, 

מהקרן לתקופה שיבחר בתנאי שבמועד בקשת ההיוון סכום פנסית הזקנה לו 
לו זכאי המבוטח, בניכוי הפנסיה המהוונת, הינו לפחות סכום הקצבה המזערי 

. 5//2 –כהגדרתו בחוק הפיקוח על שרותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 
כום שסכום פנסיית הזקנה לה זכאי לפני ההיוון נמוך או שווה לסמבוטח 

הזקנה  תמסכום פנסיי 25%עד  יהא רשאי לבקש להווןהקצבה המזערי, 
היוון את הסכום שנים גם אם  5במועד ההיוון, לתקופה שלא תעלה על 

 המירבי המותר כאמור לעיל.
 

 לחודש שלאחר מועד הפרישה המבוקש. 1-במועד תשלום פנסיית זקנה הנו  .ה
 

למדד המחירים  צמוד במהלך שנה קלנדרית הינו פנסיית הזקנהתשלום  .ו
 לצרכן.

 
שולמו שדמי הגמולים  תשלומיהזקנה יובאו בחשבון כל  תלצורך חישוב פנסייז.      

מדמי גמולים אלה נוכו עלויות הסיכון בגין פנסיית בפועל עד מועד הפרישה. 
שאירים ונכות. שאר הסכום מצטרף ליתרה המצטברת בחשבון האישי של 

תשואת הקרן באפיק ההשקעה ולפי שעור  ומתעדכנים לפי שיעור העמית
. במועד פרישה תחושב פנסיית הזקנה על ידי חלוקת העודף/גרעון אקטוארי

 .מופיע בנספחי תקנון הקרןההיתרה המצטברת המשוערכת במקדם ההמרה 
 

 
 
 
 

 לשאירי פנסיונר פנסיה 2.2
 

יעו לפי המצב המשפחתי של העמית בפועל, בהג תחושבהפנסיה לשאירי פנסיונר 
בת הזוג של פנסיונר ולילדיו, תחושב לבן/ לגיל זכאות לקבל פנסיית זקנה. הפנסיה

 בהתאם לגילם ומינם ושנת לידתם בפועל. 
)לפי בחירה( מפנסיית  %//1לבין  %/3גובה פנסיית אלמנת פנסיונר הינו בין 

מוגבל, על פי  בפנסיה ליתום בשיעור שיבחר ו/או לבןניתן לבחור בנוסף  הזקנה.
 מפנסיית הזקנה. %/4בשיעור שלא יעלה על הגדרתו בתקנון הקרן, 
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 מפנסיית הזקנה. %//1בכל מקרה, סך כל הפנסיות לכל השאירים, לא יעלה על 
בתנאי כי לא היה נכה במועד  תשלומים מובטחים /24 עדניתן לבחור באופציה של 

. עמית 85 הגשת הבקשה ושגילו בכל שלב משלבי התקופה המינימלית לא יעלה על
אין לו אישה או ידועה בציבור על פי שהגיע לגיל זכאות לקבלת פנסיית זקנה ו

 רשאי לבחור בפנסיית זקנה ללא שאירי פנסיונר. תקנון הקרן,
 

 פנסיית נכות 2.3
 

נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכושרו לעבוד  25%לפחות שמבוטח  – נכה
עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, או בכל  בעבודתומכך אינו מסוגל לעבוד 

, הכל כפי שיקבע ימים רצופים /9 -למעלה מ של הכשרתו או נסיונו במשך תקופה
    ע"י רופא הקרן ו/או ועדה רפואית ו/או ועדה רפואית לערעורים.

בגין מקרים שהם  שנים 5בת  פנסיית נכות לא תשולם במהלך תקופת האכשרה
נכות הפנסיית   ם לפני תחילת תקופת האכשרה.תוצאה של ליקוי בריאותי קיי

אא"כ המבוטח  משולמת גם במקרים הנובעים מתאונות דרכים ושמירת הריון
 ויתר על זכויותיו.

מפגיעה בעבודה, מאירוע במקרה נכות מלאה כתוצאה  - רפנסיה ממקור אח
 %//1ישולם ההפרש בין  המזכה בהתאם לחוק הנכים או מפעולות איבה

 קובעת לבין הגמלה ממקור אחר, אך לא יותר מפנסיית הנכות.מהמשכורת ה
 פנסיית הנכות בשיעור הנכות. תוכפלבנכות חלקית 

במקרה נכות כתוצאה מפעולות מלחמה תשולם הפנסיה בניכוי הסכומים להם 
 זכאי על פי חוק.

 -, אך לא מעבר ל%/4 -נכה סיעודי זכאי להגדלת פנסיית הנכות ב-נכות סיעודית
שנים אך לא מעבר לגיל  /1המשכורת הקובעת. ההגדלה תחול למשך מ %//1

 הפרישה.
מבוטח שבחר באפשרות זו ושולמו לו מהקרן תשלומי  -פנסיית נכות גדלה
חודשים רצופים ממועד הנכות, תגדל פנסיית הנכות  36פנסיית נכות בגין 

-ה לשנה וזאת החל מהחודש 2%המשולמת לו וזקיפת דמי הגמולים בשיעור של 
 וכל עוד הוא זכאי לקבלת פנסיית נכות מהקרן. 37

מועד הזכאות לתשלום פנסיית נכות יהא ממועד הנכות  -קבלת פנסיית נכות
 שאושר על פי התקנות.

במקרה של דחיית תביעת נכות רשאי המבוטח לכנס ועדה רפואית -וועדה רפואית
לחילופין, רשאי המבוטח  רופא הקרן ורופא מטעם המבוטח. -רופאים 2ובה 

 לבקש כי הרופא מטעמו יבחר ע"י הקרן.
 %//1 -נכה עובד יכול להשתכר, יחד עם פנסיית הנכות עד ל -השתכרות נכה

  החודשים האחרונים לתשלום דמי גמולים. 12 -מממוצע משכורתו המבוטחת ב
 ממשכורתו הנ"ל תקוזז מחצית מהחלק העודף.  %//1במידה ועלתה הכנסתו על 
מהשכר  5% -המלאה לא יפחת מנכות הפנסיית סכום  -פנסיית נכות מינימאלית

, יהיה . במקרה בו הפנסיה נמוכה יותרהחודשי במועד הזכאות הממוצע במשק
הנכה זכאי להחזרת הכספים הרשומים על שמו בקרן או לבקש מהקרן כי הפנסיה 

בורה של האמורה, כל עוד הוא זכאי לה, תשמש להגדלת יתרת הזכאות הצ
 המבוטח בקרן בכפוף לכללי המס הרלוונטים.

 מבוטח לא פעיל אינו זכאי לפנסיית נכות.-מבוטח לא פעיל
דמי הגמולים  המבוטח מתשלום בכל מקרה של נכות ישוחרר-גמוליםדמי  זקיפת

. שחרור כאמור יחול גם במקרה של קיזוז פנסיית הנכות בשל קבלת גמלה לקרן
 שיעור השחרור יהיה כשיעור הנכות. ממקור אחר. בנכות חלקית

 
 פנסיה לשאירי עמיתים פעילים  2.3
 

במות מבוטח פעיל יהיו שאיריו זכאים לפנסיית שאירים למעט במקרים כגון: 
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ממועד  חודשים רצופים 12התאבדות לפני תום תשלום עבור פטירה כתוצאה של 
תוצאה  בגין מקרים שהם שנים 5בת  במהלך תקופת האכשרהפטירה  ההצטרפות,

 של ליקוי בריאותי קיים לפני תחילת תקופת האכשרה.
הפנסיה שעור הקרן תשלם בגין כל יתום, פנסיה בגובה מחצית  -פנסיה ליתומים

 לה זכאית האלמנה.
בכל מקרה לא יעלה צירוף שיעורי פנסיית השאירים לכל שאירי המבוטח ביחד על 

1//%. 
בן  -שלישית ם את חלקם.היתומי -שנית האלמנה תקבל את חלקה. -ראשית

לעיל  3.1( 8מוגבל נבחר במקרה והנפטר בחר במסלול הפנסיה כאמור בסעיף )
 ההורים את חלקם. -רביעית

זכאי לפנסיית  ,הורית ללא הורה מפרנס -או יתום במשפחה חד - יתום מאב ואם
ואין יתום  18שארים מוגדלת כמו אלמן/ה. אם כל השאירים הם יתומים מעל גיל 

ניתן להמיר את פנסיית השאירים בפדיון כל ואין אלמנה זכאית לפנסיה,  -למוגב
 .21את הפנסיה לתקופה הנותרת עד לגיל הצבורים או להוון הכספים 

בפטירת מבוטח לא פעיל תשולם לשאריו פנסיה לפי יתרת  - מבוטח לא פעיל
 הזכאות הצבורה.

 -מלאה לא יפחת מה השאיריםפנסיית סכום  -מינימום סכום פנסיית שאירים
. במקרה בו הפנסיה נמוכה החודשי במועד הזכאות מהשכר הממוצע במשק 5%

, יהיו השאירים זכאים להחזרת הכספים הרשומים על שמו של המבוטח יותר
 בקרן או שיוכלו לבחור בקבלת הפנסיה בכפוף לתשלום דמי ניהול.

 בסיסי רצף ,ם,אישי, מוטה זקנה ושאיריי במסלולים:  בסיס -תשלום לאלמנה
. %/5 -פנסיית השאירים לאלמנה תוגדל בשנה הראשונה ב - ומוטה נכות ושאירים

כמו כן במסלולים אלו מובטח תשלום פנסיית האלמנה במלואה לפחות לתקופה 
 חודש . /24של 

 לתקופה של 25%פנסיית שאירים לאלמנה ניתנת להיוון עד  -היוון פנסיה לאלמנה
סיה לאלמנה לאחר ההיוון עולה על שכר המינימום בתנאי כי הפנ שנים 5עד 

 החודשי במשק.
בנישואין או בלידת ילד ניתנת אפשרות להגדיל את פנסיית  - 31למבוטחים עד גיל 

בתנאי ובקשה בכתב נתקבלה בקרן  ללא  תקופת אכשרה חדשה 25% -השארים ב
 יום מנישואיו או מהולדת הילד. /9בתוך 

 
 

 
 ך פדיוןער –החזרת כספים   2.3

 
הכספים המוחזרים על ידי הקרן ישולמו לפי חישוב ערכי פדיון כפי שיהיה בתוקף 
בעת התשלום ובהתאם להסדר התחיקתי. הוחזרו כספים כאמור, לא תהיה 

 חייבת הקרן בתשלום פנסיה או סכומים כלשהם בגינם.
    

 ביטוח משנה  2.3
 למקרי %/9 של יסויכ הנותן" מכסה" מסוג משנה ביטוח חוזה הפנסיה לקרן
 המשולמים לזקנה יסוד במסלול שאינם הפעילים הקרן עמיתי של נכות או/ו מוות

 כל עבור בסיכון לסכום עד והוא אובליגטורי הוא הכיסוי. הקרן לתקנון בהתאם
החל . נכות למקרה ח"ש מיליון 7-וכ מוות למקרה ח"ש מיליון 4.5-כ של מבוטח

 הפעילים הקרן עמיתי מנכסי משולמת המשנה ביטוח פרמיות עלות, 2/12 שנתמ
 .לזקנה יסוד במסלול שאינם

 
 עודף / גירעון אקטוארי    2.9

 
תעודכן ( 5שלא חל עליו מסלול יסוד )יתרת הזכאות הצבורה של מבוטח פעיל 
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 (גרעון. שאר עודף )מתמותה ונכותאקטוארי הנובע  (גרעוןבהתאם לעודף )
ם ואחרים יעודכן ביתרת הזכאות הצבורה של אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיי

 המבוטחים ובפנסיה של הפנסיונרים.
 

אקטוארי הנובע  (גרעוןסיונרים תתעדכן גם בהתאם לעודף )הפנסיה לפנ
מתשואות ושיעורי ריבית להיוון במידה ועלתה היתרה בעתודה לפנסיונרים על 

 .IBNR1-,כולל עתודה למסך התחייבויות הקרן כלפי הפנסיונרים 1%
 

 
 
 
 
 

 
 החישוב עיקרי שיטת  .2

 
הקרן שימשו כבסיס העובדות הידועות במועד המאזן, לדוגמה מבנה האקטוארי של מאזן ה בושיחב

לעיל.  3י הקרן מפורטים בסעיף עמיתוההון הצבור. עיקרי הזכויות ל עמיתיםהזכויות, מספר ה
 .5פירוט הנתונים עליהם התבססנו בחישובינו מובא בסעיף 

 
נחות ששימשו לבסיס החישובים של המאזן האקטוארי נקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, הה

 להלן. 6. פירוט ההנחות נמצא בסעיף ביטוח וחיסכון במשרד האוצר
 

ערך הנכסים הקיימים במועד המאזן נקבע על ידי הנהלת הקרן לפי כללי חשבונאות המקובלים 
 ולפי הנחיות הממונה.

 
 .29.1.2/14מתאריך  2/14-3-1לפי חוזר פנסיה  שיטת החישוב הינה

 
 
 
 

 הדו"חהנתונים על בסיסם נערך  . 3
 

רן, ונתונים של הק חשבונאיםנתונים מתוך הדוחות הבש ושימנעשה ח "לצורך הכנת הדו
ואשר , רןע"י הנהלת הק הוכנו ונמסרו ליאשר העיקריים להלן פירוט הנתונים  .סטטיסטיים

 ם בדו"ח האקטוארי:עליהם מבוססים החישובי
 

מבוטחים לא פעילים.  14,973-מבוטחים פעילים ו 5,7/6. קבצי מחשב הכוללים נתונים על א
שאר לקרן בהתאם לתקנות.  דמי גמוליםמבוטח אשר משולמים בגינו בוטח פעיל מוגדר כמ

  המבוטחים אשר אינם פנסיונרים מוגדרים כמבוטחים לא פעילים.
  

 מקבלי קצבאות שאירים. 12–אות זקנה ו מקבלי קצב 353לגבי ם .  קבצי מחשב עם נתוניב
 

 
 
 
 

 
1
 IBNR-החישוב של העתודה בשנים קודמות לא כלל בתוכו את ה 
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 הפנסיה רןשל ק התחייבויותחישוב  הנחות  .3
 

  אקטואריריות ששימשו בסיס למאזן אקטואהנחות  3.1
 

זה נערך בהתבסס על מערכת הנחות וכללי חישוב כפי שקבע הממונה על שוק  דו"ח אקטוארי
 .2/13-3-1 -ו 2/14-3-1 , 4/9//2נים לרבות חוזרי פנסיה ו, בחוזרים שההון במשרד האוצר

 
 –)להלן  2/13-3-1דיווח האקטוארי פורטו בחוזר פנסיה מספר ההוראות הממונה בדבר 

כוללות הוראות בדבר הנחות אקטואריות וביניהן, לוחות תמותה  ןה"הנחות הבסיס"( ו
ת החיים, לוחות יציאה לנכות, לעמיתים ולפנסיונרים הנותנים ביטוי לעליה צפויה בתוחל

, הפרש שיעורי נישואין של המבוטח )או הפנסיונר( ובן/בת זוגולנכים,  והחלמה לוחות תמותה
 גילים בין זוגות נשואים, מספר וגילי הילדים. 

 
   :שיעור ריבית להיוון     (1א.

  

 ן:טבלה דלהללפי  (RFללא סיכון )( FOWARDS)שיעורי ריבית להיוון 
 

                                                

 שיעור ריבית   שנה               

     

2015 1.4183% 

2016 -1.6393% 

2017 0.3703% 

2018 0.2258% 

2019 0.5425% 

2020 0.8355% 

2021 1.1053% 

2022 1.3762% 

2023 1.6466% 

2024 1.9172% 

2025 2.0530% 

2026 2.0572% 

2027 2.0586% 

2028 2.0623% 

2029 2.0649% 

2030 2.0785% 

2031 2.0991% 

2032 2.1221% 

2033 2.1439% 

2034 2.1650% 

2035 2.1894% 

2036 2.2129% 

2037 2.2391% 

2038 2.2622% 

2039+ 2.2853% 
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החברה השתמשתי בשיעורי ריבית רבעוניים כפי שפרסמה שלהלן ( 3( לצורך ההיוון בסעיף א.2א.
 השיעורים המופיעים לעיל הינם שיעורים שנתיים.  חר המרה לשיעורי ריבית חודשיים(.המצטטת )לא

 
   

 ריבית )במונח שנתי( בגין דמי ניהול 5%./(  מכל השיעורים הורדנו 3א.
 
 
 
של הנחות  6פשל הנחות הבסיס, בהפחתה לפי לוח  1לפי לוח פ -לפני גיל פרישה   שיעור תמותה:ב. 

 של הנחות הבסיס. 6פשל הנחות הבסיס, בהפחתה לפי לוח  4לפי לוח פ –יס. לאחר גיל פרישה הבס
 
של  2לפי לוח פ -לאשה ולאחר מות המבוטח  55לגבר ולפני גיל  /6לפני גיל  :בן זוג שיעור תמותת . ג

 של הנחות הבסיס. 6פהנחות הבסיס, בהפחתה לפי לוח 
של הנחות הבסיס,  5פלפי לוח  -ות המבוטח או הפנסיונר לאשה ולאחר מ 55לגבר ומגיל  /6מגיל 

 של הנחות הבסיס. 6פבהפחתה לפי לוח 
של הנחות  6פשל הנחות הבסיס, בהפחתה לפי לוח  4לפי לוח פ -לאחר פרישת המבוטח ולפני מותו 

 הבסיס.
 

 גיל בני הזוג: בפועל כפי שדווח לקרן במועד הזכאות לפנסיה. ד.
 
 ים נולדו ביום האחרון של החודש.הנחנו שכל הפנסיונר .ה
 

 
  

 :   IBNR -חישוב עתודה ל  3.3
 7.9-לועלות סיכון נכות חודשים  5-לכסכום של עלות סיכון מוות  מחושבתהעתודה 
 חודשים. 

 
 
 

 21/13/3113-להשלמת מקדמי פרישה בגין סכומים שנרשמו נכון לחישוב עתודה  3.2    
 .1/1/1923למבוטחים שנולדו לפני 

 
צוין כי השינוי במקדמי הפרישה לא יחול ( 2/13-3-1)ובחוזר המחליף  7-3-6//2בחוזר פנסיה 

 . 7//31/12/2-( נכון ל/6על סכום שנרשם לזכות מבוטחים שהגיעו לגיל הפרישה המוקדמת )
החברה מצאה לנכון להכיר בהתחייבות הנוספת הנובעת משינוי המקדמים כלפי אותם 

לפי יחס מקדם חדש וישן ובהתבסס על הצבירה מכספים ששולמו  מבוטחים ומחשבת עתודה
בתוספת רווחים עתידיים ובהסתברות  1/1/1948ע"י מבוטחים שנולדו לפני  7//31/12/2עד 

לבחירת קצבה בגיל הפרישה.  העתודה הנוספת תפחת במשך השנים הבאות עם פרישת 
 המבוטחים לפנסיה.

 
נה על שוק ההון, ביטוח וחסכון הבהרה לחוזר פירסם המשנה לממו 9//17.5.2תאריך ב

כי השינוי במקדמי הפרישה כן יחול על מבוטח שהעביר כספים בין קרנות  7-3-6//2פנסיה 
 פנסיה לאחר המועד הקובע.
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 אקטוארי   .  מאזן3
 

מסך   97%./ -לש"ח , המהווים כמ 5.2 -כ הינו  31.12.2/14ליום האקטוארי  הגרעון
הינו עודף הנובע מתמותה ונכות של מבוטחים אשר יחולק  2%/./-וך זה כמתההתחייבויות. 

 למבוטחי הקרן הפעילים אשר לא חל לגביהם מסלול יסוד לזקנה.
 

גירעון אקטוארי נוסף כתוצאה מירידת שיעורי הריבית להיוון ההתחייבויות לפנסיונרים 
נוי בעתודה האקטוארית . שבגינם בניכוי  הפרשי תשואה שהושגה בפועל לעומת הצפויה והשי

 .7%/.4-של כגירעון בשיעור יעודכנו הפנסיות לפנסיונרים 
 
 

 
 שהינו חלק בלתי נפרד מדו"ח אקטוארי זה: מאזן אקטוארי של הקרן ראה נספח א'  

 
 

  

 התפתחות העודף האקטוארי וניתוח גורמי השפעה .3
 

 
צאה מפרישת מבוטחים לפנסיית מסך ההתחייבויות( נוצר כתו 95%./-מלש"ח )כ 5.1-גירעון של כ

זקנה. הגירעון נוצר בשל הפער בין התשואה )הגבוהה יותר( הגלומה במקדם ההמרה לפנסיה לפיו 
מחשבים את סכומי הפנסיה לבין הריבית חסרת הסיכון במשק )הנמוכה יותר( לפיה מהוונת 

 התחייבות הקרן כלפי הפנסיונרים.
 

.  הירידה גרמה לעליה בהתחייבות 87%./-בכ 2/14נת שיעורי הריבית ירדו באופן משמעותי בש
. בסיכומם 3.05% -לפנסיונרים.  מצד שני התשואה הניבה עודף לפנסיונרים בשיעור של כ 8.13%בכ

 לעיל. 7של האמורים לעיל ובניכוי עודף שנשמר בעתודה אקטוארית, הפנסיות יעודכנו כאמור בסעיף 
 

 ו"ח אקטוארי זה.שהינו חלק בלתי נפרד מד 'בראה נספח 
 הנתונים בנספח זה נקבעו על בסיס הערכה גולמית תוך שימוש בקירובים ואומדנים.

 
 

 הערות.  9
 

הנחות אלו נקבעו על ידי הממונה על שוק  .זה מבוסס על ההנחות שפורטו לעילדו"ח אקטוארי 
מהווה חוות דעת  ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר בהוראות ובחוזרים שונים. דו"ח זה אינו

 . לגבי התאמת ההנחות למציאות, או התאמתן לצורך חלוקת נכסי הקרן בין עמיתים ופנסיונרים
 

 
 םסטטיסטיריכוז נתונים  .11

 שהינו חלק בלתי נפרד מדו"ח אקטוארי זה. ג'ראה נספח        
 

 
 . תזרים מזומנים בגין פנסיונרים11

 רד מדו"ח אקטוארי זה.שהינו חלק בלתי נפ ד'ראה נספח       
 
 



'נספח א

מגדל מקפת משלימה

מאזן אקטוארי

באלפי ₪

31/12/2013 31/12/2014

נכסים נטו לפי מאזן הכספי                    536,010                  441,937

התחייבות

למבוטחים פעילים ומוקפאים                    463,778                  409,554

או נכות/למבוטחים פעילים עם כיסוי למקרי מוות ו                      10,666                      5,701

74                           33                             
עתודה למבוטחים פעילים ומוקפאים שנולדו לפני 

1/1/1948

לפנסיונרים חדשים

זיקנה                      62,155                    26,333

שאירים                            -                          -

נכות                            -                          -

9                             14                             IBNR

עתודה                          (636)                         263

כ"סה                      61,533                    26,605

כ התחייבות"סה                    536,010                  441,937



מגדל מקפת משלימה'נספח ב

:לעמיתי הקרן (גירעון)התנועה בעודף 

השינוי שנגרם במהלך תקופת הדיווח

שנגרם מהגורמים המפורטים  (הגירעון)העודף 

המצב בפועלהמצב הצפויבתקופת הדיווח

עודף 

המצב בפועלהמצב הצפוי(גירעון)

עודף 

(גירעון)

           39         -           39           96             96מבוטחים- מקרי מוות . א

       (311)         (10)         301         856      1,206           350פנסיית זקנה ושאירים- מקרי מוות . ב

         -         -         -         -נכים- מקרי מוות . ג

           90         -           90         125           125יציאה לנכות. ד

         -         -         -         -חזרה מנכות. ה

       (104)       (179)ביטוח משנה. ו

       (357)    (5,125)פרישות במהלך השנה. ז

             IBNR(5)           4שינויים בעתודת . ח

         -         -שינויי שיטות והנחות. ט

שינויים בתקנון הקרן. י

       (150)       (981)סך הגורמים האחרים. יא

הנובע מהגורמים המפורטים  (גירעון)כ עודף "סה

(790)      (5,214)   לעיל

:לפנסיונרים (גירעון)התנועה בעודף 

השינוי שנגרם במהלך תקופת הדיווח

שנגרם מהגורמים המפורטים  (הגירעון)העודף 

בתקופת הדיווח

שחולק לכלל  (הגירעון)החלק היחסי מתוך העודף 

           (48)         (584)עמיתי הקרן

         (209)      (4,874)שינויים בריבית ההיון

          939       2,124סטייה מהנחת התשואה

         (514)          896שינוי בעתודה האקטוארית

          167      (2,437)לפנסיונרים (גירעון)כ עודף "סה

(₪באלפי )גירעון האקטוארי במהלך השנה /התנועה בעודף

(גירעון)עודף (גירעון)עודף 

31.12.2013לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2014לתקופה שהסתיימה ביום 

31.12.2013לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2014לתקופה שהסתיימה ביום 



מגדל מקפת משלימה
(ח"במלש)גירעון /תנועה בעודף

20142013201220112010

%%%%%

כלל עמיתי הקרן

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%דמוגרפי בגין מקרי פטירת מבוטחים (גרעון)עודף 

דמוגרפי בגין תוחלת חיים של מקבלי (גרעון)עודף 
0.21%0.21%0.04%-0.07%-0.16%קצבאות

0.02%0.02%0.01%0.01%0.01%דמוגרפי בגין מקרי נכות (גרעון)עודף 

0.00%0.00%דמוגרפי בגין חזרה נכות (גרעון)עודף 

0.00%0.00%דמוגרפי בגין פטירת נכים (גרעון)עודף 

0.02%-0.03%-דמוגרפי בגין ביטוח משנה (גרעון)עודף 

0.02%-0.19%-0.11%-0.08%-0.95%-גרעון דמוגרפי בגין פרישות חדשות (גרעון)עודף 

IBNR0.00%0.00%דמוגרפי בגין שינויים ב  (גרעון)עודף 

0.00%0.00%דמוגרפי בגין שינויים בתקנון הקרן (גרעון)עודף 

0.00%0.00%0.05%גרעון דמוגרפי בגין שינויים בהנחות (גרעון)עודף 

0.45%0.16%-0.21%-0.03%-0.17%-גרעון דמוגרפי בגין גורמים אחרים (גרעון)עודף 

0.42%0.19%-0.48%-0.18%-0.97%-*דמוגרפי לעמיתי הקרן (גרעון)סך הכל עודף 

דמוגרפי לעמיתי הקרן  (גרעון)כ עודף "סה, מתוך זה* 
0.02%0.01%0.00%0.06%0.01%הפעילים שאינם במסלול יסוד לזקנה

חלוקה למבוטחים

דמוגרפי לחלוקה למבוטחים (גרעון)סך הכל עודף 
0.42%0.19%-0.48%-0.18%-0.97%-הפעילים שאינם במסלול יסוד לזקנה

0.48%0.18%-0.48%-0.19%-0.99%-דמוגרפי לחלוקה לשאר המבוטחים (גרעון)סך הכל עודף 

חלוקה לפנסיונרים

0.48%0.18%-0.48%-0.19%-0.99%-דמוגרפי כדלעיל (גרעון)סך הכל עודף 

3.05%3.72%6.38%0.05%9.14%בגין סטיה מהנחת התשואה (גרעון)עודף 

8.15%-3.34%-9.12%-0.81%-8.13%-בגין שינויים בשיעור ריבית ההיוון (גרעון)עודף 

2.00%0.00%2.00%0.00%-2.00%הנשמר בעתודה אקטוארית (גרעון)עודף 

1.84%0.42%-3.78%-4.07%0.64%-לחלוקה לפנסיונרים (גרעון)סך הכל עודף 



'נספח ג

פנסיונרים מוקפאים פעילים מין

194 זכר        3,686       9,319

171 נקבה        2,020       5,654

כ"סה        5,706     14,973                  365

וותק ממוצע גיל ממוצע מין

3.15 45.60 זכר

2.93 47.18 נקבה

3.07 46.16 כ"סה

שכר מבוטח ממוצע פעילים' מס מין

7,164       333 זכר

5,630       138 נקבה

6,715       471 כ"סה

קרן מגדל מקפת משלימה
נתונים סטטיסטיים

מספר העמיתים

גיל וותק ממוצעים של עמיתים פעילים

נתונים סטטיסטיים למבוטחים פעילים עם 

או נכות/כיסוי ביטוחי למקרי מוות ו



כ"סה 35+ 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 3-4 0-2

4,753 0 0 0 0 0 0 0 0 4,753 שכר

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 מספר 19עד 

4,753 4,753 יחס

42,891 0 0 0 0 0 0 0 0 42,891 שכר

8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 מספר 20-24

5,361 5,361 יחס

284,334 0 0 0 0 0 0 0 0 284,334 שכר

53 0 0 0 0 0 0 0 0 53 מספר 25-29

5,365 5,365 יחס

447,649 0 0 0 0 0 0 17,719 17,097 412,833 שכר

72 0 0 0 0 0 0 1 1 70 מספר 30-34

6,217 17,719 17,097 5,898 יחס

444,862 0 0 0 0 0 0 56,222 7,429 381,211 שכר

61 0 0 0 0 0 0 5 2 54 מספר 35-39

7,293 11,244 3,715 7,059 יחס

551,846 0 0 0 0 0 0 49,730 34,864 467,252 שכר

62 0 0 0 0 0 0 4 2 56 מספר 40-44

8,901 12,433 17,432 8,344 יחס

256,650 0 0 0 0 0 0 6,478 4,810 245,362 שכר

30 0 0 0 0 0 0 1 1 28 מספר 45-49

8,555 6,478 4,810 8,763 יחס

140,681 0 0 0 0 0 0 5,311 20,545 114,825 שכר

23 0 0 0 0 0 0 1 3 19 מספר 50-54

6,117 5,311 6,848 6,043 יחס

117,737 0 0 0 0 0 0 3,465 14,035 100,237 שכר

11 0 0 0 0 0 0 1 1 9 מספר 55-59

10,703 3,465 14,035 11,137 יחס

76,113 0 0 0 0 0 0 11,503 0 64,610 שכר

11 0 0 0 0 0 0 2 0 9 מספר 60-64

6,919 5,752 7,179 יחס

18,178 0 0 0 0 0 0 0 0 18,178 שכר

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 מספר 65+

18,178 18,178 יחס

2,385,693 0 0 0 0 0 0 150,428 98,780 2,136,485 שכר

333 0 0 0 0 0 0 15 10 308 מספר כ"סה

7,164 10,029 9,878 6,937 יחס

קרן מגדל מקפת משלימה
נתונים סטטיסטיים

או נכות לפי גיל וותק/ התפלגות שכר העמיתים הפעילים עם כיסוי למקרי מוות ו

גברים
וותק



כ"סה 35+ 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 3-4 0-2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שכר

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מספר 19עד 

יחס

12,485 0 0 0 0 0 0 0 0 12,485 שכר

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 מספר 20-24

3,121 3,121 יחס

114,316 0 0 0 0 0 0 0 0 114,316 שכר

19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 מספר 25-29

6,017 6,017 יחס

98,473 0 0 0 0 0 0 0 0 98,473 שכר

23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 מספר 30-34

4,281 4,281 יחס

124,150 0 0 0 0 0 0 7,102 8,984 108,064 שכר

23 0 0 0 0 0 0 1 2 20 מספר 35-39

5,398 7,102 4,492 5,403 יחס

139,149 0 0 0 0 0 0 21,109 41,914 76,125 שכר

23 0 0 0 0 0 0 3 5 15 מספר 40-44

6,050 7,036 8,383 5,075 יחס

123,546 0 0 0 0 0 0 32,542 3,948 87,056 שכר

17 0 0 0 0 0 0 3 1 13 מספר 45-49

7,267 10,847 3,948 6,697 יחס

81,900 0 0 0 0 0 0 38,936 18,520 24,444 שכר

10 0 0 0 0 0 0 4 1 5 מספר 50-54

8,190 9,734 18,520 4,889 יחס

72,315 0 0 0 0 0 0 29,964 0 42,351 שכר

14 0 0 0 0 0 0 3 0 11 מספר 55-59

5,165 9,988 3,850 יחס

10,108 0 0 0 0 0 0 0 0 10,108 שכר

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 מספר 60-64

2,527 2,527 יחס

543 0 0 0 0 0 0 0 0 543 שכר

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 מספר 65+

543 543 יחס

776,986 0 0 0 0 0 0 129,653 73,366 573,966 שכר

138 0 0 0 0 0 0 14 9 115 מספר כ"סה

5,630 9,261 8,152 4,991 יחס

וותק

קרן מגדל מקפת משלימה
נתונים סטטיסטיים

או נכות לפי גיל וותק/ התפלגות העמיתים הפעילים עם כיסוי למקרי מוות ו

נשים



כ"סה 35+ 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 3-4 0-2

9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 צבירה

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 מספר 19עד 

9 9 יחס

125 0 0 0 0 0 0 0 0 125 צבירה

20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 מספר 20-24

6 6 יחס

1,233 0 0 0 0 0 0 0 205 1,028 צבירה

122 0 0 0 0 0 0 0 5 117 מספר 25-29

10 41 9 יחס

5,965 0 0 0 0 0 7 1,186 1,333 3,438 צבירה

340 0 0 0 0 0 1 17 30 292 מספר 30-34

18 7 70 44 12 יחס

18,882 0 0 0 0 0 1,265 4,348 5,692 7,577 צבירה

668 0 0 0 0 0 6 66 130 466 מספר 35-39

28 211 66 44 16 יחס

40,283 0 0 0 0 0 6,680 16,435 9,035 8,132 צבירה

797 0 0 0 0 0 38 174 178 407 מספר 40-44

51 176 94 51 20 יחס

33,517 0 0 0 0 18 6,330 15,759 6,304 5,106 צבירה

564 0 0 0 0 1 64 148 109 242 מספר 45-49

59 18 99 106 58 21 יחס

30,501 0 0 0 0 0 12,065 12,199 2,958 3,279 צבירה

399 0 0 0 0 0 77 103 58 161 מספר 50-54

76 157 118 51 20 יחס

22,261 0 0 0 0 0 8,454 7,673 2,623 3,511 צבירה

311 0 0 0 0 0 77 65 40 129 מספר 55-59

72 110 118 66 27 יחס

18,801 0 0 0 0 0 6,722 6,160 1,668 4,251 צבירה

255 0 0 0 0 0 59 59 32 105 מספר 60-64

74 114 104 52 40 יחס

15,160 0 0 0 0 414 3,770 5,734 1,266 3,977 צבירה

209 0 0 0 0 2 38 37 29 103 מספר 65+

73 207 99 155 44 39 יחס

186,738 0 0 0 0 432 45,294 69,494 31,084 40,434 צבירה

3,686 0 0 0 0 3 360 669 611 2,043 מספר כ"סה

51 144 126 104 51 20 יחס

קרן מגדל מקפת משלימה

וותק

נתונים סטטיסטיים

(₪באלפי ) התפלגות צבירת העמיתים הפעילים לפי גיל וותק 

גברים



כ"סה 35+ 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 3-4 0-2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 צבירה

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מספר 19עד 

יחס

35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 צבירה

11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 מספר 20-24

3 3 יחס

530 0 0 0 0 0 0 0 53 478 צבירה

59 0 0 0 0 0 0 0 2 57 מספר 25-29

9 26 8 יחס

1,762 0 0 0 0 0 0 266 404 1,092 צבירה

148 0 0 0 0 0 0 10 16 122 מספר 30-34

12 27 25 9 יחס

7,382 0 0 0 0 0 248 2,513 2,200 2,421 צבירה

310 0 0 0 0 0 7 45 61 197 מספר 35-39

24 35 56 36 12 יחס

15,907 0 0 0 0 0 1,524 7,058 3,893 3,433 צבירה

407 0 0 0 0 0 18 85 87 217 מספר 40-44

39 85 83 45 16 יחס

14,533 0 0 0 0 0 2,243 7,039 2,577 2,674 צבירה

330 0 0 0 0 0 25 81 67 157 מספר 45-49

44 90 87 38 17 יחס

12,708 0 0 0 0 0 4,391 3,825 2,239 2,253 צבירה

253 0 0 0 0 0 34 55 53 111 מספר 50-54

50 129 70 42 20 יחס

11,939 0 0 0 0 0 3,133 5,070 1,944 1,792 צבירה

219 0 0 0 0 0 34 54 42 89 מספר 55-59

55 92 94 46 20 יחס

5,723 0 0 0 0 0 1,562 2,211 612 1,338 צבירה

117 0 0 0 0 0 16 27 18 56 מספר 60-64

49 98 82 34 24 יחס

8,216 0 0 0 0 0 1,183 1,869 736 4,428 צבירה

166 0 0 0 0 0 9 12 24 121 מספר 65+

49 131 156 31 37 יחס

78,738 0 0 0 0 0 14,284 29,851 14,658 19,945 צבירה

2,020 0 0 0 0 0 143 369 370 1,138 מספר כ"סה

39 100 81 40 18 יחס

קרן מגדל מקפת משלימה

וותק

נתונים סטטיסטיים

(₪באלפי ) התפלגות צבירת העמיתים הפעילים לפי גיל וותק 

נשים



מספר עמיתים צבירה

0 0 19עד 

40 162 20-24

284 1,260 25-29

928 4,699 30-34

1,835 12,675 35-39

2,093 21,608 40-44

1,457 21,446 45-49

996 15,843 50-54

722 14,165 55-59

540 11,443 60-64

314 15,036 65-69

109 9,133 70+

9,319 127,471 כ"סה

מספר עמיתים צבירה

0 0 19עד 

48 209 20-24

296 1,003 25-29

731 2,906 30-34

1,088 6,356 35-39

1,088 9,696 40-44

814 9,698 45-49

576 6,842 50-54

461 6,659 55-59

331 7,896 60-64

151 11,508 65-69

71 18,755 70+

5,654 81,529 כ"סה

נשים

קרן מגדל מקפת משלימה
נתונים סטטיסטיים

(₪באלפי )התפלגות צבירת עמיתים מוקפאים לפי גיל 

גברים



כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19עד 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20-24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25-29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30-34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35-39

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40-44

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45-49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50-54

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 55-59

454 5 0 0 0 0 0 0 454 5 60-64

13,139 47 0 0 0 0 0 0 13,139 47 65-69

25,253 50 0 0 0 0 2,699 1 22,554 49 70-74

83,103 46 0 0 0 0 350 1 82,753 45 75-79

89,840 38 0 0 0 0 497 2 89,343 36 80-84

20,977 6 0 0 0 0 0 0 20,977 6 85-89

4,470 1 0 0 0 0 0 0 4,470 1 90-94

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95+

237,236 194 0 0 0 0 3,546 4 233,690 190 כ"סה

קרן מגדל מקפת משלימה

נתונים סטטיסטיים

 התפלגות מקבלי הקצבאות לפי גיל וסוג פנסיה

גברים
כ"סה יתומים נכות שאירים זיקנה



כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

כ סכום "סה

פנסיה

מספר 

מקבלי 

קצבאות

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19עד 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20-24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25-29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30-34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35-39

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40-44

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45-49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50-54

9 1 0 0 0 0 0 0 9 1 55-59

1,553 10 0 0 0 0 0 0 1,553 10 60-64

14,069 51 0 0 0 0 374 2 13,695 49 65-69

13,447 31 0 0 0 0 667 3 12,780 28 70-74

60,878 32 0 0 0 0 261 1 60,617 31 75-79

79,729 31 0 0 0 0 223 1 79,506 30 80-84

44,998 14 0 0 0 0 326 1 44,672 13 85-89

969 1 0 0 0 0 0 0 969 1 90-94

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95+

215,652 171 0 0 0 0 1,851 8 213,801 163 כ"סה

קרן מגדל מקפת משלימה

נתונים סטטיסטיים

 התפלגות מקבלי הקצבאות לפי גיל וסוג פנסיה

נשים
כ"סה יתומים נכות שאירים זיקנה



'נספח ד

שנה 

קלנדרית

תשלומי 

פנסיה 

במשך השנה

 על תשלומי 

פנסיה 

סכום )

'ערד'ח " אג(שלילי

על  

השקעות  

כ"סהאחרות

הנחת 

התשואה על 

השקעות 

חופשיות

  שיעור 

תשואת 

הנכסים 

הצפויה בכל 

'ערד'ח "  אגשנה

 השקעות  

כ"סהאחרות

2014              -    62,154.67 62,154.67  

20155,137.60-21.52    -         586.10   564.59      0.91%0.91%              -    57,581.66 57,581.66  

20164,954.7748.34     -         1,237.49--1,189.15  -2.13%-2.13%              -    51,437.75 51,437.75  

20174,759.512.82       -         64.12-     -61.30       -0.13%-0.13%              -    46,616.93 46,616.93  

20184,552.005.69       -         128.25-   -122.56     -0.27%-0.27%              -    41,942.37 41,942.37  

20194,332.77-0.84      -         16.67     15.83        0.04%0.04%              -    37,625.44 37,625.44  

20204,103.08-6.28      -         124.67   118.39      0.33%0.33%              -    33,640.75 33,640.75  

20213,863.65-10.67    -         201.70   191.04      0.60%0.60%              -    29,968.14 29,968.14  

20223,616.58-14.45    -         260.35   245.90      0.87%0.87%              -    26,597.46 26,597.46  

20233,363.78-17.59    -         302.54   284.95      1.14%1.14%              -    23,518.63 23,518.63  

20243,107.13-20.08    -         330.75   310.66      1.41%1.41%              -    20,722.16 20,722.16  

20252,849.55-20.18    -         319.94   299.75      1.55%1.55%              -    18,172.36 18,172.36  

20262,594.03-18.42    -         281.30   262.88      1.55%1.55%              -    15,841.21 15,841.21  

20272,341.88-16.65    -         245.40   228.75      1.55%1.55%              -    13,728.08 13,728.08  

20282,098.94-14.95    -         213.14   198.18      1.55%1.55%              -    11,827.32 11,827.32  

20291,866.51-13.32    -         183.90   170.58      1.56%1.56%              -    10,131.39 10,131.39  

20301,647.30-11.86    -         158.86   147.00      1.57%1.57%              -      8,631.10 8,631.10   

20311,445.32-10.54    -         137.09   126.55      1.59%1.59%              -      7,312.32 7,312.32   

20321,259.85-9.32      -         117.79   108.47      1.61%1.61%              -      6,160.94 6,160.94   

20331,091.89-8.19      -         100.57   92.38        1.64%1.64%              -      5,161.44 5,161.44   

2034941.10   -7.15      -         85.32     78.18        1.66%1.66%              -      4,298.52 4,298.52   

2035806.75   -6.22      -         72.08     65.87        1.68%1.68%              -      3,557.64 3,557.64   

2036688.22   -5.38      -         60.49     55.11        1.70%1.70%              -      2,924.54 2,924.54   

2037583.98   -4.63      -         50.47     45.84        1.73%1.73%              -      2,386.40 2,386.40   

2038492.53   -3.96      -         41.72     37.76        1.75%1.75%              -      1,931.63 1,931.63   

2039412.55   -3.36      -         34.20     30.84        1.78%1.78%              -      1,549.92 1,549.92   

2040342.80   -2.81      -         27.63     24.82        1.79%1.79%              -      1,231.94 1,231.94   

2041282.18   -2.31      -         21.95     19.64        1.79%1.79%              -         969.39 969.39      

  הון צבור המשמש לכיסוי התחייבויות הכנסות מריבית במשך השנה

פנסיונרים



'נספח ד

שנה 

קלנדרית

תשלומי 

פנסיה 

במשך השנה

 על תשלומי 

פנסיה 

סכום )

'ערד'ח " אג(שלילי

על  

השקעות  

כ"סהאחרות

הנחת 

התשואה על 

השקעות 

חופשיות

  שיעור 

תשואת 

הנכסים 

הצפויה בכל 

'ערד'ח "  אגשנה

 השקעות  

כ"סהאחרות

  הון צבור המשמש לכיסוי התחייבויות הכנסות מריבית במשך השנה

פנסיונרים

2042229.89   -1.88      -         17.27     15.38        1.79%1.79%              -         754.89 754.89      

2043185.26   -1.52      -         13.44     11.92        1.79%1.79%              -         581.56 581.56      

2044147.58   -1.21      -         10.35     9.14          1.79%1.79%              -         443.12 443.12      

2045116.19   -0.95      -         7.88       6.93          1.79%1.79%              -         333.86 333.86      

204690.39     -0.74      -         5.94       5.20          1.79%1.79%              -         248.67 248.67      

204769.52     -0.57      -         4.42       3.85          1.79%1.79%              -         183.00 183.00      

204852.83     -0.43      -         3.25       2.82          1.79%1.79%              -         132.99 132.99      

204939.52     -0.32      -         2.36       2.04          1.79%1.79%              -           95.51 95.51        

205029.33     -0.24      -         1.70       1.46          1.79%1.79%              -           67.64 67.64        

205121.50     -0.18      -         1.20       1.02          1.79%1.79%              -           47.16 47.16        

205215.10     -0.12      -         0.83       0.71          1.79%1.79%              -           32.78 32.78        

205310.61     -0.09      -         0.58       0.49          1.79%1.79%              -           22.66 22.66        

20547.53       -0.06      -         0.40       0.34          1.79%1.79%              -           15.47 15.47        

20555.23       -0.04      -         0.27       0.23          1.79%1.79%              -           10.47 10.47        

20563.64       -0.03      -         0.19       0.16          1.79%1.79%              -             6.98 6.98          

20572.46       -0.02      -         0.12       0.10          1.79%1.79%              -             4.63 4.63          

20581.65       -0.01      -         0.08       0.07          1.79%1.79%              -             3.05 3.05          

20591.08       -0.01      -         0.05       0.05          1.79%1.79%              -             2.01 2.01          

20600.72       -0.01      -         0.04       0.03          1.79%1.79%              -             1.32 1.32          

20610.49       -0.00      -         0.02       0.02          1.79%1.79%              -             0.85 0.85          

20620.33       -0.00      -         0.01       0.01          1.79%1.79%              -             0.53 0.53          

20630.22       -0.00      -         0.01       0.01          1.79%1.79%              -             0.32 0.32          

20640.14       -0.00      -         0.01       0.00          1.79%1.79%              -             0.19 0.19          

20650.09       -0.00      -         0.00       0.00          1.79%1.79%              -             0.10 0.10          

20660.05       -0.00      -         0.00       0.00          1.79%1.79%              -             0.05 0.05          

20670.02       -0.00      -         0.00       0.00          1.79%1.79%              -             0.03 0.03          

20680.01       -0.00      -         0.00       0.00          1.79%1.79%              -             0.01 0.01          

20690.01       -0.00      -         0.00       0.00          1.79%1.79%              -             0.01 0.01          



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

מגדל קרן השתלמות 
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  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  קרןמאפיינים כלליים של ה .1

 תיאור כללי .א

  .צמאיםשם הקרן: מגדל קרן השתלמות לשכירים וע

  ."החברה") -שם החברה המנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (להלן

  מסלולית. קרן השתלמותסוג הקרן: 

  512237744-00000000000579-0579-000קוד הקרן: 

  סוג העמיתים: שכירים ועצמאים.

  ר שלמה אליהו.מ - הצד השולט הסופי בחברה .בעלי המניות בחברה המנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ

  מספר המניות אחוז בזכויות ההצבעה
100%  2,034  

  1997בינואר  1 -רןמועד הקמת הק .ב

  .2015 בדצמבר 31עד ליום ים שנתן הממונה כמפורט לעיל הוא אישורהתוקף 

  ההשקעה מסלוליתאור  .ג

מסלול ביג , )מעוז כלליל מניות (לשעבר: מסלו 10%כללי עד , מסלול מסלולי השקעה: מסלול כללי אחד עשרהקרן מפעילה 
, מסלול שקלי קצרמסלול אג"ח ממשלתי, מסלול חו"ל,  , מסלול מנייתי,מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%לפחות  כללי

  . , מסלול כהלכהח"מסלול מט"ח, , מסלול אגמסלול צמוד מדד

עם דגשים  1964- קופות גמל) תשכ"ד הקרן כפופים כל המסלולים להסדר התחוקתי (כללים לאישור ולניהול תקנוןעל פי 
  בתחומי ההשקעות כדלקמן:

   )512237744-00000000000579-0579-000קוד המסלול: ( מסלול כללי  .1

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה 
  ו בתוקף באותה העת.הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי שיהי

  )000-9905-00000000000579-512237744קוד המסלול: ( )מסלול מעוז כללי(לשעבר:  מניות %10כללי עד מסלול       .2

הנסחרים בבורסה, , מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות 10%עד  במסלול זה יושקעו
נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר  , ויתרת1994- התשנ"ד משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק להשקעות

דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי  תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול
  .בתוקף מעת לעת  שתהיינה

   )000-1157-00000000057900-512237744קוד המסלול: ( מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) %30כללי לפחות מסלול ביג   .3

משותפות  להשקעות מנכסי המסלול במניות, הנסחרות בבורסה, כמשמעותה בחוק 30%במסלול זה יושקעו לפחות 
אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על  , ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה1994- בנאמנות, התשנ"ד

 .ת ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה בתוקף מעת לעתלהוראו פי שיקול דעתה הבלעדי, והכול בכפוף

  )512237744-00000000000579-0869-000קוד המסלול: ( מסלול מנייתי  .4

הנסחרים בבורסה, הניתנים להמרה למניות, ניירות ערך וב מנכסי המסלול במניות 75%במסלול זה יושקעו לפחות 
ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר , 1994- בחוק להשקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד הכמשמעות

כפי תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי 
 .עתל שתהיינה בתוקף מעת

  )512237744-00000000000579-0868-000קוד המסלול: ( מסלול חו''ל  .5

בהשקעות  ובמכשירים פיננסים במטבע חוץ וכןסלול בנכסים פיננסים מנכסי המ 75%במסלול זה יושקעו לפחות 
שונות בחו"ל ובכלל זה: יושקעו כספי המסלול במניות, ניירות ערך מכל סוג, פקדונות במט"ח מכל סוג, תעודות 

סים בנאמנות, הלוואות, מכשירים עתידיים ופיננ  המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, יחידות בקרן להשקעות משותפות
שתחליט  השקעה אחרת בחו"לכל קתי, מטבעות חוץ וכל נכס אחר או ו, קרנות השקעה כהגדרתן בהסדר התחמכל סוג

ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט , עליה החברה המנהלת, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
כפי בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי  עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל

  .עתשתהיינה בתוקף מעת ל

  )512237744-00000000000579-0865-000קוד המסלול: ( אג"ח ממשלתימסלול   .6

ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר באג"ח ממשלתי, מנכסי המסלול  75% יושקעו לפחות במסלול זה
י שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פ

  .שיהיו בתוקף באותה העת
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  (המשך) מאפיינים כלליים של קרן ההשתלמות .1

  (המשך) ההשקעה מסלוליתאור  ג.

  )512237744-00000000000579-0864-000קוד המסלול: ( מסלול שקלי קצר  .7

ים שקליים שמשך החיים הממוצע שלהם הנו עד שנה אחת מנכסי המסלול בנכס 75% יושקעו לפחות במסלול זה
, לרבות, פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ), ובאג"ח שקלי שטווח פדיונו אינו עולה על שנה אחת

ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה 
 .פוף להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו בתוקף באותה העתהבלעדי, והכל בכ

  )512237744-00000000000579-0866-000קוד המסלול: ( מסלול צמוד מדד  .8

מנכסי המסלול בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים הצמודים למדד המחירים  75%לפחות יושקעו  במסלול זה
ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר , סטיקהלצרכן, כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטי

תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי 
 .שיהיו בתוקף באותה העת

  ) 512237744-00000000000579-0199-000קוד המסלול: ( מסלול אג"ח  .9

ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר  ,באגרות חוב שונות המסלול מנכסי 75%לפחות יושקעו  במסלול זה
תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי כפי 

   שיהיו בתוקף באותה העת. 

  )512237744-00000000000579-0777-000קוד המסלול: ( מסלול מט"ח  .10

שונים ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה ם באפיקים מט"חימנכסי המסלול  75%לפחות יושקעו  זהבמסלול 
אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכול בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי 

  כפי שיהיו בתוקף באותה העת.

  )512237744-00000000000579-2048-000קוד המסלול: ( כהלכהמסלול   .11

כספי המסלול יושקעו לפי שיקול דעת הנהלת החברה ובסמכותה ואחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות ובהתאם 
להוראות ההסדר התחוקתי. החברה המנהלת תפעל בנאמנות כלפי עמיתי מסלול זה, ובלבד שההשקעות יבוצעו מבין 

  ר הלכתי:סוגי הנכסים הבאים בלבד ובכפוף לכך שקיבלו הכש

 אג"ח של מדינת ישראל ושל מדינות חו"ל. - 

 אג"ח, הלוואות ופקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסים אחרים. - 

 נגזרים (כגון: אופציות, חוזים עתידיים וכו'). - 

תעודות סל (ובמקרה של מעבר תעודות סל לקרנות סל/קרנות מחקות והסדרתן במסחר רציף, קרנות סל/קרנות  - 
 מחקות).

 ו"ל.ח  ETFקרנות - 

 נכסים אחרים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר. - 

  השאת התשואות במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות להכשר ההלכתי.
  

  : , מכירות או רכישותהנובעים ממיזוגיםשינויים מהותיים בשנת הדיווח הנובעים  .ד

אגב מיזוג זה  בניהול החברה המנהלת. התאשר הי קרן "מגדל קהל השתלמות" ה אל הקרןמוזג, 2014בינואר  1ביום 
מסלול כללי" שנוהל  -הפכה הקרן לקרן במבנה של קרן מסלולית. במסגרת המיזוג, מוזג מסלול "מגדל קהל השתלמות

  בקרן המתמזגת לתוך המסלול הכללי של הקרן.

 מיליוני 10,239- ך של כבסמסלולים)  11- (בהמתמזגת  רןכל זכויות העמיתים של הק מיזוג הועברו אל הקרןבמסגרת ה
  המתמזגת.  רןוכן הועברו אליה בהתאם כל הנכסים שהיו רשומים ומנוהלים במסגרת הק חש"

, 2005- לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 37הליך ביצוע המיזוג נעשה בהתאם להוראות סעיף 
  במשרד האוצר.ולאחר שנתקבל אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון 

הליך המיזוג בוצע באמצעות העברת נכסים ונעשה ללא כל פגיעה ו/או שינויי בזכויות כלל העמיתים. כמו כן, לא נוצרו 
  לחברה המנהלת רווחים או נכסים כתוצאה מהליך המיזוג.
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  (המשך) מאפיינים כלליים של קרן ההשתלמות.   1

  לקבל ומטרתן:  רןשיעורי ההפרשות המרביים שרשאית הק .ה

מהפקדות  3(הפקדות המעסיק יהיו עד פי  הפרשות חודשיות עובד מעביד, על פי היחס שבפקודת מס הכנסה - עמית שכיר
 7.5%. ההפרשה המקובלת היא עד )ממשכורת העובד 7.5%ובלבד שחלק המעביד לא יעלה על  העובד

המתעדכנת מעת לעת ת ההכנסה הקובעת (עובד). הפקדות המעסיק בגין שכר הגבוה מתקר 2.5%- (מעסיק) ו
 15,712היא  2014חייבות במס המנוכה משכרו של העובד בעת ההפקדה. ההכנסה הקובעת החודשית לשנת 

   ש"ח.

 208,800מהכנסתו הקובעת (עד  7%תקרת ההפרשות השנתיות המוכרות לצורכי מס של עמית עצמאי היא  -עמית עצמאי
  מהכנסתו הקובעת. 4.5%ניכוי בגין הפקדות בשיעור של עד ), מתוכו יותר לו 2014ש"ח בשנת 

   קרןשינוי במסמכי היסוד של ה .ו

שונה גם תקנון הקרן, להלן השינויים שנערכו  ד' להלן,1, המתואר בסעיף מיזוגהבמסגרת וכחלק בלתי נפרד מהליך  .1
  :בתקנון הקרן, ונכנסו לתוקף ביום המיזוג

 ות מסלולית.לתקנון של קרן השתלמ רןהתאמת תקנון הק )א(

מסלולי ההשקעה המתמחים אשר הועברו לקרן מ"מגדל קהל השתלמות" סעיפים לתקנון לעניין התווספו  )ב(
 הקולטת. רןבמסגרת הליך המיזוג כאמור, תוך התאמת שמות המסלולים לשם הק

 ) כמסלול ברירת מחדל. 579התווסף סעיף המגדיר את המסלול הכללי ( )ג(

ולנה על עמיתים חברי קיבוץ (מדובר בעמיתים חברי קיבוץ אשר הצטרפו התווספו הוראות מיוחדות אשר תח )ד(
, אשר נוהל כמסלול השקעה ב"מגדל קהל השתלמות" 2011בדצמבר,  31למסלול "מעוז קרן השתלמות" עד ליום 

בשל העובדה כי במסגרת המיזוג, מסלול מעוז כללי יעבור ל"מגדל השתלמות" כמסלול השקעה בתקנון "מגדל 
" תכללנה הגדרות והוראות המתאימות לעמיתים חברי קיבוץ כפי שהן מופיעות כיום בתקנון "מגדל השתלמות

 קהל השתלמות").

), כך שתתאפשר החרגה של החזקה במניות במקרים 199שונתה מדיניות ההשקעה ב"מסלול אג"ח" (מספר באוצר  .2
 של הסדרי חוב.

"מסלול ביג כללי  -כללי" (שנקרא החל מיום השינוי שונה שם המסלול ושונתה מדיניות ההשקעה ב"מסלול ביג .3
מסך נכסי  30%), כך שתוגבל ההשקעה במניות במסלול למינימום של 1157מניות") (מספר באוצר  30%לפחות 

 המסלול.

"מסלול כללי עד  -שונה שם המסלול ושונתה מדיניות ההשקעה ב"מסלול מעוז כללי", (שנקרא החל מיום השינוי .4
), כך שתוגבל ההשקעה במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות והנסחרים 599(מספר באוצר מניות")  10%

 מסך נכסי המסלול . 10%בבורסה, למקסימום 

  

  ניתוח זכויות העמיתים  .2

  יחס הנזילות. 2.1 

  שיעור הסכומים שהעמיתים בקרן רשאים למשוך ממנה מתוך כלל נכסי הקרן.
  

  בדצמבר 31ליום    

   2014  

   %  

  

  70.60    מסלול כללי
  84.97 מניות (לשעבר: מסלול מעוז כללי) 10%כללי עד מסלול 

  68.09    )ביג כללימניות (לשעבר: מסלול  30%ביג כללי לפחות מסלול 

  67.04   מסלול מנייתי
  66.58  מסלול חו"ל

  66.47    מסלול אג"ח ממשלתי
  73.09    מסלול שקלי קצר
  74.67    מסלול צמוד מדד

  87.69    מסלול אג"ח
  74.08    מסלול מט"ח

  30.23    מסלול כהלכה
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  (המשך) ניתוח זכויות העמיתים  .2

  משך חיים ממוצע בחסכון .  2.2

  .כלפי עמיתיה שחסכונותיהם טרם הבשילו  רןמשך החיים הממוצע של התחייבויות הק
  

  בדצמבר 31ליום    

   2014  

  שנים   

  

  2.26    ל כללימסלו
  2.21 מניות (לשעבר: מסלול מעוז כללי) 10%כללי עד מסלול 

  1.96    )ביג כללימניות (לשעבר: מסלול  30%ביג כללי לפחות מסלול 

  2.12   מסלול מנייתי
  2.96  מסלול חו"ל

  2.12    מסלול אג"ח ממשלתי
  1.34    מסלול שקלי קצר
  2.06    מסלול צמוד מדד

  2.09    מסלול אג"ח
  1.92    מסלול מט"ח

  3.49    מסלול כהלכה
      
      
      
  

  * שינוי במספר חשבונות העמיתים  .2.3

  לתחילת השנה  מספר העמיתים

  הצטרפו השנה
(לרבות כתוצאה 

  לסוף השנה  פרשו השנה  )רנותממיזוג ק
 

  269,940  13,618  198,857  84,701  שכירים
  84,348  3,363  74,520  13,191  עצמאיים

  354,288  16,981  273,377  97,892  סה"כ
          

  מתוכם חשבונות ביתרה
ש"ח ללא  500של עד  

  11,543      2,507  תנועה בשנה האחרונה
  

 ת.צרפימברמה הנתונים בסעיף זה מוצגים     *

 

 

  דמי ניהול  .3

  שיעור דמי הניהול. 3.1 

  סך כל המסלולים

  2014בדצמבר  31ליום   
  

  שיעור דמי הניהול
חשבונות מספר 

  סך הנכסים, נטו  עמיתיםה
  אלפי ש"ח    

  

0.00%-0.50% 45,875  2,623,148  
0.50%-1.00% 140,011  6,021,842  
1.00%-1.50% 80,407  3,025,991  
1.50%-2.00%  87,995  1,931,367  

  354,288  13,602,348  

  "ח. ש אלפי 26,896הינו , בנוסף לדמי הניהול קרןסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים ב
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור , ראה בלפירוט הרכב ההוצאות
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  (המשך) דמי ניהול  .3

  (המשך) שיעור דמי הניהול. 3.1 

  מסלול כללי

  2014בדצמבר  31ליום   
  

  שיעור דמי הניהול
חשבונות מספר 

  סך הנכסים, נטו  עמיתיםה
  אלפי ש"ח    

  

0.00%-0.50% 38,942  2,360,709  
0.50%-1.00% 122,824  4,994,623  
1.00%-1.50% 66,304  2,436,239  
1.50%-2.00%  74,644  1,655,764  

  302,714  11,447,335  

  ש"ח.  אלפי 24,290הינו הניהול , בנוסף לדמי מסלולסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים ב
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור כב ההוצאות, ראה בלפירוט הר

  

  (לשעבר: מסלול מעוז כללי) מניות 10%כללי עד לול מס

  2014בדצמבר  31ליום   
  

  שיעור דמי הניהול
חשבונות מספר 

  סך הנכסים, נטו  עמיתיםה
  אלפי ש"ח    

  

0.00%-0.50% 202  19,614  
0.50%-1.00% 1,837  119,881  
1.00%-1.50% 937  34,203  
1.50%-2.00%  890  25,322  

  3,866  199,020  

  ש"ח.  אלפי 215הינו , בנוסף לדמי הניהול מסלולהוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים בסך ה
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ב

  

  מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%כללי לפחות מסלול ביג 

  2014בדצמבר  31ליום   
  

  שיעור דמי הניהול
חשבונות מספר 

  ך הנכסים, נטוס  עמיתיםה
  אלפי ש"ח    

  

0.00%-0.50% 780  55,585  
0.50%-1.00% 4,629  319,046  
1.00%-1.50% 5,341  283,349  
1.50%-2.00%  2,349  81,307  

  13,099  739,287  

  ח. ש" אלפי 1,506הינו  הניהול, בנוסף לדמי מסלולסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים ב
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי.10אור ב לפירוט הרכב ההוצאות, ראה

  

  מסלול מנייתי

  2014בדצמבר  31ליום   
  

  שיעור דמי הניהול
חשבונות מספר 

  סך הנכסים, נטו  עמיתיםה
  אלפי ש"ח    

  

0.00%-0.50% 560  27,750  
0.50%-1.00% 1,055  41,798  
1.00%-1.50% 813  22,832  
1.50%-2.00%  1,564  24,029  

  3,992  116,409  

  ש"ח.  אלפי 281הינו הניהול , בנוסף לדמי מסלולסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים ב
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור הרכב ההוצאות, ראה ב לפירוט
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  (המשך) דמי ניהול  .3

  (המשך) שיעור דמי הניהול. 3.1 

  מסלול חו"ל

  2014בדצמבר  31ליום   
  

  שיעור דמי הניהול
 חשבונותמספר 

  סך הנכסים, נטו  עמיתיםה
  אלפי ש"ח    

  

0.00%-0.50% 69  2,181  
0.50%-1.00% 118  3,078  
1.00%-1.50% 64  971  
1.50%-2.00%  90  919  

  341  7,149  

  . ש"ח אלפי 22הינו , בנוסף לדמי הניהול מסלולסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים ב
  ישירות" בדוח הכספי."הוצאות  10אור הרכב ההוצאות, ראה ב לפירוט

  

  מסלול אג"ח ממשלתי

  2014בדצמבר  31ליום   
  

  שיעור דמי הניהול
חשבונות מספר 

  סך הנכסים, נטו  עמיתיםה
  אלפי ש"ח    

  

0.00%-0.50% 550  31,773  
0.50%-1.00% 4,106  267,009  
1.00%-1.50% 2,332  101,983  
1.50%-2.00%  953  31,617  

  7,941  432,382  

  ש"ח.  אלפי 179הינו הניהול , בנוסף לדמי מסלולת הישירות הנגבות מהעמיתים בסך ההוצאו
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור הרכב ההוצאות, ראה ב  לפירוט

  

  מסלול שקלי קצר

  2014בדצמבר  31ליום   
  

  שיעור דמי הניהול
חשבונות מספר 

  סך הנכסים, נטו  עמיתיםה
  אלפי ש"ח    

  

0.00%-0.50% 396  35,292  
0.50%-1.00% 2,262  119,113  
1.00%-1.50% 1,605  55,813  
1.50%-2.00%  1,885  41,754  

  6,148  251,972  

  ש"ח.  אלפי 12הינו הניהול , בנוסף לדמי מסלולסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים ב
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור בלפירוט הרכב ההוצאות, ראה 

  

  מדדמסלול צמוד 

  2014בדצמבר  31ליום   
  

  שיעור דמי הניהול
חשבונות מספר 

  סך הנכסים, נטו  עמיתיםה
  אלפי ש"ח    

  

0.00%-0.50% 110  5,805  
0.50%-1.00% 797  42,464  
1.00%-1.50% 508  20,837  
1.50%-2.00%  277  6,514  

  1,692  75,620  

  ש"ח.  אלפי 32הינו הניהול  , בנוסף לדמימסלולסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים ב
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור ראה ב לפירוט הרכב ההוצאות,
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  (המשך) דמי ניהול  .3

  (המשך) שיעור דמי הניהול. 3.1 

  מסלול אג"ח

  2014בדצמבר  31ליום   
  

  שיעור דמי הניהול
חשבונות מספר 

  סך הנכסים, נטו  עמיתיםה
  אלפי ש"ח    

  

0.00%-0.50% 4,103  79,610  
0.50%-1.00% 1,702  103,595  
1.00%-1.50% 1,914  61,197  
1.50%-2.00%  5,163  61,635  

  12,882  306,037  

  ש"ח.  אלפי 310הינו לדמי הניהול , בנוסף מסלולסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים ב
  הוצאות ישירות" בדוח הכספי." 10אור רוט הרכב ההוצאות, ראה בלפי

  

  ט"חמסלול מ

  2014בדצמבר  31ליום   
  

  שיעור דמי הניהול
חשבונות מספר 

  סך הנכסים, נטו  עמיתיםה
  אלפי ש"ח    

  

0.00%-0.50% 50  2,699  
0.50%-1.00% 53  1,491  
1.00%-1.50% 33  668  
1.50%-2.00%  44  678  

  180  5,536  

  ש"ח.  אלפי 11הינו , בנוסף לדמי הניהול מסלולסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים ב
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ב

  

  מסלול כהלכה

  2014בדצמבר  31ליום   
  

  שיעור דמי הניהול
חשבונות מספר 

  סך הנכסים, נטו  עמיתיםה
  אלפי ש"ח    

  

0.00%-0.50% 113  2,130  
0.50%-1.00% 628  9,744  
1.00%-1.50% 556  7,899  
1.50%-2.00%  136  1,828  

  1,433  21,601  

  ש"ח.  אלפי 38הינו , בנוסף לדמי הניהול מסלולסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים ב
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

 

  

 

  (המשך) דמי ניהול  .3

  מידע אודות חמשת המעסיקים הגדולים בקרן *  .3.2

  

  ימהלשנה שהסתי
  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ביום  

  2014  2014  
  

שיעור דמי ניהול מנכסים, ממוצע בפועל, עבור חמשת 
    0.35 המעסיקים הגדולים בקרן (באחוזים)

     

המעסיקים הגדולים  סך היקף נכסים מנוהל עבור חמשת
  2,085,168   (באלפי ש"ח) רןבק

 
    

ם הגדולים שיעור הנכסים המנוהל עבור חמשת המעסיקי
  15.33   מתוך סך הנכסים נטו בקרן (באחוזים)

 
    

עמיתים כולל של חמשת המעסיקים חשבונות מספר 
  23,855   רןהגדולים בק

  
    

שיעור חשבונות עמיתים כולל של חמשת המעסיקים 
  6.73    הגדולים מתוך סך העמיתים בקרן (באחוזים)

  .ים המנוהלים בסוף השנהחמשת המעסיקים הגדולים נמדדו לפי היקף הנכס* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

 

  

 

  ניתוח מדיניות ההשקעה  .4

   מסלול כללי .4.1

  מדיניות ההשקעה:א.  

הוגדלה החשיפה המנייתית במסלול, תוך הגדלת המשקל היחסי של מניות חו"ל לצורך שיפור הפיזור  2014בשנת 
לשוקי המניות היפנים והאירופאים. מדדי הייחוס הפנימי של סיכוני ההשקעה. ברכיב שוקי חו"ל, ניתן משקל יתר 

. גם בתוך תיק אגרות החוב, הוגדלה MSCI A/C Worldומדד  100לרכיב המנייתי בישראל ובשוקי חו"ל היו מדד ת"א 
החשיפה לנכסי חו"ל. החשיפה לאגרות חוב הממשלתיות הוקטנה אך מח"מ התיק הממשלתי הוארך במהלך 

  .השנה, הוגדלה חשיפת המט"ח של המסלול תוך שימת דגש על חשיפה לדולר ארה"בבמחצית השניה של  התקופה.

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה (הניתוח  הינם רןהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הקב. 
  :ל)(ד) לעי1שמוזגה אליה בתחילת השנה כאמור בסעיף  קרןביחד עם מסלול ה קרןלנתונים המאוחדים של ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,2013אלפי ש"ח בסוף שנת  11,048,552- כלעומת  אלפי ש"ח, 11,447,335- כ נוהי 2014בסוף  , נטומסלולהיקף נכסי ה
   .3.61%- של כ גידול

. האחזקה 24.25%- בכ קטןנטו, לעומת שנה קודמת,  המסלולשיעור האחזקה באגרות חוב ממשלתיות, מסך נכסי 
  .אלפי ש"ח 2,572,696- באפיק זה עומדת בסוף השנה על כ

 האחזקה באפיק. 16.94%- בכ גדלמסך נכסי המסלול נטו, לעומת שנה קודמת, שיעור האחזקה באג"ח קונצרני סחיר, 
אלפי ש"ח, כאשר באפיק זה מרבית ההשקעה הינה בתת האפיק צמוד המדד,  1,646,798- על כזה עומדת בסוף השנה 

  . 2013כמו בשנת 

ובאפיק  17.93%- בכ גדלמסך נכסי המסלול נטו, לעומת שנה קודמת,  שיעור ההשקעה באפיק המניות הסחירות
באפיק זה הינה בתעודות סל ובקרנות נאמנות בחו"ל והן (עיקר ההחזקה  0.59%- ההשקעות האחרות הסחירות קטן בכ

). האחזקה באפיקים אלה לסוף השנה עמדה 2014נטו בסוף מסלול בהתאמה, מסך נכסי ה 7.95%- כו 16.71%- מהוות כ
  אלפי ש"ח בהתאמה. 910,561- אלפי ש"ח וכ 1,913,115- על כ

- והוא עומד על כ 4.16%- גדל בכ ומת שנה קודמת,מסך נכסי המסלול נטו, לע שיעור ההשקעה בנכסי חוב לא סחירים
אלפי ש"ח). מרבית נכסי החוב באפיק נמצאים בתת האפיק צמוד המדד כמו  952,175- נטו (כ מסלולמסך נכסי ה 8.32%
  .2013בשנת 

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטומסלול שיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

 17.75 8.47 9.97  מזומנים

 8.86 11.11 12.09 מניות סחירות בישראל

 67.78 2.02 3.39 מניות סחירות בחו"ל

 -  -  0.04 למניות לא סחירות בישרא

 21.66 0.28 0.34  חו"למניות לא סחירות ב

)18.63( 2.20 1.79 תעודות סל בישראל  

)20.34( 20.98 16.71 תעודות סל בחו"ל  

 158.18 3.08 7.95  קרנות נאמנות סחירות בחו"ל

 67.63 1.46 2.46  קרנות השקעה

)24.25( 29.67 22.47 אג"ח ממשלתי סחיר  

 16.94 12.30 14.39 אג"ח קונצרני סחיר

)20.55( 4.01 3.19 אג"ח קונצרני לא סחיר  

 29.11 3.97 5.13 פקדונות והלוואות

  )82.66( 0.45 0.08 אחר

 100.00  100.00    
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  ניתוח מדיניות ההשקעה  .4

  (המשך) מסלול כללי .4.1

  למדדי ייחוס: מסלולג. השוואת תשואת ה

  
  אפיק השקעה

האפיק  עורשי
 מסלולמנכסי ה

  
  מדד ייחוס

 תשואת מדד
 הייחוס

 תשואה
 משוקללת

  %   % % 
 

  MSCIW -50% 35.80 מניות (סחיר ולא סחיר)

  100תל אביב  50%-
10.57 

)1(
 3.78 

         

"ח (כולל אגאג"ח ממשלתי 
 ממשלות זרות)

 6.58  אג"ח ממשלתי כללי - 100% 25.80
)2(

 1.70 

          

ר ולא סחיר סחיאג"ח קונצרני 
   (כולל בחו"ל וכולל הלוואות)

 3.76  אגח קונצרני כללי  - 80%  27.80
)3(

 

  

1.05  
  מדד - 20%

Barcap Global Aggregate Total  
         

 0.48    10.60  נכסים אחרים
)4(

  

 7.01   100.00 סה"כ

     

תשואת המסלול בפועל, 
 נומינלית ברוטו

   
4.50 

     

 )2.51(    הפרש

)1( 10.57%  =50.00% x  50.00%+  6.73%שעלה בשיעור  100מדד ת"א x  מדדMSCIW  בחישוב דולרי בתוספת השפעת
  .14.42%, שעלה בשיעור הדולר השינוי בשע"ח של השקל מול

)2( 6.58%  =100.00% x 6.58%"ח ממשלתי כללי שעלה בשיעור מדד אג.  

)3( 3.76%  =80.00% x 20.00%+  1.52%קונצרני כללי שעלה בשיעור  מדד אג"ח x  מדדBarcap Global Aggregate Total 
   12.73%בשיעור  עלהש

)4( 0.48%  =10.60% x 4.50%בשיעור  מסלולתשואת ה. 

התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל, מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים האחרים מסך    * 
  מהווה אומדן לתשואה בפועל של הנכסים האחרים. נכסי המסלול בתשואה של המסלול, ולפיכך אין היא

מול מט"ח, שמטרתן התאמת החשיפה   Forwardיצויין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עיסקאות
  .המסלול למט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של
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   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  מניות (לשעבר: מסלול מעוז כללי)  10%לול כללי עד מס .4.2

  א.  מדיניות ההשקעה:

. במהלך התקופה, הוגדלה החשיפה המנייתית תוך הגדלת המשקל התקנוניות יוהמסלול נוהל בהתאם להתחייבויות
סטו היחסי של מניות חו"ל לצורך שיפור הפיזור הפנימי של סיכוני ההשקעה. בתיק אגרות החוב הממשלתיות הו

  .החשיפות לאפיק שקלי והוארך המח"מ

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה (הניתוח  הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הב. 
  :(ד) לעיל)1בתחילת השנה כאמור בסעיף  קרןלנתוני המסלול אשר מוזג ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 גידול ,2013אלפי ש"ח בסוף שנת  189,554- כאלפי ש"ח, לעומת  199,020- הסתכם בכ 2014בסוף  מסלול נטוהיקף נכסי ה
  . 4.99%- של כ

והוא  0.44%- דל לעומת שנה קודמת בכשיעור האחזקה באפיק אגרות החוב הממשלתיות, מסך נכסי המסלול נטו, ג
  אלפי ש"ח בסוף השנה.  65,102- על כ עומד

 1.95%- בכ מסך נכסי המסלול נטו, גדל לעומת שנה קודמת חוב הקונצרניות הסחירותהאחזקה באפיק אגרות השיעור 
  אלפי ש"ח בסוף השנה.  48,790- על כ והוא עומד

 29.84%- כגידול של  מסך נכסי המסלול נטו 2.80%- עומד על כ 2014שיעור האחזקה באפיק המניות הסחירות לסוף 
  .בייחס לשנה קודמת

. 2.13%- בכמסך נכסי המסלול נטו, גדל לעומת שנה קודמת  ,ות האחרות הסחירותשיעור האחזקה באפיק ההשקע
  .אלפי ש"ח בסוף השנה 56,157- עומדת על כההשקעה 

אגרות חוב קונצרניות והלוואות לעמיתים ולאחרים, נשאר  ק נכסי החוב הלא סחירים, הכולליםשיעור האחזקה באפי
  מרבית הנכסים באפיק זה הינם צמודי מדד.  מסך נכסי המסלול נטו. 2.10%- כעל  2014כמעט ללא שינוי ועומד בסוף 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ינוישיעור הש  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

)15.95( 11.44 9.62  מזומנים  

 29.84 2.16 2.80 מניות סחירות בישראל

 -  -  0.09 מניות לא סחירות בישראל

)17.24( 11.31 9.36 תעודות סל בישראל  

)10.14( 16.31 14.66 תעודות סל בחו"ל  

 -  -  4.19  אמנות סחירות בחו"לקרנות נ

 0.44 32.57 32.71 אג"ח ממשלתי סחיר

 1.95 24.05 24.52 אג"ח קונצרני סחיר

)15.84( 0.93 0.79 אג"ח קונצרני לא סחיר  

 16.56 1.13 1.31 פקדונות והלוואות

)0.05( אחר  0.10  -  

 100.00  100.00    



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

 

  

 

   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  מניות (לשעבר: מסלול מעוז כללי) (המשך) 10%מסלול כללי עד  .4.2

  ג.  השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

  
  אפיק השקעה

האפיק  שיעור
 מסלולמנכסי ה

  
  מדד ייחוס

 ת מדדתשוא
 הייחוס

 תשואה
 משוקללת

  %   % % 
 

  MSCIW -50%  7.90 מניות (סחיר ולא סחיר)

  100תל אביב  50%-
10.57 

)1(
 0.84 

         

"ח (כולל אגאג"ח ממשלתי 
 ממשלות זרות)

 6.58  אג"ח ממשלתי כללי - 100% 31.90
)2(

 2.10 

          

סחיר ולא סחיר אג"ח קונצרני 
   (כולל בחו"ל וכולל הלוואות)

 3.76  אגח קונצרני כללי  - 80%  50.10
)3(

 

  

1.88  
  מדד - 20%

Barcap Global Aggregate Total  
         

 0.41    10.10  נכסים אחרים
)4(

  

 5.23   100.00 סה"כ
     

תשואת המסלול בפועל, 
 נומינלית ברוטו

   
4.06 

     

 )1.17(    הפרש

)1( 10.57%  =50.00% x  50.00%+  6.73%ור שעלה בשיע 100מדד ת"א x  מדדMSCIW  בחישוב דולרי בתוספת השפעת
  .14.42%, שעלה בשיעור הדולר השינוי בשע"ח של השקל מול

)2( 6.58%  =100.00% x  6.58%מדד אג"ח ממשלתי כללי שעלה בשיעור.  

)3( 3.76%  =80.00% x 20.00%+ 1.52%קונצרני כללי שעלה בשיעור  מדד אג"ח x  מדדBarcap Global Aggregate Total 
   12.73%בשיעור  עלהש

)4( 0.41%  =10.10% x 4.06%בשיעור  מסלולתשואת ה. 

התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל, מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים האחרים מסך    * 
  ים.נכסי המסלול בתשואה של המסלול, ולפיכך אין היא מהווה אומדן לתשואה בפועל של הנכסים האחר

מול מט"ח, שמטרתן התאמת החשיפה   Forwardיצויין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עיסקאות
  .המסלול למט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

 

  

 

   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  מסלול ביג כללי) מניות (לשעבר: 30%מסלול ביג כללי לפחות  .4.3

  א.  מדיניות ההשקעה:

הוגדלה החשיפה המנייתית במסלול באורח משמעותי, בחלוקה שווה בין מניות ישראל לחו"ל. ברכיב  2014בשנת 
שוקי חו"ל, ניתן משקל יתר לשוקי המניות היפנים והאירופאים. מדדי הייחוס לרכיב המנייתי בישראל ובשוקי חו"ל 

. באפיק אג"ח חברות, הוסטה חלק מהחשיפה בישראל לחו"ל. החשיפה MSCI A/C Worldומדד  100היו מדד ת"א 
במחצית  לאגרות החוב הממשלתיות הוקטנה במהלך השנה אך מח"מ התיק הממשלתי הוארך במהלך התקופה.

  .השניה של השנה, הוגדלה חשיפת המט"ח של המסלול תוך שימת דגש על חשיפה לדולר ארה"ב

קודמת, ני שנה מתייחס, ביחס לנתועל בסיס פרופורמה (הניתוח  הינם מסלולריים בהרכב נכסי ההשינויים העיקב. 
  :(ד) לעיל)1בתחילת השנה כאמור בסעיף  קרןלנתוני המסלול אשר מוזג ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 קיטון, 2013אלפי ש"ח בסוף שנת  772,077- כאלפי ש"ח, לעומת  739,287-כ היה 2014בסוף  טוהמסלול נהיקף נכסי 
    .4.25%- של כ

והוא עומד על  27.81%- שיעור האחזקה באגרות חוב ממשלתיות, מסך נכסי המסלול נטו, קטן לעומת שנה קודמת בכ
  ת האפיק הבלתי צמוד.. מרבית ההשקעה באפיק זה הינה בת2014מהנכסים לסוף שנת  21.53%-כ

. 8.94%- בכ לעומת שנה קודמת גדל, מסך נכסי המסלול נטו, האחזקה באגרות חוב קונצרניות סחירותשיעור 
   אלפי ש"ח בסוף השנה.  120,064-עומדת על כ ההשקעה באפיק זה

 19.18%- ות כוהן מהו 79.63%-בכ מסך נכסי המסלול נטו, גדל לעומת שנה קודמת ,שיעור האחזקה במניות סחירות
  מסך נכסי המסלול נטו בסוף השנה. 

. 6.86%- כב לעומת שנה קודמת גדלמסך נכסי המסלול נטו,  ,שיעור האחזקה באפיק ההשקעות האחרות הסחירות
  .2014מסך נכסי המסלול נטו לסוף  26.62%- מהוות כוהן מהוות את מרבית האפיק, תעודות הסל בחו"ל 

  מנכסי המסלול נטו. 2.53%- נכסי החוב שאינם סחירים אינו מהותי, ועומד על כשיעור האחזקה של המסלול באפיק 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  אחוזיםב  

)41.43( 9.67 5.66  מזומנים  

 68.37 9.37 15.77 מניות סחירות בישראל

 160.24 1.31 3.41 מניות סחירות בחו"ל

 -  0.00 -  מניות לא סחירות בישראל

)61.56( 3.52 1.35 תעודות סל בישראל  

)7.71( 28.85 26.62 תעודות סל בחו"ל  

 5,410.25 0.13 6.94  ות בחו"לקרנות נאמנות סחיר

)27.81( 29.82 21.53 אג"ח ממשלתי סחיר  

 8.94 14.91 16.24 אג"ח קונצרני סחיר

)2.46( 0.51 0.50 אג"ח קונצרני לא סחיר  

 33.50 1.52 2.03 פקדונות והלוואות

)0.05( אחר  0.39  -  

 100.00  100.00    



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

 

  

 

   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  (המשך) מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%מסלול ביג כללי לפחות  .4.3

  ג.  השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

  
  אפיק השקעה

האפיק  שיעור
 מסלולמנכסי ה

  
  ד ייחוסמד

 תשואת מדד
 הייחוס

 תשואה
 משוקללת

  %   % % 
 

  MSCIW -50% 41.20 מניות (סחיר ולא סחיר)

  100תל אביב  50%-
10.57 

)1(
 4.35 

         

"ח (כולל אגאג"ח ממשלתי 
 ממשלות זרות)

 6.58  אג"ח ממשלתי כללי - 100% 24.40
)2(

 1.61 

          

סחיר ולא סחיר אג"ח קונצרני 
   לל הלוואות)(כולל בחו"ל וכו

 1.52  אגח קונצרני כללי  - 100%  24.30
)3(

 

  

0.37  

         

 0.43    10.10  נכסים אחרים
)4(

  

 6.76   100.00 סה"כ
     

תשואת המסלול בפועל, 
 נומינלית ברוטו

   
4.29 

     

 )2.47(    הפרש

)1( 10.57%  =50.00% x  50.00%+  6.73%שעלה בשיעור  100מדד ת"א x  מדדMSCIW  בחישוב דולרי בתוספת השפעת
  .14.42%, שעלה בשיעור הדולר השינוי בשע"ח של השקל מול

)2( 6.58%  =100.00% x 6.58%"ח ממשלתי כללי שעלה בשיעור מדד אג.  

)3( 1.52%  =100.00% x 1.52%קונצרני כללי שעלה בשיעור  מדד אג"ח.  

)4( 0.43%  =10.10% x 4.29%בשיעור  מסלולתשואת ה. 

ללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל, מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים האחרים מסך התשואה המשוק   * 
  נכסי המסלול בתשואה של המסלול, ולפיכך אין היא מהווה אומדן לתשואה בפועל של הנכסים האחרים.

החשיפה מול מט"ח, שמטרתן התאמת   Forwardיצויין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עיסקאות
  המסלול למט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

 

  

 

   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  מסלול מנייתי .4.4

  א. מדיניות ההשקעה:

משקל החשיפה למניות חו"ל לעומת החשיפה למניות ישראל לא   .התקנוניות יוהמסלול נוהל בהתאם להתחייבויות
  .שונה באופן מהותי במהלך השנה

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה (הניתוח  הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הב. 
  :(ד) לעיל)1בתחילת השנה כאמור בסעיף  קרןלנתוני המסלול אשר מוזג ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

של  גידול, 2013י ש"ח בסוף שנת אלפ 108,852- כאלפי ש"ח, לעומת  116,409- כהיה  2014בסוף  מסלול, נטוהיקף נכסי ה
  .6.94%- כ

והן  18.57%- של כ , מסך נכסי המסלול נטו, חל גידול לעומת שנה קודמתבשיעור האחזקה באפיק המניות הסחירות
  באפיק הינה בתת האפיק בארץ. גידולמרבית הלפי ש"ח בסוף השנה. א 58,538- עומדות על סך כ

- של כ לעומת שנה קודמת קיטון, מסך נכסי המסלול נטו, חל באפיק ההשקעות האחרות הסחירותבשיעור האחזקה 
  מסך נכסי המסלול נטו. 36.56%-, כאשר מרבית הנכסים באפיק זה הינם תעודות סל בחו"ל המהוות כ7.69%

  פיק הלא סחיר במסלול זה אינן מהותיות.האחזקות בא

  ג.  השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

  מדד ייחוס  מדיניות ההשקעה בהתאם לתקנון
תשואת מדד 

 הייחוס

    % 
  

וניירות ערך הניתנים מניות במנכסי המסלול יושקעו  75%לפחות 
 להמרה למניות הנסחרים בבורסה

  100תל אביב  -45%

55%- MSCI World  
10.96 

)1(
 

     

 4.96  תשואת המסלול בפועל, נומינלית ברוטו
   

 )6.00(  הפרש

)1( 10.96% = 45.00% x  55.00%+  6.73%שעלה בשיעור  100מדד ת"א x  מדדMSCIW  בחישוב דולרי בתוספת
 .14.42%, שעלה בשיעור הדולר השפעת השינוי בשע"ח של השקל מול

מול מט"ח, שמטרתן התאמת החשיפה    Forwardנותנת ביטוי לעיסקאותיצויין כי תשואת מדדי הייחוס איננה  *
 המסלול. למט"ח במסלול, בהתאם למדיניות ההשקעה של

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31יום ל  

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

)32.84( 11.45 7.69  מזומנים  

 8.60 41.18 44.72 מניות סחירות בישראל

 352.66 1.23 5.56 מניות סחירות בחו"ל

)22.08( 0.04 0.03 מניות לא סחירות בישראל  

)100.00( 0.13 -   חו"למניות לא סחירות ב  

)100.00( 1.25 -  דות סל בישראלתעו  

)13.51( 42.27 36.56 תעודות סל בחו"ל  

 423.73 0.84 4.39  קרנות נאמנות סחירות בחו"ל

)9.71( 0.56 0.51  קרנות השקעה  

)27.70( 0.33 0.24 אג"ח קונצרני לא סחיר  

)53.91( 0.13 0.06 פקדונות והלוואות  

  )59.30( 0.59 0.24 אחר

 100.00  100.00    



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

 

  

 

   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  מסלול חו"ל .4.5

  א. מדיניות ההשקעה:

מניות ובאג"ח חברות במהלך התקופה הוגדל שיעור האחזקה ב .התקנוניות יוהמסלול נוהל בהתאם להתחייבויות
  .בחו"ל כנגד הקטנת יתרות המזומן במסלול

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה (הניתוח  הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הב. 
  :(ד) לעיל)1בתחילת השנה כאמור בסעיף  קרןלנתוני המסלול אשר מוזג ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- של כ גידול, 2013אלפי ש"ח בסוף שנת  5,795- כאלפי ש"ח, לעומת  7,149-כהיה  2014בסוף  מסלול נטוהיקף נכסי ה
23.36%.  

. 10.34%-בכ לעומת שנה קודמת גדל, מסך נכסי המסלול נטו, שיעור האחזקה באפיק השקעות אחרות סחירות
  מנכסי המסלול נטו.  87.66%- כ 2014האחזקות באפיק זה הינן בתעודות סל בחו"ל המהוות נכון לסוף מרבית 

 17.93%-בכ לעומת שנה קודמת טןקנטו,  , מסך נכסי המסלולשיעור האחזקה באפיק אג"ח ממשלתיות זרות סחירות
  מנכסי המסלול נטו.  3.41%-על כ 2014ועומד נכון לסוף 

  השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:ג.  

  מדד ייחוס  מדיניות ההשקעה בהתאם לתקנון 
תשואת מדד 

 הייחוס

    % 
  

מנכסי המסלול יושקעו בנכסים פיננסים ומכשירים  75%לפחות 
, בכלל זה מניות, פיננסים במטבע חוץ, וכן בהשקעות שונות בחו"ל

נות זכות ני"ע מכל סוג, פקדונות במט"ח מכל סוג, תעודות המק
לרכוש ני"ע, יחידות בקרנות נאמנות, הלוואות, מכשירים עתידיים 

ופיננסים מכל סוג, קרנות השקעה, מטבעות חוץ וכל נכס אחר או 
 כל השקעה אחרת בחו"ל.

  אג"ח צמודות מט"ח -70%

30%- MSCI World  
12.78 

)1(
 

   

 10.53  תשואת המסלול בפועל, נומינלית ברוטו
   

 )2.25(  הפרש

)1( 12.78%  =70.00% x 30.00%+  12.07%בשיעור  עלהמדד אג"ח צמודות מט"ח ש x   מדדMSCI World 
 .14.42%, שעלה בשיעור הדולר בחישוב דולרי בתוספת השפעת השינוי בשע"ח של השקל מול

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולה שיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

)33.32( 15.86 10.58  מזומנים  

 -  -  0.36 תעודות סל בישראל

 9.89 79.78 87.66 תעודות סל בחו"ל

)17.93( 4.16 3.41 אג"ח ממשלתי סחיר  

)32.45( 0.10 0.07 אג"ח קונצרני סחיר  

)2.08( אחר  0.10  -  

 100.00  100.00    



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

 

  

 

   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  מסלול אג"ח ממשלתי  .4.6

  א. מדיניות ההשקעה:

. במהלך התקופה, הוגדלה החשיפה לרכיב השקלי על חשבון הרכיב התקנוניות יונוהל בהתאם להתחייבויות המסלול
  .הצמוד

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה (הניתוח  הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הב. 
  :לעיל)(ד) 1בתחילת השנה כאמור בסעיף  קרןאשר מוזג ל המסלול לנתוני

  

  

  

  

  

  

  

  

  

קיטון , 2013אלפי ש"ח בסוף שנת  461,917- כאלפי ש"ח, לעומת  432,382-כהיה  2014בסוף  מסלול נטוקף נכסי ההי
  .6.39%- של כ

- , תת האפיק השקלי מהווה כ2014מנכסי המסלול נטו. נכון לסוף  96.10%-אפיק האג"ח הממשלתי הסחיר מהווה כ
- כו 59.53%- כ(שנה קודמת  יק האג"ח הממשלתי הסחיר.מסך אפ 34.59%- ותת האפיק הצמוד מדד מהווה כ 65.41%
  בהתאמה) 40.47%

  ג.  השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

  מדד ייחוס  מדיניות ההשקעה בהתאם לתקנון
תשואת מדד 

 הייחוס

    % 
  

 6.58  אג"ח ממשלתי כללי - 100% יאג"ח ממשלתמנכסי המסלול יושקעו ב 75%לפחות 
)1(

 
    

  3.73  ועל, נומינלית ברוטותשואת המסלול בפ
   

 )2.85(  הפרש

)1(  6.58% =100.00% x   6.58%מדד אג"ח ממשלתי כללי שעלה בשיעור.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

)30.45( 5.71 3.98  מזומנים  

 1.84 94.37 96.10 אג"ח ממשלתי סחיר

)0.08( אחר  )0.08(   -  

 100.00  100.00    



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

 

  

 

   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  מסלול שקלי קצר .4.7

  א. מדיניות ההשקעה:

  .התקנוניות יוהמסלול נוהל בהתאם להתחייבויות

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה (הניתוח  הינם מסלולבהרכב נכסי ה השינויים העיקרייםב. 
  :(ד) לעיל)1בתחילת השנה כאמור בסעיף  קרןלנתוני המסלול אשר מוזג ל

  

  

  

  

  

  

  

  

 קיטון, 2013אלפי ש"ח בסוף שנת  282,235- כאלפי ש"ח, לעומת  251,972-כהיה  2014בסוף  מסלול נטוהיקף נכסי ה
  אלפי ש"ח. 35,431- יקר מהעברות, צבירה נטו מחוץ למסלול בסך של כ, הנובע בע10.72%- של כ

. 2014מנכסי המסלול לסוף שנת  96.73%- המהוות כ באגרות חוב ממשלתיות שקליות הן במסלול זההאחזקות עיקר 
  שאר ההשקעה היא במזומנים.

  ג.  השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

  סמדד ייחו  מדיניות ההשקעה בהתאם לתקנון
תשואת מדד 

 הייחוס

    % 
  

מנכסי המסלול יושקעו בנכסים שקליים שמשך החיים הממוצע  75%לפחות 
שלהם הנו עד שנה אחת, לרבות פקדונות שקליים, מק"מ, ואג"ח שקלי שטווח 

 פדיונו אינו עולה על שנה אחת

  מק"מ -80%
  0-2שחר  -20%

0.92
 )1(

 

    

 0.85  תשואת המסלול בפועל, נומינלית ברוטו
   

 )0.07(  הפרש

)1( 0.92% =80.00% x  20.00%+  0.83%מדד המק"מ שעלה בשיעור x  1.30%שעלה בשיעור  0-2מדד שחר.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  יםבאחוז  

)20.34( 4.20 3.35  מזומנים  

 0.89 95.88 96.73 אג"ח ממשלתי סחיר

)0.08( אחר  )0.08(   -  

 100.00  100.00    



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

 

  

 

   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  מסלול צמוד מדד .4.8

  א. מדיניות ההשקעה:

הגדלת רכיב צמוד המדד הממשלתי  תהית היהעיקר ההתקנוניות, כאשר המגמ יוהמסלול נוהל בהתאם להתחייבויות
  .על חשבון נזילות וכן הארכת מח"מ התיק הממשלתי

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה (הניתוח  הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הב. 
  :(ד) לעיל)1בתחילת השנה כאמור בסעיף  קרןלנתוני המסלול אשר מוזג ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

של  קיטון, 2013אלפי ש"ח בסוף שנת  81,063- כאלפי ש"ח, לעומת  75,620-כהיה  2014בסוף מסלול נטו היקף נכסי ה
  .6.71%-כ

לעומת שנה קודמת לא השתנה מהותית שיעור האחזקה באפיק אגרות החוב הממשלתיות, מסך נכסי המסלול נטו, 
   .מסך נכסי המסלול נטו 60.02%- כש"ח, המהווים אלפי  45,386-ועומד על סך כ

- בכ , מסך נכסי המסלול נטו, גדל לעומת שנה קודמתהחוב הקונצרניות הסחירות שיעור האחזקה באפיק אגרות
מסך נכסי המסלול לסוף השנה. מרבית האחזקה באפיק זה הינה בתת האפיק צמוד  24.14%-והן מהוות כ 36.39%

  המדד.

, 19.64%-כב קודמתלעומת שנה  קטן, מסך נכסי המסלול נטו, שיעור האחזקה באפיק ההשקעות האחרות הסחירות
מסך  11.52%-כאשר מרבית האחזקה באפיק זה היא בתעודות סל על נכסים צמודים למדד. תעודות סל אלו מהוות כ

  .2014נכסי המסלול נטו לסוף שנת 

  ג.  השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

  מדד ייחוס  מדיניות ההשקעה בהתאם לתקנון
תשואת מדד 

 הייחוס

    % 

  

לול יושקעו בנכסים פיננסים ומכשירים מנכסי המס 75%לפחות 
 פיננסים הצמודים למדד  המחירים לצרכן

 3.41  צמודות כללי - 100%
)1(

 

     

 1.52  תשואת המסלול בפועל, נומינלית ברוטו
   

 )1.89(  הפרש
 

)1( 3.41%  =100.00% x  3.41כללי שעלה בשיעור צמודות מדד.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי השיעור ההחז

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

)54.87( 5.46 2.46  מזומנים  

 -  -  0.01 מניות סחירות בישראל

)16.13( 13.73 11.52 תעודות סל בישראל  

)38.18( 2.60 1.60  בארץקרנות נאמנות סחירות   

)0.39( 60.26 60.02  אג"ח ממשלתי סחיר  

 36.39 17.70 24.14  סחיראג"ח קונצרני 

)9.29( 0.24 0.22 אג"ח קונצרני לא סחיר  

)1.38( 0.09 0.09 פקדונות והלוואות  

)0.06( אחר  )0.08(  )19.16(  

 100.00  100.00    



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

 

  

 

   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  מסלול אג"ח .4.9

  א. מדיניות ההשקעה:

התקופה הוגדלה החשיפה הממשלתית בעיקר באמצעות . במהלך התקנוניות יוהמסלול נוהל בהתאם להתחייבויות
 על חשבון הגדלת אג"ח ממשלתי זר. במסגרת התיק הממשלתי, הוארך מח"מ והוגדל משקלו של הרכיב השקלי

  .כנגד זאת, הוקטנו יתרות הנזילות במסלול אג"ח חברות בחו"ל.הוגדלה החשיפה ל כמו כן, הצמוד.הרכיב 

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה (הניתוח  הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הב. 
  :(ד) לעיל)1בתחילת השנה כאמור בסעיף  קרןל לנתוני המסלול אשר מוזג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 קיטון, 2013אלפי ש"ח בסוף שנת  311,494- כאלפי ש"ח, לעומת  306,037-כהיה  2014בסוף מסלול נטו היקף נכסי ה
  .1.75%- של כ

 45.69%-שיעור האחזקה באפיק אגרות החוב הממשלתיות, מסך נכסי המסלול נטו, נשאר ללא שינוי, והן מהוות כ
  . 2014מסך נכסי המסלול נטו לסוף 

- בכ , מסך נכסי המסלול נטו, גדל לעומת שנה קודמתשיעור האחזקה באפיק אגרות החוב הקונצרניות הסחירות
  , מרבית האחזקה באפיק זה הינה בתת האפיק צמוד המדד.2.02%

 25.43%-בכ ודמתת שנה ק, מסך נכסי המסלול נטו, גדל לעומשיעור האחזקה באפיק ההשקעות האחרות הסחירות
אלפי ש"ח בסוף השנה. מרבית האחזקה באפיק זה הינה בתעודות סל על אג"ח בארץ  73,851- והן עומדות על כ

  .2014מסך נכסי המסלול נטו בסוף  13.57%- ובחו"ל. אפיק זה מהווה כ

. מרבית 10.14%- בכ , מסך נכסי המסלול נטו, קטן לעומת שנה קודמתשיעור האחזקה בנכסי החוב שאינם סחירים
  .  2013הנכסים באפיק זה הינם צמודי מדד כמו גם בשנת 

  ג.  השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

  מדד ייחוס  מדיניות ההשקעה בהתאם לתקנון
תשואת מדד 

 הייחוס

    % 
  

 4.72  אג"ח כללי - 100.00 מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב שונות 75%לפחות 
)1(

 
    

 

 3.20  לול בפועל, נומינלית ברוטותשואת המס
   

 )1.52(  הפרש

)1( 4.72%  =100.00% x   4.72%מדד אג"ח כללי שעלה בשיעור. 

מול מט"ח, שמטרתן התאמת החשיפה    Forwardיצויין כי תשואת מדדי הייחוס איננה נותנת ביטוי לעיסקאות *
  המסלול. למט"ח במסלול, בהתאם למדיניות ההשקעה של

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולה שיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

)41.93( 10.15 5.89  מזומנים  

 -  -  0.01 מניות סחירות בישראל

 125.87 0.08 0.18 מניות לא סחירות בישראל

)7.44( 6.55 6.06 תעודות סל בישראל  

)12.78( 8.61 7.51 תעודות סל בחו"ל  

)8.51( 3.04 2.78  בארץקרנות נאמנות סחירות   

 647.85 1.04 7.78  קרנות נאמנות סחירות בחו"ל

)0.55( 45.94 45.69  אג"ח ממשלתי סחיר  

 2.02 17.30 17.65  סחיראג"ח קונצרני 

)15.18( 6.04 5.12 אג"ח קונצרני לא סחיר  

 12.37 1.35 1.52 פקדונות והלוואות

)0.19( אחר  )0.10(  98.78  

 100.00  100.00    



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

 

  

 

  מדיניות ההשקעה (המשך) ניתוח  .4

  מסלול מט"ח .4.10

  א.  מדיניות ההשקעה:

  .התקנוניות יוהמסלול נוהל בהתאם להתחייבויות

דמת, מתייחס, ביחס לנתוני שנה קועל בסיס פרופורמה (הניתוח  הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הב. 
  :(ד) לעיל)1בתחילת השנה כאמור בסעיף  קרןתוני המסלול אשר מוזג ללנ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- של כ גידול, 2013אלפי ש"ח בסוף שנת  1,949- כאלפי ש"ח, לעומת  5,536-כהיה  2014בסוף מסלול, נטו היקף נכסי ה
  .אלפי ש"ח 3,254-הנובע בעיקר מהעברות, צבירה נטו אל המסלול בסך של כ, 184.04%

, והן 53.38%-לעומת שנה קודמת בכ קטןקה באפיק אגרות החוב הממשלתיות, מסך נכסי המסלול נטו, שיעור האחז
מסך נכסי המסלול נטו לסוף השנה. כל האחזקה באפיק זה הינה באג"ח ממשלת ישראל ובאג"ח  11.29%- מהוות כ

  ממשלות זרות בחו"ל.

. כל 22.12%-בכ לעומת שנה קודמת גדלנטו,  ל, מסך נכסי המסלושיעור האחזקה באפיק השקעות אחרות סחירות
  מסך נכסי המסלול נטו. 55.08%-האחזקות באפיק זה הינן בתעודות סל על אג"ח בחו"ל והן מהוות כ

  ג.  השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

  מדד ייחוס  מדיניות ההשקעה בהתאם לתקנון
תשואת מדד 

 הייחוס

    % 
  

  דולר -70% באפיקים מט"חים שוניםמנכסי המסלול יושקעו  75%לפחות 
  יורו -20%
  מטבעות אחרים -10%

8.75 
)1(

 

     

 8.75  תשואת המסלול בפועל, נומינלית ברוטו
   

 -   הפרש

)1(  8.75%  =70.00% x 20.00% + 12.07%- ב עלהשיעור השינוי בשער הדולר ש x  שיעור השינוי בשער היורו שירד

  .5.54%- ב שעלה טש"ליבשער השיעור השינוי  x 10.00%)+1.29%(- ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

 7.55 30.78 33.11  מזומנים

 22.12 45.10 55.08 תעודות סל בחו"ל

)53.38( 24.22 11.29  אג"ח ממשלתי סחיר  

 -  -  0.18 ותפקדונות והלווא

)0.10( 0.34 אחר   -  

 100.00  100.00    



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

 

  

 

  ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  מסלול כהלכה .4.11

  א.  מדיניות ההשקעה:

הוגדלה החשיפה המנייתית במסלול, תוך הגדלת המשקל היחסי של מניות חו"ל לצורך שיפור הפיזור  2014בשנת 
ה. ברכיב שוקי חו"ל, ניתן משקל יתר לשוקי המניות היפנים והאירופאים. מדדי הייחוס הפנימי של סיכוני ההשקע

. גם בתוך תיק אגרות החוב, MSCI A/C Worldומדד  100לרכיב המנייתי בישראל ובשוקי חו"ל היו מדד ת"א 
ארך במהלך הוגדלה החשיפה לנכסי חו"ל. החשיפה לאגרות חוב הממשלתיות הוקטנה אך מח"מ התיק הממשלתי הו

  .במחצית השניה של השנה, הוגדלה חשיפת המט"ח של המסלול תוך שימת דגש על חשיפה לדולר ארה"ב התקופה.

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה (הניתוח  הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי ה ב. 
  :(ד) לעיל)1 בתחילת השנה כאמור בסעיף קרןלנתוני המסלול אשר מוזג ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

של  גידול, 2013אלפי ש"ח בסוף שנת  11,727-כאלפי ש"ח, לעומת  21,601-כהיה  2014בסוף מסלול נטו היקף נכסי ה
אלפי ש"ח ומתקבולים מדמי  2,872- בירה נטו למסלול בסך של כ. עיקר הגידול בנכסים נובע מהעברות צ84.20%-כ

  אלפי ש"ח. 7,254- גמולים בסך של כ

 28.50%- לעומת שנה קודמת בכקטן שיעור האחזקה של המסלול באפיק אג"ח ממשלתי, מסך נכסי המסלול נטו, 
  שקלי.מסך נכסי המסלול נטו. מרבית נכסי אפיק זה הינם בתת האפיק ה 21.02%- והוא מהווה כ

- בכ , מסך נכסי המסלול נטו, קטן לעומת שנה קודמתשיעור האחזקה של המסלול באפיק האג"ח הקונצרני הסחיר
  מסך נכסי המסלול נטו. 2.30%-והוא מהווה כ 37.83%

 לעומת שנה קודמת גדל, מסך נכסי המסלול נטו, שיעור האחזקה של המסלול באפיק ההשקעות האחרות הסחירות
מאפיק זה מושקע בתת אפיק  58.67%-. כ2014מסך נכסי המסלול נטו לסוף  61.15%-א מהווה כוהו, 11.85%-בכ

  תעודות סל בחו"ל או על מדדי מניות בחו"ל והשאר על מדדים בארץ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

 27.05 12.18 15.47  מזומנים

)5.61( 27.40 25.86 תעודות סל בישראל  

 29.39 27.27 35.29 תעודות סל בחו"ל

)28.50( 29.39 21.02 סחיראג"ח ממשלתי   

)37.83( 3.70 2.30 סחיראג"ח קונצרני   

  8.58 0.06 0.06 אחר

 100.00  100.00    
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  ג.  השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

  
  שקעהאפיק ה

האפיק  שיעור
 מסלולמנכסי ה

  
  מדד ייחוס

 תשואת מדד
 הייחוס

 תשואה
 משוקללת

  %   % % 
 

  MSCIW -50% 34.30 מניות (סחיר ולא סחיר)

  100תל אביב  50%-
10.57 

)1(
 3.63 

         

"ח (כולל אגאג"ח ממשלתי 
 ממשלות זרות)

 6.58  אג"ח ממשלתי כללי - 100% 26.60
)2(

 1.75 

          

סחיר ולא סחיר רני אג"ח קונצ
   (כולל בחו"ל וכולל הלוואות)

 3.76  אגח קונצרני כללי  - 80%  24.00
)3(

 

  

0.90  
  מדד - 20%

Barcap Global Aggregate Total  
         

 0.71    15.10  נכסים אחרים
)4(

  

 6.99   100.00 סה"כ
     

תשואת המסלול בפועל, 
 נומינלית ברוטו

   
4.67 

     

 )2.32(    הפרש

)1( 10.57%  =50.00% x  50.00%+  6.73%שעלה בשיעור  100מדד ת"א x  מדדMSCIW  בחישוב דולרי בתוספת השפעת
  .14.42%, שעלה בשיעור הדולר השינוי בשע"ח של השקל מול

)2( 6.58%  =100.00% x 6.58%"ח ממשלתי כללי שעלה בשיעור מדד אג.  

)3( 3.76%  =80.00% x  20.00%+  1.52%בשיעור מדד אג"ח קונצרני כללי שעלה x  מדדBarcap Global Aggregate Total 
   .12.73%בשיעור  עלהש

)4( 0.71%  =15.10% x 4.67%בשיעור  מסלולתשואת ה.  

התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל, מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים האחרים מסך    *  
  ך אין היא מהווה אומדן לתשואה בפועל של הנכסים האחרים.נכסי המסלול בתשואה של המסלול, ולפיכ

מול מט"ח, שמטרתן התאמת החשיפה   Forwardיצויין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עיסקאות
  .המסלול למט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של
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  ניהול סיכונים  .5

  .3.4תאגיד בסעיף ראה בדוח תאור עסקי  - , תאור תהליכי עבודה, אופן ניהול הסיכונים והבקרותהסיכוניםהול נימדיניות  

  נזילותסיכון . 5.1

 שעשויה לגרום לקשיי נזילות, לפיכך הקרן שומרת סיכונים הנובעים מאפשרות של משיכות/העברות בהיקפים גדולים 
  נכסים נזילים ברמה נאותה.

  נת מעת לעת את שיעור החשבונות הנזילים כדי לוודא ששיעור הנכסים הסחירים עונה על נקודה זו. בוח קרןהנהלת ה
ה היקף ההשקע .עמיתים ת זכויותמשיכמתבטאים בעיקר בהחזקת נכסים נזילים לצורך  קרןהשל נזילות ה צרכי

בתמהיל הנכסים של  בנכסים הנזילים משתנה מעת לעת כאמור הן על פי צרכי הנזילות והן כתוצאה משינוי
       .מסלוליםה

הוא נמוך יחסית וביכולתה  קרןכמפורט לעיל הינם סחירים. לפיכך סיכון הנזילות של הקרן יודגש כי מרבית נכסי ה
   לממש נכסים באופן קל ומהיר.

 :רןניתוח נזילות הק .5.1.1

  כללימסלול 

    2014בדצמבר  31ליום 

  נזילות 
  (בשנים)

נכסים, נטו 
  ש"ח)אלפי (ב

  

 

    10,168,722  נכסים נזילים וסחירים

    66,382 מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   885,793 מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   326,438 אחרים

 11,447,335   

  
  

  מניות (לשעבר: מסלול מעוז כללי) 10%מסלול כללי עד 

    2014בדצמבר  31ליום 

  נזילות 
  (בשנים)

סים, נטו נכ
  ש"ח)אלפי (ב

  

 

    194,763  נכסים נזילים וסחירים

    617 מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   3,561 מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   79 אחרים

 199,020   

  
  

  מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%מסלול ביג כללי לפחות 

    2014בדצמבר  31ליום 

  נזילות 
  (בשנים)

נכסים, נטו 
  ש"ח)אלפי (ב

  

 

    721,056  נכסים נזילים וסחירים

    3,454 מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   15,250 מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   )473( אחרים

 739,287   

  
  

  מנייתימסלול 

    2014בדצמבר  31ליום 

  נזילות 
  (בשנים)

נכסים, נטו 
  ש"ח)י אלפ(ב

  

 

    115,158  נכסים נזילים וסחירים

    69 מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   283 מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   899 אחרים

 116,409   
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  (המשך) סיכוניםניהול   .5

  (המשך) נזילותסיכון  .5.1

  (המשך): קרןניתוח נזילות ה. 5.1.1
  

  מסלול חו"ל

    2014בדצמבר  31ליום 

  נזילות 
  (בשנים)

נכסים, נטו 
  ש"ח)אלפי (ב

  

 

    7,298  נכסים נזילים וסחירים

   )149( אחרים

 7,149   

  
  

  אג"ח ממשלתימסלול 

    2014בדצמבר  31ליום 

  נזילות 
  (בשנים)

נכסים, נטו 
  ש"ח)אלפי (ב

  

 

    432,719  נכסים נזילים וסחירים

   )337( אחרים

 432,382   

  
  

  שקלי קצרמסלול 

    2014בדצמבר  31ליום 

  נזילות 
  (בשנים)

נכסים, נטו 
  ש"ח)אלפי (ב

  

 

    252,170  נכסים נזילים וסחירים

   )198( אחרים

 251,972   

  
  

  צמוד מדדמסלול 

    2014בדצמבר  31ליום 

  נזילות 
  (בשנים)

נכסים, נטו 
  ש"ח)אלפי (ב

  

 

    75,432  נכסים נזילים וסחירים

    162 מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   72 מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   )46( אחרים

 75,620   

  
  

  אג"חמסלול 

    2014בדצמבר  31ליום 

  נזילות 
  (בשנים)

נכסים, נטו 
  ש"ח)אלפי (ב

  

 

    285,749  נכסים נזילים וסחירים

    2,109 עד שנהמח"מ  - נכסי חוב שאינם סחירים

   18,204 מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   )25( אחרים

 306,037   
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  (המשך) סיכוניםניהול   .5

  (המשך) נזילותסיכון  .5.2

  (המשך): קרןניתוח נזילות ה. 5.1.1
  

  מט"חמסלול 

    2014בדצמבר  31ליום 

  נזילות 
  (בשנים)

נכסים, נטו 
  ש"ח)אלפי (ב

  

 

    5,507  נכסים נזילים וסחירים

    10 מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   19 אחרים

 5,536   

  
  

  כהלכהמסלול 

    2014בדצמבר  31ליום 

  נזילות 
  (בשנים)

נכסים, נטו 
  ש"ח)אלפי (ב

  

 

    21,587  נכסים נזילים וסחירים

   14 אחרים

 21,601   

  
  :כסים הסחירים והנזילים לבין סך זכויות העמיתים הנזילותהיחס בין סך הנ    5.1.2  

  סך נכסים  
  נזילים וסחירים 

סך זכויות 
  יחס  עמיתים נזילות

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום    בדצמבר 31ליום   

  2014  2014  2014  

    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 

  1.26  8,082,194  10,168,722   מסלול כללי
מניות  10%י עד כללמסלול 

  1.15  169,113  194,763   )מעוז כללי(לשעבר: מסלול 
מניות  30%לפחות ביג כללי מסלול 

  1.43  503,353  721,056  (לשעבר: מסלול ביג כללי)
  1.48  78,035  115,158  מסלול מנייתי
  1.53  4,760  7,298  מסלול  חו''ל

  1.51  287,405  432,719  אג"ח ממשלתימסלול 
  1.37  184,173  252,170  קצרמסלול שקלי 

  1.34  56,469  75,432  מסלול צמוד מדד
  1.06  268,370  285,749  מסלול אג"ח

  1.34  4,101  5,507  מסלול מט"ח
  3.31  6,530  21,587  מסלול  כהלכה

  

  

  .  יחס נזילות5.1.3

  .עיל. ל2.1ראה סעיף 

  
  סיכוני שוק  . 5.2

שיעור ריבית,  -בשל שינויים במחירי השוק קרןם הכלכלי של נכסי הסיכוני שוק קשורים בשחיקה הפוטנציאלית בערכ
על המגמות והשינויים הצפויים בשיעורי  דנה קרןשל ה ועדת ההשקעות מחירי ניירות ערך, שער חליפין ואינפלציה.

  התשואה והריבית ובוחנת שינויים באפיקי ההשקעה עפ"י המגמות. 
נייר הערך (אגרות חוב, ם הכלכליים בהיבט לפוטנציאל הרווח ביחס לסוג אומדן הסיכונים והחשיפות מתייחס למודלי

  עשויים להניב רווחי ו/או הפסדי הון בהתאם למגמת התשואה. בפרמטרים כלכלייםלים חשינויים הכאשר  מניות),
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  (המשך) ניהול סיכונים  .5

  (המשך) סיכוני שוק  . 5.2

  . סיכון מדד וסיכון מטבע5.2.1

. בחירת מגזר ההצמדה להשקעה אינה תולדה של ן התחייבות לתשלום לפי בסיס הצמדה כלשהואי קרןל
 מושקעים קרן. נכסי הקרןהדרישה לעמידה מול ההתחייבויות אלא מקורה בשיקולי השאת תשואה לעמיתי ה

ם והן באפיקים שאינ באפיק הצמוד למדד המחירים לצרכן במטרה לשמור על הערך הריאלי של ההשקעה הן
כלכליות תומכים באפשרות לתשואה עודפת באפיקים  וצמודים וזאת בתקופות בהן הצפי והערכות המאקר

חלופיים לאפיק הצמוד למדד. בנוסף מבוצעת השקעה במניות בארץ (ללא הצמדה) ובחו"ל (שינוי שווין ההוגן 
ים מיקרו כלכליים של כפוף בין היתר לשינויים בשערי החליפין). ההשקעה במניות נבחנת בהתאם לניתוח

  חברות ובהתחשב בתנאים מאקרו כלכליים ובפוטנציאל הענפי של המגזר הרלוונטי.

בהתאם  קרןהיקף ההשקעה בהתאם לבסיסי ההצמדה של הנכסים נקבע אם כן על ידי ועדת ההשקעות של ה
בשוק ההון  למגמות והשינויים החליםלהערכות ושיקולים כאמור בכפוף לשקלול פרמית הסיכון ובכפוף 

  והכספים לרבות שיעור האינפלציה, מגמת ריבית בנק ישראל ופיחות השקל מול המט"ח.

היקף ההשקעה בנכסים צמודי המט"ח ו/או במט"ח הן ביחס לדולר והן ביחס לאירו נקבע בהתאם לשיקולים 
ץ עשוי להיות הנגזרים מתנאים מאקרו כלכליים והשינויים החלים בשווקי ההון והכספים. שער הדולר באר

מושפע הן ממגמות המסחר בחו"ל, השפעות ביטחוניות, שיעור ריבית בנק ישראל ופערי הריבית בין הארץ 
רעון בתקציב והן השלכות של מחירי הסחורות בעולם. ילחו"ל וכן השלכות מדיניות כלכליות הן ביחס לג

    ינה וכן מתנועת הון בתקופות שונות.השפעה נוספת עשויה לנבוע משינוי דירוג של חברות האשראי ביחס למד

  

  2014בדצמבר  31ליום   סך כל המסלולים

  
  ** ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ   בהצמדה אליו

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

  13,602,348  4,898,300  3,236,111  5,467,937  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)1(
  3,010,812   -  )2,920,932(  89,880  

          

  13,692,228  1,977,368  3,236,111  8,478,749  סך הכל

  על נכסים צמודים למדד המחירים לצרכן.כולל תעודות סל      * 
  כולל תעודות סל בארץ על מדדי מניות בחו"ל.   ** 

ונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים וכן את השינוי הנת  )1(
  ועל בנקים. 25בחשיפה שקלית באמצעות השקעה באופציות על מדד ת"א 

  
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול כללי 

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  ** בהצמדה אליו

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  פי ש"חאל  
          

  11,447,335  4,396,181  2,655,035  4,396,119  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)1(  2,712,121   -  )2,622,241(  89,880  
          

  11,537,215  1,773,940  2,655,035  7,108,240  סך הכל

  כולל תעודות סל על נכסים צמודים למדד המחירים לצרכן.   *  
  כסי המסלול נטו מסך נ 3.1%-כומסך נכסי המסלול נטו)  11.1%-מרבית החשיפה באפיק זה הינה לדולר (כ **  

  .הינם בחשיפה ליורו

וי הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים וכן את השינ  )1(
  ועל בנקים. 25בחשיפה שקלית באמצעות השקעה באופציות על מדד ת"א 
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מניות  10%כללי עד מסלול 
  2014בדצמבר  31ליום    )כללי מעוז(לשעבר: מסלול 

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * רים לצרכןהמחי

במטבע חוץ או 
  סה"כ  ** בהצמדה אליו

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

  199,020  45,292  83,760  69,968  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי דלתא
 )1(

  21,822   -  )21,822(   -  
          

  199,020  23,470  83,760  91,790  סך הכל

  כולל תעודות סל על נכסים צמודים למדד המחירים לצרכן. *    
מסך נכסי המסלול נטו  2.1%- כומסך נכסי המסלול נטו)  8.8%- **  מרבית החשיפה באפיק זה הינה לדולר (כ

  ללירה שטרלינג.הינם בחשיפה 

 נגזרים. הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים   )1(
  

  

מניות  30%לפחות ביג כללי מסלול 
  2014בדצמבר  31ליום   לי)מסלול ביג כל (לשעבר:

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ ** בהצמדה אליו

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

  739,287  326,683  146,300  266,304  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)1(  207,286   -  )207,286(   -  
          

  739,287  119,397  146,300  473,590  סך הכל

  כסים צמודים למדד המחירים לצרכן.*    כולל תעודות סל על נ
מסך נכסי המסלול  2.3%- כאשר כמסך נכסי המסלול נטו)  13.3%- מרבית החשיפה באפיק זה הינה לדולר (כ *  

  נטו הינם בחשיפה ללירה שטרלינג.

  הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים.   )1(
  

  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול מנייתי

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  * בהצמדה אליו

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  
          

  116,409  59,697  352  56,360  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)1(  41,070   -  )41,070(   -  
          

  97,430  352  18,627  116,409  

מסך נכסי המסלול  1.0%-נטו) כאשר כ מסך נכסי המסלול 14.3%-מרבית החשיפה באפיק זה הינה לדולר (כ  *  
  בחשיפה ללירה שטרלינג. 1.5%-נטו הינם בחשיפה ליורו וכ

  הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים. )1(
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  2014בדצמבר  31ליום   לול חו"למס

  
  * ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
   המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  ** בהצמדה אליו

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

  7,149  6,499  -   650  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)1(  )223(   -  223   -  
          

  7,149  6,722  -   427  סך הכל

  כולל תעודות סל בארץ על מדדי מניות בחו"ל. *  
מסך נכסי המסלול  11.8%- מסך נכסי המסלול נטו) כאשר כ 63.1%-מרבית החשיפה באפיק זה הינה לדולר (כ **

  וסטרלי.בחשיפה לדולר הא 3.4%- וכ בחשיפה ללירה שטרלינג 16.0%-כ, נטו הינם בחשיפה ליורו

  הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים. )1(
  

  

  

  2014בדצמבר  31ליום   אג"ח ממשלתי מסלול 

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  בהצמדה אליו

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

  432,382  -   143,730  288,652  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
  -   -   -   -   מכשירים נגזרים במונחי דלתא

          

  432,382  -   143,730  288,652  סך הכל
  
  
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול שקלי קצר

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  בהצמדה אליו

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  י ש"חאלפ  אלפי ש"ח  
          

  251,972  -   -   251,972  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
  -   -   -   -   מכשירים נגזרים במונחי דלתא

          

  251,972  -   -   251,972  סך הכל
  

  
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול צמוד מדד

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * המחירים לצרכן

ע חוץ או במטב
  סה"כ  בהצמדה אליו

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

  75,620  -   69,272  6,348  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
  -   -   -   -   מכשירים נגזרים במונחי דלתא

          

  6,348  69,272   -  75,620  

  ם לצרכן.* כולל תעודות סל על נכסים צמודים למדד המחירי
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  2014בדצמבר  31ליום   מסלול אג"ח

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  המחירים לצרכן *

במטבע חוץ או 
  סה"כ  ** בהצמדה אליו

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

  306,037  52,328  133,611  120,098  סלול, נטוסך נכסי המ
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)1(
  24,012   -  )24,012(   -  

          

  306,037  28,316  133,611  144,110  סך הכל

  *    כולל תעודות סל על נכסים צמודים למדד המחירים לצרכן.

מסך נכסי המסלול  0.9%- מסך נכסי המסלול נטו) כאשר כ 6.1%-ה לדולר (כ**  מרבית החשיפה באפיק זה הינ
  בחשיפה ללירה שטרלינג. 2.3%-נטו הינם בחשיפה ליורו וכ

  הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים. )1(
  
  

  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול מט"ח

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  לצרכן המחירים

במטבע חוץ או 
  סה"כ  * בהצמדה אליו

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

  5,536  3,624  -   1,912  י המסלול, נטוסך נכס
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
  -   -   -   -   מכשירים נגזרים במונחי דלתא

          

  5,536  3,624  -   1,912  סך הכל

י המסלול מסך נכס 3%-מסך נכסי המסלול נטו) כאשר כ 79.1%- ה לדולר (כ*   מרבית החשיפה באפיק זה הינ
  .בחשיפה לדולר האוסטרלי 2.4%- וכ בחשיפה ללירה שטרלינג 9.1%-כנטו הינם בחשיפה ליורו, 

  
  
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול כהלכה

  
  ** ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  כסה"  *** בהצמדה אליו

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

  21,601  7,996  4,051  9,554  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)1(
   4,724   -  )4,724(   -  

          

  21,601  3,272  4,051  14,278  סך הכל

  ד המחירים לצרכן.כולל תעודות סל על נכסים צמודים למד  *   
  **   כולל תעודות סל בארץ על מדדי מניות בחו"ל.

מסך נכסי המסלול  5.7%- מסך נכסי המסלול נטו) כאשר כ 10.0%- ** מרבית החשיפה באפיק זה הינה לדולר (כ*
  נטו הינם בחשיפה ליורו.

  זרים.הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נג)    1(
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 (המשך) .    סיכוני שוק5.2

  סיכון ריבית. 5.2.2

סיכון הנובע משינוי החל בתשואה  וגם באגרות חוב בלתי סחירות עשויה לגלם סחירות אגרות חובההשקעה ב
פין להשתנות ) או לחילועליית התשואות בשוקלהשתנות לרעה מחיר הנכס (עשוי  הלפדיון בשוק אשר בגינ

בכפוף  החובנכסי גובה החשיפה לשינויי ריבית תלוי במשך החיים הממוצע של  לטובה(ירידת התשואות בשוק).
  לדירוג האשראי של הנכס.

. לצורך קרןההשקעה באגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות מהווה השקעה עיקרית מסך נכסי החוב של ה
  עת התאמות נדרשות מעת לעת.התמודדות עם סיכון זה ועדת ההשקעות מבצ

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול כללי

ניתוח רגישות לשינוי   
  )2) (1(בשיעורי הריבית 

  1% +  1% -  

  אחוזים  אחוזים  
      

  1.83  )1.67(  תשואת תיק ההשקעות
  

  מניות  10%מסלול כללי עד 
  2014בדצמבר  31ליום   (לשעבר: מסלול מעוז כללי)

וי ניתוח רגישות לשינ  
  )2) (1(בשיעורי הריבית 

  1% +  1% -  

  אחוזים  אחוזים  
      

  2.62  )2.11(  תשואת תיק ההשקעות
  

מניות  30%מסלול ביג כללי לפחות 
  2014בדצמבר  31ליום   (לשעבר: מסלול ביג כללי)

ניתוח רגישות לשינוי   
  )2) (1(בשיעורי הריבית 

  1% +  1% -  

  אחוזים  אחוזים  
      

  1.81  )1.63(  שקעותתשואת תיק הה
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול מנייתי

ניתוח רגישות לשינוי   
  )2) (1(בשיעורי הריבית 

  1% +  1% -  

  אחוזים  אחוזים  
      

  0.00  0.00  תשואת תיק ההשקעות
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול חו"ל

ניתוח רגישות לשינוי   
  )2) (1(בשיעורי הריבית 

  1% +  1% -  

  אחוזים  םאחוזי  
      

  0.04  )0.03(  תשואת תיק ההשקעות
  

  

  

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5
  (המשך) .    סיכוני שוק5.2

  (המשך) סיכון ריבית. 5.2.2

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול אג"ח ממשלתי

ניתוח רגישות לשינוי   
  )2) (1(בשיעורי הריבית 

  1% +  1% -  

  אחוזים  אחוזים  
      

  5.15  )4.64(  ותתשואת תיק ההשקע
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול שקלי קצר

ניתוח רגישות לשינוי   
  )2) (1(בשיעורי הריבית 

  1% +  1% -  

  אחוזים  אחוזים  
      

  0.30  )0.29(  תשואת תיק ההשקעות
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול צמוד מדד

ניתוח רגישות לשינוי   
  )2) (1(בשיעורי הריבית 

  1% +  1% -  

  אחוזים  אחוזים  
      

  4.76  )3.97(  תשואת תיק ההשקעות
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול אג"ח

ניתוח רגישות לשינוי   
  )2) (1(בשיעורי הריבית 

  1% +  1% -  

  אחוזים  אחוזים  
      

  3.15  )2.64(  תשואת תיק ההשקעות
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול מט"ח

ניתוח רגישות לשינוי   
  )2) (1(בית בשיעורי הרי

  1% +  1% -  

  אחוזים  אחוזים  
      

  0.12  )0.12(  תשואת תיק ההשקעות
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול כהלכה

ניתוח רגישות לשינוי   
  )2) (1(בשיעורי הריבית 

  1% +  1% -  

  אחוזים  אחוזים  
      

  1.00  )0.90(  תשואת תיק ההשקעות
  

גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס למכשירים  ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו )1(
בריבית משתנה. ביחס למכשירים בריבית קבועה, החשיפה הינה ביחס לערך הפנקסני של המכשיר 
וביחס למכשירים בריבית משתנה, החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי. 

יבית מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו לצורך חישוב ניתוח הרגישות נלקח בחשבון שינוי בר
  במהלך השנה.

 ניתוח הרגישות כולל רק את הסעיפים שערכם מושפע באופן ישיר כתוצאה משינוי בשיעור הריבית. )2(



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  (המשך) ניהול סיכונים  .5

  (המשך) סיכוני שוק  . 5.2

  עבור השקעות במכשירים הוניים (מניות בלבד) חשיפה לענפי המשקפירוט ה. 5.2.3

  סך כל המסלולים

  2014בדצמבר  31ליום  

 

נסחרות במדד 
 100ת"א 

נסחרות במדד 
 סך הכל  בחו"ל *  לא סחיר מניות היתר

אחוז מסך 
 הכל

 (%)- ב באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 

        ענף משק

 14.25 288,281 29,456 -  -  258,825  בנקים

 2.12 42,839  -  -  -  42,839 ביטוח

 2.56 51,669  29,272 -  11,990 10,407  ביומד

 12.83 259,444  83,345 -  31,198 144,901  טכנולוגיה

 18.52 374,533  269,077 5,580 25,073 74,803 מסחר ושירותים

 10.40 210,310  27,416 -  9,073 173,821  נדל"ן ובינוי

 28.72 580,733 19,912 35 51,104 509,682  תעשיה

 3.64 73,592 -  -  30 73,562  ה ואחזקותהשקע

 6.96 140,828  -   -  2,702 138,126 נפט וגז

 100.00 2,022,229  458,478  5,615 131,170 1,426,966 סך הכל 

  * כולל מניות לא סחירות בחו"ל.

  מסלול כללי

  2014בדצמבר  31ליום  

 

נסחרות במדד 
 100ת"א 

נסחרות במדד 
 סך הכל  *בחו"ל   לא סחיר מניות היתר

אחוז מסך 
 הכל

 (%)- ב באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 

        ענף משק

 14.01 254,354 26,855 -  -  227,499  בנקים

 2.13 38,745  -  -  -  38,745  ביטוח

 2.68 48,638  28,462 -  10,848 9,328 ביומד

 12.92 234,489  77,769 -  28,216 128,504  טכנולוגיה

 18.84 342,087  247,969 4,840 22,940 66,338 מסחר ושירותים

 10.58 192,142  27,382 -  8,610 156,150  נדל"ן ובינוי

 28.37 515,005 18,391 -  46,644 449,970  תעשיה

 3.58 65,084 -  -  -  65,084  השקעה ואחזקות

 6.89 125,038  -   -  2,702 122,336 נפט וגז

 100.00 1,815,582  426,828  4,840 119,960 1,263,954 סך הכל 

  * כולל מניות לא סחירות בחו"ל.
  

  מניות (לשעבר: מסלול מעוז כללי) 10%מסלול כללי עד 

  2014בדצמבר  31ליום  

 

נסחרות במדד 
 100ת"א 

נסחרות במדד 
 סך הכל  בחו"ל   לא סחיר מניות היתר

אחוז מסך 
 הכל

 (%)- ב באלפי ש"ח  ש"חבאלפי   באלפי ש"ח באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 

        ענף משק

 20.40 1,175 -  -  -  1,175  בנקים

 2.40 138 -  -  -  138  ביטוח

 0.38 22 -  -  6 16 ביומד

 7.85 452 -  -  -  452  טכנולוגיה

 9.57 551 -  183 -  368 מסחר ושירותים

 9.62 554 -  -  11 543  נדל"ן ובינוי

 36.63 2,110 -  -  -  2,110  תעשיה

 4.70 271 -  -  30 241  חזקותהשקעה וא

 8.45 487  -   -   -  487 נפט וגז

 100.00 5,760  -   183  47 5,530 סך הכל 

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) .    סיכוני שוק5.2

  עבור השקעות במכשירים הוניים (מניות בלבד) (המשך) חשיפה לענפי המשקפירוט ה. 5.2.3

  עבר: מסלול ביג כללי)מניות (לש 30%מסלול ביג כללי לפחות 

  2014בדצמבר  31ליום  

 

נסחרות במדד 
 100ת"א 

נסחרות במדד 
 סך הכל  בחו"ל  לא סחיר מניות היתר

אחוז מסך 
 הכל

 (%)- ב באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 

        ענף משק

 16.31 23,124 2,051 -  -  21,073  בנקים

 1.91 2,713  -  -  -  2,713 ביטוח

 1.52 2,156  679 -  705 772 ביומד

 11.85 16,793  4,311 -  1,454 11,028  טכנולוגיה

  16.76  23,759  16,860 -   1,166  5,733  מסחר ושירותים
 8.59 12,169 -  -  200 11,969  נדל"ן ובינוי

 31.55 44,714 1,272 -  2,389 41,053  תעשיה

 3.81 5,400 -  -  -   5,400  השקעה ואחזקות

 7.70 10,909  -   -  -  10,909 וגזנפט 

 100.00 141,737  25,173  -  5,914 110,650 סך הכל 

  

  

  מסלול מנייתי

  2014בדצמבר  31ליום  

 

נסחרות במדד 
 100ת"א 

נסחרות במדד 
 סך הכל  בחו"ל   לא סחיר מניות היתר

אחוז מסך 
 הכל

 (%)- ב באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 

        משקענף 

 16.44 9,628 550 -  -  9,078  בנקים

 2.12 1,243 -  -  -  1,243 ביטוח

 1.46 853 131 -  431 291 ביומד

 13.16 7,710 1,265 -  1,528 4,917  טכנולוגיה

 12.94 7,579 4,248 -  967 2,364 מסחר ושירותים

 9.26 5,425 34 -  232 5,159  נדל"ן ובינוי

 32.28 18,904 249 35 2,071 16,549  תעשיה

 4.84 2,837 -  -  -  2,837  השקעה ואחזקות

 7.50 4,394  -   -  -  4,394 נפט וגז

 100.00 58,573  6,477  35 5,229 46,832 סך הכל 

  
  

  מסלול צמוד מדד

  2014בדצמבר  31ליום  

 

נסחרות במדד 
 100ת"א 

נסחרות במדד 
 סך הכל  בחו"ל  לא סחיר מניות היתר

אחוז מסך 
 הכל

 (%)- ב באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באלפי ש"ח  ש"חבאלפי  

        ענף משק

 100.00 5  -   -  5 -  נדל"ן ובינוי

 100.00 5  -   -  5 -  סך הכל 

  
  

  

  

  

  

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) .    סיכוני שוק5.2

  ך)עבור השקעות במכשירים הוניים (מניות בלבד) (המש חשיפה לענפי המשקפירוט ה. 5.2.3

  מסלול אג"ח

  2014בדצמבר  31ליום  

 

נסחרות במדד 
 100ת"א 

נסחרות במדד 
 סך הכל  בחו"ל  לא סחיר מניות היתר

אחוז מסך 
 הכל

 (%)- ב באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 

        ענף משק

 97.38 557 -  557 -  -   מסחר ושירותים

 2.62 15  -   -  15 -  נדל"ן ובינוי

 100.00 572  -   557 15 -  הכל  סך

  

  אשראי ניסיכו.  5.3

  חלוקת נכסי חוב על פי מיקום גיאוגרפי. 5.3.1

  2014בדצמבר  31ליום  סך כל המסלולים

 
  סחירים

שאינם 
  סך הכל  סחירים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  5,873,938  995,966  4,877,972 בארץ
  657,304  -   657,304 בחו"ל

 5,535,276  995,966  6,531,242  
  

  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול כללי

 
  סחירים

שאינם 
  סך הכל  סחירים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  4,558,202  952,175  3,606,027 בארץ
  613,467  -   613,467 בחו"ל

 4,219,494  952,175  5,171,669  
  

  

  מניות  10%כללי עד מסלול 
  2014בדצמבר  31ום לי )כללי(לשעבר: מסלול מעוז 

 
  סחירים

שאינם 
  סך הכל  סחירים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  115,838  4,178  111,660 בארץ
  2,232  -   2,232 בחו"ל

 113,892  4,178  118,070  
  

  

מניות  30%לפחות  ביג כללימסלול 
  2014בדצמבר  31ליום  (לשעבר: מסלול ביג כללי)

 
  סחירים

שאינם 
  סך הכל  סחירים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  257,191  18,704  238,487 בארץ
  40,736  -   40,736 בחו"ל

 279,223  18,704  297,927  
  

  

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

    (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  חלוקת נכסי חוב על פי מיקום גיאוגרפי (המשך). 5.3.1
  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול מנייתי

 
  סחירים

שאינם 
  סך הכל  סחירים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  352  352  -  בארץ

  -  352  352  

  
  

  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול חו"ל

 
  סחירים

שאינם 
  סך הכל  סחירים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  5  -   5 בארץ
  244  -   244 בחו"ל

 249   -  249  
  

  

  

  

  

  2014בדצמבר  31ליום  אג"ח ממשלתימסלול 

 
  סחירים

שאינם 
  סך הכל  סחירים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  415,534  -   415,534 בארץ

 415,534   -  415,534  
  

  

  

  

  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול שקלי קצר

 
  סחירים

שאינם 
  סך הכל  סחירים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  243,730  -   243,730 בארץ

 243,730   -  243,730  
  
  
  
  
  
  

  2014בדצמבר  31ליום  סלול צמוד מדדמ

 
  סחירים

שאינם 
  סך הכל  סחירים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  63,876  234  63,642 בארץ

 63,642  234  63,876  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

    (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  חלוקת נכסי חוב על פי מיקום גיאוגרפי (המשך). 5.3.1
  

  2014בדצמבר  31ליום  אג"חמסלול 

 
  סחירים

שאינם 
  סך הכל  סחירים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  214,163  20,313  193,850 בארץ

 193,850  20,313  214,163  
  

  
  
  
  

  2014בדצמבר  31ליום  מט"חמסלול 

 
  סחירים

שאינם 
  סך הכל  סחירים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
  
  

  10  10  -  בארץ
  625  -   625 בחו"ל

 625  10  635  
  
  
  
  
  
  

  

  2014בדצמבר  31ליום  כהלכהמסלול 

 
  סחירים

שאינם 
  סך הכל  סחירים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  5,037  -   5,037 בארץ

 5,037   -  5,037  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים. 5.3.2

 AA ם מדורגיםמה 68.56%-מנכסי הקרן כאשר כ 48.02%- מהווים כהחוב , סך נכסי וני אשראיבהתייחס לסיכ
  ומעלה.

 :2014 בדצמבר 31ם יוקרן ללהלן פירוט ההשקעה בנכסי חוב של ה

  סך כל המסלולים

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ יריםסח חוב נכסי

  3,604,660  אגרות חוב ממשלתיות
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA 638,127  ומעלה  
BBB  עדA  576,571  

  BBB 32,765 - נמוך מ
  25,849 לא מדורגים

  4,877,972  בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים

  

   בארץ סחירים שאינם חוב נכסי

  פקדונות בבנקים ומוסדות פיננסים בדירוג:אגרות חוב קונצרניות ו

AA 180,678  ומעלה  
BBB  עדA  208,489  

  BBB 64 - נמוך מ
  6,200 לא מדורגים

  327,603 הלוואות לעמיתים
  272,932 הלוואות לאחרים

  995,966 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

    
  5,873,938  סך הכל נכסי חוב בארץ

    
  185,239  *דירוג פנימי מזה נכסי חוב ב

נכסים  41- אלפי ש''ח שהינם בדירוג פנימי ללא דירוג חיצוני כלשהו ו 139,602נכסים בשווי  50כולל  *
 אלפי ש''ח שלהם קיים דירוג חיצוני, מעבר לדירוג הפנימי שנלקח לצורך הצגתם. 45,637 בשווי

  

  בחו"ל פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .ב

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בחו"ל סחירים חוב נכסי

  42,176  אגרות חוב ממשלתיות
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA 11,882  ומעלה  
BBB  עדA  324,494  

  BBB 278,752 - נמוך מ

  657,304  סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל

  

  657,304  סך הכל נכסי חוב בחו"ל

  
  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  חלוקת  נכסי חוב בארץ לפי דירוג (המשך). 5.3.2

  (המשך) סך כל המסלולים

  מסלול כללי 

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  2,535,848  לתיותאגרות חוב ממש
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA 535,517  ומעלה  
BBB  עדA  491,320  

  BBB 27,118 - נמוך מ
  16,224 לא מדורגים

  3,606,027  בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים

  

   בארץ סחירים שאינם חוב נכסי

  ננסים בדירוג:אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים ומוסדות פי

AA 170,212  ומעלה  
BBB  עדA  198,568  

  BBB 28 - נמוך מ
  4,868 לא מדורגים

  327,603 הלוואות לעמיתים
  250,896 הלוואות לאחרים

  952,175 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

    
  4,558,202  סך הכל נכסי חוב בארץ

    
  172,543  *מזה נכסי חוב בדירוג פנימי 

נכסים  38- אלפי ש''ח שהינם בדירוג פנימי ללא דירוג חיצוני כלשהו ו 128,386נכסים בשווי  16כולל  *
  אלפי ש''ח שלהם קיים דירוג חיצוני, מעבר לדירוג הפנימי שנלקח לצורך הצגתם. 44,157 בשווי

  

  בחו"ל פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .ב

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  פי ש"חבאל 

  בחו"ל סחירים חוב נכסי

  36,848  אגרות חוב ממשלתיות
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA 11,882  ומעלה  
BBB  עדA  305,928  

  BBB 258,809 - נמוך מ

  613,467  סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל

  

  613,467  סך הכל נכסי חוב בחו"ל

  

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  שך)ניהול סיכונים (המ  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  חלוקת  נכסי חוב בארץ לפי דירוג (המשך). 5.3.2

   )כללי מניות (לשעבר: מסלול מעוז 10%כללי עד  מסלול

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  62,870  אגרות חוב ממשלתיות
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA 29,602  ומעלה  
BBB  עדA  17,920  

  BBB 659 - נמוך מ
  609 לא מדורגים

  111,660  בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים

  

   בארץ סחירים שאינם חוב נכסי

  אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים ומוסדות פיננסים בדירוג:

AA 608  להומע  
BBB  עדA  637  

  319 לא מדורגים
  2,614 הלוואות לאחרים

  4,178 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

    
  115,838  סך הכל נכסי חוב בארץ

    
  1,158  *מזה נכסי חוב בדירוג פנימי 

 בשוויאחד אלפי ש''ח שהינם בדירוג פנימי ללא דירוג חיצוני כלשהו ונכס  945נכסים בשווי  10כולל  *
  אלפי ש''ח שלו קיים דירוג חיצוני, מעבר לדירוג הפנימי שנלקח לצורך הצגתו. 213

  

  בחו"ל פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .ב

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בחו"ל סחירים חוב נכסי

  2,232  אגרות חוב ממשלתיות

  

  2,232  סך הכל נכסי חוב בחו"ל

  

  

 

 

 

  

  

  

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  חלוקת  נכסי חוב בארץ לפי דירוג (המשך). 5.3.2

   מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%לפחות  ביג כללימסלול 

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ יריםסח חוב נכסי

  156,932  אגרות חוב ממשלתיות
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA 31,256  ומעלה  
BBB  עדA  39,272  

  BBB 3,395 - נמוך מ
  7,632 לא מדורגים

  238,487  בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים

  

   בארץ סחירים שאינם חוב נכסי

  בבנקים ומוסדות פיננסים בדירוג:אגרות חוב קונצרניות ופקדונות 

AA 333  ומעלה  
BBB  עדA  2,743  

  614 לא מדורגים
  15,014 הלוואות לאחרים

  18,704 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

    
  257,191  סך הכל נכסי חוב בארץ

    
  9,441  *מזה נכסי חוב בדירוג פנימי 

אחד  ינם בדירוג פנימי ללא דירוג חיצוני כלשהו ונכסאלפי ש''ח שה 8,533נכסים בשווי  12כולל  *
  אלפי ש''ח שלו קיים דירוג חיצוני, מעבר לדירוג הפנימי שנלקח לצורך הצגתו. 908 בשווי

  

  בחו"ל פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .ב

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בחו"ל סחירים חוב נכסי

  2,227  תיותאגרות חוב ממשל
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

BBB  עדA  18,566  
  BBB  19,943 - נמוך מ

  40,736  סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל

  

  40,736  סך הכל נכסי חוב בחו"ל

  

  
  
  
  
  
  
  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  דירוג (המשך)חלוקת  נכסי חוב בארץ לפי . 5.3.2

  מסלול מנייתי

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

   בארץ סחירים שאינם חוב נכסי

  אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים ומוסדות פיננסים בדירוג:

AA 352 ומעלה  

    
  352  סך הכל נכסי חוב בארץ

    
  -   י חוב בדירוג פנימי מזה נכס

  

  מסלול חו"ל

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:
BBB  עדA  5  

  

  5  סך הכל נכסי חוב בארץ

  

  בחו"ל וגיםפירוט נכסי חוב בחלוקה לדיר .ב

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בחו"ל סחירים חוב נכסי

  244  אגרות חוב ממשלתיות

  

  244  סך הכל נכסי חוב בחו"ל
  

  אג"ח ממשלתי מסלול 

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ יריםסח חוב נכסי

  415,534 אגרות חוב ממשלתיות 

  

  415,534  סך הכל נכסי חוב בארץ

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  חלוקת  נכסי חוב בארץ לפי דירוג (המשך). 5.3.2

  מסלול שקלי קצר

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  םשווי נכסי 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  243,730 אגרות חוב ממשלתיות

  

  243,730  סך הכל נכסי חוב בארץ

  

  מסלול צמוד מדד

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  45,386  אגרות חוב ממשלתיות
    חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג: אגרות
AA 11,979  ומעלה  

BBB  עדA  5,911  
  BBB 187 - נמוך מ

  179 לא מדורגים

  63,642  בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים

  

   בארץ סחירים שאינם חוב נכסי

  אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים ומוסדות פיננסים בדירוג:

BBB  עדA  160  
  5 מדורגיםלא 

  69 הלוואות לאחרים

  234 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

    
  63,876  סך הכל נכסי חוב בארץ

    
  69  *מזה נכסי חוב בדירוג פנימי 

  פנימי ללא דירוג חיצוני כלשהו.אלפי ש''ח שהינם בדירוג  69 נכסים בשווי 2כולל  *

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) אשראי ניוסיכ.  5.3

  חלוקת  נכסי חוב בארץ לפי דירוג (המשך). 5.3.2

  מסלול אג"ח

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  139,820  אגרות חוב ממשלתיות
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA 29,399  ומעלה  
BBB  עדA  22,020  

  BBB 1,406 - נמוך מ
  1,205 לא מדורגים

  193,850  בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים
  

   בארץ סחירים שאינם חוב נכסי

  אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים ומוסדות פיננסים בדירוג:

AA 9,163  ומעלה  
BBB  עדA  6,381  

  BBB 36 - נמוך מ
  394 דורגיםלא מ

  4,339 הלוואות לאחרים

  20,313 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
    

  214,163  סך הכל נכסי חוב בארץ
    

  2,028  *מזה נכסי חוב בדירוג פנימי 

רוג חיצוני כלשהו ונכס אלפי ש''ח שהינם בדירוג פנימי ללא די 1,669נכסים בשווי  10כולל  *
  שלו קיים דירוג חיצוני, מעבר לדירוג הפנימי שנלקח לצורך הצגתו.אלפי ש''ח  359 אחד בשווי

  

  מסלול מט"ח

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחיריםשאינם  חוב נכסי

AA 10 ומעלה  

  10  סך הכל נכסי חוב בארץ
    

  -   מזה נכסי חוב בדירוג פנימי *

  

  בחו"ל פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .ב

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בחו"ל סחירים חוב נכסי

  625 אגרות חוב ממשלתיות  

  625  סך הכל נכסי חוב בחו"ל



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  (המשך) חלוקת  נכסי חוב בארץ לפי דירוג. 5.3.2

  מסלול כהלכה

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  4,540  אגרות חוב ממשלתיות
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA 374  ומעלה  
BBB  עדA 123  

  5,037  בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים

  

  5,037  סך הכל נכסי חוב בארץ

  
  

  שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן. 5.3.3

השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים נקבע לרוב באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. 
קונצרני כפי שנמדדו  שערי ההיוון מתבססים על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אג"ח

בבורסה לני"ע בת"א. שיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוטי מחירים ושערי 
  ריבית להיוון הנכסים השונים. 

  .2014בדצמבר  31להלן טבלת הריביות הממוצעות המשוקללות בגין כל אחת מקבוצות הדירוג, נכון ליום 

  2014בדצמבר  31ליום   

  

  מסלול
   כללי 

מסלול כללי 
 10%עד 

מניות 
(לשעבר: 

  מסלול
  מעוז כללי)  

  מסלול
ביג כללי  

 30%לפחות 
מניות 

(לשעבר: 
מסלול ביג 

  כללי) 
מסלול 
  מנייתי

מסלול 
  צמוד מדד

מסלול 
  אג"ח

מסלול 
  מט"ח

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  באחוזים  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

נכסי חוב שאינם 
  דירוגסחירים לפי 

              

AA- 0.00 2.18 2.79 1.52 2.78 2.25 1.66 ומעלה  
 A- עד +A  3.77 3.59 3.61  - 3.92 7.11  -  

  -  BBB  0.01   -   -   -  - 0.01- - נמוך מ
  -  3.18 0.01 -  0.51 2.28 3.30 לא מדורגים

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 
 סקירת ההנהלה

 

  

 

  (המשך) ניהול סיכונים  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  נפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים:פירוט החשיפה לע. 5.3.4

  2014בדצמבר  31ליום  סך כל המסלולים

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   ושאינם סחירים  סחירים חוב נכסי

      ענף משק
  11.40  744,630  בנקים
  1.81  118,324  ביטוח

  0.15  10,124  טכנולוגיה
  9.60  627,352  מסחר ושירותים

  9.92  647,860  נדל"ן ובינוי
  1.44  93,949 תעשיה

  3.84  250,742 השקעה ואחזקות
  0.28  18,451  שירותים פיננסיים

  0.68  44,341  נפט וגז
  0.02  1,030  אחר

  5.02  327,603  הלוואות לעמיתים
  55.84  3,646,836 אג"ח ממשלתי

  100.00  6,531,242  ם סחירים סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינ

 

  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול כללי

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   ושאינם סחירים  סחירים חוב נכסי

      ענף משק
  12.55  649,144  בנקים
  2.01  104,120  ביטוח

  0.19  9,535  טכנולוגיה
  11.14  576,334  מסחר ושירותים

  10.93  565,292  נדל"ן ובינוי
  1.56  80,623 תעשיה

  4.38  226,582 השקעה ואחזקות
  0.34  17,579  שירותים פיננסיים

  0.80  41,523  נפט וגז
  0.01  638  אחר

  6.34  327,603  הלוואות לעמיתים

  49.75  2,572,696 אג"ח ממשלתי

  100.00  5,171,669  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים 
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  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  (המשך) פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים:. 5.3.4

  מניות 10%מסלול כללי עד 
  2014בדצמבר  31ליום  (לשעבר: מסלול מעוז כללי)

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  אלפי ש"חב 

   ושאינם סחירים  סחירים חוב נכסי

      ענף משק
  18.95  22,376  בנקים
  4.03  4,755  ביטוח

  0.25  294  טכנולוגיה
  3.81  4,506  מסחר ושירותים

  12.71  15,005  נדל"ן ובינוי
  2.59  3,054 תעשיה

  1.67  1,971 השקעה ואחזקות
  0.18  217  שירותים פיננסים

  0.34  398  נפט וגז
  0.33  392  אחר

  55.14  65,102 אג"ח ממשלתי

  100.00  118,070  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים 

  
  

  מניות  30%מסלול ביג כללי לפחות 
  2014בדצמבר  31ליום  (לשעבר: מסלול ביג כללי)

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   אינם סחירים וש סחירים חוב נכסי

      ענף משק
  13.79  41,082  בנקים
  1.39  4,137  ביטוח

  0.10  295  טכנולוגיה
  12.79  38,119  מסחר ושירותים

  12.41  36,962  נדל"ן ובינוי
  1.75  5,209 תעשיה

  3.56  10,600 השקעה ואחזקות
  0.10  303  שירותים פיננסים

  0.69  2,061  נפט וגז

  53.42  159,159 אג"ח ממשלתי

  100.00  297,927  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים 

  

  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול מנייתי

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   ושאינם סחירים  סחירים חוב נכסי

      ענף משק
  19.60  69  בנקים
  80.40  283 ביטוח

  100.00  352  נם סחירים סך הכל נכסי חוב סחירים ושאי
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים: (המשך). 5.3.4

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול חו"ל

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   ושאינם סחירים  סחירים חוב נכסי

      ענף משק
  2.01  5  נדל"ן ובינוי

  97.99  244 אג"ח ממשלתי

  100.00  249  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים 

  
  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול אג"ח ממשלתי

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   רים ושאינם סחי סחירים חוב נכסי

      ענף משק

  100.00  415,534 אג"ח ממשלתי

  100.00  415,534  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים 

  
  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול שקלי קצר

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   ושאינם סחירים  סחירים חוב נכסי

      ענף משק

  100.00  243,730 אג"ח ממשלתי

  100.00  243,730  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים 

  
  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול צמוד מדד

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   ושאינם סחירים  סחירים חוב נכסי

      ענף משק
  14.21  9,074  בנקים
  1.71  1,091  ביטוח

  1.42  909  רותיםמסחר ושי
  9.15  5,842  נדל"ן ובינוי

  1.65  1,055 תעשיה
  0.81  519 השקעה ואחזקות

  71.05  45,386 אג"ח ממשלתי

  100.00  63,876  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים 
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  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  ות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים: (המשך)פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקע. 5.3.4
  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול אג"ח

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   ושאינם סחירים  סחירים חוב נכסי

      ענף משק
  10.48  22,436  בנקים
  1.84  3,938  ביטוח

  3.49  7,484  מסחר ושירותים
  11.53  24,696  נדל"ן ובינוי

  1.87  4,008 תעשיה
  5.17  11,070 השקעה ואחזקות
  0.16  352  שירותים פיננסים

  0.17  359  נפט וגז

  65.29  139,820 אג"ח ממשלתי

  100.00  214,163  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים 
  

  
  
  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול מט"ח

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  בכל נכסי החו 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   ושאינם סחירים  סחירים חוב נכסי

      ענף משק
  1.57  10  בנקים

  98.43  625 אג"ח ממשלתי 

  100.00  635  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים 
  
  
  
  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול כהלכה

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   ושאינם סחירים סחירים חוב ינכס

      ענף משק
  8.72  439  בנקים

  1.15  58  נדל"ן ובינוי

  90.13  4,540 אג"ח ממשלתי

  100.00  5,037  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים
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  .  גורמי סיכון נוספים המשפיעים על פעילות הקרן5.4

קרו אשר באים לידי אמסיכוני מו ציהבעיקר סיכונים ענפיים, הנובעים מסיכון של הוראות הרגול סיכוני התאגיד הינם
כגון ירידות בשווקים  - בארץ קרו כלכלייםאביטוי בסיכונים להפסדים על השקעות הקרן בעקבות אירועים מ

ערך הנכסים הלא סחירים הפיננסיים הסחירים בארץ (בהם מושקעים מרבית נכסי הקרן), עליות ריבית שיורידו את 
ירידות בשווקי העולם שיקרינו על השווקים בארץ, אירועי  -בחו"ל קרו כלכליים כגוןאבעקבות אירועים מ וכד' או

  (פיגועי טרור, מלחמות אסונות טבע וכד') שישפיעו באופן דומה.  יםקטסטרופה עולמי

של מערכות המחשב תקלות בבלהתבטא  עשויים . סיכונים תפעולייםיםבנוסף קיימים סיכונים תפעוליים ומשפטי
וביצוע פעולות בתחום ההשקעות, החשבות וניהול זכויות ובטעויות אנוש ברישום  , אבטחת מידע וסייברהקרן

קיים לאור שינויים תכופים ברגולציה בהיבט של חישוב זכויות עמיתים או מס החל עליהן תפעולי הסיכון העמיתים. ה
 בלוח זמנים קצר. תוכנהב משמעותייםשינויים  יםמחייב אשר

נים סיכוהוראות הדין המורכבות החלות על קופת גמל וכן כתוצאה מהתממשות הסיכון משפטי הינו תולדה של 
  .יםתפעוליה

בין היתר  ולשיפור ההתמודדות עימם נוקטת באמצעים העומדים לרשותה להקטנת הסיכוניםחברה המנהלת הנהלת ה
מבקר חברה המנהלת מונה לחתימות כפולות לביצוע פעולות ועוד. , הפרדת סמכויות, הרהפעלת מערכת בק באמצעות

  .ביקורתהבכפוף להחלטות של וועדת הפועל פנים 

לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון המשפיעים על פעילות הקרן בגין סביבה כלכלית, סיכונים תפעוליים ואחרים 
  התאגיד. בדוח תאור עיסקי 3.4והתמודדות, ראה סעיף ור לרבות דרכי הפעולה של החברה המנהלת לאית

  קרן ההשתלמותמידת ההשפעה של גורם הסיכון על   גורם הסיכון  סוג הסיכון

  השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה    

    √    מצב המשק   סיכוני מאקרו

      √  סיכוני שוק  

      √  סיכוני אשראי  

    √    סיכוני נזילות  

          

    √    שינויים ברגולציה  ענפייםסיכונים 

          

סיכונים מיוחדים 
  לקופת הגמל

    √    תקדימים משפטיים

  √      סיכונים תפעוליים  

  

  

  שונות  .6

  ביטוח  .6.1

  לא מבטחת את עמיתיה. קרןה

  הלוואות  .6.2

נו בהתאם הלוואות לעמיתיה, אין סכום מינימאלי לגובה הלוואה שניתן לקחת, הסכום המקסימאלי הי מעמידה רןהק
  בדבר תנאי ההלוואה. לא מפלה בין עמיתים רןלמותר בתקנות. הק
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  עופר אליהו

  דירקטוריון יו"ר ה
  

  בצלאל צוקר  
   מנכ"ל

  
  

  

  



 

  

 

  הצהרה
  

  

  , מצהיר כי:בצלאל צוקראני, 
  

 "הדוח"). - (להלן  2014 ") לשנתן"הקר - (להלןמגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים סקרתי את הדוח השנתי של  .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ  .2

  כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

קרן וכן את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה ב הקרןהמהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של 

 למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי המצהירים הצהרה  חברה המנהלתאני ואחרים ב .4

   - וכן ;הקרןולבקרה הפנימית על דיווח כספי של 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח  )א(

בפרט במהלך תקופת ההכנה של  חברה המנהלת,, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקרןשמידע מהותי המתייחס ל

 הדוח; 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה  )ב(

סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות 

 ן;מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההו

והצגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות הקרן הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  )ג(

  -של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

רביעי שהשפיע באופן על דיווח כספי שאירע ברבעון ה החברה המנהלתגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של  )ד(

על דיווח כספי הנוגע החברה המנהלת מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

   -; וכןקרןל

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת חברה המנהלת אני ואחרים ב .5

 : קרןימית על דיווח כספי הנוגע להעדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנשל הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  )א(

סכם ולדווח על מידע כספי לרשום, לעבד, ל החברה המנהלתכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של 

   -; וכןקרןהנוגע ל

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  )ב(

 קרן.על דיווח כספי הנוגע ל החברה המנהלתתפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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  בצלאל צוקר    
  מנכ"ל    

  
  
  
  
  
  
  



 

  

 

  הצהרה
  

  , מצהיר כי:אפי סנדרובאני, 
  

 "הדוח"). -(להלן 2014 ") לשנת"הקרן - (להלןמגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים סקרתי את הדוח השנתי של  .1

מהותית הנחוץ בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .2

  כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

 קרןכן את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה בו הקרןהמהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של 

 למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

 המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי חברה המנהלתאני ואחרים ב .4

   - וכן ;הקרןולבקרה הפנימית על דיווח כספי של 

ת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תח )א(

בפרט במהלך תקופת ההכנה של  חברה המנהלת,, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקרןשמידע מהותי המתייחס ל

 הדוח; 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה  )ב(

טחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות סבירה של בי

 מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;

והצגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות הקרן הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  )ג(

  -מכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכןשל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה ה

על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן  החברה המנהלתגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של  )ד(

על דיווח כספי הנוגע החברה המנהלת מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

   -; וכןקרןל

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת המנהלת חברה אני ואחרים ב .5

 : קרןשל הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע ל

דיווח  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על )א(

לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי  החברה המנהלתכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של 

   -; וכןקרןהנוגע ל

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  )ב(

 קרן.ח כספי הנוגע לעל דיוו החברה המנהלתתפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

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

  
  

  2015במרס  22 : תאריך
  

    
      

  אפי סנדרוב    
  משנה למנכ"ל    
  כספים מנהל    

  
  
  
  
  
  



 

  

 

  הפנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה 

  

") אחראית לקביעתה וקיומה "הקרן - מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים (להלןשל  ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון,
תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון  הקרןשל בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של 

כללי לים בהתאם לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמ החברה המנהלתלדירקטוריון ולהנהלה של 
הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הוראות חשבונאות מקובלים בישראל ו

הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון 
  כספי.בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח 

  

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם להרשאות 
ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי 

  ) ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.monitorלהבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים (

  

 31על דיווח כספי ליום  הקרןבפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה המנהלת הנהלת 

 Committee of Sponsoring-, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של "ה2014 בדצמבר

Organizations of the Treadway Commission  )COSO) בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה ."(believes (
  על דיווח כספי הינה אפקטיבית. הקרן, הבקרה הפנימית של 2014 בדצמבר 31כי ליום 

  
  
  
  
  
  

  עופר אליהו
  דירקטוריוןה יו"ר
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 בהתאם"הקרן")  - מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים (להלן של יתיםעמלים החשבון המבקר ידוח רוא

  כספי דיווח על פנימית בקרה בדבר סכוןביטוח וח, ההון שוק על הממונה להוראות
  

 בדצמבר 31ליום "הקרן")   -מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים (להלן  ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של

 Committee of-על ידי ה הבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ ,2014

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission )להלן - "COSO"(. החברה הדירקטוריון וההנהלה של 
אחראים לקיום בקרה פנימית  המנהלת") החברה" - (להלן מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ של המנהלת

דוח בהנכללת  ,האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי ם אתולהערכת רןשל הקאפקטיבית על דיווח כספי 
אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח  .הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף

  בהתבסס על ביקורתנו. רןקכספי של ה
  

בארה"ב בדבר  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו - . על, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלמית על דיווח כספיביקורת של בקרה פני

בקרה פנימית מה, מכל הבחינות המהותיות, אם קוילהשיג מידה סבירה של ביטחון  במטרהלתכנן את הביקורת ולבצעה 
פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון . ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה רןשל הק אפקטיבית על דיווח כספי

 סיכוןהתכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן חולשה מהותית,  תימיקש
ים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו כנחוצשחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  שהוערך.

  תנו.מספקת בסיס נאות לחוות דע
  

לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של  מיועדתהליך ה נההי קרן השתלמותשל בקרה פנימית על דיווח כספי 
כללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדיווח דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לשל  ההכנהדיווח כספי ו

וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  והגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח
מדיניות אותם כוללת את קרן בקרה פנימית על דיווח כספי של מכוחו.  והתקנות שהותקנו 2005- (קופות גמל) התשס"ה

וההעברות עסקאות באופן נאות את הו במדויקמשקפות אשר, בפירוט סביר, ) מתייחסים לניהול רשומות 1ונהלים אשר: (
) מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר 2( );הוצאתם מרשותה(לרבות  הקרןנכסי של 
כללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק דוחות כספיים בהתאם לת הכנ

והתקנות  2005- ם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"הההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתא
של הדירקטוריון וההנהלה נעשים רק בהתאם להרשאות  רןהקוהוצאת כספים של  קבלת כספיםוש שהותקנו מכוחו,

ברה (לרבות העטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או י) מספקים מידה סבירה של ב3(- ; והמנהלת החברה
  על הדוחות הכספיים. תמהותי ההשפעהיות להם ל היכול, שקרןשל נכסי ה הוצאה מרשות) בלתי מורשים

  
הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות  ותע או לגללמנולא עשויה שבשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי 

לבלתי מתאימות בגלל שינויים  כנהותהפה לסיכון שבקרות ופחשהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס 
  ם תשתנה לרעה.נהליה ואמדיניות הבנסיבות או שמידת הקיום של 

  
 31ליום  רןהק בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של , מכל הבחינות המהותיות,קיימההמנהלת חברה הלדעתנו, 

  .COSOעל ידי  הגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במס ,2014 בדצמבר
  

לכל ו 2013- ו 2014 בדצמבר 31לימים  קרןהשל דוחות הכספיים את ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
 , כלל חוות דעת2015 במרס 22 מיום ,והדוח שלנו 2014בדצמבר  31אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

  .בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים
  

  
  
  
  

  סומך חייקין            קוסט פורר גבאי את קסירר
  רואי חשבון              רואי חשבון                           
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  9   לדוחות הכספיים םיבאור
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  של  עמיתיםהמבקרים לרואי החשבון וח ד
  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים 

  
  
 31לימים   "הקרן") - מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים (להלן מצורפים שלהדוחות על המצב הכספי היקרנו את ב

לכל אחת משלוש  ההכנסות וההוצאות ואת הדוחות על השינויים בזכויות העמיתים ותאת דוח, 2013- ו 2014בדצמבר 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 2014בדצמבר  31השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

 .ם אלה בהתבסס על ביקורתנו.  אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיירןהק

 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של  .1973- רואה חשבון), התשל"ג

הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ביטחון שאין בדוחות 

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על  ובמידע שבדוחות הכספיים.

לותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכלוכן  קרןהידי הדירקטוריון וההנהלה של 

 .בסיס נאות לחוות דעתנו

  

 31ם מילי קרןהמכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של  ,לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות

בהן לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה ששלה  עמיתיםואת תוצאות פעולותיה והשינויים בזכויות ה 2013- ו 2014בדצמבר 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי  2014בדצמבר  31הסתיימה ביום 

- הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

  והתקנות שהותקנו מכוחו.  2005

 

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת  PCAOB-לתקני הביקרנו גם, בהתאם 

, בהתבסס על קריטריונים 2014בדצמבר  31ליום  קרןרואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של ה

כלל חוות דעת  2015במרס,  22ום והדוח שלנו מי COSOשנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

  .רןבלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הק
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  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים
  דוח על המצב הכספי

  
  
  בדצמבר 31ליום       

      2014  2013 )1(
  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור    

  
             רכוש שוטף

  292,014  1,263,072      מזומנים ושווי מזומנים 
  2,313  23,972  3    חייבים ויתרות חובה

      1,287,044  294,327  

          השקעות פיננסיות
  1,382,878  5,535,276  4    נכסי חוב סחירים

  168,652  995,966  5    נכסי חוב שאינם סחירים
  374,742  2,022,229  6    מניות

  827,091  3,840,194  7    השקעות אחרות

  2,753,363  12,393,665      סך כל ההשקעות הפיננסיות

          
  3,047,690  13,680,709      סך כל הנכסים

        
        

  10,989  78,361  8    זכאים ויתרות זכות
        

  3,036,701  13,602,348      זכויות העמיתים

          
  3,047,690  13,680,709      סך כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים  

          
          
)1  (

1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה
  

  
  
  
  
  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםים באורה
  

  2015במרס  22הכספיים: הדוחות תאריך אישור 
  
  
  
  
  
  
  

          
  עופר אליהו

  ריון דירקטוה יו"ר
  

  בצלאל צוקר  
   מנכ"ל

  

  אפי סנדרוב  
  משנה למנכ"ל

  כספים מנהל
  



  
  
  

 
 

 

  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים
  פירוט לפי מסלולים - דוח על המצב הכספי

  

  2014בדצמבר  31ליום   

  מסלול  

  

  כללי 

כללי עד 

מניות  10%

(לשעבר: 

   )מעוז כללי

 ביג כללי

 30%לפחות 

מניות (לשעבר: 

  חו"ל  מנייתי   ביג כללי)

אג"ח 

  סה"כ  כהלכה  מט"ח  אג''ח  צמוד מדד  שקלי קצר  ממשלתי 

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

                          רכוש שוטף

  1,263,072  3,342  1,833  18,033  1,863  8,440  17,185  756  8,950  41,884  19,137  1,141,649  מזומנים ושווי מזומנים 

  23,972  7  3  101  28  -  -  6  115  627  165  22,920  חייבים ויתרות חובה

  1,164,569  19,302  42,511  9,065  762  17,185  8,440  1,891  18,134  1,836  3,349  1,287,044  
                          

                          השקעות פיננסיות

  5,535,276  5,037  625  193,850  63,642  243,730  415,534  249  -  279,223  113,892  4,219,494  יםנכסי חוב סחיר

  995,966  -  10  20,313  234  -  -  -  352  18,704  4,178  952,175  נכסי חוב שאינם סחירים

  2,022,229  -  -  572  5  -  -  -  58,573  141,737  5,760  1,815,582  מניות

  3,840,194  13,258  3,068  73,999  9,922  -  -  6,305  48,976  260,984  56,386  3,367,296  השקעות אחרות

  12,393,665  18,295  3,703  288,734  73,803  243,730  415,534  6,554  107,901  700,648  180,216  10,354,547  סך כל השקעות פיננסיות

                          

  13,680,709  21,644  5,539  306,868  75,694  252,170  432,719  7,316  116,966  743,159  199,518  11,519,116  נכסיםה כל סך

                          

  78,361  43  3  831  74  198  337  167  557  3,872  498  71,781  ויתרות זכות  זכאים
                          

  13,602,348  21,601  5,536  306,037  75,620  251,972  432,382  7,149  116,409  739,287  199,020  11,447,335  זכויות העמיתים

                          

ההתחייבויות כל  סך

  13,680,709  21,644  5,539  306,868  75,694  252,170  432,719  7,316  116,966  743,159  199,518  11,519,116  זכויות העמיתים ו
  

  להלן. 17ראה באור  - 1, כמפורט בבאור 2014בינואר,  1* בדבר נתוני הפרופורמה של המסלולים אשר מוזגו אל הקרן ביום 
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. םהבאורי
  
  2015במרס  22אריך אישור הדוחות הכספיים: ת

          

  עופר אליהו
   דירקטוריוןה יו"ר

  בצלאל צוקר  
   מנכ"ל

  אפי סנדרוב  
  משנה למנכ"ל

  כספים מנהל



  
  

                      
                                                                                                                                                                

 

  

  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים
  והוצאות דוח הכנסות 

  
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    2014  2013 )1(  2012 )1(  

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

  
             הכנסות

             
  1,098  1,385  28,956    ממזומנים ושווי מזומנים

        
          מהשקעות:

  90,902  59,162  212,606    מנכסי חוב סחירים
  20,170  13,469  24,172    מנכסי חוב שאינם סחירים

      31,587  62,034  126,386    ממניות
  *    78,765  *   121,895  207,560    מהשקעות אחרות

  221,424  256,560  570,724    מהשקעות סך כל ההכנסות

          
  948  87  -     הכנסות אחרות, נטו

          
  223,470  258,032  599,680    סך כל ההכנסות 

        
          הוצאות

          
  24,699  28,633  121,420  9  דמי ניהול

  *      5,482  *      6,277  26,896  10  הוצאות ישירות
        2,107  1,501  8,855  13  מסים

  32,288  36,411  157,171    סך כל ההוצאות

        
  191,182  221,621  442,509    על הוצאות לתקופההכנסות עודף 

 
)1  (

1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה
  

  .ה'2ראה באור  - מחדש סווג* 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

                      
                                                                                                                                                                

 

  

  
  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים

  פירוט לפי מסלולים - וח הכנסות והוצאות ד
  

  2014בדצמבר  31תיימה ביום לשנה שהס  

  מסלול  

  כללי   

כללי עד 

מניות  10%

(לשעבר: 

   )מעוז כללי

לפחות כללי  ביג

מניות  30%

  (לשעבר: 

  חו"ל  מנייתי  ביג כללי)

אג"ח 

  ממשלתי 

שקלי 

  סה"כ  כהלכה  מט"ח  אג''ח  צמוד מדד  קצר

  אלפי  ש"ח  אלפי  ש"ח  אלפי  ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  חאלפי ש"  אלפי  ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי  ש"ח  אלפי  ש"ח  אלפי  ש"ח  
  

                          הכנסות
                          

  28,956  42  20  461  15  58  112  140  594  3,314  1,810  22,390  מזומנים ושווי מזומניםמ

                          

                          מהשקעות:

  212,606  138  9  5,973  1,168  2,239  16,586  17  -  12,480  2,842  171,154  מנכסי חוב סחירים

  24,172  -  -  )825(  )4(  -  -  -  )2(  )2,068(  80  26,991  מנכסי חוב שאינם סחירים

  126,386  )5(  )6(  429  26  -  -  )6(  1,171  6,416  482  117,879  ממניות

  207,560  526  183  4,342  114  -  -  394  3,977  14,746  2,733  180,545  מהשקעות אחרות

  570,724  659  186  9,919  1,304  2,239  16,586  405  5,146  31,574  6,137  496,569  קעותסך כל ההכנסות מהש

                          

  599,680  701  206  10,380  1,319  2,297  16,698  545  5,740  34,888  7,947  518,959  ההכנסות   לכ סך

                          

                          הוצאות

  121,420  174  24  2,949  753  2,559  3,970  53  1,092  7,923  1,746  100,177  דמי ניהול

  26,896  38  11  310  32  12  179  22  281  1,506  215  24,290  הוצאות ישירות

  8,855  17  7  218  -  -  -  21  138  741  242  7,471   מסים

  157,171  229  42  3,477  785  2,571  4,149  96  1,511  10,170  2,203  131,938  סך כל ההוצאות

                          
סות על הוצאות עודף הכנ
  442,509  472  164  6,903  534  )274(  12,549  449  4,229  24,718  5,744  387,021  לתקופה

  
  להלן. 17ראה באור  - 1, כמפורט בבאור 2014בינואר,  1בדבר נתוני הפרופורמה של המסלולים אשר מוזגו אל הקרן ביום  *
  
  

  .דוחות הכספייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מה םהבאורי



  
  

                      
                                                                                                                                                                

 

  

  
  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים

  דוח על השינויים בזכויות העמיתים 

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    2014  2013 )1(  2012 )1(  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

  
  2,015,720  2,501,171  3,036,701    של השנהבינואר  1זכויות העמיתים ליום 

          
  גרת סך הנכסים שהועברו במס

  המיזוג ממגדל קהל השתלמות 
  

10,238,514   -   -  

          
  532,417  573,144  1,655,459    תקבולים מדמי גמולים

          
  )206,039(  )198,319(  )983,098(    תשלומים לעמיתים

          
          רןהעברות צבירה לק

  156,778  131,152  84,917    העברות מקופות גמל 
  -   -   166,212    העברות בין מסלולים

          
          רןהעברות צבירה מהק

  -   -   )129(    העברות לחברות ביטוח
  -   -   )53(    העברות לקרנות פנסיה חדשות

  )188,887(  )192,068(  )872,472(    העברות לקופות גמל 
  -   -   )166,212(    העברות בין מסלולים

  )32,109(  )60,916(  )787,737(    העברות צבירה, נטו

          
        

  על הוצאות לתקופה הכנסות עודף 
  מועבר מדוח הכנסות והוצאות

  
442,509  221,621  191,182  

        
  2,501,171  3,036,701  13,602,348    של השנהבדצמבר  31זכויות העמיתים ליום 

)1  (
1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה

  

  
  
  
  
  
  
  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

                      
                                                                                                                                                                

 

  

  
  
  

  מגדל קרן השתלמות לשכירים ועצמאים
  פירוט לפי מסלולים -וח על השינויים בזכויות העמיתיםד
  

  2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  מסלול  

  כללי   

  כללי עד 

מניות  10%

(לשעבר: 

  )מעוז כללי

 ביג כללי

 30%לפחות 

מניות (לשעבר: 

  חו"ל  מנייתי   ביג כללי)

אג"ח 

  סה"כ  כהלכה  מט"ח  אג''ח  צמוד מדד  שקלי קצר  ממשלתי 

  ש"ח אלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   ש"חאלפי   ש"חאלפי   ש"חאלפי   אלפי ש"ח  ש"חאלפי   ש"חאלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

  זכויות העמיתים
 3,036,701 - - - - - - - - -  -  3,036,701  שנה בינואר של ה 1ליום  

  סך הנכסים שהועברו במסגרת 
 10,238,514 11,727 1,949 311,494 81,063 282,235 461,917 5,795 108,852 772,077  189,554  8,011,851  המיזוג ממגדל קהל השתלמות

              
 1,655,459 7,254 260 24,494 7,703 27,186 53,897 760 13,205 85,405  14,867  1,420,428  תקבולים מדמי גמולים

              
 )983,098( )724( )91( )22,635( )5,291( )21,744( )32,336( )127( )6,754( )60,659(  )11,527(  )821,210(  תשלומים לעמיתים

              
              צבירה לקרןהעברת 

  84,917  779  31  1,903  276  244  2,652  29  2,037  1,958  2,056  72,952  העברות מקופות גמל

  166,212  2,858  4,829  14,969  5,276  12,061  11,251  2,319  12,321  14,656  22,496  63,176  העברות בין מסלולים
                          

                          מהקרןצבירה העברת 

  )129(  -  -  -  -  -  )40(  -  -  -  )17(  )72(  העברות לחברות ביטוח

  )53(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )53(  העברות לקרנות פנסיה חדשות
  )872,472(  )720(  )31(  )24,266(  )7,980(  )23,532(  )43,488(  )976(  )8,393(  )77,136(  )16,895(  )669,055(  קופות גמלהעברות ל

 )166,212( )45( )1,575( )6,825(  )5,961(  )24,204(  )34,020(  )1,100(  )9,088(  )21,732(  )7,258(  )54,404(  העברות בין מסלולים

 )787,737( 2,872 3,254 )14,219( )8,389( )35,431( )63,645( 272 )3,123( )82,254(  382  )587,456(  העברות צבירה נטו
              

על הוצאות לתקופה  הכנסותעודף 
 442,509 472 164 6,903 534 )274( 12,549 449 4,229 24,718  5,744  387,021  מועבר מדוח הכנסות והוצאות

  זכויות העמיתים              
 13,602,348 21,601 5,536 306,037 75,620 251,972 432,382 7,149 116,409 739,287  199,020  11,447,335  בדצמבר של השנה  31ליום  

  

  להלן. 17ראה באור  - 1כמפורט בבאור  ,2014 ,בינואר 1ביום  רן* בדבר נתוני הפרופורמה של המסלולים אשר מוזגו אל הק

  

  
  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. םהבאורי

  
  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  כללי  - 1 באור

  כללי

 1הקרן הינה קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים. עמיתי הקרן הינם שכירים ועצמאים. הקרן החלה את פעילותה ביום 
  .1997בינואר 

  .2005- לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה 37מיזוג קופות גמל בהתאם לסעיף 

אגב מיזוג זה  " אשר היתה בניהול החברה המנהלת.קהל השתלמות"מגדל  רןק רן, מוזגה אל הק2014בינואר  1ביום 
והל מסלול כללי" שנ -קהל השתלמותמסלולית. במסגרת המיזוג, מוזג מסלול "מגדל  רןבמבנה של ק רןלק רןהפכה הק

  .רןהמתמזגת לתוך המסלול הכללי של הק רןבק

ש"ח וכן הועברו  מיליוני 10,239- המתמזגת בסך של כ רןכל זכויות העמיתים של הק רןבמסגרת המיזוג הועברו אל הק
  המתמזגת.  רןאליה בהתאם כל הנכסים שהיו רשומים ומנוהלים במסגרת הק

 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"הל 37הליך ביצוע המיזוג נעשה בהתאם להוראות סעיף 
  ולאחר שנתקבל אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.

בזכויות כלל העמיתים. כמו כן, לא נוצרו הליך המיזוג בוצע באמצעות העברת נכסים ונעשה ללא כל פגיעה ו/או שינויי 
  כתוצאה מהליך המיזוג.לחברה המנהלת רווחים או נכסים 

  מסלולי ההשקעה כדלקמן: רןבהתאם לאישור קופת הגמל שנתקבל מאגף שוק ההון קיימים במסגרת הק

  מסלול כללי  - 

  מניות (לשעבר: מסלול מעוז כללי) 10%מסלול כללי עד     - 

  מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%לפחות  ביג כללימסלול   - 

  מסלול מנייתי  - 

  למסלול חו"  - 

  אג"ח ממשלתי מסלול   - 

  מסלול שקלי קצר  - 

  מסלול צמוד מדד  - 

  מסלול אג"ח     - 

  מסלול מט"ח    - 

  מסלול כהלכה    - 

  .רןהעמיתים רשאים לעבור ממסלול חסכון אחד למשנהו בכפוף לקביעת תקנון הק

  החברה המנהלת

  "מגדל").  - ןשל מגדל חברה לביטוח בע"מ (להל החברה המנהלת הינה בבעלות ובשליטה מלאה
נתוני החברה המנהלת מוצגים בדוחות כספיים נפרדים בהתאם להוראות אגף שוק ההון. קיימת הפרדה מלאה בין החברה 

  ונכסיה. רןקההמנהלת ונכסיה לבין 
 

  הגדרות

   בדוחות כספיים אלה:

  .קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל  - קרןה .1

  פות גמל בע"מ. קומגדל מקפת קרנות פנסיה ו - החברה המנהלת .2

  .2005- התשס"ה ,חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) - חוק קופות הגמל .3
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  מדיניות חשבונאית - 2באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

  בסיס הדיווח .1
    

וזאת הדוחות הכספיים נערכו על בסיס מצטבר. על אף האמור, דמי גמולים ותשלומים מדווחים על בסיס מזומן 
  .2015-9-4הוראת הממונה בחוזר גופים מוסדיים בהתאם ל

  
 קרןב המבוטחיםדמי ניהול להגדלת צבירת  נחותה .נצברונרשמים בתום החודש בגינו הם  קרןניהול מנכסי הדמי ה

   נוצרה הזכאות להחזר. בו במועד נרשמים
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .2

 הממונה ודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראותמקובלים לכללי חשבונאות בהתאם הדוחות הכספיים ערוכים 
בהתאם  ,, בהתאם להוראות הדין2005- בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

  .2015-9-4ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר גופים מוסדיים  תקנות מס הכנסהל
  

  מדיניות חשבונאית עקבית .3

  פות המוצגות.המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקו

  אומדנים והנחות .ב

להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על יישום  קרןההנהלת בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת 
המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות 

אף  ים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.בבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנ
שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת של ההנהלה, השפעתם הסופית של עסקאות או עניינים כאמור 

  עשויה להיות שונה מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם.
  

 קרןהודאות לתאריך הדיווח ואומדנים שחושבו על ידי הלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי לה
ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת  ואשר שינוי מהותי באומדנים

  הדיווח הבאה:
  

  קביעת שווי הוגן של נכסי חוב בלתי סחירים .1
  

נמדדים בשווי הוגן דרך דוח הכנסות והוצאות. השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות הלוואות ופיקדונות, 
   .השווי ההוגן מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי מזומנים

מודלים שונים ושיטות הערכה באמצעות  מוערךהשווי ההוגן  -ונגזרים פיננסיים לא סחירים סחירותמניות לא  .2
תזרימי מזומנים  כגוןות לגבי נתוני המודל דורשת מההנהלה להניח הנחות מסוימשונות הערכה שיטות . מקובלות

  . וכדומה תנודתיות ,חזויים, שיעורי היוון, סיכון אשראי
  

  מזומנים ושווי מזומנים .ג

 והתקופה בבנקים שהופקדו קצר לזמן קדונותיפ, היתר בין, הכוללות גבוהה שנזילותן השקעות נחשבות מזומנים כשווי  
  .בשעבוד מוגבלים אינם ואשר שלושה חודשים על תהעל לא בהם ההשקעה בעת מימושם למועד עד

  

  השקעות פיננסיות .ד

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים שווי הוגן. בנמדדות  - השקעות סחירות .1
  . הדיווחמוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך 

  

 מקובלות.באמצעות שימוש בשיטות הערכה , ן נקבעהשווי ההוג שווי הוגן.ב יםנמדד -יםלא סחיר נגזריםמניות ו .2
שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות לשווי הנוכחי של מכשיר אחר 

 דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות.

ים של הקרן או של מוסד פיננסי מוכר, בהתאם לדוחות הכספי -קרנות הון סיכון וקרנות השקעה בלתי סחירות .3
 שיתקבלו אחת לשנה לפחות.
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  (המשך) מדיניות חשבונאית - 2באור 

  המדיניות החשבונאית (המשך)עיקרי 

  (המשך) השקעות פיננסיותד.  

 נכסי חוב שאינם סחירים .4
  

נקבע באמצעות של נכסים אלו הוגן נמדדים בשווי הוגן. השווי האגרות חוב בלתי סחירות הלוואות ופיקדונות, 
מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב  מנים הצפויים בגינם. שערי ההיווןהיוון אומדן תזרימי המזו

בתל אביב. ציטוטי המחירים  ירות ערךממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לני
על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד האוצר, להקמה ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים 

  .ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים

החליטה ועדת המכרזים להכריז  2014בקשר לכך, יצוין כי בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר בחודש ספטמבר 
רז. כמו כן צוין במכתב כי על לוחות הזמנים להטמעת מודל על חברת מרווח הוגן בע"מ ("מרווח הוגן") כזוכה במכ

  מרווח הוגן המעודכן תצא הודעה נפרדת.
 ה על השווי ההוגן של נכסי חוב לאבשלב זה, אין ביכולת החברה להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגי

  סחירים והאם תהיה השפעה כאמור.
  

  ירידת ערך השקעות פיננסיות  .5
  

הנהלת הקרן מכירה בהפסד  השקעות פיננסיותראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין כאשר קיימת 
ההשבה שלהם. הפסד שהוכר כאמור יבוטל רק - מירידת ערך בגובה הפער בין ערכם בספרים של הנכסים לסכום בר

כסים מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון ההשבה של הנ- אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר
 מירידת ערך.

 מחדש סיווג .ה

ווג הוצאות דמי ההצלחה בגין קרנות השקעה כך שלא יוצגו כחלק מעמלות ניהול ההשקעות ישינתה את ס רןקה
. מספרי ההשוואה סווגו מחדש 2014במרס  5שוק ההון במכתבו מיום  עלוזאת עקב הבהרה שהוציא הממונה 

ל, לשם עקביות באופן שהקטין את ההכנסות מהשקעות והקטין את ההוצאות בגין עמלת ניהול בהתאם לאמור לעי
  .רןקווג אין השפעה על עודף ההכנסות על הוצאות לתקופה ועל תשואת היהשקעות. לס

  

  וההצמדה החליפין שערי       .ו

שפורסמו על ידי בנק ישראל  נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים .1
  .דיווחוהיו תקפים ליום ה

  
נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות  .2

  צמודים.
  
 השינויים שיעוריהמחירים לצרכן, על שערי החליפין היציגים של הדולר של ארה"ב ועל  מדדפרטים על  להלן .3

  :בהםשחלו 
  

  שיעור השינוי בשנת  בדצמבר 31ליום   

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

  אחוזים  /ש"חנקודות  
        

המדד הידוע בחודש 
  1.44 1.91 )0.10(   100.29 102.20 102.10  דצמבר (בנקודות) *)

        
שער החליפין של הדולר 

  )2.30( )7.02( 12.04  3.733 3.471 3.889  של ארה"ב (בש"ח)
  

  100= 2012 המדד לפי בסיס ממוצע   *) 
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  ויתרות חובה  חייבים - 3באור 

  בדצמבר 31ליום       סך כל המסלולים

      2014  2013 
)1(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  1,779  4,973      לקבלודיבידנד ריבית 
  75  -       צד קשור * - מגדל חברה לביטוח בע"מ

  -   2      צד קשור -חברה מנהלת - סכומים לקבל
  447  783      מוסדות

  -   29      קים לגביהשי
  -   18,177      סכומים לקבל בגין סליקה עתידית

  12  8      אחרים

  2,313  23,972      חייבים ויתרות חובה סך הכל

*   בגין דמי גמולים שהתקבלו בחשבון ביניים (חשבון גביה קבוצתי של מגדל חברה לביטוח בע"מ) והועברו לקרן לאחר 
  דוח.תאריך ה

)1  ( 
1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה

  

  
  

  בדצמבר 31ליום     מסלול כללי

      2014  2013 
)1(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  1,779  4,061      לקבלודיבידנד ריבית 
  75  -       צד קשור * - מגדל חברה לביטוח בע"מ

  447  752      תמוסדו
  -   18,099      סכומים לקבל בגין סליקה עתידית

  12  8      אחרים

  2,313  22,920      חייבים ויתרות חובה סך הכל

*   בגין דמי גמולים שהתקבלו בחשבון ביניים (חשבון גביה קבוצתי של מגדל חברה לביטוח בע"מ) והועברו לקרן לאחר 
  תאריך הדוח.

)1  (
1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןתוני ההנתונים המוצגים הינם נ 

  

  
  

  בדצמבר 31ליום    )מעוז כללימניות (לשעבר: מסלול  %10כללי עד מסלול 

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  -   136      לקבלודיבידנד ריבית 

  -   29      שיקים לגבייה

  -   165      חייבים ויתרות חובה סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה 

  
  

  בדצמבר 31ליום   מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) %30לפחות  מסלול ביג כללי

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  -   595      לקבלודיבידנד ריבית 

  -   32      סכומים לקבל בגין סליקה עתידית

  -   627      חייבים ויתרות חובה סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה 
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  ויתרות חובה (המשך)  חייבים - 3באור 

  בדצמבר 31ליום       מסלול מנייתי

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  -   53      לקבלודיבידנד ריבית 
  -   33      ידיתסליקה עתסכומים לקבל בגין 

  -   29      מוסדות

  -   115      חייבים ויתרות חובה סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה 

  
  

  בדצמבר 31ליום       מסלול חו"ל

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  -   3      לקבלודיבידנד ריבית 
  -   1      צד קשור -חברה מנהלת - סכומים לקבל

  -   2      מוסדות

  -   6      חייבים ויתרות חובה סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  

  בדצמבר 31ליום       מסלול צמוד מדד

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  -   28      לקבלודיבידנד ריבית 

  -   28      חייבים ויתרות חובה סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןמסלול מוזג אל הה

  
  

  בדצמבר 31ליום       מסלול אג"ח

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  -   88      לקבלודיבידנד ריבית 

  -   13      סכומים לקבל בגין סליקה עתידית

  -   101      חייבים ויתרות חובה סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1 ביום קרןהמסלול מוזג אל ה 

  
  

  בדצמבר 31ליום       מט"חמסלול 

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  -   2      לקבלודיבידנד ריבית 

  -   1      צד קשור -חברה מנהלת - סכומים לקבל

  -   3      חייבים ויתרות חובה סך הכל

)2  (
  1אור כמפורט בב 2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה 

  
  

  בדצמבר 31ליום       מסלול כהלכה

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  -   7      לקבלודיבידנד ריבית 

  -   7      חייבים ויתרות חובה סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה 
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  נכסי חוב סחירים - 4 באור

  בדצמבר 31ליום   סך כל המסלולים
   2014   2013 

)1(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  948,539 3,646,836  אגרות חוב ממשלתיות 
     

    אגרות חוב קונצרניות:
  434,339 1,887,793   ניתנות להמרה שאינן

  -  647   ניתנות להמרהש
   1,888,440 434,339  

     
  1,382,878  5,535,276   נכסי חוב סחיריםסך הכל 

)1  (
1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהמוצגים הינם נתוני ה הנתונים

  

  
  

  בדצמבר 31ליום   מסלול כללי
   2014  2013 

)1(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  948,539 2,572,696  אגרות חוב ממשלתיות 
     

    אגרות חוב קונצרניות:
  434,339 1,646,798   שאינן ניתנות להמרה

     
  1,382,878  4,219,494   נכסי חוב סחיריםסך הכל 

)1  (
1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה

  

  

  בדצמבר 31ליום  )מניות (לשעבר: מסלול מעוז כללי %10מסלול כללי עד 
   2014  2013 

)2(
  

 פי ש"חאל אלפי ש"ח   
  

  -  65,102  אגרות חוב ממשלתיות 
     

    אגרות חוב קונצרניות:
  -  48,788   ניתנות להמרה שאינן

  -  2   ניתנות להמרהש
   48,790  -  

     
  -   113,892   נכסי חוב סחיריםסך הכל 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  

  בדצמבר 31ליום  מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) %30לפחות  מסלול ביג כללי
   2014  2013 

)2(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -  159,159  אגרות חוב ממשלתיות 
     

    אגרות חוב קונצרניות:
  -  119,419   ניתנות להמרה שאינן

  -  645   ניתנות להמרהש
   120,064  -  

     
  -   279,223   נכסי חוב סחיריםסך הכל 

)2  (
 1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  

  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  נכסי חוב סחירים (המשך) - 4באור 

  בדצמבר 31ליום   מסלול חו"ל
   2014  2013 

)2(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -  244  אגרות חוב ממשלתיות 
     

    אגרות חוב קונצרניות:
  -  5   שאינן ניתנות להמרה

     
  -   249   נכסי חוב סחיריםל סך הכ

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  

 
  בדצמבר 31ליום  מסלול אג"ח ממשלתי

   2014  2013 
)2(

  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -  415,534  אגרות חוב ממשלתיות 
     

  -   415,534   נכסי חוב סחיריםסך הכל 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  רןקהמסלול מוזג אל ה

  

  בדצמבר 31ליום   מסלול שקלי קצר
   2014  2013 

)2(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
       

  -  243,730  אגרות חוב ממשלתיות 
     

  -   243,730   נכסי חוב סחיריםסך הכל 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  

  
  

  בדצמבר 31ליום   מוד מדדמסלול צ
   2014  2013 

)2(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -  45,386  אגרות חוב ממשלתיות 
     

    אגרות חוב קונצרניות:
  -  18,256   ניתנות להמרה שאינן

     
  -   63,642   נכסי חוב סחיריםסך הכל 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  

  בדצמבר 31ליום   מסלול אג"ח
   2014  2013 

)2(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -  139,820  אגרות חוב ממשלתיות 
     

    אגרות חוב קונצרניות:
  -  54,030   שאינן ניתנות להמרה

     
  -   193,850   נכסי חוב סחיריםסך הכל 

)2  (
  1ור כמפורט בבא 2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  נכסי חוב סחירים (המשך) - 4באור 

  בדצמבר 31ליום   מסלול מט"ח
   2014  2013 

)2(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -  625  אגרות חוב ממשלתיות 
     

  -   625   נכסי חוב סחיריםסך הכל 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  

  
  מברבדצ 31ליום   מסלול כהלכה

   2014  2013 
)2(

  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -  4,540  אגרות חוב ממשלתיות 
     

    אגרות חוב קונצרניות:
  -  497   שאינן ניתנות להמרה

     
  -   5,037   נכסי חוב סחיריםסך הכל 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  

  סחיריםנכסי חוב שאינם  - 5 באור

  בדצמבר 31ליום  סך כל המסלולים
   2014  2013 

)1(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

    אגרות חוב קונצרניות:
 26,446 386,148   שאינן ניתנות להמרה

 -  73   שניתנות להמרה
 6,818 9,210  פקדונות בבנקים

 48,131 327,603   הלוואות לעמיתים
 87,257 272,932   הלוואות לאחרים

  168,652  995,966   נכסי חוב שאינם סחירים *ך הכל ס

  * אין נכסי חוב לא סחירים שהוצגו בעלות מתואמת.
)1  (

1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה
  

  
  

  בדצמבר 31ליום  מסלול כללי
   2014  2013 

)1(
  

 ש"חאלפי  אלפי ש"ח   
  

    אגרות חוב קונצרניות:
 26,446 364,854   שאינן ניתנות להמרה

 6,818 8,822  פקדונות בבנקים
 48,131 327,603   הלוואות לעמיתים
 87,257 250,896   הלוואות לאחרים

  168,652  952,175   נכסי חוב שאינם סחירים *סך הכל 

  * אין נכסי חוב לא סחירים שהוצגו בעלות מתואמת.
)1  (

1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה
  

  

  

  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  נכסי חוב שאינם סחירים (המשך) - 5אור ב

  בדצמבר 31ליום   )מעוז כללימניות (לשעבר: מסלול  %10כללי עד מסלול 
   2014  2013 

)2(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

    קונצרניות:אגרות חוב 
 -  1,514   שאינן ניתנות להמרה

 -  50   שניתנות להמרה
 -  2,614   הלוואות לאחרים

  -   4,178    * נכסי חוב שאינם סחיריםסך הכל 

  * אין נכסי חוב לא סחירים שהוצגו בעלות מתואמת.
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה
  
  
  

  בדצמבר 31ליום  )ביג כללימניות (לשעבר: מסלול  %30פחות ביג כללי למסלול 
   2014  2013 

)2(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

    אגרות חוב קונצרניות:
 -  3,671   שאינן ניתנות להמרה

 -  19   שניתנות להמרה
 -  15,014   הלוואות לאחרים

  -   18,704   *נכסי חוב שאינם סחירים סך הכל 

  סחירים שהוצגו בעלות מתואמת. * אין נכסי חוב לא
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה
  

  

  בדצמבר 31ליום  מסלול מנייתי
   2014  2013 

)2(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

    אגרות חוב קונצרניות:
 -  283   שאינן ניתנות להמרה

 -  69   פקדונות בבנקים
  -   352   *סחירים נכסי חוב שאינם סך הכל 

  * אין נכסי חוב לא סחירים שהוצגו בעלות מתואמת.
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה
  
  

  בדצמבר 31ליום  מסלול צמוד מדד
   2014  2013 

)2(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

    אגרות חוב קונצרניות:
 -  161   שאינן ניתנות להמרה

 -  4   להמרהשניתנות 
 -  69   הלוואות לאחרים

  -   234   *נכסי חוב שאינם סחירים סך הכל 

  * אין נכסי חוב לא סחירים שהוצגו בעלות מתואמת.
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה
  
  
  
  
  
  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  נכסי חוב שאינם סחירים (המשך) - 5אור ב
  

  בדצמבר 31ליום  מסלול אג"ח
   2014  2013 

)2(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

    אגרות חוב קונצרניות:
 -  15,665   שאינן ניתנות להמרה

 -  309  פקדונות בבנקים
 -  4,339   הלוואות לאחרים

  -   20,313    * נכסי חוב שאינם סחיריםסך הכל 

  * אין נכסי חוב לא סחירים שהוצגו בעלות מתואמת.
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1 ביום קרןהמסלול מוזג אל ה
  
  

  בדצמבר 31ליום  מט"חמסלול 
   2014  2013 

)2(
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 -  10  פקדונות בבנקים
  -   10   *נכסי חוב שאינם סחירים סך הכל 

  * אין נכסי חוב לא סחירים שהוצגו בעלות מתואמת.
)2  (

  1בבאור  כמפורט 2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  
  

  מניות  - 6 באור
  

  בדצמבר 31ליום   סך כל המסלולים
   2014 2013 

)1( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 371,070 1,978,141   סחירותמניות 
 3,672 44,088   לא סחירותמניות 

 374,742 2,022,229    מניות ך הכלס

)1  (
1בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  הממזגת כפי שהוצגו קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה

  

  
  

  בדצמבר 31ליום   מסלול כללי
   2014 2013 

)1( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

  371,070 1,772,269   סחירותמניות 
  3,672 43,313   לא סחירותמניות 

  374,742 1,815,582    מניות ך הכלס

)1  (
1זגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור הממ קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה

  

  
  

  בדצמבר 31ליום   מניות (לשעבר: מסלול מעוז כללי) %10כללי עד מסלול 
   2014 2013 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

  -  5,577   סחירותמניות 
  -  183    מניות לא סחירות

  -  5,760    מניות ך הכלס

 
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןזג אל ההמסלול מו

  
  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  (המשך)מניות  - 6באור 
  

  בדצמבר 31ליום   )ביג כללימניות (לשעבר: מסלול  %30ביג כללי לפחות מסלול 
   2014 2013 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

   
  -  141,737   סחירותמניות 

  -  141,737    מניות ך הכלס

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןה המסלול מוזג אל

  
  

  בדצמבר 31ליום   מסלול מנייתי
   2014 2013 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

  -  58,538   סחירותמניות 
  -  35   לא סחירותמניות 

  -  58,573    מניות ך הכלס

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  

  בדצמבר 31ליום   מוד מדדצמסלול 
   2014 2013 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

  -  5   סחירותמניות 
  -  5    מניות ך הכלס

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  

  בדצמבר 31ליום   אג"חמסלול 
   2014 2013 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

  -  15   סחירותמניות 
  -  557    מניות לא סחירות

  -  572    מניות ך הכלס

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  השקעות אחרות - 7 באור

  סך כל המסלולים

  :הרכב .א
  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)1( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

      השקעות אחרות סחירות
 544,111 2,488,046   ודות סלתע

  224,822  1,008,841   קרנות נאמנות 
  3,565  5,020   מכשירים נגזרים

 171 1,585   אופציות
 97 180   אחרות

   3,503,672 772,766 
     

     השקעות אחרות שאינן סחירות
 42,838 281,544   קרנות השקעה וקרנות הון סיכון

 11,487 49,605   מכשירים נגזרים
  -   12   מוצרים מובנים

  -   5,361   אחרות
   336,522 54,325 
     

 827,091 3,840,194   סך הכל השקעות אחרות
  

  מכשירים  נגזרים: .ב
הדוח לתאריך  היו בתוקףלהלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות ש

  הכספי:
  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)1( 
 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   
  

  3,968 413,519 מניות
  )393,129( )2,921,601( מטבע זר
  -   125,763  סחורות

)1  (
1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה

  

  
  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  השקעות אחרות (המשך) - 7באור 

  מסלול כללי

  :הרכב .א
  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)1( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

      השקעות אחרות סחירות
 544,111 2,118,060   תעודות סל

  224,822  910,561   קרנות נאמנות 
  3,565  5,020   מכשירים נגזרים

 171 1,497   אופציות
 97 172   אחרות

   3,035,310 772,766 
     

     השקעות אחרות שאינן סחירות
 42,838 280,955   קרנות השקעה וקרנות הון סיכון

 11,487 45,785   מכשירים נגזרים
  -   12   מוצרים מובנים

  -   5,234   אחרות
   331,986 54,325 
     

 827,091 3,367,296   סך הכל השקעות אחרות
  

  מכשירים  נגזרים: .ב
לתאריך הדוח  בתוקף והיות הפיננסיות שלהלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקא

  הכספי:
  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)1( 
 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   
  

  3,968 413,519 מניות
  )393,129( )2,623,878( מטבע זר
  -   125,763  סחורות

)1  (
1כמפורט בבאור הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה

  

  

  )מעוז כללימניות (לשעבר: מסלול  %10כללי עד מסלול 

  :הרכב .א
  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

      השקעות אחרות סחירות
 -  47,812   תעודות סל

 -  8,345   קרנות נאמנות
   56,157  - 
     

     השקעות אחרות שאינן סחירות
  -   229   נגזריםמכשירים 

     
 -  56,386   סך הכל השקעות אחרות

  

  מכשירים  נגזרים: .ב
לתאריך הדוח  היו בתוקףלהלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות ש

  הכספי:
  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   
  

  -  )21,927( מטבע זר
)2 ( 

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה
  
  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  השקעות אחרות (המשך) - 7באור 

  )ביג כללימניות (לשעבר: מסלול  %30ביג כללי לפחות מסלול 
  
  :הרכב .א

  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

       השקעות אחרות סחירות
 -  206,835    תעודות סל

  -   51,285    קרנות נאמנות 
 -  88    אופציות

  -   4    אחרות
    258,212  - 
      

      השקעות אחרות שאינן סחירות
  -   2,762    מכשירים נגזרים

  -   10    אחרות
    2,772  - 
      

 -  260,984    סך הכל השקעות אחרות

  
  מכשירים  נגזרים: .ב

לתאריך הדוח  היו בתוקףבמונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות ש להלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג
  הכספי:

  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   
  

  -  )207,546( מטבע זר
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  

  מסלול מנייתי
  
  :הרכב .א

  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

       השקעות אחרות סחירות
 -  42,558    תעודות סל

  -   5,108    קרנות נאמנות 
  -   4    אחרות

    47,670  - 
      

      השקעות אחרות שאינן סחירות
 -  589    קרנות השקעה וקרנות הון סיכון

  -   600    מכשירים נגזרים
  -   117    אחרות

    1,306  - 
      

 -  48,976    סך הכל השקעות אחרות

  
  מכשירים  נגזרים: .ב

לתאריך הדוח  היו בתוקףלהלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות ש
  הכספי:

  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   
  

  -  )40,886( מטבע זר
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןה המסלול מוזג אל
  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  השקעות אחרות (המשך) - 7באור 

  מסלול חו"ל

  :הרכב .א
  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

       השקעות אחרות סחירות
 -  6,293    תעודות סל

      
      השקעות אחרות שאינן סחירות

  -   12    מכשירים נגזרים
      

 -  6,305    סך הכל השקעות אחרות

  
  מכשירים  נגזרים: .ב

לתאריך הדוח  היו בתוקףלהלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות ש
  הכספי:

  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   
  

  -  189 מטבע זר
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  

  מסלול צמוד מדד

  :הרכב .א
  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

       השקעות אחרות סחירות
 -  8,708    תעודות סל

 -  1,214    קרנות נאמנות
      

 -  9,922    סך הכל השקעות אחרות

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  

  מסלול אג"ח

  :הרכב .א
  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

       השקעות אחרות סחירות
 -  41,523    תעודות סל

  -   32,328    קרנות נאמנות 
    73,851  - 
      

      השקעות אחרות שאינן סחירות
  -   148    מכשירים נגזרים

    148  - 
      

 -  73,999    סך הכל השקעות אחרות

  
  
  
  
  
  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  השקעות אחרות (המשך) - 7באור 

  (המשך) מסלול אג"ח

  מכשירים  נגזרים: .ב
לתאריך הדוח  היו בתוקףלהלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות ש

  הכספי:
  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   
  

  -  )24,425( מטבע זר
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

 

  מסלול מט"ח

  :הרכב .א
  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

       השקעות אחרות סחירות
 -  3,049    תעודות סל

      
      חירותהשקעות אחרות שאינן ס

 -  19    מכשירים נגזרים
        

  -   3,068    סך הכל השקעות אחרות

  
  :נגזרים מכשירים  .א

לתאריך הדוח  היו בתוקףלהלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות ש
  הכספי:

  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   
  

  -  1,570 זר מטבע
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  

  מסלול כהלכה

  :הרכב .ב
  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

       השקעות אחרות סחירות
 -  13,208    תעודות סל

      
      השקעות אחרות שאינן סחירות

  -   50    מכשירים נגזרים
      

 -  13,258    סך הכל השקעות אחרות

  

  :נגזרים מכשירים  .ג
לתאריך הדוח  היו בתוקףלהלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות ש

  הכספי:
  בדצמבר 31ליום    
   2014 2013 

)2( 
 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   
  

  -  )4,698( מטבע זר
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןזג אל ההמסלול מו
  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  זכאים ויתרות זכות - 8 באור
  

  בדצמבר 31ליום     סך כל המסלולים

      2014  2013 
)1(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  2,555  9,928   לחברה המנהלתדמי ניהול לשלם 
  184  411   מוסדות

  79 10,348  * אופציותהתחייבויות בגין 
  -   10,772   * גין יצירת חוזים עתידיים התחייבויות ב

  7,730  45,101   *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 
  -   1,801   סכומים לשלם בגין סליקה עתידית

  441  -     זכאים ויתרות זכות אחרות

  10,989  78,361    זכאים ויתרות זכות סך הכל

ראה  - הביטחונות שניתנו בגינםוסך וחוזים עתידיים  ד, עסקאות פורוורלפרטים בדבר החשיפה באמצעות אופציות* 
  .15-ו  7באורים 

)1  (
1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה

  

  

  
  בדצמבר 31ליום     מסלול כללי

      2014  2013 
)1(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  2,555  8,244   מנהלתלחברה הדמי ניהול לשלם 
  184  315   מוסדות

  79 9,336  *התחייבויות בגין יצירת אופציות 
  -   10,772   * התחייבויות בגין יצירת חוזים עתידיים 

  7,730  41,609   *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 
  -   1,505    סכומים לשלם בגין סליקה עתידית

  441  -     זכאים ויתרות זכות אחרות

  10,989  71,781    זכאים ויתרות זכות סך הכל

  .7 באורראה  -, עסקאות פורוורד וחוזים עתידייםלפרטים בדבר החשיפה באמצעות אופציות*   
)1  (

1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה
  

  

  
  בדצמבר 31ליום     )מעוז כללימסלול מניות (לשעבר:  %10כללי עד מסלול 

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  -   151   לחברה המנהלתדמי ניהול לשלם 
  -   10   מוסדות

  -   337   *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 

  -   498    זכאים ויתרות זכות סך הכל

  .7 באורראה  - עסקאות פורוורד לפרטים בדבר החשיפה באמצעות*   
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה
  

  
  בדצמבר 31ליום    )ביג כללימניות (לשעבר: מסלול  %30ביג כללי לפחות מסלול 

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      
  

  -   610   לחברה המנהלתדמי ניהול לשלם 
  -   24   מוסדות

  -  1,012  *פציות התחייבויות בגין יצירת או
  -   2,099   *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 

  -   127    סכומים לשלם בגין סליקה עתידית

  -   3,872    זכאים ויתרות זכות סך הכל

  .7 באורראה  -ועסקאות פורוורד לפרטים בדבר החשיפה באמצעות אופציות*   
)2  (

  1רט בבאור כמפו 2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  זכאים ויתרות זכות (המשך) - 8באור 
  

  בדצמבר 31ליום     מסלול מנייתי

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      

  
  -   86   לחברה המנהלתדמי ניהול לשלם 

  -    417   *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 
  -   54    סכומים לשלם בגין סליקה עתידית

  -   557    זכות זכאים ויתרות סך הכל

  .7 באורראה  - עסקאות פורוורדים בדבר החשיפה באמצעות טלפר*   
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה
  
  

  בדצמבר 31ליום     מסלול חו"ל

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      

  
  -   5    לחברה המנהלתדמי ניהול לשלם 

  -   47    *רת עסקאות פורוורד התחייבויות בגין יצי
  -   115    סכומים לשלם בגין סליקה עתידית

  -   167    זכאים ויתרות זכות סך הכל

  .7 באורראה  -טים בדבר החשיפה באמצעות עסקאות  פורוורדלפר*   
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה
  
  

  בדצמבר 31ליום     מסלול אג"ח ממשלתי

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      

  
  -   319   לחברה המנהלתדמי ניהול לשלם 

  -   18   מוסדות

  -   337    זכאים ויתרות זכות סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  

  בדצמבר 31ליום     מסלול שקלי קצר

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      

       
  -   196   לחברה המנהלתדמי ניהול לשלם 

  -   2    מוסדות

  -   198    זכאים ויתרות זכות סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  

  בדצמבר 31ליום     מסלול צמוד מדד

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      

  
  -   59   לחברה המנהלתדמי ניהול לשלם 

  -   15    וסדותמ

  -   74    זכאים ויתרות זכות סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  זכאים ויתרות זכות (המשך) - 8באור 
  

  בדצמבר 31ליום     מסלול אג"ח

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  לפי ש"חא      

  
  -   237   לחברה המנהלתדמי ניהול לשלם 

  -   27   מוסדות
  -   567   *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 

  -   831    זכאים ויתרות זכות סך הכל

  .7 באורראה  - טים בדבר החשיפה באמצעות עסקאות פורוורדלפר*   
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה
  
  

  בדצמבר 31ליום     מסלול מט"ח

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  ש"ח לפיא      

  
  -   3    לחברה המנהלתדמי ניהול לשלם 

  -   3    זכאים ויתרות זכות סך הכל

  .7 באורראה  - טים בדבר החשיפה באמצעות עסקאות פורוורדלפר*   
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה
  
  

  בדצמבר 31ליום     מסלול כהלכה

      2014  2013 
)2(

  

  לפי ש"חא  ש"חלפי א      

  
  -   18   לחברה המנהלתדמי ניהול לשלם 

  -   25   *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 

  -   43    זכאים ויתרות זכות סך הכל

  .7 באורראה  -טים בדבר החשיפה באמצעות עסקאות  פורוורדלפר*   
)2  (

  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה
  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  דמי ניהול - 9באור 

  לפי מסלולי השקעה: הרכב .א

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013 

)1( 2012 
)1( 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

  24,699  28,633  100,177    מסלול כללי
  -   -   1,746 מניות (לשעבר: מסלול מעוז כללי) 10%כללי עד מסלול  
  -   -   7,923  )ביג כלליעבר: מסלול מניות (לש 30%ביג כללי לפחות מסלול  

  -   -   1,092   מסלול מנייתי
  -   -   53   מסלול חו"ל

  -   -   3,970   מסלול אג"ח ממשלתי
  -   -   2,559   מסלול שקלי קצר
  -   -   753   מסלול צמוד מדד

  -   -   2,949   מסלול אג"ח
  -   -   24   מסלול מט"ח

  -   -   174   כהלכהמסלול 

  24,699  28,633  121,420   סך הכל הוצאות דמי ניהול

)1  (
1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה

  

  

 שיעור דמי ניהול מעמיתים: .ב

  לשנה בהתאם לתקנונה. מהצבירה, נטו,  2%רשאית לגבות דמי ניהול בשיעור מקסימלי של  רןהק

  :ביחס ליתרה החודשית הממוצעת של הנכסים רןשגבתה הקי הניהול דמ השנתי האפקטיבי של שיעורלהלן ה
  

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013 

)1( 2012 
)1( 

  אחוזים  אחוזים  אלפי ש"ח  
 

         דמי ניהול מסך הנכסים:
  שעור דמי הניהול שהחברה המנהלת

  רשאית לגבות לפי הוראות הדין 
 

2.00  2.00  2.00  

         
  ור דמי הניהול הממוצע שגבתהשע

  החברה המנהלת בפועל 
   

    
  1.08  1.03  0.89    מסלול כללי

  -   -   0.91 מניות (לשעבר: מסלול מעוז כללי) 10%כללי עד מסלול  
  -   -   1.04  )ביג כללימניות (לשעבר: מסלול  30%ביג כללי לפחות מסלול  

  -   -   0.99   מסלול מנייתי
  -   -   0.97   מסלול חו"ל

  -   -   0.89   לול אג"ח ממשלתימס
  -   -   0.97   מסלול שקלי קצר
  -   -   0.94   מסלול צמוד מדד

  -   -   0.96   מסלול אג"ח
  -   -   0.95   מסול מט"ח

  -   -   1.08   כהלכהמסלול 
)1  (

1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה
  

  
  גבים מדי חודש ומשולמים לחברה המנהלת.דמי הניהול נ

  
  

  

  

  

  

  

  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  הוצאות ישירות - 10באור 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  סך כל המסלולים
 2014  2013 )1(  2012 )1(  2014  2013 )1( 2012 )1( 

 * שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה קודמת  אלפי ש"ח 
  

  0.07%  0.05%  0.04%  1,367  1,229  5,562 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  0.02%  0.03%  0.01%  504  840  1,975  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

  -   -   0.00%  -   -   2  הוצאות בגין השקעות לא סחירות

             עמלות ניהול חיצוני:

  0.02%  0.03%  0.04%  322  695  4,950 בגין השקעה בקרנות השקעה 

  0.16%  0.14%  0.11%  3,166  3,607  14,102 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  0.00%  0.00%  0.00%  123  )94(  305 עמלות אחרות

  0.27%  0.25%  0.20%  5,482  6,277  26,896 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

  .2015-9-4הוצגו מחדש לפי הוראות חוזר  2012- ו 2013נתוני השנים    *
 

)1  (
1צגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור הממזגת כפי שהו קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה

  

  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  מסלול כללי
 2014  2013 )1(  2012 )1(  2014  2013 )1( 2012 )1( 
 * שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה קודמת  אלפי ש"ח 

  

  0.07%  0.05%  0.04%  1,367  1,229  4,707 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  0.02%  0.03%  0.02%  504  840  1,717  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

  -   -   0.00%  -   -   2  הוצאות בגין השקעות לא סחירות

             עמלות ניהול חיצוני:

  0.02%  0.03%  0.04%  322  695  4,937 בגין השקעה בקרנות השקעה 

  0.16%  0.14%  0.12%  3,166  3,607  12,693 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  0.00%  0.00%  0.00%  123  )94(  234 עמלות אחרות

  0.27%  0.25%  0.22%  5,482  6,277  24,290 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

  .2015-9-4הוצגו מחדש לפי הוראות חוזר  2012- ו 2013נתוני השנים    *
)1  (

1המיזוג כמפורט בבאור הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה
  

  
  
  

  מניות  %10מסלול כללי עד 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  (לשעבר: מסלול מעוז כללי)

 2014  2013 )2(  2012 )2(  2014  2013 )2( 2012 )2( 
 

  אלפי ש"ח
שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה 

 קודמת
  

  -   -   0.03%  -   -   57 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.01%  -   -   25  דמי שמירה של ניירות ערךעמלות 

             עמלות ניהול חיצוני:

  -   -   0.06%  -   -   115 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  -   -   0.01%  -   -   18 עמלות אחרות

  -   -   0.11%  -   -   215 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  הוצאות ישירות (המשך) - 10באור 
  

מניות  %30לי לפחות מסלול ביג כל
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  ביג כללי) ל(לשעבר: מסלו

 2014  2013 )2(  2012 )2( 2014  2013 )2( 2012 )2( 
 

  אלפי ש"ח
שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה 

 קודמת
  

  -   -   0.06%  -   -   446 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.02%  -   -   122  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

             עמלות ניהול חיצוני:

  -   -   0.12%  -   -   923 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  -   -   0.00%  -   -   15 עמלות אחרות

  -   -   0.20%  -   -   1,506 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014נואר בי 1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  מסלול מנייתי
 2014  2013 )2(  2012 )2(  2014  2013 )2(  2012 )2( 
 

  אלפי ש"ח
שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה 

 קודמת
  

  -   -   0.07%  -   -   71 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.03%  -   -   37  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

             עמלות ניהול חיצוני:

  -   -   0.01%  -   -   13 בגין השקעה בקרנות השקעה 

  -   -   0.14%  -   -   155 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  -   -   0.01%  -   -   5 עמלות אחרות

  -   -   0.26%  -   -   281 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
  1ור כמפורט בבא 2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  מסלול חו"ל
 2014  2013 )2(  2012 )2(  2014  2013 )2( 2012 )2( 
 

  אלפי ש"ח
שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה 

 קודמת
  

  -   -   0.05%  -   -   3 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.04%  -   -   2  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

             :עמלות ניהול חיצוני

  -   -   0.25%  -   -   14 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  -   -   0.05%  -   -   3 עמלות אחרות

  -   -   0.39%  -   -   22 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  מסלול אג"ח ממשלתי
 2014  2013 )2(  2012 )2(  2014  2013 )2( 2012 )2( 
 

  אלפי ש"ח
שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה 

 קודמת
  

  -   -   0.04%  -   -   163 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.00%  -   -   24  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

  -   -   0.00%  -   -   )8( עמלות אחרות

  -   -   0.04%  -   -   179 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  
  
  
  
  
  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  הוצאות ישירות (המשך) - 10באור 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  שיקלי קצרמסלול 
 2014  2013 )2(  2012 )2( 2014  2013 )2(  2012 )2( 
 

  אלפי ש"ח
שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה 

 קודמת
  

  -   -   0.00%  -   -   12 של ניירות ערךעמלות קניה ומכירה 

  -   -   0.00%  -   -   3  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

  -   -   0.00%  -   -   )3( עמלות אחרות

  -   -   0.00%  -   -   12 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  
  

  צמברבד 31לשנה שהסתיימה ביום  צמוד מדדמסלול 
 2014  2013 )2(  2012 )2(  2014  2013 )2( 2012 )2(  
 

  אלפי ש"ח
שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה 

 קודמת
  

  -   -   0.02%  -   -   13 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.01%  -   -   10  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

  -   -   0.01%  -   -   9 עמלות אחרות

  -   -   0.04%  -   -   32 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  אג"חמסלול 
 2014  2013 )2(  2012 )2(  2014  2013 )2( 2012 )2( 
 

  אלפי ש"ח
שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה 

 קודמת
  

  -   -   0.03%  -   -   82 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.01%  -   -   30  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

             עמלות ניהול חיצוני:

  -   -   0.05%  -   -   174 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  -   -   0.01%  -   -   24 עמלות אחרות

  -   -   0.10%  -   -   310 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
  1רט בבאור כמפו 2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  מסלול מט"ח
 2014  2013 )2(  2012 )2(  2014  2013 )2( 2012 )2( 
 

  אלפי ש"ח
שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה 

 קודמת
  

  -   -   0.10%  -   -   2 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.10%  -   -   2  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

             חיצוני:עמלות ניהול 

  -   -   0.23%  -   -   4 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  -   -   0.16%  -   -   3 עמלות אחרות

  -   -   0.59%  -   -   11 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

  הוצאות ישירות (המשך) - 10באור 
  

  בדצמבר 31הסתיימה ביום לשנה ש מסלול כהלכה
 2014  2013 )2(  2012 )2( 2014  2013 )2(  2012 )2( 
 

  אלפי ש"ח
שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה 

 קודמת
  

  -   -   0.05%  -   -   6 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.03%  -   -   3  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

             עמלות ניהול חיצוני:

  -   -   0.20%  -   -   24 סים מחוץ לישראלבגין השקעה בנכ

  -   -   0.04%  -   -   5 עמלות אחרות

  -   -   0.32%  -   -   38 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  
  

  תשואות הקרן - 11באור 
  

  תשואה    
  ממוצעת    
  נומינלית  תשואה שנתית נומינלית ברוטו  
  5- ברוטו ל  בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה   
  2014  2013 

)1(
  2012 

)1(
  2011 

)1(
  2010 

)1(
  שנים   

  %  %  %  %  %  %  
  6.16  11.50  )3.98(  10.08  9.51  4.50   מסלול כללי

  מניות  10%מסלול כללי עד 
  -   -   -   -   -   4.06  (לשעבר: מסלול מעוז כללי) 

  מניות  30%ביג כללי לפחות מסלול 
  -   -   -   -   -   4.29   )ביג כלליל (לשעבר: מסלו
  -   -   -   -   -   4.96  מסלול מנייתי

  -   -   -   -   -   10.53  מסלול חו"ל
  -   -   -   -   -   3.73  מסלול אג"ח ממשלתי 

  -   -   -   -   -   0.85  מסלול שקלי קצר
  -   -   -   -   -   1.52  מסלול צמוד מדד

  -   -   -   -   -   3.20  מסלול אג"ח
  -   -   -   -   -   8.75  ול מט"חלמס

  -   -   -   -   -   4.67  כהלכהמסלול 
)1  (

1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  קרן השתלמות לשכירים ועצמאיםמגדל 
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  

  

  

   יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 12באור 

   קרןבעלי עניין וצדדים קשורים ב .א

נשלטת החל מחודש דצמבר המנהלת החברה וקופות גמל בע"מ.  קרנות פנסיההקרן הינה בניהול מגדל מקפת  .1
. מגדל המנהלת "מגדל"). המהווה צד קשור לחברה-מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן בבאור זה  ע"י 2004

 "מגדל אחזקות"). - בביאור זה הינה חברה בת בשליטה מלאה של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן

הושלמה רכישת  2012מגדל אחזקות נמנתה על קבוצת ג'נרלי. בחודש אוקטובר  2012עד חודש אוקטובר  .2
בעלי השליטה בחברה המנהלת השליטה במגדל אחזקות מקבוצת ג'נרלי על ידי אליהו חברה לבטוח בע"מ. 

הינם ה"ה שלמה אליהו וחיה אליהו המחזיקים במניות מגדל אחזקות,  2012באוקטובר  29החל מיום 
 יפין, באמצעות אליהו ביטוח.במישרין ובעק

מהון המניות המונפק והנפרע של בנק  27%-נכון למועד הדוח מחזיק מר שלמה אליהו, במישרין ובעקיפין, בכ .3
עם בנק איגוד ו/או עם חברות בשליטתו קופה אגוד ולכן, החל ממועד רכישת השליטה, עסקאות של ה

 בהן.  מסווגות כעסקאות אשר לבעל השליטה בחברה עניין אישי

 . בכלל זה סוכנות הביטוח מבטח סימון.  לקופהכל החברות בקבוצת מגדל מהוות צד קשור  .4

, במגדל אחזקות. בנוסף, במועד רכישת השליטה 2013בינואר  7בנק לאומי היה בעל עניין בחברה עד ליום  .5
בוצת מגדל בבנק , במישרין ובעקיפין, למעט אחזקות קבמגדל אחזקותהחזיק מר שלמה אליהו, בעל השליטה 

ובהתאם ממועד רכישת השליטה עסקאות עם בנק  5%לאומי, בהון המניות של בנק לאומי בשיעור העולה על 
 2013לאומי ו/או חברות בשליטתו סווגו כעסקאות שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי. במהלך שנת 

, החזקותיו 2013באוקטובר  10כך, ביום מכר מר שלמה אליהו מניות בנק לאומי שהוחזקו על ידו וכתוצאה מ
של מר שלמה אליהו בבנק לאומי, במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בשליטתו, למעט אחזקות קבוצת 

מהון המניות של בנק לאומי. ממועד זה ואילך ונכון למועד הדוח, בנק  5% - מגדל בבנק לאומי, ירדו מתחת ל 
יש לבעל השליטה עניין אישי. המנהלת והקופה רויות החברה לאומי, אינו מסווג עוד כגוף אשר להתקש

, נכון למועד הדוח אין למר שלמה אליהו החזקות בבנק לאומי, במישרין או המנהלת למיטב ידיעת החברה
  בעקיפין באמצעות חברות בשליטתו (למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי).

ר שניתן על ידו בקשר עם רכישת השליטה על ידי מר על פי הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים באישו
, החברה במגדל אחזקות, החל ממועד השלמת העסקה לרכישת השליטה במגדל אחזקותשלמה אליהו 

לא תתקשר (במישרין ובעקיפין), בהסכם עם חברות סוחרות אשר בעל השליטה מחזיק בהן לפחות המנהלת 
מהון המניות, במישרין או בעקיפין 5%

1
צוע עסקאות בנכסי עמיתים, אשר התמורה בגינו תשולם מנכסי , לבי

העמיתים, אלא בדרך של הליך תחרותי המעניק לכל חברה סוחרת הזדמנות שווה להשתתף בו ובתנאים 
  שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. 

דוח זה, וכמפורט לעיל  במועד רכישת השליטה הוראה זו היתה רלבנטית לבנק לאומי ובנק איגוד. נכון למועד
 ביחס לבנק לאומי, ההוראה האמורה רלוונטית רק להתקשרות עם בנק אגוד.

לבין בנק איגוד מוצגות כעסקאות בהן יש לבעל השליטה בחברה  הקופהבהתאם לאמור, עסקאות בין  .6
ת לבין בנק לאומי מוצגו הקופהואילו עסקאות בין  2012עניין אישי החל מחודש אוקטובר המנהלת 

עניין אישי עד וכולל חודש המנהלת ו/או לבעל עניין בחברה  המנהלת כעסקאות בהן יש לבעל השליטה בחברה
 .  2013ספטמבר 

7. Assicurazioni Generali S.p.A השליטה במגדל אחזקות עד ליום רכישת  תבעל ("ג'נרלי") הייתה
מגדל אחזקות התחייבות של השליטה. במסגרת השלמת העסקה להעברת השליטה במגדל אחזקות קיבלה 

ג'נרלי כלפיה, מכוח ההסכם להעברת השליטה, במסגרתה התחייבה ג'נרלי לאפשר למגדל ביטוח להמשיך 
ולחדש אצלה חוזי ביטוחי משנה, לפי שיקול דעתה של מגדל ביטוח, לתקופה של חמש שנים, וזאת עד לגבול 

, התקשרויותיה של מגדל ביטוח, עם ג'נרלי אינן לאור העברת השליטה. החשיפה הקיימת באותו מועד לג'נרלי
מהוות עוד עסקאות עם בעל שליטה ולכן אינן טעונות אישור בהתאם להוראות הדין החלות ביחס לעסקה של 
חברה ציבורית עם בעל השליטה בה. ואולם, נוכח עמדת רשות ניירות ערך בהקשרים אחרים, אשר ראתה 

, בהתבסס וחלטת אשר לבעל השליטה החדש יש בהן עניין אישי, העסקאות עם בעל שליטה לשעבר כעסקאו
על חוו"ד משפטית, כי על אף שג'נרלי אינה עוד בעלת השליטה בחברה ולמרות שלכאורה אין סיבה לראות 
במר שלמה אליהו כבעל עניין אישי בהתקשרויות עם ג'נרלי, הרי שלמען הזהירות בלבד, יש לאשר את 

 2014וצדורה הקבועה בחוק לאישור עסקאות עם בעל שליטה, וזאת עד לתום שנת ההסכמים עם ג'נרלי בפר
לפיכך מטעמי זהירות כולל הדיווח גם מידע אודות השקעות הקופות  (שנתיים קלנדריות מרכישת השליטה).

 שבניהולה בתאגידים מקבוצת ג'נרלי, ככל שהיו.
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      

 , דהיינו, מגדל שוקי הוןמגדל אחזקותלמעט חברה סוחרת שבמועד השלמת העסקה מלוא מניותיה הוחזקו, במישרין או בעקיפין, על ידי  1
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   )(המשך קשורים יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים - 12באור 

  (המשך) קרןבעלי עניין וצדדים קשורים ב  .א

  שירותים פיננסיים .8

  חברה קשורה.  -ממגדל שוקי הון ירותי ברוקראז' ת במהלך העסקים הרגיל שרוכש הקופה -מגדל שוקי הון 

 התקשרויות עם בנק איגוד והתקשרויות עם בנקקיימות  – פעילות בנקאית שוטפת - בנק לאומי ובנק איגוד 
 לאומי במסגרת פעילות הגזברות וההשקעות השוטפות של החברה במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק

התקשרות לניהול חשבון בנק, להפקדת פיקדונות, לקבלת שירותי משמורת ניירות ערך (קסטודיאן) (
שאינם נקבעו תנאים שונים על מנת להבטיח תנאי שוק ). (OTC) ולפעילות בנגזרים לא סחיריםברוקראז, 

סך הסכומים ששולמו לשלוש החברות  חורגים מתנאים מקובלים לגבי עסקאות דומות עם בנקים אחרים.
  האמורות כלולים בסעיף עמלות ניהול השקעות (בהתאם למועדים בהם נחשבו כצדדים קשורים / בעלי עינין).

  
  

  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  ב.

 
  בדצמבר 31ליום 

היתרה הגבוהה ביותר במהלך 
  *השנה **

 2014  2013 )1( 2014  2013 )1( 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
  

 218,600  43,155 -   299 יםמזומנים ושווי מזומנ
  75  -   75  -   בע"מ ** מגדל חברה לביטוח

  -   2  -   2  צד קשור - חברה מנהלת
 4,001  3,453 2,916  3,316 מניות *

  31,837  59,906  31,393  59,906  אגרות חוב *
  11,909  11,958  -   9,737  השקעות אחרות סחירות *

 1,060  -   -   -  פקדונות 
  )2,555(  )10,359(  )2,555(  )9,928(  י ניהול לשלםמד

  השקעות בניירות ערך סחירים נעשו לפי מחירי שוק ששררו בעת ביצוע העסקאות.  *  
לקרן לאחר , והועברו )מגדל חברה לביטוח בע"משל (חשבון גביה קבוצתי דמי גמולים שהתקבלו בחשבון ביניים  ** 

  .תאריך הדוח
  תום כל חודש.על בסיס היתרות ב ***

)1  (
1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה

  

  
  ** עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  ג.

  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2014  2013 )1( 2012 )1( 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
  

  630  212  -   פיצוי בגין עמיתים * -ותהכנסות אחר
 )24,699( )28,633( )121,420( )9דמי ניהול  (ראה באור 

 )266( )171( )853( ניהול השקעות עמלות

ה קבוצתי של בגין הפרשי תשואה ביחס לדמי גמולים שהתקבלו בחשבון ביניים (חשבון גבי (הוצאות) הכנסות *  
  מגדל חברה לביטוח בע"מ).

  לא כולל הכנסות מהשקעה בניירות ערך של צדדים קשורים שנעשתה במהלך העסקים השוטף.  **
)1  (

1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה  
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  מסים  - 13באור 

  רה ממס בישראל על הכנסותיה מהשקעות למעט חריגים שנקבעו בחקיקה כגון:ככלל הקרן פטו .א

  ).35%(החייב בשיעור מס של  2004בדצמבר  31.  חלק רווח ההון מניירות ערך זרים המתייחס לתקופה שעד 1

(ח) 3.  הכנסות ריבית שהתקבלו מאגרות חוב בשל התקופה שהאגרת הייתה בבעלותו של אחר, בהתאם לסעיף 2
  קודת מס הכנסה.לפ

הקיימים באותה דינת חוץ, המבוצע על פי כללי המס האמור לעיל אינו מתייחס לניכוי מס במקור על ידי מ .ב
 .מדינה

  להלן פירוט חבות המס של הקרן: .ג

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   סך כל המסלולים
 2014  2013 

)1( 2012 )1( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
  

    2,107  1,501  8,687  ערך זרים  מסים מניירות
  -   -   168  אחר

    2,107  1,501  8,855  הוצאות מסים סך הכל

)1  (
1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה

  

  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   מסלול כללי
 2014  2013 

)1(
  2012 

)1( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  ש"ח אלפי 
  

    2,107  1,501  7,303  מסים מניירות ערך זרים 
  -   -   168  אחר

    2,107  1,501  7,471  הוצאות מסים סך הכל

)1  (
1הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור  קרןהנתונים המוצגים הינם נתוני ה

  

 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   )מעוז כללילול מניות (לשעבר: מס %10כללי עד מסלול 
 2014  2013 

)2(
  2012 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
  

  -   -   242  מסים מניירות ערך זרים 

  -   -   242  הוצאות מסים סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

 
 
  

  מניות  %30ביג כללי לפחות מסלול 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   )ביג כללישעבר: מסלול (ל

 2014  2013 
)2( 2012 

)2( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
  

  -   -   741  מסים מניירות ערך זרים 

  -   -   741  הוצאות מסים סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  

  בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב  מסלול מנייתי
 2014  2013 

)2( 2012 
)2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
  

  -   -   138  מסים מניירות ערך זרים 

  -   -   138  הוצאות מסים סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה
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   (המשך) מסים - 13באור 
  

  רבדצמב 31לשנה שהסתיימה ביום   מסלול חו"ל
 2014  2013 

)2( 2012 
)2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
  

  -   -   21  מסים מניירות ערך זרים 

  -   -   21  הוצאות מסים סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  

  

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   מסלול אג"ח
 2014  2013 

)2( 2012 
)2( 

 אלפי ש"ח פי ש"חאל  אלפי ש"ח 
  

  -   -   218  מסים מניירות ערך זרים 

  -   -   218  הוצאות מסים סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   מסלול מט"ח
 2014  2013 

)2( 2012 
)2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
  

  -   -   7   מסים מניירות ערך זרים

  -   -   7  הוצאות מסים סך הכל

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה

  
  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   מסלול כהלכה
 2014  2013 

)2( 2012 
)2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
  

  -   -   17  מסים מניירות ערך זרים 

  -   -   17  הוצאות מסים סך הכל

)2 ( 
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  קרןהמסלול מוזג אל ה
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  והתקשרויות התחייבויות תלויות - 14 באור

  חוק הגנת השכר .א

מטילים התחייבות על הקרן, בנסיבות שפורטו בחוק, והתקנות שהותקנו על פיו,  1958- חוק הגנת השכר, התשי"ח
ר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לקרן. בשל אי הוודאות לעצם בגין חובות של מעבידים לעובדיהם אש

מחויבות המעסיקים בנושא וזאת בין היתר בשל סיבות שונות לאי העברת כספים לקרן האופייניים לסקטור 
מעביד, העברת כספים לקרן אחרת וכיוצ"ב) לא ניתן להעריך את סכום - קופות הגמל (כגון הפסקת יחסי עובד

החברה המנהלת מבצעת פעולות גבייה מול מעסיקים החשודים בפיגורי תשלומים מעבידים כאמור. חובות ה
באופן שוטף. פעולות אלו כוללות פניה למעסיקים ולעמיתים לצורך ברור והסדרת החוב באם קיים ובמידת 

  הצורך אף ביצוע טיפול משפטי לצורך גביית החוב.

  התחייבויות השקעה .ב

- הינם כ 2014בדצמבר  31בקרנות השקעה. יתרת הסכומים שנותרו להשקעה ליום ה התקשרה להשקעהקרן 
  אלפי  ש"ח). 1,976-כ -הממזגת בלבד קרן, התחייבות ה2013בדצמבר  31אלפי ש''ח ( 71,144

. יתרת הסכומים בהסכמים לביצוע השקעות נוספות, מרביתן התחייבויות להעמדת אשראיהקרן התקשרה 
הממזגת  קרן, התחייבות ה2013בדצמבר  31( אלפי ש''ח 119,122- הינם כ 2014בדצמבר  31שנותרו להשקעה ליום 

  .אלפי  ש"ח) 2,517- כ - בלבד

 תביעות משפטיות .ג

 22ראה באור , העומדות כנגד החברה המנהלת, קרנות הפנסיה וקופות הגמל שבניהולהבנוגע לתביעות משפטיות 
  הכספיים של החברה המנהלת. בדוחות

וזאת, בין היתר, בהתקיים ספק בפרשנות הסכם  ,לטענות/תביעות משפטיות שטרם נטענו/הוגשו חשופה רןהק
במספר דרכים, ובין היתר: באמצעות פניות  רןהקו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם. חשיפה זו מובאת לידיעת 

חידה לפניות הציבור לי עמיתיםממונה על פניות הציבור, באמצעות תלונות לובמיוחד  קרןגורמים בל עמיתים
במשרד המפקח, ובאמצעות תביעות (שאינן ייצוגיות) המוגשות לבית המשפט. נושאים אלו מובאים לידיעת 

אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים כי הטענות עשויות להיות בעלות השלכות רחבות.  החברה המנהלת
על הערכות פנימיות של  מנהלתהחברה הבהערכת הסיכון הנובע מטענות/תביעות שטרם הוגשו מסתמכת 

הגורמים המטפלים וההנהלה, המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה, אם 
וככל שתוגש. ההערכה מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות לגופן. מטבע 

פטית, עשויה התוצאה בפועל להיות שונה מההערכה הדברים, לאור השלב הראשוני בו מצוי ברור הטענה המש
  .שנעשתה בשלב שטרם הוגשה התביעה

  

  שעבודים - 15באור 

של חוזים  של אופציות ו/או קנייתן ו/או יצירתם יצירתן ביטחונות להבטחת חובות לבנק בקשר עםהקרן העמידה 
  .1964- התשכ"ד ולניהול קופות גמל) (כללים לאישור ידיים כהגדרתם בתקנות מס הכנסהעת

  ערך הבאים:הבוצעו שעבודי פקדונות ניירות  להבטחת מסגרת הפעילות
  

    אלפי ש"ח. 35,000סך של  - לפעילות במסלול כללי
  אלפי ש"ח. 17,200לפעילות במסלול ביג כללי סך של 

  אלפי ש"ח. 4,500סך של  - לפעילות במסלול מנייתי
  אלפי ש"ח.  300סך של  -לפעילות במסלול חו"ל

  אלפי ש"ח. 140סך של  - פעילות במסלול אג"ח ממשלתיל
  אלפי ש"ח.  270סך של  -לפעילות במסלול צמוד מדד

  אלפי ש"ח.  16,900סך של  - לפעילות במסלול אג"ח
  אלפי ש"ח.  190סך של  -לפעילות במסלול מט"ח

  

  אלפי ש"ח. 74,500- כסך הכל שעבדה הקרן סך של 
  

בקשר , ביובנקהכללי בחשבונו  סלולמ, בשעבוד צף על כל נכסי הבות לבנקהועמדו ביטחונות להבטחת חובנוסף 
 (כללים לאישור ידיים כהגדרתם בתקנות מס הכנסהשל חוזים עת של אופציות ו/או קנייתן ו/או יצירתם  יצירתן  עם

  .1964- ולניהול קופות גמל) התשכ"ד
  
  

  חשבונות בנק מעבר  - 16באור 
  

קרנות ההשתלמות המתקבלים עבור הפקדות שוטפות שטרם זוהו ופוצלו מופקדים חלק מכספי עמיתי קופות הגמל ו
, למסלול הכללי בקרן. בעת קליטת הכספים, במערכת זכויות 2013בחשבונות יעודים המשוייכים, החל מחודש יוני 

ו העמיתים למסלול/קופה אליו הכספים יועדו, מועברים סכומים אלה מחשבון זה לחשבונות החש"ק של אות
 מסלול/קופה והעמיתים מזוכים בחשבונותיהם על פי תאריך הערך והפרשי התשואות משולמים ע"י החברה המנהלת. 

  

מיליון  31-כ - 2013 בדצמבר 31( ש"חמיליון  50-הינה בסך כ אלהנות יתרת הכספים בחשבו 2014בדצמבר  31נכון ליום 
  ש"ח), ונובעת בעיקר מהפקדות סוף השנה.



  
  

  השתלמות לשכירים ועצמאים מגדל קרן 
 2014בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

  

  ני פרופורמהנתו -17 באור

מסלולית. במסגרת המיזוג,  רןבמבנה של ק רןלק רןאגב מיזוג זה הפכה הק " אשר היתה בניהול החברה המנהלת.קהל השתלמות"מגדל  רןק רן, מוזגה אל הק2014בינואר  1ביום  .א
  .רןהמתמזגת לתוך המסלול הכללי של הק רןמסלול כללי" שנוהל בק -קהל השתלמותמוזג מסלול "מגדל 

ש"ח וכן הועברו אליה בהתאם כל הנכסים שהיו רשומים ומנוהלים במסגרת  מיליוני 10,239-המתמזגת בסך של כ רןכל זכויות העמיתים של הק רןרת המיזוג הועברו אל הקבמסג
  המתמזגת.  רןהק

ולאחר שנתקבל אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  2005-"הלחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס 37הליך ביצוע המיזוג נעשה בהתאם להוראות סעיף 
  במשרד האוצר.

  .בזכויות כלל העמיתים. כמו כן, לא נוצרו לחברה המנהלת רווחים או נכסים כתוצאה מהליך המיזוגהליך המיזוג בוצע באמצעות העברת נכסים ונעשה ללא כל פגיעה ו/או שינויי 

ת, בצורה מצרפית כפי המתמזג קרןוההממזגת  קרןשל ה על השינויים בזכויות העמיתים של הדוח על המצב הכספי, דוח ההכנסות וההוצאות ודוחלהלן מוצגים דוחות פרופורמה  .ב
 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2013בדצמבר  31שהיו ליום 

  
  2013בדצמבר  31דוח על המצב הכספי ליום   .ג

  2013בדצמבר  31ליום   

    מסלול:  -ותקהל השתלממגדל     

קרן מגדל   

השתלמות 

לשכירים 

  כללי  ועצמאים

 10%כללי עד 

מניות 

(לשעבר: 

  )מעוז כללי

ביג כללי לפחות 

  מניות  30%

  (לשעבר: 

  חו"ל  מנייתי  ביג כללי)

אג"ח 

  קצרשקלי   ממשלתי 

צמוד 

  סה"כ  כהלכה  מט"ח  אג"ח  מדד

  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  ש"ח לפיא  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

                            רכוש שוטף

  1,121,826  1,428  600  31,606  4,425  11,867  26,396  919  12,461  74,677  21,686  643,747  292,014  מזומנים ושווי מזומנים

  10,538  1  -   40  7  -   -   2  75  368  93  7,639  2,313  חייבים ויתרות חובה

  294,327  651,386  21,779  75,045  12,536  921  26,396  11,867  4,432  31,646  600  1,429  1,132,364  
                            

                            השקעות פיננסיות
  6,061,122  3,881  472  197,000  63,194  270,603  435,890  247  -   345,354  107,315  3,254,288  1,382,878  נכסי חוב סחירים

  925,682  -   -   23,008  270  -   -   -   506  15,696  3,906  713,644  168,652  חוב שאינם סחירים נכסי
  1,614,071  -   -   251  -   -   -   -   46,354  82,419  4,091  1,106,214  374,742  מניות

  3,571,703  6,438  879  60,161  13,235  -   -   4,632  49,794  255,305  52,665  2,301,503  827,091  השקעות אחרות

  12,172,578  10,319  1,351  280,420  76,699  270,603  435,890  4,879  96,654  698,774  167,977  7,375,649  2,753,363  ההשקעות הפיננסיותסך כל 

                            

  13,304,942  11,748  1,951  312,066  81,131  282,470  462,286  5,800  109,190  773,819  189,756  8,027,035  3,047,690  נכסיםה כל סך
                            
                            

  29,727  21  2  572  68  235  369  5  338  1,742  202  15,184  10,989  ויתרות זכותזכאים 
                            

  13,275,215  11,727  1,949  311,494  81,063  282,235  461,917  5,795  108,852  772,077  189,554  8,011,851  3,036,701  זכויות העמיתים

                            
זכויות ההתחייבויות וכל  סך

  13,304,942  11,748  1,951  312,066  81,131  282,470  462,286  5,800  109,190  773,819  189,756  8,027,035  3,047,690  העמיתים 



  
  

  השתלמות לשכירים ועצמאים מגדל קרן 
 2014בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

  

  נתוני פרופורמה (המשך) -17 באור

  צאותודוח הכנסות וה .ד

  2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

    ל:מסלו  -קהל השתלמותמגדל     

  

מגדל קרן 

השתלמות 

לשכירים 

  כללי  ועצמאים

כללי עד 

מניות  10%

(לשעבר: 

  מעוז כללי)

ביג כללי לפחות 

  מניות  30%

  (לשעבר: 

  חו"ל  מנייתי  ביג כללי)

אג"ח 

  ממשלתי 

שקלי 

  קצר

צמוד 

  סה"כ  כהלכה  מט"ח  אג"ח  מדד

  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   לפי ש"חא  ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

                            הכנסות (הפסדים)
                            
  )5,140(  23  )55(  )260(  75  229  486  )131(  )742(  )992(  158  )5,316(  1,385  מזומנים ושווי מזומניםמ
                            

                            מהשקעות
  293,446  106  )11(  11,096  2,689  5,075  15,008  )76(  -   22,167  5,419  172,811  59,162  מנכסי חוב סחירים

  69,604  -   -   1,816  43  -   -   -   )37(  924  122  53,267  13,469  מנכסי חוב שאינם סחירים
  285,225  -   -   91  -   -   -   132  8,901  20,075  615  193,377  62,034  מניות

  441,831  439  )78(  2,055  746  -   -   81  11,621  38,054  1,235  *   265,783  *   121,895  השקעות אחרות

  1,090,106  545  )89(  15,058  3,478  5,075  15,008  137  20,485  81,220  7,391  685,238  256,560  סך כל ההכנסות מהשקעות
                            

  87  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   87  הכנסות אחרות, נטו
                            

  1,085,053  568  )144(  14,798  3,553  5,304  15,494  6  19,743  80,228  7,549  679,922  258,032  ההכנסות  כל סך
                            

                            הוצאות
                            

  122,661  86  24  3,123  837  2,960  4,391  68  1,055  8,560  1,796  71,128  28,633  דמי ניהול
  30,288  15  12  88  1  27  43  29  326  1,229  99  *   22,142  *     6,277  הוצאות ישירות

  10,936  10  6  167  -   -   3  23  153  879  185  8,009  1,501  מסים

  163,885  111  42  3,378  838  2,987  4,437  120  1,534  10,668  2,080  101,279  36,411  סך כל ההוצאות
                            

  921,168  457  )186(  11,420  2,715  2,317  11,057  )114(  18,209  69,560  5,469  578,643  221,621  על הוצאות לתקופה הכנסותעודף 

  
  .ה'2ראה באור  -מחדש סווג * 

  
  
  
  
  
  



  
  

  השתלמות לשכירים ועצמאים מגדל קרן 
 2014בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

  

  נתוני פרופורמה (המשך) -17 באור

  דוח על השינויים בזכויות העמיתים .ה

  2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

    מסלול:  -קהל השתלמותמגדל     

  

מגדל קרן 

השתלמות 

לשכירים 

  כללי  ועצמאים

כללי עד 

מניות  10%

(לשעבר: 

  מעוז כללי)

ביג כללי לפחות 

  מניות  30%

  (לשעבר: 

  חו"ל  מנייתי  ביג כללי)

אג"ח 

  ממשלתי 

שקלי 

  סה"כ  כהלכה  מט"ח  אג"ח  מדדצמוד   קצר

  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

 1ליום זכויות העמיתים 
  12,633,068  5,071  2,581  310,157  86,823  305,242  467,663  7,474  91,744  759,192  165,309  7,930,641  2,501,171  של השנהבינואר 

                            

 1,690,016  4,054  236  23,398 8,505 32,898 62,810 957 11,644 98,479 15,052 858,839  573,144  תקבולים מדמי גמולים
               

 )1,113,626(  )863(  )219(  )26,177( )5,466( )28,408( )41,899( )649( )7,813( )47,656( )14,896( )741,261(  )198,319(  תשלומים לעמיתים
               

               קרןהעברות צבירה ל
 184,947  1,426  43  6,669 1,786 2,231 22,923 35 1,665 2,959 6,645 7,413  131,152  העברות מקופות גמל
 124,354  1,756  187  17,252 5,290 9,730 13,665 560 6,522 17,111 32,401 19,880  -   העברות בין מסלולים

               
               קרןהעברות צבירה מה

 )1,040,358(  )172(  )101(  )25,739( )13,356( )26,540( )56,269( )1,141( )9,902( )119,572( )18,150( )577,348(  )192,068(  העברות לקופות גמל
 )124,354(  )2(  )592(  )5,486( )5,234( )15,235( )18,033( )1,327( )3,217( )7,996( )2,276( )64,956(  -   העברות בין מסלולים

 )855,411(  3,008  )463(  )7,304( )11,514( )29,814( )37,714( )1,873( )4,932( )107,498( 18,620 )615,011(  )60,916(  העברות צבירה, נטו
               

על הוצאות  הכנסותעודף 
לתקופה מועבר מדוח 

 921,168  457  )186(  11,420 2,715 2,317 11,057 )114( 18,209 69,560 5,469 578,643  221,621  הכנסות והוצאות
               

 31ליום זכויות העמיתים 
 13,275,215  11,727  1,949  311,494 81,063 282,235 461,917 5,795 108,852 772,077 189,554 8,011,851  3,036,701  של השנה בדצמבר
  

  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
  קופת גמל לתגמולים ולפיצויים

  
  דוח שנתי

 2014בדצמבר  31סתיימה ביום הלשנה ש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים 
   2014דוח שנתי לשנת 

  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
  עמוד    

  סקירת הנהלה
  
    2                                  מאפיינים כללים                                                                                     
      

  4  ניתוח זכויות העמיתים
  
  5  דמי ניהול    

  
  10  ניתוח מדיניות ההשקעה    

  
  20  ניהול סיכונים    

  
  39  שונות    

  
    בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי ההנהלה הדירקטוריון ודוח 

  
  

  הדוחות הכספיים
  
  
  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

 מאפיינים כלליים של הקופה  .1

 כללי תיאור. א

   .שם הקופה: מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים

  ."החברה") -שם החברה המנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (להלן

  .קופת גמל מסלולית לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצוייםסוג הקופה: 

  512237744-00000000000744-0744-000קוד הקופה: 

  .סוג העמיתים: שכירים ועצמאים.

  מר שלמה אליהו. -הצד השולט הסופי בחברה .: מגדל חברה לביטוח בע"מתבעלי המניות בחברה המנהל

  מספר המניות עהאחוז בזכויות ההצב
100%  2,034  

  2001בנובמבר  26 -מועד הקמת הקופהב. 

  .2015 בדצמבר 31עד ליום ים שנתן הממונה כמפורט לעיל הוא אישורהתוקף 

  ההשקעה מסלוליאור יתג. 

, מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%מסלול ביג כללי לפחות ה מסלולי השקעה: מסלול כללי, מונמפעילה ש קופהה
  .מניות 10%ומסלול כללי עד  מסלול צמוד מדד, מסלול שקלי קצרמסלול חו"ל, מסלול אג"ח ממשלתי, לול מנייתי, מס

(כללים לאישור ולניהול קופות גמל)  , תקנות מס הכנסהקתייכפופים כל המסלולים להסדר התח ופהעל פי תקנות הק
  עם דגשים בתחומי ההשקעות כדלקמן: 1964- תשכ"ד

  )512237744-00000000000744-0744-000קוד המסלול: ( מסלול כללי  .1

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה 
  קתי שיהיו בתוקף באותה העת.ידי והכל בכפוף להוראות ההסדר התחהבלע

  )000-1156-00000000000744-512237744קוד המסלול: ( ג כללי)מניות (לשעבר: מסלול בי %30כללי לפחות מסלול ביג   .2

שקעות משותפות מנכסי המסלול במניות הנסחרות בבורסה, כמשמעותה בחוק לה 30% לפחות במסלול זה יושקעו
, ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על 1994- בנאמנות, התשנ"ד

  .עתמעת לקף בתותהיינה קתי כפי שיי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחדעתה הבלעדפי שיקול 

  )512237744-00000000000744-0863-000קוד המסלול: ( מסלול מנייתי  .3

הנסחרים בבורסה, ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות,  מנכסי המסלול במניות 75%במסלול זה יושקעו לפחות 
בכל השקעה אשר תחליט , ויתרת נכסי המסלול יושקעו 1994- משותפות בנאמנות התשנ"ד כמשמעותה בחוק להשקעות

כפי שתהיינה קתי ילהוראות ההסדר התח והכל בכפוף ,עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי
 .בתוקף מעת לעת

  )512237744-00000000000744-0862-000קוד המסלול: ( מסלול חו''ל  .4

מנכסי המסלול בנכסים פיננסים ובמכשירים פיננסים במטבע חוץ וכן, בהשקעות  75%ל זה יושקעו לפחות במסלו
שונות בחו"ל ובכלל זה: יושקעו כספי המסלול במניות, ניירות ערך מכל סוג, פקדונות במט"ח מכל סוג, תעודות 

הלוואות, מכשירים עתידיים ופיננסים  בנאמנות,  להשקעות משותפות רןהמקנות זכות לרכוש ניירות ערך, יחידות בק
השקעה אחרת בחו"ל שתחליט כל מכל סוג, קרנות השקעה כהגדרתן בהסדר התחיקתי, מטבעות חוץ וכל נכס אחר או 

, ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט שיקול דעתה הבלעדי  עליה החברה המנהלת, מעת לעת, ועל פי
והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה ת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עליה החברה המנהלת, מעת לע

  .בתוקף מעת לעת

  ) 512237744-00000000000744-0859-000קוד המסלול: ( מסלול אג"ח ממשלתי  .5

בכל השקעה אשר ויתרת נכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתי, מנכסי המסלול  75% יושקעו לפחות במסלול זה
והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו  ,עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי תחליט

  .קף באותה העתבתו

  

  

  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
 נהלהסקירת הה

  
  

  הקופה (המשך)מאפיינים כלליים של  .1

  (המשך) ההשקעה מסלוליאור יתג. 

  )512237744-00000000000744-0858-000קוד המסלול: ( מסלול שקלי קצר  .6

מנכסי המסלול בנכסים שקליים שמשך החיים הממוצע שלהם הנו עד שנה אחת  75% קעו לפחותיוש במסלול זה
 ,לרבות, פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ), ובאג"ח שקלי שטווח פדיונו אינו עולה על שנה אחת

 ,ל פי שיקול דעתה הבלעדיבכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, עויתרת נכסי המסלול יושקעו 
 .והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו בתוקף באותה העת

  )512237744-00000000000744-0860-000קוד המסלול: ( מסלול צמוד מדד  .7

מנכסי המסלול בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים הצמודים למדד המחירים  75%לפחות  יושקעו במסלול זה
בכל השקעה אשר תחליט , ויתרת נכסי המסלול יושקעו  ורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלצרכן, כפי שמפ

והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו בתוקף  ,עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי
  .באותה העת

   )000-8012-40000000000074-512237744קוד המסלול: ( מניות %10כללי עד מסלול   .8

בבורסה,  הנסחרים למניות להמרה הניתנים ערך במניות ובניירות המסלול מנכסי 10%ד ע יושקעו זה במסלול
 אשר בכל השקעה יושקעו המסלול נכסי , ויתרת1994- התשנ"ד בנאמנות משותפות בחוק להשקעות כמשמעותה

 כפי התחיקתי ההסדר להוראות בכפוף והכלהבלעדי,  דעתה שיקול פי לעת, על המנהלת, מעת החברה עליה תחליט

  לעת. מעת בתוקף שתהיינה

  : , מכירות או רכישותשינויים מהותיים בשנת הדיווח הנובעים ממיזוגים  .ד

 בניהול החברה המנהלת. תהאשר הי קופת "מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים"אל הקופה  המוזג, 2014בינואר  1ביום 
ופה במבנה של קופה מסלולית. במסגרת המיזוג, מוזג מסלול "מגדל פלטינום לתגמולים אגב מיזוג זה הפכה הקופה לק

  מסלול כללי" שנוהל בקופה המתמזגת לתוך המסלול הכללי של הקופה. - ופיצויים

 מיליוני 633-בסך של כ מסלולים) 8-(ב המתמזגת הבמסגרת המיזוג הועברו אל הקופה כל זכויות העמיתים של הקופ
  המתמזגת.  האליה בהתאם כל הנכסים שהיו רשומים ומנוהלים במסגרת הקופ עברוש"ח וכן הו

, 2005-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 37הליך ביצוע המיזוג נעשה בהתאם להוראות סעיף 
  ולאחר שנתקבל אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.

ן, לא נוצרו אמצעות העברת נכסים ונעשה ללא כל פגיעה ו/או שינויי בזכויות כלל העמיתים. כמו כהליך המיזוג בוצע ב
  לחברה המנהלת רווחים או נכסים כתוצאה מהליך המיזוג.

  שיעורי ההפרשות המרביים שרשאית הקופה לקבל ומטרתן:   .ה

  עמית שכיר: 

משכורת, כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור מן ה 7.5%שיעור לא יעלה על  - תשלומי מעביד -בגין תגמולים
  .1964- ולניהול קופת גמל), התשכ"ד

  משכר העובד. 7%עד  - תשלומי עובד 

  .העובדממשכורתו של  8.33%שיעור שלא יעלה על  -בגין פיצויים

  שינוי במסמכי היסוד של הקופה   .ו

השינויים שנערכו להלן  שונה גם תקנון הקופה ד' להלן,1, המתואר בסעיף מיזוגהבמסגרת וכחלק בלתי נפרד מהליך  .1
  :, ונכנסו לתוקף ביום המיזוגבתקנון הקופה

 התאמת תקנון הקופה לתקנון של קופה מסלולית.  )א(

מסלולי ההשקעה המתמחים אשר הועברו לקופה מקופת "פלטינום לתגמולים סעיפים לתקנון לעניין התווספו   )ב(

 שמות המסלולים לשם הקופה הקולטת.במסגרת המיזוג כאמור, תוך התאמת  ופיצויים"

 ) כמסלול ברירת מחדל.744התווסף סעיף המגדיר את המסלול הכללי (  )ג(

"מסלול ביג כללי  - שונה שם המסלול ושונתה מדיניות ההשקעה ב"מסלול ביג כללי" (שנקרא החל מיום השינוי .2
מסך נכסי  30%מינימום של ), כך שתוגבל ההשקעה במניות במסלול ל1156מניות") (מספר באוצר  30%לפחות 

 המסלול.

  

  

  

  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  ניתוח זכויות העמיתים  .2

  יחס הנזילות. 2.1 

  בדצמבר 31ליום    

   2014  

   %  

 

  74.19   מסלול כללי
  75.94 מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%ביג כללי לפחות מסלול 

  54.72   מסלול מנייתי

  89.14   מסלול  חו''ל
  76.04   אג"ח ממשלתימסלול 

  77.53    מסלול שקלי קצר
  84.75    מסלול צמוד מדד

  92.12    מניות  10%מסלול כללי עד 
  

  *משך חיים ממוצע בחסכון  . 2.2

  בדצמבר 31ליום    

   2014  

  שנים   

 

  9.01   מסלול כללי
  8.62 מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%ביג כללי לפחות מסלול 

  9.22   מסלול מנייתי

  4.62   חו''למסלול  
  6.53   אג"ח ממשלתימסלול 

  7.92    מסלול שקלי קצר
  7.94    מסלול צמוד מדד

  7.83    מניות  10%מסלול כללי עד 

  משך החיים מתייחס לחשבונות שטרם הבשילו.   * 
  

   * שינוי במספר חשבונות העמיתים  .2.3

  לתחילת השנה  מספר העמיתים

  הצטרפו השנה
(לרבות כתוצאה 

  לסוף השנה  פרשו השנה  ות)ממיזוג קופ
 

  52,207  3,316  13,104  42,419  שכירים
  12,478  1,413  6,799  7,092  עצמאיים

  64,685  4,729  19,903  49,511  סה"כ
          

  מתוכם חשבונות ביתרה
ש"ח ללא  500של עד  

  5,980      5,259  תנועה בשנה האחרונה

 ת.צרפימברמה הנתונים בסעיף זה מוצגים     *

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  דמי ניהול  .3

  שיעור דמי הניהול . 3.1

  סך כל המסלולים

  
  

  2014בדצמבר  31ליום   מספר חשבונות עמיתים
דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

            דמי ניהול מנכסים
  

0.00%-0.25% 387   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 2,177   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 20,753   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  41,368   -   -   -   -  

  64,685   -   -   -   -  
  

  
  2014בדצמבר  31ליום   סך נכסים באלפי ש"ח

דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
            דמי ניהול מנכסים

  

0.00%-0.25% 38,900   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 88,208   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 598,568   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  1,125,520   -   -   -   -  

  1,851,196   -   -   -   -  
  

  ש"ח. אלפי  3,549סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים בקופה, בנוסף לדמי הניהול הינו 
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ב

  

  

 

  מסלול כללי

  2014בדצמבר  31 ליום  מספר חשבונות עמיתים
דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

            דמי ניהול מנכסים
  

0.00%-0.25% 321   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 1,889   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 19,404   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  34,637   -   -   -   -  

  56,251   -   -   -   -  
  

  
  2014בדצמבר  31ליום   סך נכסים באלפי ש"ח

י ניהול דמ
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
            דמי ניהול מנכסים

  

0.00%-0.25% 34,433   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 54,719   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 480,326   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  806,045   -   -   -   -  

  1,375,523   -   -   -   -  
  

  ש"ח. אלפי  2,926צאות הישירות הנגבות מהעמיתים במסלול, בנוסף לדמי הניהול הינו סך ההו
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ב

  
  
  
  
  
  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  דמי ניהול (המשך)  .3

  (המשך)  שיעור דמי הניהול  .3.1

  מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%לפחות מסלול ביג כללי 
  

  2014בדצמבר  31ליום   שבונות עמיתיםמספר ח
דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

            דמי ניהול מנכסים
  

0.00%-0.25% 8   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 93   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 308   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  2,367   -   -   -   -  

  2,776   -   -   -   -  
  

  
  

  2014 בדצמבר 31ליום   סך נכסים באלפי ש"ח
דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
            דמי ניהול מנכסים

  

0.00%-0.25% 172   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 6,208   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 31,230   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  149,661   -   -   -   -  

  187,271   -   -   -   -  
  

  ש"ח. אלפי  468הוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים במסלול, בנוסף לדמי הניהול הינו סך ה
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ב

  
  מסלול מנייתי

  2014בדצמבר  31ליום   מספר חשבונות עמיתים
דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

            דמי ניהול מנכסים
  

0.00%-0.25% 4   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 69   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 98   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  716   -   -   -   -  

  887   -   -   -   -  
  

  
  2014בדצמבר  31ליום   סך נכסים באלפי ש"ח

דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
            ניהול מנכסיםדמי 

  

0.00%-0.25% 330   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 3,574   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 3,706   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  13,180   -   -   -   -  

  20,790   -   -   -   -  
  

  ש"ח. אלפי  51סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים במסלול, בנוסף לדמי הניהול הינו 
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ב

  
  
  
  
  
  
  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  דמי ניהול (המשך)  .3

  (המשך)  שיעור דמי הניהול  .3.1

  מסלול חו"ל
  

  2014בדצמבר  31ליום   מספר חשבונות עמיתים
דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

            דמי ניהול מנכסים
  

0.00%-0.25% 9   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 11   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 28   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  44   -   -   -   -  

  92   -   -   -   -  
  

  
  2014בדצמבר  31ליום   סך נכסים באלפי ש"ח

דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
            דמי ניהול מנכסים

  

0.00%-0.25% 439   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 290   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 223   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  2,871   -   -   -   -  

  3,823   -   -   -   -  
  

  ש"ח. אלפי  5סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים במסלול, בנוסף לדמי הניהול הינו 
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור אות, ראה בלפירוט הרכב ההוצ

  
 מסלול אג"ח ממשלתי 

  2014בדצמבר  31ליום   עמיתים מספר חשבונות
דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

            דמי ניהול מנכסים
  

0.00%-0.25% 6   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 40   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 546   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  1,942   -   -   -   -  

  2,534   -   -   -   -  
  

  
  2014בדצמבר  31ליום   סך נכסים באלפי ש"ח

דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
            דמי ניהול מנכסים

  

0.00%-0.25% 1,724   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 13,907   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 51,855   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  91,465   -   -   -   -  

  158,951   -   -   -   -  
  

  ש"ח. אלפי  71ת הישירות הנגבות מהעמיתים במסלול, בנוסף לדמי הניהול הינו סך ההוצאו
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ב

  

  

  

  

  

  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  דמי ניהול (המשך)  .3

  (המשך)  שיעור דמי הניהול  .3.1

  מסלול שקלי קצר

  2014בדצמבר  31ליום   מספר חשבונות עמיתים
דמי ניהול 

  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  פקדותמה
            דמי ניהול מנכסים

  

0.00%-0.25% 37   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 30   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 146   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  924   -   -   -   -  

  1,137   -   -   -   -  
  

  
  2014בדצמבר  31ליום   סך נכסים באלפי ש"ח

דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
            דמי ניהול מנכסים

  

0.00%-0.25% 1,631   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 2,910   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 8,835   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  28,643   -   -   -   -  

  42,019   -   -   -   -  
  

  ש"ח. אלפי  1הניהול הינו סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים במסלול, בנוסף לדמי 
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ב

  

  מסלול צמוד מדד

  2014בדצמבר  31ליום   מספר חשבונות עמיתים
דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

            דמי ניהול מנכסים
  

0.00%-0.25%  -   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 10   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 162   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  702   -   -   -   -  

  874   -   -   -   -  
  

  
  2014בדצמבר  31ליום   סך נכסים באלפי ש"ח

דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
            דמי ניהול מנכסים

  

0.00%-0.25%  -   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 2,733   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 16,441   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  31,666   -   -   -   -  

  50,840   -   -   -   -  
  

  ש"ח. אלפי  22סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים במסלול, בנוסף לדמי הניהול הינו 
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ב

  
  
  
  
  
  

  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  (המשך)דמי ניהול   .3

  (המשך)  שיעור דמי הניהול  .3.1

  מניות  10%כללי עד מסלול 

  2014בדצמבר  31ליום  מספר חשבונות עמיתים
דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

            דמי ניהול מנכסים
  

0.00%-0.25% 2   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 35   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 61   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  36   -   -   -   -  

  134   -   -   -   -  
  

  
  2014בדצמבר  31ליום   סך נכסים באלפי ש"ח

דמי ניהול 
  4%-3%  3%-2%  2%-1%  1%-0%  0%  מהפקדות

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
            דמי ניהול מנכסים

  

0.00%-0.25% 171   -   -   -   -  
0.25%-0.50% 3,867   -   -   -   -  
0.50%-0.75% 5,952   -   -   -   -  
0.75%-1.05%  1,989   -   -   -   -  

  11,979   -   -   -   -  
  

  אלפי ש"ח.  5סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים במסלול, בנוסף לדמי הניהול הינו 
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור ראה בלפירוט הרכב ההוצאות, 

  

  מידע אודות חמשת המעסיקים הגדולים בקופה *  .3.2

  לשנה שהסתיימה  
  בדצמבר  31ליום   בדצמבר 31ביום  

  2014  2014  
  

המעסיקים ת עבור חמש, ממוצע בפועל ,מהפקדותשיעור דמי ניהול 
    -  ** הגדולים בקופה (באחוזים)

     
עבור חמשת המעסיקים  ,ממוצע בפועל ,שיעור דמי ניהול מנכסים

    0.62 הגדולים בקופה (באחוזים)
     

המעסיקים הגדולים בקופה  תסך היקף נכסים מנוהל עבור חמש
  304,399   (באלפי ש"ח)

      
שיעור הנכסים המנוהל עבור חמשת המעסיקים הגדולים מתוך סך 

  16.44    הנכסים נטו בקופה (באחוזים)
      

  7,900    עמיתים כולל של חמשת המעסיקים הגדולים בקופהחשבונות מספר 
      

הגדולים מתוך שיעור חשבונות עמיתים כולל של חמשת המעסיקים 
  12.51    סך העמיתים בקופה (באחוזים)

  .חמשת המעסיקים הגדולים נמדדו לפי היקף הנכסים המנוהלים בסוף השנה  * 

  ** בשנת הדוח לא גבתה החברה דמי ניהול מדמי הגמולים.

  

  

  

  

  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

   ניתוח מדיניות ההשקעה  .4

  מסלול כללי .4.1

  מדיניות ההשקעה: א. 

, תוך הגדלת המשקל היחסי של מניות חו"ל לצורך שיפור הפיזור הפנימי מסלולהמנייתית ב הוגדלה החשיפה 2014בשנת 
של סיכוני ההשקעה. ברכיב שוקי חו"ל, ניתן משקל יתר לשוקי המניות היפנים והאירופאים. מדדי הייחוס לרכיב המנייתי 

גרות החוב, הוגדלה החשיפה לנכסי . גם בתוך תיק אMSCI A/C Worldומדד  100בישראל ובשוקי חו"ל היו מדד ת"א 
במחצית השניה של  חו"ל. החשיפה לאגרות חוב הממשלתיות הוקטנה אך מח"מ התיק הממשלתי הוארך במהלך התקופה.

  .תוך שימת דגש על חשיפה לדולר ארה"ב מסלולח של ה"השנה, הוגדלה חשיפת המט

ביחס לנתוני שנה קודמת,  ,מתייחססיס פרופורמה על ב(הניתוח  הינם מסלולההשינויים העיקריים בהרכב נכסי  ב. 
   :)(ד) לעיל1לנתונים המאוחדים של הקופה ביחד עם מסלול הקופה שמוזגה אליה בתחילת השנה כאמור בסעיף 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 גידול ,2013אלפי ש"ח בסוף שנת  1,197,661- כלעומת  אלפי ש"ח, 1,375,523- כ נוהי 2014בסוף  , נטומסלולההיקף נכסי 
   .14.85% - כשל 

שווי נכסי האפיק  .26.43%- בכ קטן ,, לעומת שנה קודמתנטו מסלולה, מסך נכסי שיעור האחזקה באגרות חוב ממשלתיות
  אלפי ש"ח. 316,631- עמד על כלסוף השנה 

כאשר באפיק זה  2.85%- בכ גדלנטו, לעומת שנה קודמת, מסלול , מסך נכסי הסחיר שיעור האחזקה באג"ח קונצרני
 211,881- סוף שנת הדוח עמדו הנכסים באפיק זה על כב .2013מרבית ההשקעה הינה בתת האפיק צמוד המדד, כמו בשנת 

   אלפי ש"ח.

פיק ההשקעות ובא 28.00%- בכ גדלנטו, לעומת שנה קודמת,  מסלול, מסך נכסי ההמניות הסחירות שיעור ההשקעה באפיק
והן מהוות ובקרנות נאמנות בחו"ל  עיקר ההחזקה באפיק זה הינה בתעודות סל בחו"ל . 0.88%- בכ גדל האחרות הסחירות

עמדו הנכסים באפיקים אלה על  2014בר בדצמ 31ביום . 2014נטו בסוף  מסלולהמסך נכסי בהתאמה,  9.59%- ו 15.74%- כ
  אלפי ש"ח בהתאמה. 131,884- אלפי ש"ח וכ 216,524- כ

- עומד על כהוא ו 1.72%- בכ קטן נטו, לעומת שנה קודמת, מסלולסך נכסי ה, משיעור ההשקעה בנכסי חוב לא סחירים
ם בתת האפיק צמוד המדד כמו נכסי החוב באפיק נמצאי . מרביתאלפי ש"ח) 52,401- (כ נטו מסלולהמסך נכסי  3.81%
  .2013בשנת 

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  חוזיםבא  באחוזים  

 38.94 9.33 12.96  מזומנים

 15.73 11.12 12.87 מניות סחירות בישראל

 116.16 1.55 3.35 מניות סחירות בחו"ל

 -  -  0.05 מניות לא סחירות בישראל

 45.69 0.13 0.19  חו"למניות לא סחירות ב

 7.29 0.99 1.06 תעודות סל בישראל

)6.93( 16.91 15.74 תעודות סל בחו"ל  

 16.95 8.20 9.59  קרנות נאמנות סחירות בחו"ל

 18.03 1.42 1.67  קרנות השקעה

)26.43( 31.29 23.02 אג"ח ממשלתי סחיר  

 2.85 14.97 15.40 אג"ח קונצרני סחיר

)11.83( 1.16 1.02 אג"ח קונצרני לא סחיר  

 2.59 2.72 2.79 פקדונות והלוואות

  36.14 0.21 0.29 אחר

 100.00  100.00    
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   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  (המשך) מסלול כללי .4.1

  למדדי ייחוס: מסלולהג. השוואת תשואת 

  
  אפיק השקעה

האפיק  שיעור
 מסלולמנכסי ה

  
  מדד ייחוס

 תשואת מדד
 הייחוס

 תשואה
 משוקללת

  %   % % 
 

  MSCIW -50% 35.90 מניות (סחיר ולא סחיר)

  100תל אביב  50%-
10.57 

)1(
 3.80 

         

"ח (כולל אגאג"ח ממשלתי 
 ממשלות זרות)

 6.58  אג"ח ממשלתי כללי - 100% 26.80
)2(

 1.76 

          

סחיר ולא סחיר אג"ח קונצרני 
   (כולל בחו"ל וכולל הלוואות)

 3.76  אגח קונצרני כללי  - 80%  25.70
)3(

 

  

0.97  
  מדד - 20%

Barcap Global Aggregate Total  
         

0.55    11.60  נכסים אחרים
)4(

  

 7.08   100.00 סה"כ

     

תשואת המסלול בפועל, 
 נומינלית ברוטו

   

4.78 

     

 )2.30(    הפרש

)1( 10.57%  =50.00% x  50.00%+  6.73%שעלה בשיעור  100מדד ת"א x  מדדMSCIW  בחישוב דולרי בתוספת השפעת
  .14.42%, שעלה בשיעור הדולר השקל מולהשינוי בשע"ח של 

)2( 6.58%  =100.00% x 6.58%לתי כללי שעלה בשיעור מדד אג"ח ממש.  

)3( 3.76%  =80.00% x  20.00%+  1.52%מדד אג"ח קונצרני כללי שעלה בשיעור x  מדדBarcap Global Aggregate Total 
   .12.73%בשיעור  עלהש

)4( 0.55%  =11.60% x 4.78%בשיעור  מסלולתשואת ה. 

הנכסים האחרים מסך  שלעיל, מחושבת כמכפלת שיעור ת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלהלהתשואה המשוקל    * 
  בתשואה של המסלול, ולפיכך אין היא מהווה אומדן לתשואה בפועל של הנכסים האחרים. נכסי המסלול

מול מט"ח, שמטרתן התאמת החשיפה   Forwardהוא עיסקאות יצויין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים
  המסלול. למט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של
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   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%לפחות ביג כללי מסלול  .4.2

  ההשקעה:א.  מדיניות 

ורח משמעותי, בחלוקה שווה בין מניות ישראל לחו"ל. ברכיב שוקי בא מסלולהוגדלה החשיפה המנייתית ב 2014בשנת 
חו"ל, ניתן משקל יתר לשוקי המניות היפנים והאירופאים. מדדי הייחוס לרכיב המנייתי בישראל ובשוקי חו"ל היו מדד 

החוב  רותהחשיפה לאגבאפיק אג"ח חברות, הוסטה חלק מהחשיפה בישראל לחו"ל. . MSCI A/C Worldומדד  100ת"א 
במחצית השניה של השנה,   הממשלתיות הוקטנה במהלך השנה אך מח"מ התיק הממשלתי הוארך במהלך התקופה.

  .תוך שימת דגש על חשיפה לדולר ארה"ב מסלולח של ה"הוגדלה חשיפת המט

ודמת, מתייחס, ביחס לנתוני שנה קעל בסיס פרופורמה הניתוח ( הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי ה ב. 
  :)(ד) לעיל1לנתוני המסלול אשר מוזג לקופה בתחילת השנה כאמור בסעיף 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

קיטון של , 2013אלפי ש"ח בסוף שנת  200,785- כש"ח, לעומת  אלפי 187,271- הינו כ 2014בסוף  סלול, נטוהמהיקף נכסי 
ית אלפי ש"ח בקיזוז תשואה נומינל 19,142 - מחוץ למסלול של כאל הקיטון נובע בעיקר מהעברות צבירה נטו  .6.73%

  .4.58%ברוטו של 

. מרבית 30.93%- ול נטו, קטן בהשוואה לשנה קודמת בכשיעור האחזקה באגרות חוב ממשלתיות, מסך נכסי המסל
  אלפי ש"ח. 38,949-בלתי צמוד. סך נכסי האפיק לסוף השנה הינם כההשקעה באפיק זה הינה בתת האפיק ה

, 23.39%-בכ , מסך נכסי המסלול נטו, קטן בהשוואה לשנה קודמת,סחירות שיעור האחזקה באגרות חוב קונצרניות
 27,755- עמדו נכסי האפיק על כ 2014בדצמבר  31כאשר מרבית הקיטון באפיק נבעה מתת האפיק צמוד המדד. ביום 

  לפי ש"ח.א

ובאפיק  86.35%- בכ, מסך נכסי המסלול נטו, גדל בהשוואה לשנה קודמת, שיעור ההשקעה באפיק המניות הסחירות
- , עיקר ההחזקה באפיק זה הינה בתעודות סל בחו"ל והן מהוות כ22.11%- עות האחרות הסחירות גדל בכההשק

סך נכסי המסלול נטו). אפיק זה מהווה תחליף מ 31.46%- כ- 2013(סוף  2014מסך נכסי המסלול נטו בסוף  29.36%
אלפי  54,980- אלפי ש"ח וכ 35,020- להשקעה הישירה במניות בחו"ל. שווי הנכסים באפיקים הנ"ל לסוף השנה הינם כ

  ש"ח בהתאמה.

כאשר נכסי  21.62%- כב בהשוואה לשנה קודמת גדל, מסך נכסי המסלול נטו, לא סחירים שיעור ההשקעה בנכסי חוב
אלפי ש"ח בסוף  5,614-. נכסי האפיק עמדו על כ2013באפיק נמצאים רובם בתת האפיק צמוד המדד כמו בשנת  החוב

  השנה.

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

)42.50( 9.08 5.22  מזומנים  

 72.05 8.87 15.27 מניות סחירות בישראל

 195.55 1.16 3.43 מניות סחירות בחו"ל

)100.00( 0.01 -  מניות לא סחירות בישראל  

 17.49 2.24 2.63 תעודות סל בישראל

)6.67( 31.46 29.36 תעודות סל בחו"ל  

 2,676.90 0.35 9.82  קרנות נאמנות סחירות בחו"ל

)30.93( 30.11 20.80 אג"ח ממשלתי סחיר  

)23.39( 13.82 10.59 סחיראג"ח קונצרני   

)8.03( 0.74 0.68 אג"ח קונצרני לא סחיר  

 34.32 1.73 2.32 פקדונות והלוואות

)0.12( אחר  0.43  -  

 100.00  100.00    
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   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  (המשך) מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%לפחות ביג כללי מסלול  .4.2

  ת תשואת המסלול למדדי ייחוס:ג.  השווא

  
  אפיק השקעה

האפיק  עורשי
 מסלולמנכסי ה

  
  מדד ייחוס

 תשואת מדד
 הייחוס

 תשואה
 משוקללת

  %   % % 
 

  MSCIW -50% 41.40 מניות (סחיר ולא סחיר)

  100תל אביב  50%-
10.57 

)1(
 4.38 

         

"ח (כולל אגאג"ח ממשלתי 
 ממשלות זרות)

 6.58  אג"ח ממשלתי כללי - 100% 24.80
)2(

 1.63 

          

ר ולא סחיר סחיאג"ח קונצרני 
   (כולל בחו"ל וכולל הלוואות)

 1.52  אגח קונצרני כללי  - 100%  23.40
)3(

 

  

0.36  

         

0.48    10.40  נכסים אחרים
)4(

  

 6.85   100.00 סה"כ

     

תשואת המסלול בפועל, 
 נומינלית ברוטו

   

4.58 

     

 )2.27(    הפרש

)1( 10.57%  =50.00% x  50.00%+  6.73%שעלה בשיעור  100מדד ת"א x  מדדMSCIW  בחישוב דולרי בתוספת השפעת
  .14.42%, שעלה בשיעור הדולר השינוי בשע"ח של השקל מול

)2( 6.58%  =100.00% x 6.58%"ח ממשלתי כללי שעלה בשיעור מדד אג.  

)3( 1.52%  =100.00% x  1.52%מדד אג"ח קונצרני כללי שעלה בשיעור.   

)4( 0.48%  =10.40% x 4.58%ר בשיעו מסלולתשואת ה. 
  

התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל, מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים האחרים מסך נכסי    * 
  המסלול בתשואה של המסלול, ולפיכך אין היא מהווה אומדן לתשואה בפועל של הנכסים האחרים.

מול מט"ח, שמטרתן התאמת החשיפה   Forwardיצויין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עיסקאות
  .המסלול למט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של
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  ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  מסלול מנייתי. 4.3

  א.  מדיניות ההשקעה:

ת החשיפה למניות ישראל לא שונה משקל החשיפה למניות חו"ל לעומ  .התקנוניות יוהמסלול נוהל בהתאם להתחייבויות
  .באופן מהותי במהלך השנה

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה הניתוח ( הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הב. 
  :)(ד) לעיל1לנתוני המסלול אשר מוזג לקופה בתחילת השנה כאמור בסעיף 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - של כ גידול , 2013ת י ש"ח בסוף שנאלפ 19,538- כאלפי ש"ח, לעומת  20,790 - הינו כ 2014בסוף  מסלול, נטוהיקף נכסי ה
6.41%.  

ובאפיק  7.72%- כ שיעור ההשקעה באפיק המניות הסחירות, מסך נכסי המסלול נטו, גדל בהשוואה לשנה קודמת,
יקר הגידול בשיעור האחזקה  מסך נכסי המסלול לעומת שנה קודמת. ע 39.18%- השקעות אחרות סחירות חל גידול של כ

מסך נכסי המסלול  47.59%- מת שנה קודמת והוא מהווה כלעו 6.22%- ל גידול של כהינו באפיק תעודות הסל בחו"ל בו ח
ההשקעה באפיק זה החליפה את ההשקעה הישירה באפיק  מסך נכסי המסלול, נטו). 44.80%- כ - 2013( 2014בסוף 

-אלפי ש"ח ואפיק ההשקעות האחרות הסחירות על כ 9,793-המניות. בסוף השנה עמד אפיק המניות הסחירות על כ
  אלפי ש"ח. 9,894

  ג.  השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

 תשואת מדד הייחוס  מדד ייחוס  מדיניות ההשקעה בהתאם לתקנון
    % 

  

וניירות ערך הניתנים מניות במנכסי המסלול יושקעו  75%לפחות 
 להמרה למניות הנסחרים בבורסה

  100תל אביב  -45%
55%- MSCI World  

10.96 
)1(

 

     
 6.58  נלית ברוטותשואת המסלול בפועל, נומי

   

 )4.38(  הפרש

)1( 10.96%  =45.00% x  55.00%+  6.73%שעלה בשיעור  100מדד ת"א x  מדדMSCIW  בחישוב דולרי בתוספת השפעת
 .14.42%, שעלה בשיעור הדולר השינוי בשע"ח של השקל מול

, שמטרתן התאמת החשיפה למט"ח מול מט"ח   Forwardיצויין כי תשואת מדדי הייחוס איננה נותנת ביטוי לעיסקאות *
  המסלול. במסלול, בהתאם למדיניות ההשקעה של

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

)50.03( 10.47 5.23  מזומנים  

 9.04 42.59 46.45 מניות סחירות בישראל

)42.00( 1.14 0.66 מניות סחירות בחו"ל  

)15.42( 0.05 0.04 מניות לא סחירות בישראל  

)100.00( 0.23 -  חו"לב מניות לא סחירות  

)100.00( 0.32 -  תעודות סל בישראל  

 6.22 44.80 47.59 תעודות סל בחו"ל

  )91.57( 0.40 0.03 אחר

 100.00  100.00    
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   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)  .4

  מסלול חו''ל.  4.4

  א.  מדיניות ההשקעה:

במהלך התקופה הוגדל שיעור האחזקה במניות ובאג"ח חברות כנגד  .התקנוניות יוהמסלול נוהל בהתאם להתחייבויות 
  .ת יתרות המזומן במסלולהקטנ

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה הניתוח ( הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הב. 
  :)(ד) לעיל1לנתוני המסלול אשר מוזג לקופה בתחילת השנה כאמור בסעיף 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-של כ גידול, 2013אלפי ש"ח בסוף שנת  2,130-כאלפי ש"ח, לעומת  3,823- כ הינו 2014בסוף  מסלול, נטוהיקף נכסי ה
  אלפי ש"ח. 1,504של בין המסלולים נובע בעיקר מהעברות צבירה נטו  גידול. ה79.48%

 9.57%- לכ 2013וף שנת בס 16.20%-מכ קטןשיעור האחזקה באגרות חוב ממשלתיות בחו"ל מסך נכסי המסלול נטו, 
  אלפי ש"ח. 366-היה כ.  שווי נכסי האפיק לסוף השנה 40.89%- של כקיטון , 2014בסוף שנת 

בסוף שנת  66.81%- מכ ת סל בחו"ל) מסך נכסי המסלול גדלשיעור האחזקה בהשקעות אחרות סחירות (בעיקר תעודו
השקעה הישירה במניות בחו"ל שירדה לאפס , האחזקה באפיק זה החליפה את ה2014בסוף שנת  81.35%- לכ 2013

  אלפי ש"ח. 3,110-ה על כ. בסוף השנה עמדו הנכסים באפיק ז2013שנת  במהלך

  ג.  השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

 תשואת מדד הייחוס  מדד ייחוס  מדיניות ההשקעה בהתאם לתקנון
    % 

  

ם מנכסי המסלול יושקעו בנכסים פיננסים ומכשירי 75%לפחות 
, בכלל זה פיננסים במטבע חוץ, וכן בהשקעות שונות בחו"ל

מניות, ני"ע מכל סוג, פקדונות במט"ח מכל סוג, תעודות 
המקנות זכות לרכוש ני"ע, יחידות בקרנות נאמנות, הלוואות, 

מכשירים עתידיים ופיננסים מכל סוג, קרנות השקעה, מטבעות 
 חוץ וכל נכס אחר או כל השקעה אחרת בחו"ל.

  אג"ח צמודות מט"ח -70%
30%- MSCI World  

12.78 
)1(

 

   

 9.19  תשואת המסלול בפועל, נומינלית ברוטו

   

 )3.59(  הפרש

)1( 12.78%  =70.00% x 30.00%+  12.07%בשיעור  עלהמדד אג"ח צמודות מט"ח ש x   מדדMSCI World  בחישוב דולרי
 .14.42%לה בשיעור , שעהדולר ל"ח של השקל מובתוספת השפעת השינוי בשע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

)54.26( 20.19 9.23  מזומנים  

 21.77 66.81 81.35 חו"לתעודות סל ב

)40.89( 16.20 9.57 אג"ח ממשלתי סחיר  

)33.14( 0.23 0.16 אג"ח קונצרני סחיר  

)0.31( אחר  )3.43(  )90.84(  

 100.00  100.00    
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   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)    .4

  אג"ח ממשלתי מסלול .  4.5

  השקעה:א. מדיניות ה

הגדלת הרכיב השקלי והארכת מח"מ  תההעיקרית הי ההתקנוניות, כאשר המגמ יובהתאם להתחייבויותהמסלול נוהל 
  .התיק

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה הניתוח ( הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הב. 
  :)(ד) לעיל1לנתוני המסלול אשר מוזג לקופה בתחילת השנה כאמור בסעיף 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

קיטון , 2013אלפי ש"ח בסוף שנת  174,090-כאלפי ש"ח, לעומת   158,951-ו כינה  2014בסוף  מסלול , נטוהיקף נכסי ה
 7,896- אלפי ש"ח ומשיכות של כ 15,561- של כ מסלולמחוץ לאל צבירה נטו . הקיטון נובע בעיקר מהעברות 8.70%- של כ

  אלפי ש"ח.

מתוך אחזקה זו הינה  65.65%-מאחזקות במסלול הינן באג"ח ממשלתי כאשר כ 96.60%-כ, 2014בדצמבר  31נכון ליום 
  .צמוד המדדוהיתרה הינה באפיק  שקליה באפיק

  ג. השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

 תשואת מדד הייחוס  מדד ייחוס  ניות ההשקעה בהתאם לתקנוןמדי
    % 

  

 6.58  אג"ח ממשלתי כללי - 100% יאג"ח ממשלתמנכסי המסלול יושקעו ב 75%לפחות 
)1(

 

    

 3.75  תשואת המסלול בפועל, נומינלית ברוטו

   

 )2.83(  הפרש

)1( 6.58% =100.00% x   6.58%מדד אג"ח ממשלתי כללי שעלה בשיעור.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

)25.31( 4.65 3.47  מניםמזו  

 1.21 95.44 96.60 אג"ח ממשלתי סחיר

)0.07( אחר  )0.09(  )25.55(  

 100.00  100.00    
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   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)    .4

  מסלול שקלי קצר. 4.6

  א. מדיניות ההשקעה:

  .התקנוניות יוהמסלול נוהל בהתאם להתחייבויות

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה הניתוח ( הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הב. 
  :)(ד) לעיל1מוזג לקופה בתחילת השנה כאמור בסעיף  לנתוני המסלול אשר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

של  קיטון, 2013אלפי ש"ח בסוף שנת  44,515-כאלפי ש"ח, לעומת  42,019- הינו כ 2014בסוף  מסלול, נטוהיקף נכסי ה
  .5.61%-כ

 84.63%- ככאשר  ות חוב ממשלתיות שקליותבאגרהינן  במסלול זההאחזקות מ 92.38%- כ, 2014בדצמבר  31נכון ליום 
  זו הינה במק"מ. ה מהשקע

  מנכסי המסלול מוחזקים באגרות חוב בעלות מח"מ הנמוך משנה.  75%לפחות עפ"י תקנון הקופה, 

  ג. השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

 תשואת מדד הייחוס  מדד ייחוס  מדיניות ההשקעה בהתאם לתקנון
    % 

  

ממוצע מנכסי המסלול יושקעו בנכסים שקליים שמשך החיים ה 75%לפחות 
שלהם הנו עד שנה אחת, לרבות פקדונות שקליים, מק"מ, ואג"ח שקלי שטווח 

 פדיונו אינו עולה על שנה אחת

  מק"מ -80%
  0-2שחר  -20%

0.92 
)1(

 

    

 0.85  תשואת המסלול בפועל, נומינלית ברוטו

   

 )0.07(  הפרש

)1( 0.92% =80.00% x 20.00%+  0.83%ד המק"מ שעלה בשיעור דמ x  1.30%שעלה בשיעור  0-2שחר מדד.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

 201.20 2.56 7.72  מזומנים

)5.26( 97.51 92.38 אג"ח ממשלתי סחיר  

)0.10( אחר  )0.07(  34.83  

 100.00  100.00    
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   ניתוח מדיניות ההשקעה (המשך)   .4

    מסלול צמוד מדד.  4.7

  א. מדיניות ההשקעה:

הגדלת רכיב צמוד המדד הממשלתי על  תההעיקרית הי ההתקנוניות, כאשר המגמ יוהמסלול נוהל בהתאם להתחייבויות
  .הממשלתיחשבון נזילות וכן הארכת מח"מ התיק 

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה הניתוח ( הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הב. 
  :)(ד) לעיל1לנתוני המסלול אשר מוזג לקופה בתחילת השנה כאמור בסעיף 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

של  קיטון, 2013ת אלפי ש"ח בסוף שנ 57,843-כאלפי ש"ח, לעומת  50,840- הינו כ 2014בסוף מסלול, נטו היקף נכסי ה
  .12.11%-כ

, כאשר 6.41%-ה קודמת בכלעומת שנ גדלשיעור האחזקה באפיק אגרות החוב הממשלתיות, מסך נכסי המסלול נטו, 
  אלפי ש"ח. 30,807- כל הקיטון נבע מהאפיק השיקלי. נכסי האפיק לסוף השנה עמדו על כ

- בככסי המסלול נטו, גדל לעומת שנה קודמת מסך נ ,ות הסחירותישיעור האחזקה באפיק אגרות החוב הקונצרנ
  אלפי ש"ח. 12,401-סי האפיק על כהיה באפיק הצמוד מדד. בסוף השנה עמדו נכ גידול, כאשר רוב ה53.46%

ועמד בסוף  28.50%- לעומת שנה קודמת בכ קטן, מסך נכסי המסלול נטו, שיעור האחזקה בהשקעות אחרות סחירות
  ל. האחזקה באפיק זה הינה בתעודות סל וקרנות נאמנות בארץ.מנכסי המסלו 11.79%- השנה על כ

  .ממשלתיאג"ח ם בנכסים צמודי מדד, לרוב ינה מאחזקות המסלול 91.81%-כ, 2014בדצמבר  31נכון ליום 

  ג. השוואת תשואת המסלול למדדי ייחוס:

  מדד ייחוס  מדיניות ההשקעה בהתאם לתקנון
תשואת מדד 

 הייחוס
    % 

  

כסי המסלול יושקעו בנכסים פיננסים ומכשירים מנ 75%לפחות 
 פיננסים הצמודים למדד  המחירים לצרכן

 3.41  צמודות כללי - 100%
)1(

 

     

 1.48  תשואת המסלול בפועל, נומינלית ברוטו

   

 )1.93(  הפרש
)1( 3.41%  =100.00% x  3.41כללי שעלה בשיעור צמודות מדד.  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  לשנהביחס   בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

)85.12( 8.87 1.32  מזומנים  

 -  -  0.01 מניות סחירות בישראל

 -  -  0.12 מניות לא סחירות בישראל

)20.99( 11.72 9.26 תעודות סל בישראל  

)46.95( 4.77 2.53  בארץקרנות נאמנות סחירות   

 6.41 56.94 60.60 אג"ח ממשלתי סחיר

 53.46 15.89 24.39 אג"ח קונצרני סחיר

)3.59( 1.77 1.70 אג"ח קונצרני לא סחיר  

 3.43 0.10 0.10 פקדונות והלוואות

)0.03( אחר  )0.06(  )57.74(  

 100.00  100.00    
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   המשך)ניתוח מדיניות ההשקעה (   .4

   מניות 10%כללי עד מסלול . 4.8

  א.  מדיניות ההשקעה:

 . במהלך התקופה, הוגדלה החשיפה המנייתית ובתיק אגרות החוב התקנוניות יוהמסלול נוהל בהתאם להתחייבויות
  .הממשלתיות הוסטו החשיפות לאפיק שקלי והוארך המח"מ

מתייחס, ביחס לנתוני שנה קודמת, על בסיס פרופורמה הניתוח ( הינם מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי הב. 
  :)(ד) לעיל1לנתוני המסלול אשר מוזג לקופה בתחילת השנה כאמור בסעיף 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- של כ גידול, 2013אלפי ש"ח בסוף שנת  173- כומת אלפי ש"ח, לע 11,979- הינו כ 2014בסוף מסלול, נטו היקף נכסי ה
  .אלפי ש"ח) 11,641- (כ נובע בעיקר מהעברות צבירה נטו למסלולאשר  אלפי ש"ח 11,806

  .2013והחל לפעול במהלך חודש ספטמבר  2013ביולי,  23- המסלול הוקם ב

  רובו מושקע באפיק השיקלי.ו 31.76%- ק האג"ח הממשלתי הינו כשיעור ההשקעה באפי, 2014בדצמבר  31נכון ליום 

והוא כולו מושקע בתעודות סל,  49.36%הינו , 2014בדצמבר  31נכון ליום  ,שיעור ההשקעה בהשקעות אחרות סחירות
הינה בתעודות סל  31.57%- צמודות מדד וכ מההשקעה בתעודות סל הינה בתעודות סל אג"חיות 49.86%-כאשר כ

  .אג"חיות בחו"ל

  המסלול למדדי ייחוס:ג.  השוואת תשואת 

  
  אפיק השקעה

האפיק  שיעור
 מסלולמנכסי ה

  
  מדד ייחוס

 תשואת מדד
 הייחוס

 תשואה
 משוקללת

  %   % % 
 

  MSCIW -50% 7.00 מניות (סחיר ולא סחיר)

  100תל אביב  50%-
10.57 

)1(
 0.74 

         

"ח (כולל אגאג"ח ממשלתי 
 ממשלות זרות)

 6.58  אג"ח ממשלתי כללי - 100% 38.40
)2(

 2.53 

          

סחיר ולא סחיר אג"ח קונצרני 
   (כולל בחו"ל וכולל הלוואות)

 3.76  אגח קונצרני כללי  - 80%  39.30
)3(

 

  

1.48  
  מדד - 20%

Barcap Global Aggregate Total  
         

 0.42    15.30  נכסים אחרים
)4(

  

 5.17   100.00 סה"כ
     

תשואת המסלול בפועל, נומינלית 
 וברוט

   

2.75 
     

 )2.42(    הפרש

)1( 10.57%  =50.00% x  50.00%+  6.73%שעלה בשיעור  100מדד ת"א x  מדדMSCIW  בחישוב דולרי בתוספת השפעת השינוי
  .14.42%, שעלה בשיעור בשע"ח של השקל מול הדולר

)2( 6.58%  =100.00% x  6.58%מדד אג"ח ממשלתי כללי שעלה בשיעור.  

)3( 3.76%  =80.00% x 20.00%+  1.52%דד אג"ח קונצרני כללי שעלה בשיעור מ x  מדדBarcap Global Aggregate Total  שעלה
   12.73%בשיעור 

)4( 0.42%  =15.30% x 2.75%בשיעור  מסלולתשואת ה. 

התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל, מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים האחרים מסך נכסי    *     
  סלול בתשואה של המסלול, ולפיכך אין היא מהווה אומדן לתשואה בפועל של הנכסים האחרים.המ

מול מט"ח, שמטרתן התאמת החשיפה למט"ח   Forwardקבוצת הנכסים האחרים הוא עיסקאותיצויין כי מרכיב משמעותי ב
  המסלול. במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של

  שיעור השינוי  נטו מסלולשיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

 150.40 7.51 18.82  מזומנים

)27.66( 39.31 28.43 תעודות סל בישראל  

 201.72 6.94 20.93 תעודות סל בחו"ל

)31.31( 46.24 31.76 אג"ח ממשלתי סחיר  

 -  -  0.16 אג"ח קונצרני סחיר

)0.10( אחר   -  -  

 100.00  100.00    
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  ניהול סיכונים  .5

  .3.4בסעיף תאגיד ראה בדוח תאור עסקי  - , תאור תהליכי עבודה, אופן ניהול הסיכונים והבקרותיכוניםהסניהול מדיניות  

  נזילותסיכון . 5.1

 שעשויה לגרום לקשיי נזילות, לפיכך הקופה שומרת סיכונים הנובעים מאפשרות של משיכות/העברות בהיקפים גדולים 
  נכסים נזילים ברמה נאותה.

  עת לעת את שיעור החשבונות הנזילים כדי לוודא ששיעור הנכסים הסחירים עונה על נקודה זו.בוחנת מ ופההנהלת הק
ה היקף ההשקע .עמיתים ת זכויותמשיכמתבטאים בעיקר בהחזקת נכסים נזילים לצורך  ופההקשל נזילות ה צרכי

  .מסלוליםהיל הנכסים של הבנכסים הנזילים משתנה מעת לעת כאמור הן על פי צרכי הנזילות והן כתוצאה משינוי בתמ
הוא נמוך יחסית וביכולתה  ופהכמפורט לעיל הינם סחירים. לפיכך סיכון הנזילות של הקופה יודגש כי מרבית נכסי הק

  לממש נכסים באופן קל ומהיר.

 ניתוח נזילות הקופה: .5.1.1

  כללימסלול 

    2014בדצמבר  31ליום 
  נזילות 

  (בשנים)
נכסים, נטו 

  ש"ח)אלפי (ב
  

 

    1,293,584  ים נזילים וסחיריםנכס

    3,163 מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   49,238 מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   29,538 אחרים

 1,375,523   

  

  

  מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%מסלול ביג כללי לפחות 

    2014בדצמבר  31ליום 
  נזילות 

  (בשנים)
טו נכסים, נ

  ש"ח)אלפי (ב
  

 

    181,898  נכסים נזילים וסחירים

    1,064 מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   4,550 מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   )241( אחרים

 187,271   

  

  

  מנייתימסלול 

    2014בדצמבר  31ליום 
  נזילות 

  (בשנים)
נכסים, נטו 

  ש"ח)אלפי (ב
  

 

    20,775  זילים וסחיריםנכסים נ

    -  מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   -  מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   15 אחרים

 20,790   

  

  

  מסלול חו"ל

    2014בדצמבר  31ליום 
  נזילות 

  (בשנים)
נכסים, נטו 

  ש"ח)אלפי (ב
  

 

    3,835  נכסים נזילים וסחירים

    -  מח"מ עד שנה - ריםנכסי חוב שאינם סחי

   -  מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   )12( אחרים

 3,823   
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  (המשך) סיכוניםניהול   .5

  (המשך) נזילותסיכון  .5.1

  (המשך): ניתוח נזילות הקופה. 5.1.1
  

  אג"ח ממשלתימסלול 

    2014בדצמבר  31ליום 
  נזילות 

  (בשנים)
נכסים, נטו 

  ש"ח)אלפי (ב
  

 

    159,055  נכסים נזילים וסחירים

    -  מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   -  מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   )104( אחרים

 158,951   

  

  

  שקלי קצרמסלול 

    2014בדצמבר  31ליום 
  נזילות 

  (בשנים)
נכסים, נטו 

  ש"ח)אלפי (ב
  

 

    42,061  נכסים נזילים וסחירים

   )42( חריםא

 42,019   

  

  

  צמוד מדדמסלול 

    2014בדצמבר  31ליום 
  נזילות 

  (בשנים)
נכסים, נטו 

  ש"ח)אלפי (ב
  

 

    49,876  נכסים נזילים וסחירים

    124 מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   792 מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   48 אחרים

 50,840   

  

  

  מניות 10%ללי עד מסלול כ

    2014בדצמבר  31ליום 
  נזילות 

  (בשנים)
נכסים, נטו 

  ש"ח)אלפי (ב
  

 

    11,991  נכסים נזילים וסחירים

    -  מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   -  מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   )12( אחרים

 11,979   
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  המשך)( סיכוניםניהול   .5

  (המשך) נזילותסיכון  .5.1

  :היחס בין סך הנכסים הסחירים והנזילים לבין סך זכויות העמיתים הנזילות    5.1.2  
  

סך נכסים   
  נזילים וסחירים

סך זכויות 
  יחס  עמיתים נזילות

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום   

  2014  2014  2014  
    אלפי ש"ח  לפי ש"חא  

        
  1.27  1,020,544  1,293,584 מסלול כללי

מניות  30%ביג כללי  לפחות מסלול 
  1.28  142,213  181,898 (לשעבר: מסלול ביג כללי)

  1.83  11,377  20,775 מסלול מנייתי
  1.13  3,408  3,835 מסלול  חו''ל

  1.32  120,871  159,055   אג"ח ממשלתי מסלול 
  1.29  32,576  42,061  מסלול שקלי קצר
  1.16  43,086  49,876  מסלול צמוד מדד

  1.09  11,035  11,991  מניות  10%מסלול כללי עד 
  

  

  .  יחס נזילות5.1.3

  .עילל. 2.1ראה סעיף 
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  סיכוני שוק  . 5.2

שיעור ריבית,  -בשל שינויים במחירי השוק סיכוני שוק קשורים בשחיקה הפוטנציאלית בערכם הכלכלי של נכסי הקופה
על המגמות והשינויים הצפויים בשיעורי  של הקופה דנה ועדת ההשקעות מחירי ניירות ערך, שער חליפין ואינפלציה.

  התשואה והריבית ובוחנת שינויים באפיקי ההשקעה עפ"י המגמות. 
נייר הערך (אגרות חוב, טנציאל הרווח ביחס לסוג אומדן הסיכונים והחשיפות מתייחס למודלים הכלכליים בהיבט לפו

  עשויים להניב רווחי ו/או הפסדי הון בהתאם למגמת התשואה. בפרמטרים כלכלייםלים חשינויים הכאשר  מניות),
  

  . סיכון מדד וסיכון מטבע5.2.1

של הדרישה  . בחירת מגזר ההצמדה להשקעה אינה תולדהלקופה אין התחייבות לתשלום לפי בסיס הצמדה כלשהו
באפיק  הן . נכסי הקופה מושקעיםלעמידה מול ההתחייבויות אלא מקורה בשיקולי השאת תשואה לעמיתי הקופה

והן באפיקים שאינם צמודים וזאת  הצמוד למדד המחירים לצרכן במטרה לשמור על הערך הריאלי של ההשקעה
אה עודפת באפיקים חלופיים לאפיק כלכליות תומכים באפשרות לתשו ובתקופות בהן הצפי והערכות המאקר

הצמוד למדד. בנוסף מבוצעת השקעה במניות בארץ (ללא הצמדה) ובחו"ל (שינוי שווין ההוגן כפוף בין היתר 
לשינויים בשערי החליפין). ההשקעה במניות נבחנת בהתאם לניתוחים מיקרו כלכליים של חברות ובהתחשב 

  ל המגזר הרלוונטי.בתנאים מאקרו כלכליים ובפוטנציאל הענפי ש

היקף ההשקעה בהתאם לבסיסי ההצמדה של הנכסים נקבע אם כן על ידי ועדת ההשקעות של הקופה בהתאם 
למגמות והשינויים החלים בשוק ההון והכספים ית הסיכון ובכפוף ילהערכות ושיקולים כאמור בכפוף לשקלול פרמ

  שקל מול המט"ח.לרבות שיעור האינפלציה, מגמת ריבית בנק ישראל ופיחות ה

היקף ההשקעה בנכסים צמודי מט"ח ו/או במט"ח הן ביחס לדולר והן ביחס לאירו נקבע בהתאם לשיקולים 
הנגזרים מתנאים מאקרו כלכליים והשינויים החלים בשווקי ההון והכספים. שער הדולר בארץ עשוי להיות מושפע 

בנק ישראל ופערי הריבית בין הארץ לחו"ל וכן הן ממגמות המסחר בחו"ל, השפעות ביטחוניות, שיעור ריבית 
רעון בתקציב והן השלכות של מחירי הסחורות בעולם. השפעה נוספת יהשלכות מדיניות כלכליות הן ביחס לג

    עשויה לנבוע משינוי דירוג של חברות האשראי ביחס למדינה וכן מתנועת הון בתקופות שונות.

  2014בדצמבר  31ליום   סך כל המסלולים

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  בהצמדה אליו

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

  1,851,196  622,270  410,181  818,745  הקופהסך נכסי 
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)1( 
  369,341   -  )367,943(  1,398  

          

  1,852,594  254,327  410,181  1,188,086  סך הכל

  כולל תעודות סל על נכסים צמודים למדד המחירים לצרכן.     * 
הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים וכן את השינוי      )1(

  .25א בחשיפה שקלית באמצעות השקעה באופציות על מדד ת"
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול כללי

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  ** בהצמדה אליו

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

  1,375,523  522,471  269,775  583,277  סך נכסי המסלול
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 נחי דלתאמכשירים נגזרים במו

)1(  307,984   -  )306,586(  1,398  
          

  1,376,921  215,885  269,775  891,261  סך הכל

  כולל תעודות סל על נכסים צמודים למדד המחירים לצרכן.   *    

מסך נכסי  3.4%- מסך נכסי המסלול נטו) כאשר כ 10.9%- מרבית החשיפה באפיק זה הינה לדולר (כ ** 
  לירה שטרלינג.ה להמסלול נטו הינם בחשיפ

הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים וכן את השינוי      )1(
  .25בחשיפה שקלית באמצעות השקעה באופציות על מדד ת"א 
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 30%ביג כללי לפחות ול מסל
  2014בדצמבר  31ליום   מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי)

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  ** בהצמדה אליו

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

  187,271  83,630  36,593  67,048  סך נכסי המסלול
          

יס באמצעות חשיפה לנכסי הבס
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)1(  53,826   -  )53,826(   -  
          

  187,271  29,804  36,593  120,874  סך הכל

  כולל תעודות סל על נכסים צמודים למדד המחירים לצרכן. *     

מסך נכסי  2.2%- מסך נכסי המסלול נטו) כאשר כ 14.1%- זה הינה לדולר (כ **  מרבית החשיפה באפיק
  לול נטו הינם בחשיפה ללירה שטרלינג.המס

  הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים.    )1(
  

  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול מנייתי

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  * בהצמדה אליו

  "חאלפי ש  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
          

  20,790  10,180  -   10,610  סך נכסי המסלול
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)1(
  6,802   -  )6,802(   -  

          

  20,790  3,378  -   17,412  סך הכל

מסלול מסך נכסי ה 2.0%- מסך נכסי המסלול נטו) כאשר כ 15.3%- *   מרבית החשיפה באפיק זה הינה לדולר (כ
  נטו הינם בחשיפה ללירה שטרלינג.

  הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים.  )1(
  

  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול חו"ל

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  * בהצמדה אליו

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

  3,823  3,336  1  486  סך נכסי המסלול
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)1(  )274(   -  274   -  
          

  3,823  3,610  1  212  סך הכל

מסך נכסי  11.7%- מסך נכסי המסלול נטו) כאשר כ 65.0%- שיפה באפיק זה הינה לדולר (כ*  מרבית הח
  לדולר האוסטרלי. 3.5%-בחשיפה ללירה שטרלינג וכ 14.2%-בחשיפה ליורו, כהמסלול נטו הינם 

  הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים.  )1(
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  2014בדצמבר  31ליום   י אג"ח ממשלתמסלול 

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  בהצמדה אליו

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

  158,951  -   52,747  106,204  סך נכסי המסלול
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
  -   -   -   -   מכשירים נגזרים במונחי דלתא

          

  158,951  -   52,747  106,204  לסך הכ
  
  
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול שקלי קצר

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  בהצמדה אליו

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

  42,019  -   -   42,019  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
  -   -   -   -   ם נגזרים במונחי דלתאמכשירי

          

  42,019  -   -   42,019  סך הכל

   

  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול צמוד מדד

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * המחירים לצרכן

או במטבע חוץ 
  סה"כ  בהצמדה אליו

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

  50,840  136  46,676  4,028  סך נכסי המסלול
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
  -   -   -   -   מכשירים נגזרים במונחי דלתא

          

  50,840  136  46,676  4,028  סך הכל

  * כולל תעודות סל על נכסים צמודים למדד המחירים לצרכן.
  

  

  2014בדצמבר  31ליום  מניות  10%מסלול כללי עד 

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * המחירים לצרכן

ו במטבע חוץ א
  סה"כ  ** בהצמדה אליו

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

  11,979  2,517  4,389  5,073  סך נכסי המסלול
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)1(
  1,003   -  )1,003(   -  

          

  11,979  1,514  4,389  6,076  סך הכל

  ים צמודים למדד המחירים לצרכן.*     כולל תעודות סל על נכס

מסך נכסי המסלול  4.5%-מסך נכסי המסלול נטו) כאשר כ 8.1%- *   מרבית החשיפה באפיק זה הינה לדולר (כ*
  .ליורונטו הינם בחשיפה 

  הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים.  )1(
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) סיכוני שוק   . 5.2

  סיכון ריבית. 5.2.2

סיכון הנובע משינוי החל בתשואה  וגם באגרות חוב בלתי סחירות עשויה לגלם סחירות אגרות חובההשקעה ב
 ) או לחילופין להשתנות לטובהעליית התשואות בשוקלהשתנות לרעה מחיר הנכס (עשוי  הלפדיון בשוק אשר בגינ

בכפוף לדירוג  החובנכסי החשיפה לשינויי ריבית תלוי במשך החיים הממוצע של  גובה (ירידת התשואות בשוק).
  האשראי של הנכס.

. לצורך קופהההשקעה באגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות מהווה השקעה עיקרית מסך נכסי החוב של ה
  התמודדות עם סיכון זה ועדת ההשקעות מבצעת התאמות נדרשות מעת לעת.

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול כללי

ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי   
  )2) (1(הריבית 

  1% +  1% -  

  באחוזים  באחוזים  

      
  1.80  )1.63(  תשואת תיק ההשקעות

  

מניות  30%לפחות ביג כללי מסלול 
  2014בדצמבר  31ליום   (לשעבר: מסלול ביג כללי)

ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי   
  )2) (1(הריבית 

  1% +  1% -  

  באחוזים  באחוזים  

      
  1.51  )1.36(  תשואת תיק ההשקעות

  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול מנייתי

ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי   
  )2) (1(הריבית 

  1% +  1% -  

  באחוזים  באחוזים  
      

  0.00  0.00  תשואת תיק ההשקעות
  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול חו"ל

יעורי ניתוח רגישות לשינוי בש  
  )2) (1(הריבית 

  1% +  1% -  

  באחוזים  באחוזים  
      

  0.14  )0.14(  תשואת תיק ההשקעות
  

  2014בדצמבר  31ליום   אג"ח ממשלתי מסלול 

ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי   
  )2) (1(הריבית 

  1% +  1% -  

  באחוזים  באחוזים  
      

  5.10  )4.60(  תשואת תיק ההשקעות
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  2014בדצמבר  31ליום   מסלול שקלי קצר

ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי   
  )2) (1(הריבית 

  1% +  1% -  

  באחוזים  באחוזים  

      
  0.30  )0.29(  תשואת תיק ההשקעות

  

  2014בדצמבר  31ליום   מסלול צמוד מדד

לשינוי בשיעורי ניתוח רגישות   
  )2) (1(הריבית 

  1% +  1% -  

  באחוזים  באחוזים  

      
  4.90  )4.10(  תשואת תיק ההשקעות

  

  2014בדצמבר  31ליום    מניות 10%כללי עד מסלול 

ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי   
  )2) (1(הריבית 

  1% +  1% -  

  באחוזים  באחוזים  

      
  1.75  )1.61(  תשואת תיק ההשקעות

  

תוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס למכשירים בריבית ני )1(
משתנה. ביחס למכשירים בריבית קבועה, החשיפה הינה ביחס לערך הפנקסני של המכשיר וביחס למכשירים 

ניתוח הרגישות  בריבית משתנה, החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי. לצורך חישוב
  נלקח בחשבון שינוי בריבית מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה.

 ניתוח הרגישות כולל רק את הסעיפים שערכם מושפע באופן ישיר כתוצאה משינוי בשיעור הריבית. )2(

 

  במכשירים הוניים (מניות בלבד) . חשיפה לענפי המשק5.2.3

  סך כל המסלולים

  2014בדצמבר  31ליום  

 
נסחרות במדד 

 100ת"א 
נסחרות במדד 

 סך הכל  בחו"ל *  לא סחיר מניות היתר
אחוז מסך 

 הכל
 (%)- ב באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 

        ענף משק

 13.25 35,942 3,832 -  -  32,110  בנקים

 1.83 4,976  -  -  -  4,976 ביטוח

 2.27 6,152  2,153 -  2,189 1,810  ביומד

 13.04 35,372  9,677 -  5,614 20,081  טכנולוגיה

 18.32 49,678  34,323 700 4,541 10,114 מסחר ושירותים

 9.96 27,018  2,684 -  1,346 22,988  נדל"ן ובינוי

 31.23 84,699  2,558 9 9,020 73,112  תעשיה

 3.65 9,886  -  -  -  9,886  השקעה ואחזקות

 6.45 17,479  -   -  -  17,479 חיפושי נפט וגז

 100.00 271,202  55,227  709 22,710 192,556 סך הכל 

  * כולל מניות לא סחירות בחו"ל.

  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  (המשך) ניהול סיכונים  .5

  (המשך) .    סיכוני שוק5.2

  כללימסלול 

  2014בדצמבר  31ליום  

 
נסחרות במדד 

 100ת"א 
נסחרות במדד 

 סך הכל  בחו"ל *  לא סחיר מניות היתר
אחוז מסך 

 הכל
 (%)- ב באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 

        ענף משק

 13.12 29,701 3,314 -  -  26,387  בנקים

 1.77 4,000  -  -  -  4,000 ביטוח

 2.40 5,441  1,966 -  1,939 1,536  ביומד

 13.04 29,506  8,537 -  5,012 15,957  טכנולוגיה

 18.90 42,769  29,954 639 4,039 8,137 מסחר ושירותים

 10.17 23,027  2,677 -  1,249 19,101  נדל"ן ובינוי

 30.75 69,592  2,211 -  8,051 59,330  תעשיה

 3.53 7,980  -  -  -  7,980  השקעה ואחזקות

 6.32 14,299  -   -  -  14,299 חיפושי נפט וגז

 100.00 226,315  48,659  639 20,290 156,727 סך הכל 

  סחירות בחו"ל. * כולל מניות לא

  

  מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%לפחות ביג כללי מסלול 

  2014בדצמבר  31ליום  

 
נסחרות במדד 

 100ת"א 
נסחרות במדד 

 סך הכל  * בחו"ל  לא סחיר מניות היתר
אחוז מסך 

 הכל
 (%)- ב באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 

        ענף משק

 13.05 4,569 518 -  -  4,051  בנקים

 2.00 702  -  -  -  702 ביטוח

 1.57 551  175 -  173 203  ביומד

 13.33 4,668  1,117 -  359 3,192  טכנולוגיה

 17.48 6,121  4,296 -  285 1,540 מסחר ושירותים

 8.55 2,994  -  -  51 2,943  נדל"ן ובינוי

 33.04 11,569  325 -  586 10,658  תעשיה

 4.15 1,453  -  -  -   1,453  השקעה ואחזקות

 6.83 2,393  -   -  -  2,393 חיפושי נפט וגז

 100.00 35,020  6,431  -  1,454 27,135 סך הכל 

  * כולל מניות לא סחירות בחו"ל.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  (המשך) ניהול סיכונים  .5

  (המשך) .    סיכוני שוק5.2

  מנייתימסלול 

  2014בדצמבר  31ליום  

 
נסחרות במדד 

 100ת"א 
סחרות במדד נ

 סך הכל  בחו"ל *  לא סחיר מניות היתר
אחוז מסך 

 הכל
 (%)- ב באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 

        ענף משק

 17.06 1,672 -  -  -  1,672  בנקים

 2.80 274  -   -  -  274 ביטוח

 1.63 160  12  -  77 71  ביומד

 12.22 1,198  23  -  243 932  טכנולוגיה

 7.42 727  73  -  217 437 ושירותים מסחר

 10.13 993  7  -  42 944  נדל"ן ובינוי

 36.09 3,538  22  9 383 3,124  תעשיה

 4.62 453  -   -  -  453  השקעה ואחזקות

 8.03 787  -   -  -  787 חיפושי נפט וגז

 100.00 9,802  137  9 962 8,694 סך הכל 

  * כולל מניות לא סחירות בחו"ל.

  

  צמוד מדדמסלול 

  2014בדצמבר  31ליום  

 
נסחרות במדד 

 100ת"א 
נסחרות במדד 

 סך הכל  בחו"ל   לא סחיר מניות היתר
אחוז מסך 

 הכל
 (%)- ב באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 

        ענף משק

 93.85 61  -   61 -  -  מסחר ושירותים

 6.15 4  -   -  4 -  נדל"ן ובינוי

 100.00 65  -   61 4 -  סך הכל 

  

  אשראי ניסיכו.  5.3

  חלוקת נכסי חוב על פי מיקום גאוגרפי. 5.3.1

  2014בדצמבר  31ליום  סך כל המסלולים

  סחירים 
  שאינם

  סך הכל  סחירים 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  821,030  58,931  762,099 בארץ
  64,952  -   64,952 בחו"ל

  885,982  58,931  827,051 סך הכל נכסי חוב

  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול כללי

  סחירים 
  שאינם

  סך הכל  סחירים 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
  

  516,327  52,401  463,926 בארץ
  64,586  -   64,586 בחו"ל

  580,913  52,401  528,512 סך הכל נכסי חוב
  
  
  
  
  
  
  
 



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  (המשך) ניהול סיכונים  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  ת נכסי חוב על פי מיקום גאוגרפי (המשך)חלוק. 5.3.1

מניות  30%לפחות  ביג כללימסלול 
  2014בדצמבר  31ליום  (לשעבר: מסלול ביג כללי)

  סחירים 
  שאינם

  סך הכל  סחירים 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

 

  64,394  5,614  58,780 בארץ

  64,394  5,614  58,780 סך הכל נכסי חוב

  

  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול חו"ל

  סחירים 
  שאינם

  סך הכל  סחירים 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  6  -   6 בארץ
  366  -   366 בחו"ל

  372  -   372 סך הכל נכסי חוב

  
  
  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול אג"ח ממשלתי

  סחירים 
  שאינם

  סך הכל  סחירים 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
  
 

  153,538  -   153,538 בארץ

  153,538  -   153,538 סך הכל נכסי חוב

  

  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול שקלי קצר

  סחירים 
  שאינם

  סך הכל  סחירים 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  38,817  -   38,817 בארץ

  38,817  -   38,817 סך הכל נכסי חוב

  

  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול צמוד מדד

  סחירים 
  שאינם

  סך הכל  סחירים 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  44,124  916  43,208 בארץ

  44,124  916  43,208 סך הכל נכסי חוב

  

  

  2014בדצמבר  31ליום  מניות  10%מסלול כללי עד 

  סחירים 
  שאינם

  סך הכל  סחירים 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  3,824  -   3,824 בארץ

  3,824  -   3,824 סך הכל נכסי חוב



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  (המשך) ול סיכוניםניה  .5

  י (המשך)אשרא ניסיכו.  5.3

  פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים. 5.3.2

  ומעלה. AAמדורגים מהם  76.18%-מנכסי הקופה כאשר כ 47.86%-כסך נכסי החוב בהתייחס לסיכוני אשראי, 

  :2014בדצמבר  31ם יולהלן פירוט ההשקעה בנכסי חוב של הקופה ל

  סך כל המסלולים

  בארץ סי חוב בחלוקה לדירוגיםפירוט נכ.א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  579,563  אגרות חוב ממשלתיות
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA- 85,531  ומעלה  
BBB-    עד+A  89,907  

  BBB 3,272- - נמוך מ
  3,826 לא מדורגים

  762,099  בארץ הכל נכסי חוב סחיריםסך 
  

   בארץ סחירים שאינם חוב נכסי

  אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים ומוסדות פיננסים בדירוג:

AA- 5,675 ומעלה  
BBB-  עד+A   9,987  

  1,073 לא מדורגים
  10,042 הלוואות לעמיתים
  32,154 הלוואות לאחרים

  58,931 ם בארץסך הכל נכסי חוב שאינם סחירי
    

  821,030  סך הכל נכסי חוב בארץ
    

  *מזה נכסי חוב בדירוג פנימי 
  

19,844  

נכסים  4- פנימי ללא דירוג חיצוני כלשהו ואלפי ש''ח שהינם בדירוג   16,885נכסים בשווי  29כולל  *
  רך הצגתם.אלפי ש''ח שלהם קיים דירוג חיצוני, מעבר לדירוג הפנימי שנלקח לצו  2,959בשווי  

  

  בחו"ל פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים.ב

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בחו"ל סחירים חוב נכסי

  3,350  אגרות חוב ממשלתיות
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA- 779  ומעלה  
BBB-    עד+A  29,930  

  BBB 30,893- - נמוך מ

  64,952  בחו"ל כל נכסי חוב סחיריםסך ה
  

  

  
  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים (המשך). 5.3.2

  מסלול כללי

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים.א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  313,647  רות חוב ממשלתיותאג
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA- 69,699  ומעלה  
BBB-    עד+A  76,702  

  BBB 2,176- - נמוך מ
  1,702 לא מדורגים

  463,926  בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים

   

   בארץ סחירים שאינם חוב נכסי

  מוסדות פיננסים בדירוג:אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים ו

AA- 5,027 ומעלה  
BBB-  עד+A   8,839  

  730 לא מדורגים
  10,042 הלוואות לעמיתים
  27,763 הלוואות לאחרים

  52,401 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

    
  516,327  סך הכל נכסי חוב בארץ

    
  16,989  *מזה נכסי חוב בדירוג פנימי 

נכסים  3- פנימי ללא דירוג חיצוני כלשהו ואלפי ש''ח שהינם בדירוג  14,265ווי נכסים בש 15כולל  *
  אלפי ש''ח שלהם קיים דירוג חיצוני, מעבר לדירוג הפנימי שנלקח לצורך הצגתם. 2,724בשווי 

  

  בחו"ל פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים.ב

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בחו"ל יריםסח חוב נכסי

  2,984  אגרות חוב ממשלתיות
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA- 779  ומעלה  
BBB-    עד+A  29,930  

  BBB 30,893- - נמוך מ

  64,586  בחו"ל סך הכל נכסי חוב סחירים
  

  
  
  
  
  
  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  חוב בחלוקה לדירוגים (המשך) פירוט נכסי. 5.3.2

  מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%לפחות ביג כללי מסלול 

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  38,949  אגרות חוב ממשלתיות
    דירוג:אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים ב

AA- 7,907  ומעלה  
BBB-    עד+A  9,073  

  BBB 939- - נמוך מ
  1,912 לא מדורגים

  58,780  בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים

  

   בארץ סחירים שאינם חוב נכסי

  אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים ומוסדות פיננסים בדירוג:

AA- 251 ומעלה  
BBB-  עד+A   757  

  265 לא מדורגים
  4,341 הלוואות לאחרים

  5,614 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
    

  64,394  סך הכל נכסי חוב בארץ

    
  2,805  *מזה נכסי חוב בדירוג פנימי 

אלפי ש''ח שהינם בדירוג פנימי ללא דירוג חיצוני כלשהו ונכס אחד  2,570נכסים בשווי  12כולל  *
  דירוג חיצוני, מעבר לדירוג הפנימי שנלקח לצורך הצגתו.אלפי ש''ח שלו קיים  235בשווי 

  
  מסלול חו"ל

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים.א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:
AA- 6 ומעלה  

    

  6  סך הכל נכסי חוב בארץ

  

  בחו"ל פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים.ב

  בדצמבר 31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בחו"ל סחירים חוב נכסי

  366 אגרות חוב ממשלתיות 
  

  366  סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  דירוגים (המשך)פירוט נכסי חוב בחלוקה ל. 5.3.2

  אג"ח ממשלתי מסלול 

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים.א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  153,538  אגרות חוב ממשלתיות
  

  153,538  סך הכל נכסי חוב בארץ

  

  
  מסלול שקלי קצר

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים.א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  38,817  אגרות חוב ממשלתיות
  

  38,817  סך הכל נכסי חוב בארץ
  

  
  מסלול צמוד מדד

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים.א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  30,807  אגרות חוב ממשלתיות
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA- 7,902  ומעלה  
BBB-    עד+A  4,130  

  BBB 157- - נמוך מ
  212 לא מדורגים

  43,208  בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים
  

   בארץ סחירים שאינם חוב נכסי

  דות פיננסים בדירוג:אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים ומוס

AA- 397 ומעלה  
BBB-  עד+A   391  

  78 לא מדורגים
  50 הלוואות לאחרים

  916 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
    

  44,124  סך הכל נכסי חוב בארץ
    

  50  *מזה נכסי חוב בדירוג פנימי 

  ג חיצוני כלשהו.אלפי ש''ח שהינם בדירוג פנימי ללא דירו  50נכסים בשווי  2כולל  *



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
  סקירת הנהלה

 
  

  

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים (המשך). 5.3.2

  מניות  10%מסלול כללי עד 

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים.א

  בדצמבר  31ליום  

 2014  

  שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  3,805  משלתיותאגרות חוב מ
    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AA- 17  ומעלה  
BBB-    עד+A 2  

  3,824  בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים

  

  

  

  שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן. 5.3.3

מנים הצפויים בגינם. השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים נקבע לרוב באמצעות היוון אומדן תזרימי המזו
שערי ההיוון מתבססים על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אג"ח קונצרני כפי שנמדדו 
בבורסה לני"ע בת"א. שיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוטי מחירים ושערי 

  ריבית להיוון הנכסים השונים. 

  .2014בדצמבר  31ות המשוקללות בגין כל אחת מקבוצות הדירוג, נכון ליום להלן טבלת הריביות הממוצע

  2014בדצמבר  31ליום  

  מסלול כללי 

  מסלול
ביג כללי לפחות  

מניות (לשעבר:  30%
  מסלול צמוד מדד  מסלול ביג כללי)

  באחוזים  באחוזים  באחוזים 

     נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג

AA- 1.93  2.81  1.98 ומעלה  
 A- עד +A  3.21  3.63  8.96  

  3.12  0.01  3.71 לא מדורגים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים                                           
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  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  . פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים:5.3.4

  2014בדצמבר  31ליום  סך כל המסלולים

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  החוב נכסיכל  

  באחוזים  באלפי ש"ח 

      ענף משק
  10.44  92,522  בנקים
  2.12  18,809  ביטוח

  0.13  1,142  טכנולוגיה
  7.09  62,834  מסחר ושירותים

  7.86  69,592  נדל"ן ובינוי
  1.32  11,687 תעשיה

  3.32  29,395 השקעה ואחזקות
  0.20  1,744  שירותים פיננסים

  0.47  4,109  חיפושי נפט וגז
  0.13  1,193  אחר

  1.13  10,042  הלוואות לעמיתים

  65.79  582,913 אג"ח ממשלתי

  100.00  885,982  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים

  

  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול כללי

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

      ענף משק
  13.88  80,649  בנקים

  2.97  17,273  וחביט
  10.09  58,620  מסחר ושירותים

  9.62  55,877  נדל"ן ובינוי
  1.75  10,137 תעשיה

  4.42  25,697 השקעה ואחזקות
  0.27  1,593  שירותים פיננסים

  0.61  3,543  חיפושי נפט וגז
  0.15  851  אחר

  1.73  10,042  הלוואות לעמיתים

  54.51  316,631 אג"ח ממשלתי

  100.00  580,913  סחירים ושאינם סחירים סך הכל נכסי חוב
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  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים: (המשך). 5.3.4

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול ביג כללי

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

      ענף משק
  8.64  5,565  בנקים
  1.44  926  ביטוח

  1.77  1,142  טכנולוגיה
  5.54  3,566  מסחר ושירותים

  15.32  9,869  נדל"ן ובינוי
  1.43  919 תעשיה

  4.36  2,807 השקעה ואחזקות
  0.13  85  שירותים פיננסים

  0.88  566 חיפושי נפט וגז

  60.49  38,949 אג"ח ממשלתי

  100.00  64,394  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים

   

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול חו"ל

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

      ענף משק
  0.27  1  בנקים

  1.34  5  נדל"ן ובינוי

  98.39  366 אג"ח ממשלתי

  100.00  372  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים

  
  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול אג"ח ממשלתי

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

      ענף משק

  100.00  153,538 אג"ח ממשלתי

  100.00  153,538  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים

  
  

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול שקלי

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

      ענף משק

  100.00  38,817 אג"ח ממשלתי

  100.00  38,817  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים
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  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  משך)פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים: (ה. 5.3.4

  2014בדצמבר  31ליום  מסלול צמוד מדד

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

      ענף משק
  14.25  6,288  בנקים
  1.38  610  ביטוח

  1.47  648  מסחר ושירותים
  8.71  3,841  נדל"ן ובינוי

  1.43  631 תעשיה
  2.02  891 השקעה ואחזקות
  0.15  66  שירותים פיננסים

  0.78  342  אחר

  69.81  30,807 אג"ח ממשלתי

  100.00  44,124  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים

  
  

  2014בדצמבר  31ליום  מניות  10%מסלול כללי עד 

  חוב שווי נכסי 
  אחוז מסך

  כל נכסי החוב 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

      ענף משק
  0.50  19  בנקים

  99.50  3,805 אג"ח ממשלתי

  100.00  3,824  הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים סך
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  גורמי סיכון נוספים המשפיעים על פעילות הקופה.  5.4

קרו אשר באים לידי אמסיכוני מו ציהענפיים, הנובעים מסיכון של הוראות הרגול סיכוני התאגיד הינם בעיקר סיכונים
כגון ירידות בשווקים הפיננסיים  -בארץ קרו כלכלייםאבסיכונים להפסדים על השקעות הקופה בעקבות אירועים מביטוי 

 הסחירים בארץ (בהם מושקעים מרבית נכסי הקופה), עליות ריבית שיורידו את ערך הנכסים הלא סחירים וכד' או
שיקרינו על השווקים בארץ, אירועי קטסטרופה  ירידות בשווקי העולם - בחו"ל קרו כלכליים כגוןאבעקבות אירועים מ

  (פיגועי טרור, מלחמות אסונות טבע וכד') שישפיעו באופן דומה.  יםעולמי

, הקופהשל מערכות המחשב תקלות בבלהתבטא  עשויים . סיכונים תפעולייםיםבנוסף קיימים סיכונים תפעוליים ומשפטי
סיכון פעולות בתחום ההשקעות, החשבות וניהול זכויות העמיתים. ה וביצועובטעויות אנוש ברישום  אבטחת מידע וסייבר

 יםמחייב קיים לאור שינויים תכופים ברגולציה בהיבט של חישוב זכויות עמיתים או מס החל עליהן אשרתפעולי ה
  בלוח זמנים קצר. תוכנהב משמעותייםם שינויי

נים סיכוקופת גמל וכן כתוצאה מהתממשות ההוראות הדין המורכבות החלות על סיכון משפטי הינו תולדה של 
  .יםתפעוליה

בין היתר  ולשיפור ההתמודדות עימם נוקטת באמצעים העומדים לרשותה להקטנת הסיכוניםחברה המנהלת הנהלת ה
מבקר חברה המנהלת מונה לחתימות כפולות לביצוע פעולות ועוד. , הפרדת סמכויות, ההפעלת מערכת בקר באמצעות

  .ביקורתהפוף להחלטות של וועדת בכהפועל פנים 

לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון המשפיעים על פעילות הקופה בגין סביבה כלכלית, סיכונים תפעוליים ואחרים לרבות 
  .בדוח תאור עיסקי התאגיד 3.4והתמודדות, ראה סעיף דרכי הפעולה של החברה המנהלת לאיתור 

  גורם הסיכון על קופת הגמל מידת ההשפעה של  גורם הסיכון  סוג הסיכון

  השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה    

    √    מצב המשק   סיכוני מאקרו

      √  סיכוני שוק  

      √  סיכוני אשראי  

    √    סיכוני נזילות  

          

    √    שינויים ברגולציה  סיכונים ענפיים

          

סיכונים מיוחדים 
  לקופת הגמל

    √    תקדימים משפטיים

  √      תפעוליים סיכונים  

  

  שונות  .6

  ביטוח  .6.1

  לא מבטחת את עמיתיה. הקופה

  הלוואות  .6.2

הלוואות לעמיתיה, אין סכום מינימאלי לגובה הלוואה שניתן לקחת, הסכום המקסימאלי הינו בהתאם  מעמידההקופה 
  למותר בתקנות. הקופה לא מפלה בין עמיתים  בדבר תנאי ההלוואה.

  

  

  2015במרס,  22: תאריך
  
  

      
  עופר אליהו

  דירקטוריון ה יו"ר
  

  בצלאל צוקר  
   מנכ"ל

  



  
  

  
 

  

  הצהרה
  
  

  , מצהיר כי:בצלאל צוקראני, 
  

 "הדוח"). -(להלן 2014 ") לשנת"הקופה - (להלןמגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים סקרתי את הדוח השנתי של  .1

ת ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותי .2

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה 

  המכוסה בדוח. 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

 קופהוכן את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה ב הקופהת תוצאות הפעילות של המהותיות, את המצב הכספי וא

 למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

 המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי חברה המנהלתאני ואחרים ב .4

   - וכן ;הקופהשל  ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

לים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח קבענו בקרות ונה )א(

בפרט במהלך תקופת ההכנה  חברה המנהלת,, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקופהשמידע מהותי המתייחס ל

 של הדוח; 

המיועדת לספק מידה  קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, )ב(

סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות 

 מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;

והצגנו את מסקנותינו לגבי הקופה הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  )ג(

  -הלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכןהאפקטיביות של הבקרות והנ

על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע  החברה המנהלתגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של  )ד(

על דיווח כספי החברה המנהלת באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

   - ; וכןקופהע להנוג

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת חברה המנהלת אני ואחרים ב .5

 : קופהשל הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע ל

תה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביע )א(

לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי  החברה המנהלתכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של 

   - ; וכןקופההנוגע ל

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  )ב(

 קופה.על דיווח כספי הנוגע ל החברה המנהלתרה הפנימית של תפקיד משמעותי בבק

  

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

  
  2015במרס  22: תאריך

  
      

  בצלאל צוקר    
  מנכ"ל    

  
  



  
  

  
 

  

  
  
  

  הצהרה

  
  , מצהיר כי:אפי סנדרובאני, 

  

 "הדוח"). -(להלן 2014 ") לשנת"הקופה - (להלןמולים ולפיצויים מגדל קופת גמל לתגסקרתי את הדוח השנתי של  .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .2

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה 

  וח. המכוסה בד

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

 קופהוכן את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה ב הקופההמהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של 

 למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

י הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילו המצהירים חברה המנהלתאני ואחרים ב .4

   -וכן ;הקופהשל לבקרה הפנימית על דיווח כספי 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח  )א(

בפרט במהלך תקופת ההכנה  המנהלת, חברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקופהשמידע מהותי המתייחס ל

 של הדוח; 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה  )ב(

סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות 

 שוק ההון; מקובלים ולהוראות הממונה על

והצגנו את מסקנותינו לגבי הקופה הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  )ג(

  -האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

ברבעון הרביעי שהשפיע  על דיווח כספי שאירע החברה המנהלתגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של  )ד(

על דיווח כספי החברה המנהלת באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

   - ; וכןקופההנוגע ל

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת חברה המנהלת אני ואחרים ב .5

 : קופהל הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לשל הדירקטוריון, בהתבסס ע

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  )א(

לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי  החברה המנהלתכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של 

   - ; וכןקופהל הנוגע

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  )ב(

 קופה.על דיווח כספי הנוגע ל החברה המנהלתתפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

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

  
  
  

  2015במרס  22: תאריך
  

      

  אפי סנדרוב    
  משנה למנכ"ל    
  כספים מנהל    

  



  
  
  
 

  
  
  
  
 

  

  הפנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה 

  

") אחראית לקביעתה וקיומה של "הקופה - מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (להלןההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של 
תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון  הקופהספי. מערכת הבקרה הפנימית של בקרה פנימית נאותה על דיווח כ

כללי ללגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם  החברה המנהלתלדירקטוריון ולהנהלה של 
כנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התהוראות חשבונאות מקובלים בישראל ו

הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון 
  בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

  

עות בהתאם להרשאות ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצ
ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי 

  ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית. )monitorומנטרים (להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים 

  

 31על דיווח כספי ליום  הקופהיכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של בפיקוח הדירקטוריון הערהחברה המנהלת הנהלת 

 Committee of Sponsoring-"ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של 2014 בדצמבר

Organizations of the Treadway Commission  )COSO"() בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה .believes כי (
  על דיווח כספי הינה אפקטיבית. הקופה, הבקרה הפנימית של 2014 בדצמבר 31 ליום

  

  

  

  

  

  

  

  עופר אליהו
  יו"ר הדירקטוריון

    
  חתימה: _______________

  
  בצלאל צוקר

  מנכ"ל
  

    
  חתימה: _______________

  אפי סנדרוב
  משנה למנכ"ל

  כספים מנהל
  

  
  

  
  

  חתימה: _______________

  

  

  

  2015במרס  22"ח: תאריך אישור הדו
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 על הממונה להוראות בהתאם מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים של עמיתיםלים החשבון המבקר ידוח רוא
  כספי דיווח על פנימית בקרה בדבר ביטוח וחיסכון, ההון שוק

  
 בדצמבר 31ליום  )הקופה"" - להלן(מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים   כספי שלביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח 

 Committee of-על ידי ה הבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ ,2014

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission )להלן- "COSO"(. החברה הדירקטוריון וההנהלה של 
אחראים לקיום בקרה פנימית  המנהלת") החברה" - (להלן בע"מ מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל של המנהלת

בדוח הנכללת  ,האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי ם אתולהערכתשל הקופה אפקטיבית על דיווח כספי 
 אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח .הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף

  בהתבסס על ביקורתנו. קופהכספי של ה
  

בארה"ב בדבר  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו - . על, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי

בקרה פנימית מה, מכל הבחינות המהותיות, אם קוילהשיג מידה סבירה של ביטחון  במטרהבצעה לתכנן את הביקורת ול
. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון של הקופה אפקטיבית על דיווח כספי

 סיכוןהה פנימית בהתבסס על תכנון והתפעול של בקראפקטיביות הבחינה והערכה של וכן חולשה מהותית,  תימיקש
ים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו כנחוצשחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  שהוערך.

  מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
  

ווח לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של די מיועדתהליך ה נההי של קופת גמלבקרה פנימית על דיווח כספי 
כללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדיווח והגילוי דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לשל  ההכנהכספי ו

שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות 
מדיניות אותם כוללת את  קופת גמלפנימית על דיווח כספי של  בקרהמכוחו.  והתקנות שהותקנו 2005- גמל) התשס"ה
וההעברות באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות אשר, בפירוט סביר, ) מתייחסים לניהול רשומות 1ונהלים אשר: (

שר ) מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפ2( );הוצאתם מרשותההקופה (לרבות נכסי של 
כללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק דוחות כספיים בהתאם לת הכנ

והתקנות  2005-ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה
של הדירקטוריון וההנהלה נעשים רק בהתאם להרשאות  ופההקוהוצאת כספים של  קבלת כספיםוש שהותקנו מכוחו,

העברה (לרבות טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או י) מספקים מידה סבירה של ב3(-; והמנהלת החברה
  על הדוחות הכספיים. תמהותי ההשפעהיות להם ל היכולשל נכסי הקופה, ש הוצאה מרשות) בלתי מורשים

  
הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות  ותע או לגללמנולא עשויה שיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בשל מגבלות

לבלתי מתאימות בגלל שינויים  כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס 
  ם תשתנה לרעה.נהליה ואמדיניות הבנסיבות או שמידת הקיום של 

  
 31ליום הקופה  בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של , מכל הבחינות המהותיות,קיימההמנהלת חברה הלדעתנו, 

  .COSOעל ידי  הבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ ,2014 בדצמבר
  

 2013-ו 2014 בדצמבר 31הקופה לימים של יים דוחות הכספאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
, כלל חוות 2015 במרס 22 מיום ,והדוח שלנו 2014בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום ו

  .בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים דעת
  
  

  
  
  
  
  

  סומך חייקין            קוסט פורר גבאי את קסירר
  רואי חשבון              רואי חשבון                                                                                      
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מגדל קופת גמל 
  לתגמולים ולפיצויים

 
  דוחות כספיים

  2014בדצמבר  31ליום 
  
  

 
  

 



   

 

  קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמגדל     
  2014בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד  
  

  2  דוח רואי החשבון המבקרים
  

  הדוחות הכספיים

  
  3  כספידוח על המצב ה

  
  5  דוח הכנסות והוצאות

  
  7  דוח על השינויים בזכויות העמיתים

  
  9  ים לדוחות הכספייםבאור
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  של  עמיתיםהמבקרים לרואי החשבון וח ד
  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים

  
  
  
) "הקופה" - (להלןמגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים  מצורפים שלהדוחות על המצב הכספי היקרנו את ב

 ההכנסות וההוצאות ואת הדוחות על השינויים בזכויות העמיתים ותאת דוח, 2013- ו 2014בדצמבר  31מים לי

. דוחות כספיים אלה הינם 2014בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

ה בהתבסס על אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אל .הקופהבאחריות הדירקטוריון וההנהלה של 

 .ביקורתנו

 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  .1973- (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

יים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספ

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי  מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.

וכן  הקופההחשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 

 .ה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנוהערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללות

  

 הקופהמכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של  ,לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות

לכל אחת משלוש שלה  עמיתיםואת תוצאות פעולותיה והשינויים בזכויות ה 2013-ו 2014בדצמבר  31ם מילי

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם  2014בדצמבר  31ן הסתיימה ביום השנים שהאחרונה שבה

להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק 

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

 

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו  PCAOB-קני הביקרנו גם, בהתאם לת

, 2014בדצמבר  31על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה ליום 

והדוח שלנו  COSOבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

  כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה. 2015במרס,  22ם מיו
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 מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
  דוח על המצב הכספי

  
  בדצמבר 31ליום       

      2014  2013 
)1(

  

  לפי ש"חא  אלפי ש"ח  באור    

  
            רכוש שוטף

  107,297  201,180      מזומנים ושווי מזומנים
  770  7,044  3    חייבים ויתרות חובה

      208,224  108,067  

          השקעות פיננסיות
  534,255  827,051  4    נכסי חוב סחירים

  39,256  58,931  5    נכסי חוב שאינם סחירים
  146,385  271,202  6    מניות

  310,691  496,191  7    השקעות אחרות

  1,030,587  1,653,375      סך כל ההשקעות הפיננסיות

          
  1,138,654  1,861,599      סך כל הנכסים

          
          

  4,248  10,403  8    זכאים ויתרות זכות
          

  1,134,406  1,851,196      זכויות העמיתים

          
  1,138,654  1,861,599      סך כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים 

  
)1  (

1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 

  

  

 
  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 

  
  

  .2015במרס  22אישור הדוחות הכספיים: תאריך 
  
  
  
  
  
  

          
  עופר אליהו

  דירקטוריון ה יו"ר
  

  אל צוקרבצל  
   מנכ"ל

  

  אפי סנדרוב  
  משנה למנכ"ל

  כספים מנהל
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 

  
  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים

  פרוט לפי מסלולים - דוח על המצב הכספי

  
  

  2014בדצמבר  31ליום   

  מסלול  

  

  כללי

לפחות  ביג כללי

  מניות  30%

  צמוד מדד  רשקלי קצ  אג"ח ממשלתי   חו"ל  מנייתי   (לשעבר: ביג כללי)

  כללי עד

  סה"כ  מניות 10% 

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

 
                    רכוש שוטף

  201,180  2,254  671  3,244  5,517  353  1,088  9,776  178,277  מזומנים ושווי מזומנים

  7,044  3  24  -   -   1  19  127  6,870  חייבים ויתרות חובה

  185,147  9,903  1,107  354  5,517  3,244  695  2,257  208,224  

                    

                    השקעות פיננסיות

  827,051  3,824  43,208  38,817  153,538  372  -   58,780  528,512  נכסי חוב סחירים

  58,931  -   916  -   -   -   -   5,614  52,401  נכסי חוב שאינם סחירים

  271,202  -   65  -   -   -   9,802  35,020  226,315  מניות

  496,191  5,929  5,993  -   -   3,116  10,002  78,975  392,176  השקעות אחרות

סך כל ההשקעות 
  1,653,375  9,753  50,182  38,817  153,538  3,488  19,804  178,389  1,199,404  הפיננסיות

                    

  1,861,599  12,010  50,877  42,061  159,055  3,842  20,911  188,292  1,384,551  נכסיםה כל סך

                    

                    

  10,403  31  37  42  104  19  121  1,021  9,028  ויתרות זכותזכאים 

                    

  1,851,196  11,979  50,840  42,019  158,951  3,823  20,790  187,271  1,375,523  זכויות העמיתים

                    

ההתחייבויות כל  סך
  1,861,599  12,010  50,877  42,061  159,055  3,842  20,911  188,292  1,384,551  זכויות העמיתים ו

  
  .דוחות הכספייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהבאורים ה
  

          

  עופר אליהו
   דירקטוריוןה יו"ר

  בצלאל צוקר  
   מנכ"ל

  אפי סנדרוב  
  משנה למנכ"ל

  כספים מנהל



  
  

 

  
קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמגדל   

  ת והוצאות דוח הכנסו

  
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום       

      2014  2013 
)1(

  2012 
)1(

  

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

  
              הכנסות 

              
  3,115  375  6,450      ממזומנים ושווי מזומנים

            
            מהשקעות:

  43,945  25,430  28,643      מנכסי חוב סחירים
  5,303  3,335  4,151      סחיריםמנכסי חוב שאינם 

      15,633  27,039  11,543      ממניות
  32,110  *     47,678  32,710      מהשקעות אחרות

  96,991   103,482  77,047      סך כל ההכנסות מהשקעות

            
  255  5  1      , נטוהכנסות אחרות

            
  100,361   103,862  83,498      סך כל ההכנסות 

            
            הוצאות

            
  8,908  8,579  14,371  9    דמי ניהול 

  2,446  *       2,476  3,549  10    הוצאות ישירות
         808  571  893  13    מסים

  12,162      11,626  18,813      סך כל ההוצאות

            
  88,199  92,236  64,685      עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

  
)1  (

1ופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור הנתונים המוצגים הינם נתוני הק

  

  .ה'2ראה באור  - מחדש סווג* 

 
  
  
  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 

  מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים
  פרוט לפי מסלולים - דוח הכנסות והוצאות

  
  

  2014בדצמבר  31ם לשנה שהסתיימה ביו  

  מסלול  

  כללי  

ביג כללי לפחות 

  מניות  30%

  מדדצמוד   קצרשקלי   אג"ח ממשלתי   חו"ל  מנייתי  (לשעבר: ביג כללי)

 10%כללי עד 

  סה"כ  מניות

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

 
                    הכנסות

                    
  6,450  7  13  7  35  22  125  663  5,578  מזומנים ושווי מזומניםמ

                    
                    מהשקעות

  28,643  21  824  353  6,191  35  -   1,649  19,570  מנכסי חוב סחירים
  4,151  -   )71(  -   -   -   -   273  3,949  מנכסי חוב שאינם סחירים

  11,543  )3(  79  -   -   )2(  339  1,929  9,201  מניות

  32,710  6  67  -   -   152  941  5,153  26,391  תהשקעות אחרו

  77,047  24  899  353  6,191  185  1,280  9,004  59,111  סך כל ההכנסות מהשקעות

                    

  1  -   -   -   -   -   -   -   1  הכנסות אחרות, נטו

  ההכנסות  כל סך
  

64,690  
  

9,667  
  

1,405  
  

207  
  

6,226  
  

360  
  

912  
  

31  
  

83,498  

                    
                    הוצאות

                    
  14,371  30  477  362  1,317  21  178  1,738  10,248  דמי ניהול

  3,549  5  22  1  71  5  51  468  2,926  הוצאות ישירות

  893  5  -   -   -   7  31  239  611  מסים

                    

  18,813  40  499  363  1,388  33  260  2,445  13,785  סך כל ההוצאות

                    

  64,685  )9(  413  )3(  4,838  174  1,145  7,222  50,905  על הוצאות לתקופה הכנסותעודף 



  
  

 

  
  

קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמגדל   
  דוח על השינויים בזכויות העמיתים 

  
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    2014  2013 
)1(

  2012 
)1(

  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

  
  926,730  1,008,460  1,134,406    בינואר של השנה 1זכויות העמיתים ליום 

          
          סך הנכסים שהועברו במסגרת המיזוג

  -   -   632,555    ממגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים

          
  61,629  60,439  87,656    תקבולים מדמי גמולים

          
  )38,904(  )40,180(  )66,604(    תשלומים לעמיתים

          
          העברות צבירה לקופה
  209  5,926  31,657    ח העברות מחברות ביטו

  3,534  272  797    העברות מקרנות פנסיה חדשות
  53,597  58,464  75,075    העברות מקופות גמל 
  -   -   34,531    העברות בין מסלולים

          
          העברות צבירה מהקופה
  )714(  )2,513(  )5,251(    העברות לחברות ביטוח 

  )1,349(  )1,475(  )2,259(    העברות לקרנות פנסיה חדשות
  )84,471(  )47,223(  )101,521(    העברות לקופות גמל

  -   -   )34,531(    העברות בין מסלולים 

  )29,194(  13,451  )1,502(    העברות צבירה, נטו

          
  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה 

  מועבר מדוח הכנסות והוצאות
  

64,685  92,236  88,199  

        
  1,008,460  1,134,406  1,851,196    ר של השנהבדצמב 31זכויות העמיתים ליום 

  
)1  (

1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 

  

  
  
  
  
  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 

  מגדל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
  פרוט לפי מסלולים -על השינויים בזכויות העמיתיםדוח 

  
  

  2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  מסלול  

  כללי  

ביג כללי לפחות 

  מניות  30%

  מדדצמוד   קצרשקלי   אג"ח ממשלתי   חו"ל  מנייתי  (לשעבר: ביג כללי)

  כללי עד

  סה"כ  מניות 10%

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  לפי ש"חא  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
  1,134,406  -   -   -   -   -   -   -   1,134,406  של השנהבינואר  1ליום זכויות העמיתים 

                    
                    סך הנכסים שהועברו במסגרת המיזוג

  632,555  173  57,843  44,515  174,090  2,130  19,538  200,785  133,481  ממגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים

                    

 87,656  271 1,971 1,509 3,480 15 726 3,562 76,122  תקבולים מדמי גמולים
           

 )66,604(  )97( )2,539( )1,790( )7,896( -  )432( )5,156( )48,694(  תשלומים לעמיתים
           

           העברות צבירה לקופה
 31,657  1,307 803 168 1,709 -  702 708 26,260  העברות מחברות ביטוח

 797  30 -  2 53 -  52 1 659  העברות מקרנות פנסיה חדשות
 75,075  5,376 2,007 65 6,987 55 2,001 2,638 55,946  העברות מקופות גמל
 34,531  5,955 1,126 3,995 2,753 1,906 2,366 3,663 12,767  העברות בין מסלולים

           
           העברות צבירה מהקופה
 )5,251(  )50( )56( )705( )1,015( -  -  )382( )3,043(  העברות לחברות ביטוח

 )2,259(  -  -  )38( )344( -  )5( )246( )1,626(  העברות לקרנות פנסיה חדשות
 )101,521(  )319( )5,125( )3,895( )13,998( )416( )2,863( )21,319( )53,586(  העברות לקופות גמל

 )34,531(  )658( )5,603( )1,804( )11,706( )41( )2,440( )4,205( )8,074(  העברות בין מסלולים

 1,504 )187( )19,142( 29,303  העברות צבירה, נטו
  
)15,561( )2,212( )6,848( 11,641  )1,502( 

           
על הוצאות לתקופה מועבר  הכנסותעודף 

 64,685  )9( 413 )3(  4,838 174 1,145 7,222 50,905  מדוח הכנסות והוצאות
           

 1,851,196  11,979 50,840 42,019 158,951 3,823 20,790 187,271 1,375,523  של השנה בדצמבר 31ליום זכויות העמיתים 
  
  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 
  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

  כללי  - 1 באור

  כללי

פיצויים. עמיתי הקופה הינם שכירים ועצמאים. הקופה החלה את לתגמולים ולמסלולית הקופה הינה קופת גמל 
  .2001בנובמבר  26פעילותה ביום 

הקופה הינה קופת גמל שאינה משלמת לקצבה, אשר נועדה לחסכון ארוך טווח לעמיתים במעמד שכיר ועצמאי, אשר 
בינואר  1קדו בקופה החל מיום ניתנים למשיכה הונית. כספים שהופ 2008הכספים שנצברו בה בגין הפקדות עד לשנת 

  מוגדרים ככספים לחסכון לקצבה ואינם ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי. 2008

  .2005- לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה 37מיזוג קופות גמל בהתאם לסעיף 

 המנהלת. בניהול החברה  תהאשר הי קופת "מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים"אל הקופה  המוזג, 2014בינואר  1ביום 
אגב מיזוג זה הפכה הקופה לקופה במבנה של קופה מסלולית. במסגרת המיזוג, מוזג מסלול "מגדל פלטינום לתגמולים 

  מסלול כללי" שנוהל בקופה המתמזגת לתוך המסלול הכללי של הקופה. - ופיצויים

וכן הועברו  ש"ח מיליוני 633- של כהמתמזגת בסך  הקופבמסגרת המיזוג הועברו אל הקופה כל זכויות העמיתים של ה
  המתמזגת.  האליה בהתאם כל הנכסים שהיו רשומים ומנוהלים במסגרת הקופ

, 2005-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 37הליך ביצוע המיזוג נעשה בהתאם להוראות סעיף 
  ביטוח וחסכון במשרד האוצר.ולאחר שנתקבל אישור הממונה על שוק ההון, 

הליך המיזוג בוצע באמצעות העברת נכסים ונעשה ללא כל פגיעה ו/או שינויי בזכויות כלל העמיתים. כמו כן, לא נוצרו 
  לחברה המנהלת רווחים או נכסים כתוצאה מהליך המיזוג.

  קעה כדלקמן:בהתאם לאישור קופת הגמל שנתקבל מאגף שוק ההון קיימים במסגרת הקופה מסלולי ההש

  מסלול כללי  - 

  מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%ביג כללי  לפחות מסלול   - 

  מסלול מנייתי  - 

  מסלול חו"ל  - 

  אג"ח ממשלתי מסלול   - 

  מסלול שקלי קצר  - 

  מסלול צמוד מדד  - 

  מניות 10%מסלול כללי עד     - 

  ן הקופה.העמיתים רשאים לעבור ממסלול חסכון אחד למשנהו בכפוף לקביעת תקנו
  

  החברה המנהלת

  "מגדל").  -של מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן החברה המנהלת הינה בבעלות ובשליטה מלאה
נתוני החברה המנהלת מוצגים בדוחות כספיים נפרדים בהתאם להוראות אגף שוק ההון. קיימת הפרדה מלאה בין 

  קופה ונכסיה.ההמנהלת ונכסיה לבין החברה 
 

  הגדרות

   יים אלה:בדוחות כספ

  .לתגמולים ולפיצוייםמגדל קופת גמל  -  הקופה  .1

  קופות גמל בע"מ. מגדל מקפת קרנות פנסיה ו -  החברה המנהלת  .2

  .2005- התשס"ה ,חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) -  חוק קופות הגמל  .3

  .1964-תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - תקנות ה  .4

  הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. - הממונה  .5

  אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר. - אגף שוק ההון  .6

בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים כמשמעותם  -  צדדים קשורים  .7
  .2012-מוסדיים) התשע"ב

  .2010- בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע כהגדרתם - בעלי עניין  .8

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -  מדד  .9

  

  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
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  מדיניות חשבונאית - 2באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

  בסיס הדיווח  .1
    

וזאת דמי גמולים ותשלומים מדווחים על בסיס מזומן  הדוחות הכספיים נערכו על בסיס מצטבר. על אף האמור,
  .2015-9-4הוראת הממונה בחוזר גופים מוסדיים בהתאם ל

  
 המבוטחיםדמי ניהול להגדלת צבירת  נחותה .נצברונרשמים בתום החודש בגינו הם  ופהקדמי הניהול מנכסי ה

   נוצרה הזכאות להחזר. בו במועד נרשמים ופהקב
  

  הדוחות הכספיים מתכונת העריכה של  .2

 הממונה ודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראותמקובלים לכללי חשבונאות בהתאם הדוחות הכספיים ערוכים 
בהתאם  ,, בהתאם להוראות הדין2005- בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

  .2015-9-4וסדיים ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר גופים מ תקנות מס הכנסהל
  

  מדיניות חשבונאית עקבית  .3

  המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות.

  אומדנים והנחות .ב

להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על יישום  ופהקההנהלת בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת 
סכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות המדיניות החשבונאית ועל ה

אף  בבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
כאמור  שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת של ההנהלה, השפעתם הסופית של עסקאות או עניינים

  עשויה להיות שונה מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם.
  

לן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים שחושבו על ידי לה
ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים  ואשר שינוי מהותי באומדנים ופהקה

  ת הדיווח הבאה:בשנ
  

  קביעת שווי הוגן של נכסי חוב בלתי סחירים  .1
  

נמדדים בשווי הוגן דרך דוח הכנסות והוצאות. השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות הלוואות ופיקדונות, 
   .השווי ההוגן מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי מזומנים

מודלים שונים ושיטות הערכה באמצעות  מוערךהשווי ההוגן  -ריםונגזרים פיננסיים לא סחי סחירותמניות לא  .2
תזרימי מזומנים  כגוןדורשת מההנהלה להניח הנחות מסוימות לגבי נתוני המודל שונות הערכה שיטות . מקובלות

  . וכדומה תנודתיות ,חזויים, שיעורי היוון, סיכון אשראי
  

  מזומנים ושווי מזומנים.ג

 בבנקים שהופקדו קצר לזמן קדונותיפ, היתר בין, הכוללות גבוהה שנזילותן עותהשק נחשבות מזומנים כשווי  
  .בשעבוד מוגבלים אינם ואשר שלושה חודשים על עלתה לא בהם ההשקעה בעת מימושם למועד עד והתקופה

  

  השקעות פיננסיות.ד

קים פיננסיים השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשוושווי הוגן. בנמדדות  - השקעות סחירות .1
  . הדיווחמוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך 

  

 מקובלות.באמצעות שימוש בשיטות הערכה , השווי ההוגן נקבע שווי הוגן.ב יםנמדד -יםלא סחיר נגזריםמניות ו .2
שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות לשווי הנוכחי של מכשיר אחר 

 ומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות.ד

  
בהתאם לדוחות הכספיים של הקרן או של מוסד פיננסי מוכר,  -קרנות הון סיכון וקרנות השקעה בלתי סחירות .3

 שיתקבלו אחת לשנה לפחות.
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  (המשך) מדיניות חשבונאית - 2באור 

  המדיניות החשבונאית (המשך)עיקרי 

  (המשך) השקעות פיננסיות  ד.

 נכסי חוב שאינם סחירים  .4
  

נקבע באמצעות של נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן. השווי ההוגן אגרות חוב בלתי סחירות הלוואות ופיקדונות, 
מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב  מנים הצפויים בגינם. שערי ההיווןהיוון אומדן תזרימי המזו

בתל אביב. ציטוטי המחירים  ירות ערךרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לניממשלתיות והמ
ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד האוצר, להקמה 

  .ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים

החליטה ועדת המכרזים להכריז  2014אם למכתב שפרסם משרד האוצר בחודש ספטמבר בקשר לכך, יצוין כי בהת
על חברת מרווח הוגן בע"מ ("מרווח הוגן") כזוכה במכרז. כמו כן צוין במכתב כי על לוחות הזמנים להטמעת מודל 

  מרווח הוגן המעודכן תצא הודעה נפרדת.
 ה על השווי ההוגן של נכסי חוב לאהצפוי במתודולוגי בשלב זה, אין ביכולת החברה להעריך את השפעת השינוי

  סחירים והאם תהיה השפעה כאמור.
  

  ירידת ערך השקעות פיננסיות  .5
  

מכירה בהפסד  ופההנהלת הק השקעות פיננסיותכאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין 
ההשבה שלהם. הפסד שהוכר כאמור יבוטל רק -בספרים של הנכסים לסכום ברמירידת ערך בגובה הפער בין ערכם 

ההשבה של הנכסים מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון -אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר
 מירידת ערך.

 מחדש סיווג .ה

ות ניהול ההשקעות ווג הוצאות דמי ההצלחה בגין קרנות השקעה כך שלא יוצגו כחלק מעמלישינתה את ס ופהקה
. מספרי ההשוואה סווגו מחדש 2014במרס  5שוק ההון במכתבו מיום  עלוזאת עקב הבהרה שהוציא הממונה 

בהתאם לאמור לעיל, לשם עקביות באופן שהקטין את ההכנסות מהשקעות והקטין את ההוצאות בגין עמלת ניהול 
  .ופהקקופה ועל תשואת הווג אין השפעה על עודף ההכנסות על הוצאות לתיהשקעות. לס

  

  וההצמדה החליפין שערי .ו

נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל   .1
  .דיווחוהיו תקפים ליום ה

  
התחייבות נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או   .2

  צמודים.
  
שחלו  השינויים שיעוריהמחירים לצרכן, על שערי החליפין היציגים של הדולר של ארה"ב ועל  מדדפרטים על  להלן  .3

  :בהם
  

  שיעור השינוי בשנת  בדצמבר 31ליום   

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

  אחוזים  /ש"חנקודות  

        
המדד הידוע בחודש 
  1.44 1.91 )0.10(   100.29 102.20 102.10  דצמבר (בנקודות) *)

        
שער החליפין של הדולר 

  )2.30( )7.02( 12.04  3.733 3.471 3.889  של ארה"ב (בש"ח)
  

  100= 2012 המדד לפי בסיס ממוצע *) 
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  ויתרות חובה  חייבים - 3באור 
  

  בדצמבר 31ליום    סך כל המסלולים

   2014 2013 )1( 

 ש"ח יאלפ י ש"חאלפ   
 

  403  583    ריבית ודיבידנד לקבל
  16  -     צד קשור * - בע"ממגדל חברה לביטוח 

  -   1    צד קשור -חברה מנהלת -סכומים לקבל
  -   6,071    סכומים לקבל בגין סליקה עתידית

  165  201    מוסדות
  186  188    חייבים ויתרות חובה אחרות

  770  7,044    ויתרות חובה סך הכל חייבים

  
*   בגין דמי גמולים שהתקבלו בחשבון ביניים (חשבון גביה קבוצתי של מגדל חברה לביטוח בע"מ) והועברו לקופה לאחר 

  תאריך הדוח.
)1  (

1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 
  

  
  בדצמבר 31ליום    מסלול כללי

   2014 2013 
)1(

 

 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   

  403  432    ריבית ודיבידנד לקבל
  16  -     צד קשור * - בע"ממגדל חברה לביטוח 

  -   6,057    סכומים לקבל בגין סליקה עתידית
  165  193    מוסדות

  186  188    חייבים ויתרות חובה אחרות

  770  6,870    ויתרות חובה סך הכל חייבים

י גמולים שהתקבלו בחשבון ביניים (חשבון גביה קבוצתי של מגדל חברה לביטוח בע"מ) והועברו לקופה לאחר *   בגין דמ
  תאריך הדוח.

)1  (
1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 

  

 
  

  בדצמבר 31ליום  כללי) מניות (לשעבר: מסלול ביג %30לפחות מסלול ביג כללי 

   2014 2013 
)2(

 

 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   
 

  -   114    ריבית ודיבידנד לקבל
  -   8    סכומים לקבל בגין סליקה עתידית

  -   5    מוסדות

  -   127    ויתרות חובה סך הכל חייבים

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  בדצמבר 31יום ל   מסלול מנייתי

   2014 2013 
)2(

 

 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   

 
  -   10    ריבית ודיבידנד לקבל

  -   6    סכומים לקבל בגין סליקה עתידית
  -   3    מוסדות

  -   19    ויתרות חובה סך הכל חייבים

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  ברבדצמ 31ליום    מסלול חו"ל

   2014 2013 
)2(

 

 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   

 

  -   1    ריבית ודיבידנד לקבל

)3(
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 
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  ויתרות חובה (המשך) חייבים - 3באור 

  בדצמבר 31ליום    מסלול צמוד מדד

   2014 2013 
)2(

 

 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   

 

  -   24    לקבל ריבית ודיבידנד

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  בדצמבר 31ליום    מניות %10כללי עד מסלול 

   2014 2013 
)2(

 

 ש"ח יאלפ אלפי ש"ח   

 
  -   2    ריבית ודיבידנד לקבל

  -   1    צד קשור -חברה מנהלת -סכומים לקבל

  -   3    ויתרות חובה סך הכל חייבים

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  
  

  נכסי חוב סחירים - 4באור 

  סך כל המסלולים

  בדצמבר 31ליום    

    2014  2013 
)1(

  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 357,783  582,913  אגרות חוב ממשלתיות
    

    אגרות חוב קונצרניות:
 176,472 244,098   שאינן ניתנות להמרה

 -   40    ניתנות להמרה
   244,138  176,472  
    

 534,255 827,051    סך הכל נכסי חוב סחירים
  

)1  (
1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 

  

  
  מסלול כללי

  בדצמבר 31ליום    

    2014  2013 )1(  

 אלפי ש"ח י ש"חאלפ   
  

 357,783  316,631  אגרות חוב ממשלתיות
    

    אגרות חוב קונצרניות:
 176,472  211,881   שאינן ניתנות להמרה

    

 534,255 528,512    סך הכל נכסי חוב סחירים

)1  (
1רט בבאור הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפו
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  נכסי חוב סחירים (המשך) - 4באור 
  

  ביג כללי) מניות (לשעבר: מסלול %30מסלול ביג כללי לפחות 

  צמברבד 31ליום    

    2014  2013 
)2(

  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 -   38,949  אגרות חוב ממשלתיות
    

    אגרות חוב קונצרניות:
 -  19,791   שאינן ניתנות להמרה

 -   40    ניתנות להמרה
   19,831   -  
    

 -  58,780    סך הכל נכסי חוב סחירים

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  מסלול חו"ל

  בדצמבר 31ליום    

    2014  2013 )2(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 -   366  אגרות חוב ממשלתיות
    

    ונצרניות:אגרות חוב ק
 -   6   שאינן ניתנות להמרה

    

 -  372    סך הכל נכסי חוב סחירים

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  מסלול אג"ח ממשלתי

  בדצמבר 31ליום    

    2014  2013 )2(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 -   153,538  אגרות חוב ממשלתיות
    

 -  153,538    כל נכסי חוב סחיריםסך ה

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  מסלול שקלי קצר

  בדצמבר 31ליום    

    2014  2013 )2(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 -   38,817  אגרות חוב ממשלתיות
    

 -  38,817    סך הכל נכסי חוב סחירים

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1אל הקופה ביום המסלול מוזג 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

  נכסי חוב סחירים (המשך) - 4באור 
  

  מסלול צמוד מדד

  בדצמבר 31ליום    

    2014  2013 
)2(

  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 -   30,807  אגרות חוב ממשלתיות
    

    אגרות חוב קונצרניות:
 -   12,401   שאינן ניתנות להמרה

    

 -  43,208    כסי חוב סחיריםסך הכל נ

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

   מניות %10מסלול כללי עד 

  בדצמבר 31ליום    

    2014  2013 )2(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 -   3,805  אגרות חוב ממשלתיות
    

    אגרות חוב קונצרניות:
 -   19   להמרהשאינן ניתנות 

    

 -  3,824    סך הכל נכסי חוב סחירים

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  נכסי חוב שאינם סחירים - 5באור 

  סך כל המסלולים
  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013 )1(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

         אגרות חוב קונצרניות :
  9,798 16,143    ניתנות להמרהשאינן 

  -   42   ניתנות להמרה

   16,185  9,798  

       
  683  550   פקדונות בבנקים

  4,648  10,042   הלוואות לעמיתים
 24,127 32,154  הלוואות לאחרים

      

 39,256 58,931    סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

)1  (
1י שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפ

  

  

  
  מסלול כללי

  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013 )1(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

         אגרות חוב קונצרניות :
  9,798  14,046   ניתנות להמרהשאינן 

       
  683  550   פקדונות בבנקים

  4,648  10,042   הלוואות לעמיתים
 24,127 27,763  ת לאחריםהלוואו

      

 39,256 52,401    סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

)1  (
1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 

  

  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

  (המשך)  נכסי חוב שאינם סחירים - 5באור 

  סלול ביג כללי)מניות (לשעבר: מ %30מסלול ביג כללי לפחות 
  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013 
)2(

  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

         אגרות חוב קונצרניות :
  -  1,231    שאינן ניתנות להמרה

  -   42   ניתנות להמרה

   1,273   -  

       
 -  4,341  הלוואות לאחרים

      

 -  5,614    סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1זג אל הקופה ביום המסלול מו

  

  
  מסלול צמוד מדד

  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013 
)2(

  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

         אגרות חוב קונצרניות :
  -   866    שאינן ניתנות להמרה

       
 -  50  הלוואות לאחרים

      

 -  916    סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  

  

  מניות  - 6באור 

  סך כל המסלולים
  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 )1( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

        מניות 
 144,704 267,836   מניות סחירות

 1,681 3,366   מניות לא סחירות
     

  146,385  271,202    סך הכל מניות

)1  (
1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 

  

  
  

  מסלול כללי
  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 )1( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

        מניות 
 144,704 223,019   מניות סחירות

 1,681 3,296   מניות לא סחירות
     

  146,385  226,315    סך הכל מניות

)1  (
1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 

  

  
  
  
  
  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

   (המשך) מניות - 6באור 

  מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) %30לפחות  ימסלול ביג כלל
  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 
)2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

        מניות 
 -  35,020   מניות סחירות

     

  -   35,020    סך הכל מניות

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  מסלול מנייתי
  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 )2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

        מניות 
 -  9,793   מניות סחירות

 -  9   מניות לא סחירות
     

  -   9,802    סך הכל מניות

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  מסלול צמוד מדד
  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 )2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

        מניות 
 -  4   מניות סחירות

 -  61   מניות לא סחירות
     

  -   65    ך הכל מניותס

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

  השקעות אחרות - 7באור 

  סך כל המסלולים

  :ההרכב  א.

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 
)1( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

     השקעות אחרות סחירות

  186,952  314,630    תעודות סל 
  101,419  151,560    קרנות נאמנות

  1,361  722    מכשירים נגזרים *
  64  63    אופציות *

 42 33   אחרות

   467,008 289,838 
      

      השקעות אחרות שאינן סחירות
 16,525 22,993   קרנות השקעה וקרנות הון סיכון

  4,328  6,031   מכשירים נגזרים *
  -   12    מוצרים מובנים

 -  147    חרותא

   29,183 20,853 
      

 310,691 496,191    סך הכל השקעות אחרות

  .15ראה באור  -ונגזרים * בנוגע לביטחונות בגין יצירת וקניית אופציות

  

  מכשירים נגזרים: .ב

נכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שהיו בתוקף לתאריך הדוח להלן סכום החשיפה, נטו ל
  הכספי:

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 
)1( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  1,478  50,560    מניות 

  )164,698(  )368,522(    מטבע זר

  -   14,462    סחורות

)1  (
1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

  השקעות אחרות (המשך) - 7באור 
  

  מסלול כללי

  :ההרכב  א.

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 
)1( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

     השקעות אחרות סחירות
  186,952  231,097    תעודות סל 

  101,419  131,884    קרנות נאמנות
  1,361  722    מכשירים נגזרים *

  64  41    אופציות *
 42 32   רותאח

   363,776 289,838 
      

      השקעות אחרות שאינן סחירות

 16,525 22,993   קרנות השקעה וקרנות הון סיכון
  4,328  5,251   מכשירים נגזרים *

  -   12    מוצרים מובנים
 -  144    אחרות

   28,400 20,853 
      

 310,691 392,176    סך הכל השקעות אחרות

  .15ראה באור  -לביטחונות בגין יצירת וקניית אופציות ונגזרים* בנוגע 
  

  מכשירים נגזרים: .א

א של העסקאות הפיננסיות שהיו בתוקף לתאריך הדוח להלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלת
  הכספי:

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 )1( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  1,478  50,560    מניות 

  )164,698(  )306,998(    מטבע זר

  -   14,462    סחורות
  

)1  (
1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

  השקעות אחרות (המשך) - 7באור 
  

  ג כללי)מניות (לשעבר: מסלול בי %30מסלול ביג כללי לפחות 

  :ההרכב  א.

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 
)2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

     השקעות אחרות סחירות

  -   59,911    תעודות סל 
  -   18,389    קרנות נאמנות

  -   21    אופציות *
 -  1   אחרות

   78,322  - 
      

      השקעות אחרות שאינן סחירות
  -   651   מכשירים נגזרים *

 -  2    אחרות

   653  - 
      

 -  78,975    סך הכל השקעות אחרות

  .15ראה באור  -* בנוגע לביטחונות בגין יצירת וקניית אופציות ונגזרים
  

  מכשירים נגזרים:  .ב

ף לתאריך הדוח להלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שהיו בתוק
  הכספי:

  בדצמבר 31ם ליו   

   2014 2013 )2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -   )53,999(    מטבע זר

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

  השקעות אחרות (המשך) - 7באור 

  מסלול מנייתי

  :ההרכב  א.

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 
)2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

     השקעות אחרות סחירות
  -   9,893    תעודות סל 

 -  1   אופציות *

   9,894  - 
      

      השקעות אחרות שאינן סחירות
  -   107   מכשירים נגזרים *

 -  1    אחרות

   108  - 
      

 -  10,002    סך הכל השקעות אחרות

  .15ראה באור  -אופציות ונגזרים * בנוגע לביטחונות בגין יצירת וקניית
  

  מכשירים נגזרים:  ב. 

להלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שהיו בתוקף לתאריך הדוח 
  הכספי:

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 )2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -   )6,797(    מטבע זר

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1הקופה ביום  המסלול מוזג אל

  

  
  

  מסלול חו"ל

  :ההרכב  א.

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 )2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

     השקעות אחרות סחירות
 -  3,110   תעודות סל

   3,110  - 
      

      השקעות אחרות שאינן סחירות
 -  6    מכשירים נגזרים *

   6  - 
      

 -  3,116    סך הכל השקעות אחרות

  .15ראה באור  -* בנוגע לביטחונות בגין יצירת וקניית אופציות ונגזרים
  

  מכשירים נגזרים:  ב. 

להלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שהיו בתוקף לתאריך הדוח 
  הכספי:

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 )2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -   262    מטבע זר
)2  (

1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 
  

  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

  השקעות אחרות (המשך) - 7באור 
  

  מסלול צמוד מדד

  :ההרכב  א.

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 
)2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

     השקעות אחרות סחירות
  -   4,706    תעודות סל 

 -  1,287   קרנות נאמנות

   5,993  - 
      

 -  5,993    סך הכל השקעות אחרות

  
)2  (

1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 
  

  
  

   מניות %10מסלול כללי עד 

  :ההרכב  א.

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 
)2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

     ירותהשקעות אחרות סח

 -  5,913   תעודות סל

   5,913  - 
      

      השקעות אחרות שאינן סחירות
 -  16    מכשירים נגזרים *

   16  - 
      

 -  5,929    סך הכל השקעות אחרות

  .15ראה באור  -* בנוגע לביטחונות בגין יצירת וקניית אופציות ונגזרים
  

  ב. מכשירים נגזרים:

טו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שהיו בתוקף לתאריך הדוח להלן סכום החשיפה, נ
  הכספי:

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 
)2(

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -   )990(    מטבע זר

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

  תרות זכותזכאים וי - 8באור 

  סך כל המסלולים
  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013 
)1(

  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  741  1,203    מנהלת הלחברה לשלם דמי ניהול 
  160  160    צד קשור - קרן פנסיה -מגדל מקפת אישית

  102  640    מוסדות
  30  497    התחייבות בגין יצירת אופציות *

  -   1,247    * זים עתידיים התחייבויות בגין יצירת חו
  3,070  6,256    *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 

  -   257    סכומים לשלם בגין סליקה עתידית
  145 143   זכאים ויתרות זכות אחרות

  4,248 10,403   סך הכל זכאים ויתרות זכות

  .15ור ראה בא -בנוגע לביטחונות בגין יצירת וקניית אופציות ונגזרים *  
)1  (

1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 
  

   
  

  

  מסלול כללי
  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013 )1(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  741  875    מנהלת הלחברה לשלם דמי ניהול 
  160  160    צד קשור - קרן פנסיה -מגדל מקפת אישית

  102  626    מוסדות
  30  249    התחייבות בגין יצירת אופציות *

  -   1,247    * התחייבויות בגין יצירת חוזים עתידיים 
  3,070  5,532    *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 

  -   196    סכומים לשלם בגין סליקה עתידית
  145 143   זכאים ויתרות זכות אחרות

  4,248 9,028   כאים ויתרות זכותסך הכל ז

  .7 באורראה  -, עסקאות פורוורד וחוזים עתידייםלפרטים בדבר החשיפה באמצעות אופציות*   
)1  (

1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 
  

  
  

  סלול ביג כללי)מניות (לשעבר: מ %30מסלול ביג כללי לפחות 
  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013 )2(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -   136    מנהלת הלחברה לשלם דמי ניהול 
  -   248    התחייבות בגין יצירת אופציות *

  -   600    *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 
  -  37   סכומים לשלם בגין סליקה עתידית

  -  1,021   ת זכותסך הכל זכאים ויתרו

  .7 באורראה  -ועסקאות פורוורד לפרטים בדבר החשיפה באמצעות אופציות*   
)2(

1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

  זכאים ויתרות זכות (המשך) - 8באור 

  מסלול מנייתי
  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013 
)2(

  

 ש"ח אלפי אלפי ש"ח   
  

  -   15    מנהלת הלחברה לשלם דמי ניהול 
  -   103    *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 

  -  3   סכומים לשלם בגין סליקה עתידית

  -  121   סך הכל זכאים ויתרות זכות

  .7 באורראה  -ועסקאות פורוורד לפרטים בדבר החשיפה באמצעות אופציות*   
)2(

 
 

1כמפורט בבאור  2014בינואר  1ביום  המסלול מוזג אל הקופה
  

  
  

  מסלול חו"ל
  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013 
)2(

  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -   2    מנהלת הלחברה לשלם דמי ניהול 
  -  17   *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 

  -  19   סך הכל זכאים ויתרות זכות

  .7 באורראה  -סקאות פורוורדרטים בדבר החשיפה באמצעות עלפ*   
)2  (

1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 
  

  
  

  מסלול אג"ח ממשלתי
  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013 )2(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -   103    מנהלת הלחברה לשלם דמי ניהול 
  -  1   מוסדות

  -  104   סך הכל זכאים ויתרות זכות

)2(  
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  מסלול שקלי קצר
  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013 )2(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -   29    מנהלת הלחברה לשלם דמי ניהול 
  -  13   מוסדות

  -  42   סך הכל זכאים ויתרות זכות

)2  (
1כמפורט בבאור  2014אר בינו 1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  מסלול צמוד מדד
  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013 )2(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -  37   דמי ניהול לשלם לחברה המנהלת

  -  37   סך הכל זכאים ויתרות זכות

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

  ות (המשך)זכאים ויתרות זכ - 8באור 

  מניות  %10מסלול כללי עד 
  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013 
)2(

  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  -   6    מנהלת הלחברה לשלם דמי ניהול 
  -   4    *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 

  -  21   סכומים לשלם בגין סליקה עתידית

  -  31   סך הכל זכאים ויתרות זכות

  .7 באורראה  -ים בדבר החשיפה באמצעות עסקאות פורוורדרטלפ*   
)2  (

1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 
  

 

  דמי ניהול - 9באור 

  לפי מסלולי השקעה: הרכב .א
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014  2013 
)1(

 2012 
)1(

 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

 
        ו מתוך דמי הגמולים:דמי ניהול שנגב

  -   -   -   מסלול כללי
  -   -   -   מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%מסלול ביג כללי לפחות 

  -   -   -   מסלול מנייתי
  -   -   -   מסלול חו"ל

  -   -   -   מסלול אג"ח ממשלתי
  -   -   -   מסלול שקלי קצר
  -   -   -   מסלול צמוד מדד

  -   -   -   מניות  10%מסלול כללי עד 
        

        ל שנגבו מתוך סך הנכסים:דמי ניהו
  8,908  8,579  10,248  מסלול כללי

  -   -   1,738  (לשעבר: מסלול ביג כללי) מניות 30%מסלול ביג כללי לפחות 
  -   -   178  מסלול מנייתי

  -   -   21  מסלול חו"ל
  -   -   1,317  מסלול אג"ח ממשלתי

  -   -   362  מסלול שקלי קצר
  -   -   477  מסלול צמוד מדד

  -   -   30  מניות  10% מסלול כללי עד

  8,908  8,579  14,371  הוצאות דמי ניהול סך הכל
  

)1  (
1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 

  

  

 שיעור דמי ניהול מעמיתים: .ב

מהצבירה, נטו, לשנה  2%מקסימלי של הקופה הייתה רשאית לגבות דמי ניהול בשיעור  2012בדצמבר,  31עד ליום 

דמי הניהול המרביים בקופות גמל  ,2013בינואר  1- ח, עודכנו החל מהבהתאם לתקנונה. בהתאם לתקנות הפיקו

  הינם כלהלן:ולתגמולים לא משלמות לקצבה 

מההפקדות  4.00%-לשנה מהיתרה הצבורה בחשבון ו 1.10%עמדו על לים אדמי הניהול המקסימ -2013שנת ב

 4.00%- לשנה מהיתרה הצבורה בחשבון ו 1.05%עמדו על לים אדמי הניהול המקסימ - 2014שנת החל מ השוטפות.

 מההפקדות השוטפות.
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  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

  (המשך) דמי ניהול - 9באור 

 שיעור דמי ניהול מעמיתים (המשך):.ב

  :של הנכסים ביחס ליתרה החודשית הממוצעת שגבתה הקופהדמי הניהול  השנתי האפקטיבי של  שיעורלהלן ה
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014  2013 2012 

  אחוזים  אחוזים  אחוזים 

  
        :דמי הגמוליםמדמי ניהול 

  שעור דמי הניהול שהחברה המנהלת
  -   4.00  4.00  רשאית לגבות לפי הוראות הדין 

        
  שעור דמי הניהול הממוצע שגבתה

        החברה המנהלת בפועל 
  -   0.00  0.00  מסלול כללי

  -   -   0.00  (לשעבר: מסלול ביג כללי) מניות 30%מסלול ביג כללי לפחות 
  -   -   0.00  מסלול מנייתי

  -   -   0.00  מסלול חו"ל
  -   -   0.00  מסלול אג"ח ממשלתי 

  -   -   0.00  מסלול שקלי קצר
  -   -   0.00  מסלול צמוד מדד

  -   -   0.00  מניות  10%מסלול כללי עד 

   

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014  2013 
)1(

 2012 
)1(

 

  אחוזים  אחוזים  אחוזים 

 
        דמי ניהול מסך הנכסים:

  שעור דמי הניהול שהחברה המנהלת
  2.00  1.10  1.05  רשאית לגבות לפי הוראות הדין 

        
  שעור דמי הניהול הממוצע שגבתה

  החברה המנהלת בפועל 
  

    
  0.91  0.80  0.77  מסלול כללי
  -   -   0.88  מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) 30%כללי לפחות מסלול ביג 

  -   -   0.87  מסלול מנייתי
  -   -   0.89  מסלול חו"ל

  -   -   0.80  מסלול אג"ח ממשלתי 
  -   -   0.86  מסלול שקלי קצר
  -   -   0.85  מסלול צמוד מדד

  -   -   0.68  מניות  10%מסלול כללי עד 
)1  (

1ת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזג
  

  .לחברה המנהלתדמי הניהול נגבים מדי חודש ומשולמים 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  דל קופת גמל לתגמולים ולפיצוייםמג
  2014בדצמבר  31כספיים ליום הדוחות באורים ל

  
  

 

  הוצאות ישירות - 10באור 

   סך כל המסלולים
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום    

   2014  2013 )1(  2012 )1(  2014  2013 )1(  2012 )1(  

  סך נכסים לתום שנה קודמת *עור מתוך שי  אלפי ש"ח   
  

  0.07%  0.05%  0.05%  638  478  806 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  0.02%  0.03%  0.02%  222  292  295  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

             עמלות ניהול חיצוני:

  0.01%  0.03%  0.02%  117  261  405 בגין השקעה בקרנות השקעה 

  0.16%  0.14%  0.11%  1,457  1,457  1,998 נכסים מחוץ לישראלבגין השקעה ב

  0.00%  0.00%  0.00%  12  )12(  45 עמלות אחרות

  0.26%  0.25%  0.20%  2,446  2,476  3,549 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

  .2015-9-4הוצגו מחדש לפי הוראות חוזר  2012- ו 2013*   נתוני השנים 
)1  (

1י הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור הנתונים המוצגים הינם נתונ
  

  
  

   מסלול כללי
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום    

   2014  2013 
)1(

  2012 
)1(

  2014  2013 
)1(

  2012 
)1(

  

  סך נכסים לתום שנה קודמת *שיעור מתוך   אלפי ש"ח   
  

  0.07%  0.05%  0.05%  638  478  597 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  0.02%  0.03%  0.01%  222  292  190  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

             עמלות ניהול חיצוני:

  0.01%  0.03%  0.03%  117  261  405 בגין השקעה בקרנות השקעה 

  0.16%  0.14%  0.14%  1,457  1,457  1,700 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  0.00%  0.00%  0.00%  12  )12(  34 עמלות אחרות

  0.26%  0.25%  0.23%  2,446  2,476  2,926 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

  .2015-9-4הוצגו מחדש לפי הוראות חוזר  2012- ו 2013נתוני השנים   *
)1  (

1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 
  

  
  

  מניות (לשעבר: מסלול ביג כללי) %30ביג כללי לפחות מסלול 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום    

   2014  2013 
)2(

  2012 
)2(

  2014  2013 
)2(

  2012 
)2(

  

  סך נכסים לתום שנה קודמתשיעור מתוך   אלפי ש"ח   
  

  -   -   0.06%  -   -   128 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.03%  -   -   60  ת ערךעמלות דמי שמירה של ניירו

             עמלות ניהול חיצוני:

  -   -   0.14%  -   -   273 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  -   -   0.00%  -   -   7 עמלות אחרות

  -   -   0.23%  -   -   468 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  מסלול מנייתי
  בדצמבר 31ה שהסתיימה ליום לשנ   

   2014  2013 )2(  2012 )2(  2014  2013 )2(  2012 )2(  

  סך נכסים לתום שנה קודמתשיעור מתוך   אלפי ש"ח   
  

  -   -   0.03%  -   -   7 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.11%  -   -   21  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

             עמלות ניהול חיצוני:

  -   -   0.11%  -   -   21 שקעה בנכסים מחוץ לישראלבגין ה

  -   -   0.01%  -   -   2 עמלות אחרות

  -   -   0.26%  -   -   51 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 
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  הוצאות ישירות (המשך) - 10באור 

  חו"למסלול 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום    

   2014  2013 )2(  2012 )2(  2014  2013 )2(  2012 )2(  

  סך נכסים לתום שנה קודמתשיעור מתוך   אלפי ש"ח   

  

  -   -   0.04%  -   -   1 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

             עמלות ניהול חיצוני:

  -   -   0.19%  -   -   4 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  -   -   0.23%  -   -   5 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  אג"ח ממשלתימסלול 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום    

   2014  2013 
)2(

  2012 
)2(

  2014  2013 
)2(

  2012 
)2(

  

  סך נכסים לתום שנה קודמתשיעור מתוך   אלפי ש"ח   

  

  -   -   0.03%  -   -   57 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.01%  -   -   14 עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

  -   -   0.04%  -   -   71 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  שקלי קצרמסלול 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום    

   2014  2013 )2(  2012 )2(  2014  2013 )2(  2012 )2(  

  סך נכסים לתום שנה קודמתשיעור מתוך   אלפי ש"ח   

  

  -   -   0.00%  -   -   2 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.00%  -   -   1  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

  -   -   0.00%  -   -   )2( עמלות אחרות

  -   -   0.00%  -   -   1 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1יום המסלול מוזג אל הקופה ב

  

  
  

  צמוד מדדמסלול 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום    

   2014  2013 )2(  2012 )2(  2014  2013 )2(  2012 )2(  

  סך נכסים לתום שנה קודמתשיעור מתוך   אלפי ש"ח   

  

  -   -   0.02%  -   -   10 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.01%  -   -   8  ת ערךעמלות דמי שמירה של ניירו

  -   -   0.01%  -   -   4 עמלות אחרות

  -   -   0.04%  -   -   22 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  
  

  מניות  %10כללי עד מסלול 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום    

   2014  2013 )2(  2012 )2(  2014  2013 )2(   2012 )2(  

  סך נכסים לתום שנה קודמתשיעור מתוך   אלפי ש"ח   

  

  -   -   2.31%  -   -   4 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -   -   0.58%  -   -   1 עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

  -   -   2.89%  -   -   5 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

)2  (
1ור כמפורט בבא 2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 
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  הקופהתשואות  - 11באור 

  תשואה ממוצעת  תשואה שנתית נומינלית ברוטו  

  נומינלית ברוטו  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013 
)1(

  2012 
)1(

  2011 
)1(

  2010 
)1(

  שנים 5-ל  

  %  %  %  %  %  %  

  6.37  11.45  )3.94(  10.47  9.87  4.78  מסלול כללי
ניות (לשעבר: מ 30%מסלול ביג כללי לפחות 

  -   -   -   -   -   4.58  ביג כללי)  לסלומ
  -   -   -   -   -   6.58  מסלול מנייתי

  -   -   -   -   -   9.19  מסלול חו"ל
  -   -   -   -   -   3.75  מסלול אג"ח ממשלתי 

  -   -   -   -   -   0.85  מסלול שקלי קצר
  -   -   -   -   -   1.48  מסלול צמוד מדד

  -   -   -   -   -   2.75  מניות  10%מסלול כללי עד 
  

)1  (
1וצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור הנתונים המ

  

  

  
  

  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - 12באור 

  בעלי עניין וצדדים קשורים בקרן .א

החברה המנהלת נשלטת החל מחודש הקופה הינה בניהול מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.     .1
"מגדל"). המהווה צד קשור לחברה המנהלת. -מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן בבאור זה  ע"י 2004צמבר ד

"מגדל - מגדל הינה חברה בת בשליטה מלאה של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן בביאור זה 
 אחזקות"). 

הושלמה רכישת  2012אוקטובר מגדל אחזקות נמנתה על קבוצת ג'נרלי. בחודש  2012עד חודש אוקטובר      .2
השליטה במגדל אחזקות מקבוצת ג'נרלי על ידי אליהו חברה לבטוח בע"מ. בעלי השליטה בחברה המנהלת 

הינם ה"ה שלמה אליהו וחיה אליהו המחזיקים במניות מגדל אחזקות,  2012באוקטובר  29החל מיום 
 במישרין ובעקיפין, באמצעות אליהו ביטוח.

מהון המניות המונפק והנפרע של בנק  27%- הדוח מחזיק מר שלמה אליהו, במישרין ובעקיפין, בכנכון למועד      .3
עם בנק איגוד ו/או עם חברות בשליטתו קופה אגוד ולכן, החל ממועד רכישת השליטה, עסקאות של ה

 מסווגות כעסקאות אשר לבעל השליטה בחברה עניין אישי בהן. 

 ת צד קשור לקופה. בכלל זה סוכנות הביטוח מבטח סימון.  כל החברות בקבוצת מגדל מהוו     .4

, במגדל אחזקות. בנוסף, במועד רכישת השליטה 2013בינואר  7בנק לאומי היה בעל עניין בחברה עד ליום       .5
, במישרין ובעקיפין, למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק במגדל אחזקותהחזיק מר שלמה אליהו, בעל השליטה 

ובהתאם ממועד רכישת השליטה עסקאות עם בנק  5%המניות של בנק לאומי בשיעור העולה על לאומי, בהון 
 2013לאומי ו/או חברות בשליטתו סווגו כעסקאות שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי. במהלך שנת 

החזקותיו , 2013באוקטובר  10מכר מר שלמה אליהו מניות בנק לאומי שהוחזקו על ידו וכתוצאה מכך, ביום 
של מר שלמה אליהו בבנק לאומי, במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בשליטתו, למעט אחזקות קבוצת 

מהון המניות של בנק לאומי. ממועד זה ואילך ונכון למועד הדוח, בנק  5% - מגדל בבנק לאומי, ירדו מתחת ל 
ש לבעל השליטה עניין אישי. יהמנהלת והקופה לאומי, אינו מסווג עוד כגוף אשר להתקשרויות החברה 

, נכון למועד הדוח אין למר שלמה אליהו החזקות בבנק לאומי, במישרין או המנהלת למיטב ידיעת החברה
  בעקיפין באמצעות חברות בשליטתו (למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי).

ת השליטה על ידי מר על פי הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים באישור שניתן על ידו בקשר עם רכיש
, החברה במגדל אחזקות, החל ממועד השלמת העסקה לרכישת השליטה במגדל אחזקותשלמה אליהו 

לא תתקשר (במישרין ובעקיפין), בהסכם עם חברות סוחרות אשר בעל השליטה מחזיק בהן לפחות המנהלת 
מהון המניות, במישרין או בעקיפין 5%

1
ר התמורה בגינו תשולם מנכסי , לביצוע עסקאות בנכסי עמיתים, אש

העמיתים, אלא בדרך של הליך תחרותי המעניק לכל חברה סוחרת הזדמנות שווה להשתתף בו ובתנאים 
  שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. 

במועד רכישת השליטה הוראה זו היתה רלבנטית לבנק לאומי ובנק איגוד. נכון למועד דוח זה, וכמפורט לעיל 
 לבנק לאומי, ההוראה האמורה רלוונטית רק להתקשרות עם בנק אגוד.ביחס 

בהתאם לאמור, עסקאות בין הקופה לבין בנק איגוד מוצגות כעסקאות בהן יש לבעל השליטה בחברה     .6
ואילו עסקאות בין הקופה לבין בנק לאומי מוצגות  2012המנהלת עניין אישי החל מחודש אוקטובר 

שליטה בחברה המנהלת ו/או לבעל עניין בחברה המנהלת עניין אישי עד וכולל חודש כעסקאות בהן יש לבעל ה
 .  2013ספטמבר 

  

                                                      

 , דהיינו, מגדל שוקי הוןמגדל אחזקותלמעט חברה סוחרת שבמועד השלמת העסקה מלוא מניותיה הוחזקו, במישרין או בעקיפין, על ידי  1
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)  - 12באור 

 בעלי עניין וצדדים קשורים בקרן (המשך) .א
  

7.Assicurazioni Generali S.p.A    חזקות עד ליום רכישת השליטה במגדל א תבעל ("ג'נרלי") הייתה
השליטה. במסגרת השלמת העסקה להעברת השליטה במגדל אחזקות קיבלה מגדל אחזקות התחייבות של 
ג'נרלי כלפיה, מכוח ההסכם להעברת השליטה, במסגרתה התחייבה ג'נרלי לאפשר למגדל ביטוח להמשיך 

ה של חמש שנים, וזאת עד לגבול ולחדש אצלה חוזי ביטוחי משנה, לפי שיקול דעתה של מגדל ביטוח, לתקופ
לאור העברת השליטה, התקשרויותיה של מגדל ביטוח, עם ג'נרלי אינן . החשיפה הקיימת באותו מועד לג'נרלי

מהוות עוד עסקאות עם בעל שליטה ולכן אינן טעונות אישור בהתאם להוראות הדין החלות ביחס לעסקה של 
כח עמדת רשות ניירות ערך בהקשרים אחרים, אשר ראתה חברה ציבורית עם בעל השליטה בה. ואולם, נו

, בהתבסס וחלטעסקאות עם בעל שליטה לשעבר כעסקאות אשר לבעל השליטה החדש יש בהן עניין אישי, ה
על חוו"ד משפטית, כי על אף שג'נרלי אינה עוד בעלת השליטה בחברה ולמרות שלכאורה אין סיבה לראות 

י בהתקשרויות עם ג'נרלי, הרי שלמען הזהירות בלבד, יש לאשר את במר שלמה אליהו כבעל עניין איש
 2014ההסכמים עם ג'נרלי בפרוצדורה הקבועה בחוק לאישור עסקאות עם בעל שליטה, וזאת עד לתום שנת 

לפיכך מטעמי זהירות כולל הדיווח גם מידע אודות השקעות הקופות  (שנתיים קלנדריות מרכישת השליטה).
 ים מקבוצת ג'נרלי, ככל שהיו.שבניהולה בתאגיד

  

  שירותים פיננסיים .8

  חברה קשורה.  -ממגדל שוקי הון רוכשת במהלך העסקים הרגיל שירותי ברוקראז'  הקופה - מגדל שוקי הון 

התקשרות עם בנק לאומי במסגרת פעילות הגזברות קיימת  – פעילות בנקאית שוטפת - בנק לאומי 
התקשרות לניהול חשבון בנק, ( עסקים הרגיל ובתנאי שוקוההשקעות השוטפות של החברה במהלך ה

ולפעילות בנגזרים לא ברוקראז, להפקדת פיקדונות, לקבלת שירותי משמורת ניירות ערך (קסטודיאן) 
נקבעו תנאים שונים על מנת להבטיח תנאי שוק שאינם חורגים מתנאים מקובלים לגבי ). (OTC) סחירים

סך הסכומים ששולמו לשתי החברות האמורות כלולים בסעיף עמלות  עסקאות דומות עם בנקים אחרים.
  ניהול השקעות (בהתאם למועדים בהם נחשבו כצדדים קשורים / בעלי עינין).

  
  

  :זה מוצג באופן מצרפי)(באור  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים     ב.

  ***במהלך השנה   היתרה הגבוהה ביותר  בדצמבר 31ליום  

 2014  2013 
)1( 2014  2013 

)1( 

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

  82,041  -   -   -  מזומנים ושווי מזומנים
  16  16  16  -   מגדל חברה לביטוח בע"מ **

  34  5  4  5 מניות*
  5,099  8,542  4,946  8,542  אגרות חוב *
  -   2,842  -   1,287  רות *השקעות אח

  )753(  )1,222(  )741(  )1,203(  דמי ניהול לשלם
  )160(  )160(  )160(  )160(  קרן הפנסיה מקפת אישית

  .ירי שוק ששררו בעת ביצוע העסקאותהשקעות בניירות ערך סחירים נעשו לפי מח   *  
) והועברו לקופה של מגדל חברה לביטוח בע"מ(חשבון גביה קבוצתי בחשבון ביניים **  דמי גמולים שהתקבלו 

  .לאחר תאריך הדוח
  .על בסיס היתרות בתום כל חודש  ***

)1  (
1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 

  

  
  ** דים קשוריםעסקאות עם בעלי עניין וצד    ג.  

  

 בדצמבר 31סתיימה ביום לשנה שה   

   2014  2013 )1( 2012 )1( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
  

  107  26  -  * פיצוי בגין עמיתים - תהכנסות אחרו
 )8,908( )8,579( )14,371( )9דמי ניהול  (ראה באור 
 )122( )68( )99( עמלות ניהול השקעות

שי תשואה ביחס לדמי גמולים שהתקבלו בחשבון ביניים (חשבון גביה קבוצתי של מגדל חברה *   הכנסות בגין הפר
  לביטוח בע"מ).

  לא כולל הכנסות מהשקעה בניירות ערך של צדדים קשורים שנעשתה במהלך העסקים השוטף.  **
 

)1  (
1זוג כמפורט בבאור הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המי
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  מסים - 13באור 

  ככלל הקופה פטורה ממס בישראל על הכנסותיה מהשקעות למעט חריגים שנקבעו בחקיקה כגון: .א

  ).35%(החייב בשיעור מס של  2004בדצמבר  31חלק רווח ההון מניירות ערך זרים המתייחס לתקופה שעד  . 1

(ח) 3פה שהאגרת הייתה בבעלותו של אחר, בהתאם לסעיף .  הכנסות ריבית שהתקבלו מאגרות חוב בשל התקו2
  לפקודת מס הכנסה.

 האמור לעיל אינו מתייחס לניכוי מס במקור על ידי מדינת חוץ, המבוצע על פי כללי המס הקיימים באותה מדינה..ב

  להלן פירוט חבות המס של הקופה: .ג

  סך כל המסלולים
 בדצמבר 31סתיימה ביום לשנה שה   

   2014  2013 )1( 2012 )1( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

         

    808  571  893   מסים מניירות ערך זרים 

)1  (
1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 

  

  

  מסלול כללי
 בדצמבר 31סתיימה ביום לשנה שה   

   2014  2013 
)1( 2012 

)1( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

         

    808  571  611   מסים מניירות ערך זרים 
  

)1  (
1הנתונים המוצגים הינם נתוני הקופה הממזגת כפי שהוצגו בדוחות שנה קודמת טרם המיזוג כמפורט בבאור 

  

  

  ג כללי)מניות (לשעבר: מסלול בי %30מסלול ביג כללי לפחות 
 בדצמבר 31סתיימה ביום לשנה שה   

   2014  2013 )2( 2012 )2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

         

  -   -   239   מסים מניירות ערך זרים 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  מסלול מנייתי
 בדצמבר 31סתיימה ביום לשנה שה   

   2014  2013 )2(  2012 )2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

         

  -   -   31   מסים מניירות ערך זרים 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  
  

  מסלול חו"ל
 בדצמבר 31סתיימה ביום לשנה שה   

   2014  2013 )2( 2012 )2( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

         

  -   -   7   מסים מניירות ערך זרים 

)2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 

  

  מניות %10מסלול כללי עד 
 בדצמבר 31סתיימה ביום לשנה שה   

   2014  2013 )2( 2012 )2(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

         

  -   -   5   מסים מניירות ערך זרים 

 )2  (
  1כמפורט בבאור  2014בינואר  1המסלול מוזג אל הקופה ביום 
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  והתקשרויות התחייבויות תלויות - 14באור 

 חוק הגנת השכר  .א

בנסיבות שפורטו בחוק, מטילים התחייבות על הקופה, והתקנות שהותקנו על פיו,  1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח
הם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לקופה. בשל אי הוודאות לעצם בגין חובות של מעבידים לעובדי

מחויבות המעסיקים בנושא וזאת בין היתר בשל סיבות שונות לאי העברת כספים לקופה האופייניים לסקטור 
 מעביד, העברת כספים לקופה אחרת וכיוצ"ב) לא ניתן להעריך את סכום-קופות הגמל (כגון הפסקת יחסי עובד

החברה המנהלת מבצעת פעולות גבייה מול מעסיקים החשודים בפיגורי תשלומים באופן  חובות המעבידים כאמור.
שוטף. פעולות אלו כוללות פניה למעסיקים ולעמיתים לצורך ברור והסדרת החוב באם קיים ובמידת הצורך אף 

  ביצוע טיפול משפטי לצורך גביית החוב.

  התחייבויות השקעה .ב

-הינם כ 2014בדצמבר  31שנותרו להשקעה ליום ה להשקעה בקרנות השקעה. יתרת הסכומים הקופה התקשר
  ).אלפי ש"ח 227-כ -, התחייבות הקופה הממזגת בלבד2013בדצמבר  31אלפי ש''ח ( 6,405

. יתרת הסכומים בהסכמים לביצוע השקעות נוספות, מרביתן התחייבויות להעמדת אשראיהקופה התקשרה 
, התחייבות הקופה הממזגת 2013בדצמבר  31( אלפי ש''ח 13,615- הינם כ 2014בדצמבר  31ליום  שנותרו להשקעה

  .)אלפי ש"ח 984- כ - בלבד

 תביעות משפטיות .ג

 22בנוגע לתביעות משפטיות העומדות כנגד החברה המנהלת, קרנות הפנסיה וקופות הגמל שבניהולה, ראה באור 
  .בדוחות הכספיים של החברה המנהלת

וזאת, בין היתר, בהתקיים ספק בפרשנות הסכם  ,חשופה לטענות/תביעות משפטיות שטרם נטענו/הוגשו הקופה
במספר דרכים, ובין היתר: באמצעות פניות הקופה ו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם. חשיפה זו מובאת לידיעת 

ליחידה לפניות הציבור יתים עמממונה על פניות הציבור, באמצעות תלונות לובמיוחד  קופהגורמים בל עמיתים
החברה במשרד המפקח, ובאמצעות תביעות (שאינן ייצוגיות) המוגשות לבית המשפט. נושאים אלו מובאים לידיעת 

אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים כי הטענות עשויות להיות בעלות השלכות רחבות. בהערכת הסיכון  המנהלת
על הערכות פנימיות של הגורמים המטפלים  החברה המנהלתהנובע מטענות/תביעות שטרם הוגשו מסתמכת 

וההנהלה, המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה, אם וככל שתוגש. ההערכה 
מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות לגופן. מטבע הדברים, לאור השלב הראשוני 

ענה המשפטית, עשויה התוצאה בפועל להיות שונה מההערכה שנעשתה בשלב שטרם הוגשה בו מצוי ברור הט
  .התביעה

  

  שעבודים -15 באור

של חוזים  של אופציות ו/או קנייתן ו/או יצירתם יצירתן ביטחונות להבטחת חובות לבנק בקשר עםהעמידה  ופההק
  .1964-ות גמל) התשכ"ד(כללים לאישור ולניהול קופ עתידיים כהגדרתם בתקנות מס הכנסה

  להבטחת מסגרת הפעילות בוצעו שעבודי פקדונות ניירות הערך הבאים:

    אלפי ש"ח. 10,100סך של  - לפעילות במסלול כללי
  אלפי ש"ח. 7,000סך של  - לפעילות במסלול ביג כללי

  אלפי ש"ח. 360סך של  - לפעילות במסלול מנייתי
  לפי ש"ח.א 175סך של  - לפעילות במסלול אג"ח ממשלתי

  אלפי ש"ח. 1,470סך של  -במסלול צמוד מדד לפעילות

  אלפי ש"ח. 19,105סך הכל שעבדה הקופה סך של 
  

בקשר , בשעבוד צף על כל נכסי המסלול הכללי בחשבונו ביובנק, הועמדו ביטחונות להבטחת חובות לבנקבנוסף 
(כללים לאישור  כהגדרתם בתקנות מס הכנסה ידייםשל חוזים עת של אופציות ו/או קנייתן ו/או יצירתם  יצירתן  עם

  .1964- קופות גמל) התשכ"ד ולניהול
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  נתוני פרופורמה -16 באור

רת מסלולית. במסג ופהבמבנה של ק ופהלק ופהאגב מיזוג זה הפכה הק אשר היתה בניהול החברה המנהלת. " מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים " ופההק ופהלק המוזג 2014בינואר  1ביום  .א
כל זכויות העמיתים של ופה במסגרת המיזוג הועברו אל הק .ופההמתמזגת לתוך המסלול הכללי של הק ופהמסלול כללי" שנוהל בק - פלטינום לתגמולים ופיצוייםהמיזוג, מוזג מסלול "מגדל 

  .זו ופהקמסלולי ים שהיו רשומים באלפי ש"ח וכן הועברו אליה בהתאם כל הנכס 632,555- או הועברו אליה בסך של כו שמוזגופה קה מסלולי
, ולאחר שנתקבל אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח 2005-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 37-ו 17הליך ביצוע המיזוג ותיקון התקנון נעשה בהתאם להוראות סעיף 

  וחסכון במשרד האוצר.

  ונעשה ללא כל פגיעה ו/או שינויי בזכויות כלל העמיתים. כמו כן, לא נוצרו לחברה המנהלת רווחים או נכסים כתוצאה מהליך המיזוג.הליך המיזוג בוצע באמצעות העברת נכסים 

צורה מצרפית כפי שהיו ליום ת, בהמתמזג והקופההממזגת  ופהשל הק על השינויים בזכויות העמיתים להלן מוצגים דוחות פרופורמה של הדוח על המצב הכספי, דוח ההכנסות וההוצאות ודוח .ב
 .ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2013בדצמבר  31

  

  2013בדצמבר  31דוח על המצב הכספי ליום   .ג

  מסלול:  -מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים    

מגדל קופת גמל   

לתגמולים 

  כללי  ולפיצויים

ביג כללי לפחות 

  מניות  30%

  חו"ל  מנייתי  יג כללי)(לשעבר: ב

אג"ח 

  מדדצמוד   קצרשקלי   ממשלתי 

  כללי עד

  סה"כ  מניות 10% 

  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

                      רכוש שוטף

  153,350  13  5,132  1,141  8,090  430  2,046  18,230  10,971  107,297  מזומנים ושווי מזומנים

  914  -   7  -   -   -   12  75  50  770  חייבים ויתרות חובה

  108,067  11,021  18,305  2,058  430  8,090  1,141  5,139  13  154,264  
                      

                      השקעות פיננסיות

  926,928  80  42,132  43,407  166,153  350  -   88,218  52,333  534,255  נכסי חוב סחירים

  55,170  -   1,077  -   -   -   -   4,949  9,888  39,256  אינם סחיריםנכסי חוב ש

  191,035  -   -   -   -   -   8,598  20,157  15,895  146,385  מניות

  444,867  80  9,537  -   -   1,434  8,939  69,561  44,625  310,691  השקעות אחרות

  1,618,000  160  52,746  43,407  166,153  1,784  17,537  182,885  122,741  1,030,587  סך כל ההשקעות הפיננסיות

                      

  1,772,264  173  57,885  44,548  174,243  2,214  19,595  201,190  133,762  1,138,654  נכסיםה כל סך

                      
                      

  5,303  -   42  33  153  84  57  405  281  4,248  ויתרות זכותזכאים 
                      

  1,766,961  173  57,843  44,515  174,090  2,130  19,538  200,785  133,481  1,134,406  זכויות העמיתים

                      

זכויות ההתחייבויות וכל  סך
  1,772,264  173  57,885  44,548  174,243  2,214  19,595  201,190  133,762  1,138,654  העמיתים 
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  נתוני פרופורמה (המשך) -16 באור

  צאות והכנסות והדוח   .ד

  2013 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

לתקופה מיום 

 2013ביולי  23

 31ועד ליום 

    2013בדצמבר 

    מסלול:  -מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים    

  

מגדל קופת גמל 

לתגמולים 

  כללי  ולפיצויים

לפחות  ביג כללי

  מניות  30%

  חו"ל  מנייתי  (לשעבר: ביג כללי)

אג"ח 

  מדדצמוד   קצרשקלי   ממשלתי 

 10%כללי עד 

  סה"כ  מניות

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  י ש"חאלפ  
 

                      הכנסות (הפסדים)
                      
  )428(  *   -   57  41  175  )14(  )302(  )148(  )612(  375  מזומנים ושווי מזומניםמ
                      

                      מהשקעות
  42,797  *   -   1,862  823  5,801  )20(  -   6,308  2,593  25,430  מנכסי חוב סחירים

  4,319  -   87  -   -   -   -   221  676  3,335  מנכסי חוב שאינם סחירים
  37,268  -   -   -   -   40  1,716  5,547  2,926  27,039  מניות

  66,623  *   -   529  -   -   37  2,132  10,070  **      6,177  **      47,678  השקעות אחרות

  151,007  *   -   2,478  823  5,801  57  3,848  22,146  12,372  103,482  תסך כל ההכנסות מהשקעו
                      

  5  -   -   -   -   -   -   -   -   5  הכנסות אחרות, נטו
                      

  150,584  *   -   2,535  864  5,976  43  3,546  21,998  11,760  103,862  ההכנסות  כל סך
                      

                      הוצאות
                      

  14,225  *   -   520  423  1,501  21  169  1,895  1,117  8,579  דמי ניהול
  3,119  *   -   13  5  12  8  45  341  **        219  **       2,476  הוצאות ישירות

  981  -   -   -   -   7  26  240  137  571  מסים

  18,325  *   -   533  428  1,513  36  240  2,476  1,473  11,626  סך כל ההוצאות
                      

  132,259  *   -   2,002  436  4,463  7  3,306  19,522  10,287  92,236  הוצאות לתקופהעל  הכנסותעודף 

  אלפי ש"ח. 1- קטן מ   *

  .ה'2ראה באור  -** מויין מחדש
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  נתוני פרופורמה (המשך) -16 באור

  דוח על השינויים בזכויות העמיתים .ה

  2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

לתקופה מיום 

 2013ביולי  23

 31ליום  ועד

    2013בדצמבר 

  מסלול:  -מגדל פלטינום לתגמולים ופיצויים  

מגדל קופת 

גמל לתגמולים 

  כללי  ולפיצויים

ביג כללי לפחות 

מניות  30%

  חו"ל  מנייתי  (לשעבר: ביג כללי)

אג"ח 

  מדדצמוד   קצרשקלי   ממשלתי 

  כללי עד

  סה"כ  מניות 10%

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

  1,650,791  -   56,867  49,591  185,067  2,140  16,426  212,684  119,556  1,008,460  של השנהבינואר  1ליום זכויות העמיתים 

                      

 77,250  -  2,078 2,509 4,060 38 642 4,054 3,430  60,439  תקבולים מדמי גמולים
            

 )64,141(  -  )3,223( )3,650( )7,004( )19( )179( )4,699( )5,187(  )40,180(  תשלומים לעמיתים
            

            העברות צבירה לקופה
 13,106  -  1,208 -  974 -  -  472 4,526  5,926  העברות מחברות ביטוח

 703  -  94 -  -  -  29 7 301  272  העברות מקרנות פנסיה חדשות
 91,463  110 4,028 2,165 19,708 1 398 1,294 5,295  58,464  ות מקופות גמלהעבר

 23,265  63 2,809 1,970 4,181 161 803 6,968 6,310  -   העברות בין מסלולים
            

            העברות צבירה מהקופה
 )8,497(  -  -  )32( )1,728( -  )117( )3,170( )937(  )2,513(  העברות לחברות ביטוח

 )1,794(  -  -  )78( )35( -  )103( )95( )8(  )1,475(  העברות לקרנות פנסיה חדשות
 )124,179(  -  )6,260( )6,441( )21,482( )12( )1,454( )32,505( )8,802(  )47,223(  העברות לקופות גמל

 )23,265(  -  )1,760( )1,955( )14,114( )186( )213( )3,747( )1,290(  -   העברות בין מסלולים

 )29,198(  173 119 )4,371( )12,496( )36( )657( )30,776( 5,395  13,451  העברות צבירה, נטו
            

על הוצאות לתקופה מועבר  הכנסותעודף 
 132,259  *  -  2,002 436 4,463 7 3,306 19,522 10,287  92,236  מדוח הכנסות והוצאות

            
של  בדצמבר 31ליום זכויות העמיתים 

 1,766,961  173 57,843 44,515 174,090 2,130 19,538 200,785 133,481  1,134,406  השנה
  

  אלפי ש"ח. 1- קטן מ *



 
  

  
  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  קופת גמלמגדל 

  מרכזית לפיצויים
  קופת גמל מרכזית לפיצויים

  
  שנתידוח 

 2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 



 
  

   גמל מרכזית לפיצוייםמגדל קופת 
   2014דוח שנתי לשנת 

  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
  עמוד                            

             
    סקירת הנהלה

  
        2                                          מאפיינים כללים                                                                     
              
  2  ניתוח זכויות העמיתים    

  
  3  דמי ניהול    

  
  4  ניתוח מדיניות ההשקעה    

  
  6  ניהול סיכונים    

  
  11  שונות    

  
     בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספיההנהלה הדירקטוריון ודוח 

  
  

  הדוחות הכספיים
  
  



  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים 
  סקירת הנהלה 

 

  
  

 מאפיינים כלליים של הקופה  .1

 תיאור כללי .א

  .גדל קופת גמל מרכזית לפיצוייםשם הקופה: מ

  ."החברה") - (להלן  שם החברה המנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

  .קופת גמל מרכזית לפיצוייםסוג הקופה: 

  512237744-00000000000745-0745-000 קוד הקופה:

  ים.בידסוג העמיתים: מע

  מר שלמה אליהו. - הצד השולט הסופי בחברה .בעלי המניות בחברה המנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ

  מספר המניות אחוז בזכויות ההצבעה
100%  2,034  

  2001בנובמבר  26 -מועד הקמת הקופה .ב
  

  .2015 בדצמבר 31עד ליום ים שנתן הממונה כמפורט לעיל הוא אישורהתוקף 

 שינויים מהותיים בשנת הדיווח הנובעים ממיזוגים, מכירות או רכישות:  .ג

 אין

  רי ההפרשות המרביים שרשאית הקופה לקבל ומטרתן: שיעו .ד

  ממשכורות העובדים שבגינם מפקיד המעסיק לקופה למטרת פיצויים. 8.33%עד 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות על פי  - הקופה מיועדת לחיסכון פיצויי פיטורים של מעבידים בגין עובדיהם
פעילותן של קופות אלה הופסקה חלקית והן לא  2011החל מינואר , )3תיקון  - (להלן 2008- ), התשס"ח3גמל) (תיקון מס' 

 2010רשאיות לקלוט כספים חדשים למעט ניוד מקופות אחרות. נקבעו הוראות לפעילותן של קופות גמל אלה עד דצמבר 
בונות חדשים לא ניתן לפתוח חש 2011ועד שנת  2008והתנאים להפקדת כספים בהן ובין היתר נקבע כי החל משנת 

  . 3בקופה מרכזית לפיצויים וניתן להפקיד כספים רק בגין עמיתים קיימים בהתאם לתנאים שנקבעו בתיקון 

  שינוי במסמכי היסוד של הקופה  .ה

  לא היו שינויים במסמכי היסוד של הקופה.ועד מועד פירסומו בשנת הדוח 

  
  

  ניתוח זכויות העמיתים  .2

  יחס הנזילות  .2.1 
  

 הינו 2014 בדצמבר 31ליום  ,מתוך כלל נכסי הקופה ,ים שהעמיתים בקופה רשאים למשוך ממנהשיעור הסכומ
100%.   

  

  שינוי במספר העמיתים     .2.2
  

חשבונות מספר 
  העמיתים

  סוג העמיתים

  
תחילת ל

  השנה

  
פו הצטר

  השנה

  
  רשו פ

  השנה

  
  לסוף 
  השנה

                  
  720    33    20    733    יםבידמע
                  

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

  
26  

  
  

  
  

  
48  
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  דמי ניהול  .3

  שיעור דמי הניהול . 3.1

  2014בדצמבר  31ליום   

  
  שיעור דמי הניהול

  
חשבונות מספר 

  עמיתים
  

  , נטוסך הנכסים
  אלפי ש"ח    

  

0.0%-0.5% 17  50,665  
0.5%-1.0% 103  66,163  
1.0%-1.5% 207  54,061  
1.5%-2.0%  393  47,600  

  720  218,489  
  

  ח. ש" אלפי 467הינו סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים בקופה, בנוסף לדמי הניהול 
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10אור לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים 
  סקירת הנהלה 

 

  
  

   ניתוח מדיניות ההשקעה  .4

  מדיניות ההשקעה: א. 

הוגדלה החשיפה המנייתית בקופה, תוך הגדלת המשקל היחסי של מניות חו"ל לצורך שיפור הפיזור  2014בשנת 
ל יתר לשוקי המניות היפנים והאירופאים. מדדי הייחוס הפנימי של סיכוני ההשקעה. ברכיב שוקי חו"ל, ניתן משק

הוקטנה ממשלתיות רות חוב . החשיפה לאגmsci worldומדד  100לרכיב המנייתי בישראל ובשוקי חו"ל היו מדד ת"א 
  .אך מח"מ התיק הממשלתי הוארך במהלך התקופה

  ופה הינם:השינויים העיקריים בהרכב נכסי הק ב. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

של  קיטון ,2013אלפי ש"ח בסוף שנת  234,140- כלעומת  אלפי ש"ח, 218,489- כ נוהי 2014בסוף  קופה, נטוהיקף נכסי ה
   .6.68%- כ

- , ועומד על כ22.53%- בכ קטן לעומת שנה קודמת , מסך נכסי הקופה נטו,גרות חוב ממשלתיותבאשיעור האחזקה 
  אלפי ש"ח בסוף השנה. 55,892

כאשר באפיק זה  7.14%- קטן בכ , מסך נכסי הקופה נטו, לעומת שנה קודמתשיעור האחזקה באג"ח קונצרני סחיר
יק הנ"ל הינם שווי נכסי האפ 2014בדצמבר  31ליום . 2013מרבית ההשקעה הינה בתת האפיק צמוד המדד, כמו בשנת 

  אלפי ש"ח. 36,582- כ

ובאפיק  37.14%- בכ גדל , מסך נכסי הקופה נטו, לעומת שנה קודמתשיעור ההשקעה באפיק המניות הסחירות
 ובקרנות נאמנות בחו"ל  (עיקר ההחזקה באפיק זה הינה בתעודות סל 14.53%- בכ גדלההשקעות האחרות הסחירות 

שווי נכסי האפיקים הנ"ל ליום המאזן  .)2014בסוף מסך נכסי הקופה נטו , בהתאמה 10.65%- כו 17.94%- והן מהוות כ
  אלפי ש"ח בהתאמה. 61,948- אלפי ש"ח וכ 36,059- הינו כ

מסך  3.11%- והוא עומד על כ 33.75%- כב השנה גדל ,, מסך נכסי הקופה נטושיעור ההשקעה בנכסי חוב לא סחירים
 .נמצאים בתת האפיק צמוד המדד זה נכסי החוב באפיקמרבית . )2.33%- , כ2013 (בסוף 2014בסוף  קופה נטונכסי ה

  .2013אלפי ש"ח בסוף שנת  5,450- אלפי ש"ח לעומת כ 6,802- ביום המאזן הינם כ סך נכסי האפיק

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  השקעה, מסך נכסי הקופה נטושיעור ההחזקה בסעיף ה

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

)5.43( 9.50 8.98  מזומנים  

 26.71 10.54 13.35 מניות סחירות בישראל

 110.51 1.50 3.15 מניות סחירות בחו"ל

 -  -  0.00 מניות לא סחירות בישראל

)58.75( 1.02 0.42 בישראלתעודות סל   

 14.53 15.66 17.94 תעודות סל בחו"ל

)100.00( 0.08 -   בארץקרנות נאמנות סחירות   

 26.75 7.87 9.97  קרנות נאמנות סחירות בחו"ל

)6.92( 0.28 0.27  קרנות השקעה  

)22.53( 33.02 25.58 אג"ח ממשלתי סחיר  

)7.14( 18.03 16.74 אג"ח קונצרני סחיר  

 31.28 0.74 0.97 קונצרני לא סחיר אג"ח

 34.89 1.59 2.15 פקדונות והלוואות

  172.45 0.17 0.48 אחר

 
100.00  100.00    
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   (המשך) ניתוח מדיניות ההשקעה  .4

  ג. השוואת תשואת הקופה למדדי ייחוס:

  
  פיק השקעהא

האפיק  שיעור
 קופהמנכסי ה

  
  מדד ייחוס

 תשואת מדד
 הייחוס

 תשואה
 משוקללת

  %   % % 
 

  MSCIW -50% 32.80 מניות (סחיר ולא סחיר)

  100תל אביב  50%-
10.57 

)1(
 3.47 

         

"ח (כולל אגאג"ח ממשלתי 
 ממשלות זרות)

 6.58  אג"ח ממשלתי כללי - 100% 31.10
)2(

 2.05 

          

סחיר ולא סחיר קונצרני אג"ח 
   (כולל בחו"ל וכולל הלוואות)

 3.76  אגח קונצרני כללי  - 80%  29.10
)3(

 

  

1.09  
  מדד - 20%

Barcap Global Aggregate Total  
         

0.32    7.00  נכסים אחרים
)4(

  

 6.93   100.00 סה"כ
     

תשואת המסלול בפועל, 
 נומינלית ברוטו

   
4.59 

     

 )2.34(    הפרש

)1( 10.57%  =50.00% x  50.00%+  6.73%שעלה בשיעור  100מדד ת"א x  מדדMSCIW  בחישוב דולרי בתוספת השפעת
  .14.42%בשיעור , שעלה הדולר השינוי בשע"ח של השקל מול

)2( 6.58%  =100.00% x  6.58%מדד אג"ח ממשלתי כללי שעלה בשיעור.  

)3( 3.76%  =80.00% x 20.00%+ 1.52%ה בשיעור קונצרני כללי שעל ג"חמדד א x  מדדBarcap Global Aggregate Total 
   12.73%שעלה בשיעור 

)4( 0.32%  =7.00% x  4.59%תשואת הקופה בשיעור. 

התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל, מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים האחרים מסך    * 
  ין היא מהווה אומדן לתשואה בפועל של הנכסים האחרים.נכסי המסלול בתשואה של המסלול, ולפיכך א

מול מט"ח, שמטרתן התאמת החשיפה   Forwardיצויין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עיסקאות 
  המסלול. למט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של
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  ניהול סיכונים  .5

  .3.4בסעיף תאור עסקי תאגיד ראה בדוח  - הליכי עבודה, אופן ניהול הסיכונים והבקרות, תאור תהסיכוניםניהול מדיניות 

  נזילותסיכון . 5.1

 שעשויה לגרום לקשיי נזילות, לפיכך הקופה שומרת סיכונים הנובעים מאפשרות של משיכות/העברות בהיקפים גדולים 
  נכסים נזילים ברמה נאותה.

לוודא ששיעור הנכסים הסחירים עונה על נקודה  ר החשבונות הנזילים כדיבוחנת מעת לעת את שיעו ופההנהלת הק
  זו. 

היקף ההשקעה  .עמיתים ת זכויותמשיכופה מתבטאים בעיקר בהחזקת נכסים נזילים לצורך הקשל נזילות ה צרכי
       בנכסים הנזילים משתנה מעת לעת כאמור הן על פי צרכי הנזילות והן כתוצאה משינוי בתמהיל הנכסים.

יודגש כי מרבית נכסי הקופה כמפורט לעיל הינם סחירים. לפיכך סיכון הנזילות של הקופה הוא נמוך יחסית 
  וביכולתה לממש נכסים באופן קל ומהיר.

 ניתוח נזילות הקופה: .5.1.1

    2014בדצמבר  31ליום 

  נזילות 
  (בשנים)

נכסים, נטו 
  ש"ח)אלפי (ב

  

   

    210,106  נכסים נזילים וסחירים
    477 מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים
   6,325 מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   1,581 אחרים
 218,489   

  

  :היחס בין סך הנכסים הסחירים והנזילים לבין סך זכויות העמיתים הנזילות    5.1.2  

  סך נכסים
  נזילים וסחירים 

  סך זכויות 
  יחס  עמיתים נזילות 

  2014בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום 

    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח
      

210,106  218,489  0.96  
  

  

  .  יחס נזילות5.1.3

  .עיל. ל2.1ראה סעיף 

  
  סיכוני שוק  . 5.2

שיעור  -נויים במחירי השוקסיכוני שוק קשורים בשחיקה הפוטנציאלית בערכם הכלכלי של נכסי הקופה בשל שי
על המגמות והשינויים הצפויים  של הקופה דנה ועדת ההשקעות ריבית, מחירי ניירות ערך, שער חליפין ואינפלציה.

  בשיעורי התשואה והריבית ובוחנת שינויים באפיקי ההשקעה עפ"י המגמות. 
נייר הערך (אגרות חוב, הרווח ביחס לסוג אומדן הסיכונים והחשיפות מתייחס למודלים הכלכליים בהיבט לפוטנציאל 

  עשויים להניב רווחי ו/או הפסדי הון בהתאם למגמת התשואה. בפרמטרים כלכלייםלים חשינויים הכאשר  מניות),
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  (המשך) ניהול סיכונים  .5

  (המשך) סיכוני שוק  . 5.2

  . סיכון מדד וסיכון מטבע5.2.1

. בחירת מגזר ההצמדה להשקעה אינה תולדה של ום לפי בסיס הצמדה כלשהולקופה אין התחייבות לתשל
. נכסי הקופה הדרישה לעמידה מול ההתחייבויות אלא מקורה בשיקולי השאת תשואה לעמיתי הקופה

והן באפיקים  באפיק הצמוד למדד המחירים לצרכן במטרה לשמור על הערך הריאלי של ההשקעה הן מושקעים
כלכליות תומכים באפשרות לתשואה עודפת  ובתקופות בהן הצפי והערכות המאקר שאינם צמודים וזאת

באפיקים חלופיים לאפיק הצמוד למדד. בנוסף מבוצעת השקעה במניות בארץ (ללא הצמדה) ובחו"ל (שינוי 
שווין ההוגן כפוף בין היתר לשינויים בשערי החליפין). ההשקעה במניות נבחנת בהתאם לניתוחים מיקרו 

  יים של חברות ובהתחשב בתנאים מאקרו כלכליים ובפוטנציאל הענפי של המגזר הרלוונטי.כלכל

היקף ההשקעה בהתאם לבסיסי ההצמדה של הנכסים נקבע אם כן על ידי ועדת ההשקעות של הקופה בהתאם 
למגמות והשינויים החלים בשוק ההון ית הסיכון ובכפוף ילהערכות ושיקולים כאמור בכפוף לשקלול פרמ

  והכספים לרבות שיעור האינפלציה, מגמת ריבית בנק ישראל ופיחות השקל מול המט"ח.

היקף ההשקעה בנכסים צמודי מט"ח ו/או במט"ח הן ביחס לדולר והן ביחס לאירו נקבע בהתאם לשיקולים 
 הנגזרים מתנאים מאקרו כלכליים והשינויים החלים בשווקי ההון והכספים. שער הדולר בארץ עשוי להיות
מושפע הן ממגמות המסחר בחו"ל, השפעות ביטחוניות, שיעור ריבית בנק ישראל ופערי הריבית בין הארץ 

רעון בתקציב והן השלכות של מחירי הסחורות בעולם. ילחו"ל וכן השלכות מדיניות כלכליות הן ביחס לג
    עת הון בתקופות שונות.השפעה נוספת עשויה לנבוע משינוי דירוג של חברות האשראי ביחס למדינה וכן מתנו

  2014בדצמבר  31ליום   

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  ** בהצמדה אליו

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

  218,489  81,889  56,680  79,920  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 רים במונחי דלתאמכשירים נגז

 )1(
  48,199   -  )47,905(  294  

          

  218,783  33,984  56,680  128,119  סך הכל

  כולל תעודות סל על נכסים צמודים למדד המחירים לצרכן.   * 
 מסך נכסי הקופה 2.6%-כאשר כמסך נכסי הקופה נטו)  12.8%-(כמרבית החשיפה באפיק זה הינה לדולר   **

  .רה שטרלינגבחשיפה ללינטו הינם 

הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים וכן את השינוי  )1(
  .25בחשיפה שקלית באמצעות השקעה באופציות על מדד ת"א 
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  (המשך) ניהול סיכונים  .5

   (המשך) .    סיכוני שוק5.2

  סיכון ריבית. 5.2.2

סיכון הנובע משינוי החל בתשואה  וגם באגרות חוב בלתי סחירות עשויה לגלם רותסחי אגרות חובההשקעה ב
) או לחילופין להשתנות עליית התשואות בשוקלהשתנות לרעה מחיר הנכס (עשוי  הלפדיון בשוק אשר בגינ

וף בכפ החובנכסי גובה החשיפה לשינויי ריבית תלוי במשך החיים הממוצע של  (ירידת התשואות בשוק). לטובה
  לדירוג האשראי של הנכס.

. לצורך קופהההשקעה באגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות מהווה השקעה עיקרית מסך נכסי החוב של ה
  התמודדות עם סיכון זה ועדת ההשקעות מבצעת התאמות נדרשות מעת לעת.

  2014בדצמבר  31ליום   

ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי   
  )2) (1(הריבית 

  1% +  1% -  

  באחוזים  זיםבאחו  
      

  1.93  )1.75(  תשואת תיק ההשקעות

ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס למכשירים  )1(
בריבית משתנה. ביחס למכשירים בריבית קבועה, החשיפה הינה ביחס לערך הפנקסני של המכשיר וביחס 

פה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי. לצורך חישוב למכשירים בריבית משתנה, החשי
  ניתוח הרגישות נלקח בחשבון שינוי בריבית מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה.

  ניתוח הרגישות כולל רק את הסעיפים שערכם מושפע באופן ישיר כתוצאה משינוי בשיעור הריבית. )2(

  רים הוניים (מניות בלבד)במכשי . חשיפה לענפי המשק5.2.3

  2014בדצמבר  31ליום  

 

נסחרות במדד 
 100ת"א 

נסחרות במדד 
 סך הכל  בחו"ל  לא סחיר מניות היתר

אחוז מסך 
 הכל

 (%)- ב באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 

        ענף משק 
 13.97 5,038 454 -  -  4,584  בנקים
 1.97 711 -  -  -  711 ביטוח
 2.56 923 392 -  288  243  ביומד

 13.53 4,879 1,221 -  717  2,941  טכנולוגיה
 17.86 6,443 4,473 6 590 1,374  מסחר ושירותים

 9.14 3,296 -  -  217 3,079  נדל"ן ובינוי
 30.87 11,132 348 -  1,113 9,671  תעשיה  

 3.82 1,379 -  -  -  1,379  השקעה ואחזקות
 6.28 2,264  -   -  -  2,264 חיפושי נפט וגז

 100.00 36,065  6,888  6 2,925 26,246 סך הכל 
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  (המשך) ניהול סיכונים  .5
  

  אשראי ניסיכו.  5.3

  חלוקת נכסי חוב על פי מיקום גאוגרפי. 5.3.1

  2014בדצמבר  31ליום  

  סחירים 
  שאינם

  סך הכל  סחירים
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  99,276  6,802  92,474 בארץ
  -   -   -  בחו"ל

  99,276  6,802  92,474 סך הכל נכסי חוב

  

  פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים. 5.3.2

  ומעלה. AAמדורגים מהם  75.09%- מנכסי הקופה כאשר כ 45.44%-כסך נכסי החוב בהתייחס לסיכוני אשראי, 

  :2014בדצמבר  31ם יולהלן פירוט ההשקעה בנכסי חוב של הקופה ל

  בארץ ט נכסי חוב בחלוקה לדירוגיםפירו .א

  בדצמבר 31ליום  

 2014  

 שווי נכסים 

  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי
  55,892  אגרות חוב ממשלתיות

    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:
AA 17,818  ומעלה 
BBB    עדA  18,090 

  BBB 334- - נמוך מ
 340 לא מדורגים

 92,474  בארץ כסי חוב סחיריםסך הכל נ
  

   בארץ סחירים שאינם חוב נכסי
  אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים ומוסדות פיננסים בדירוג:

AA 841 ומעלה 
BBB   עדA   1,292  

  9 לא מדורגים
  4,660 הלוואות לאחרים  

 6,802 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
    

  99,276  סך הכל נכסי חוב בארץ

    
  2,898  *מזה נכסי חוב בדירוג פנימי 

 3- אלפי ש''ח שהינם בדירוג פנימי ללא דירוג חיצוני כלשהו ו 2,567נכסים בשווי  14כולל  *
אלפי ש''ח שלהם קיים דירוג חיצוני, מעבר לדירוג הפנימי שנלקח לצורך  331נכסים בשווי 

  הצגתם.
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  (המשך) ניהול סיכונים  .5

  י (המשך)אשרא ניסיכו.  5.3

  שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן. 5.3.3

השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים נקבע לרוב באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים 
בגינם. שערי ההיוון מתבססים על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אג"ח קונצרני כפי 

מדדו בבורסה לני"ע בת"א. שיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוטי מחירים שנ
  ושערי ריבית להיוון הנכסים השונים. 

  :2014בדצמבר  31ם וכל אחת מקבוצות הדירוג, נכון לי להלן טבלת הריביות הממוצעות המשוקללות בגין

  בדצמבר 31ליום   נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג

  2014  

  באחוזים  

AA- 2.49 ומעלה 
 A- עד +A 3.11 

  2.55  לא מדורגים
  

  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים:. 5.3.4

  2014בדצמבר  31ליום   

 חוב שווי נכסי 

  אחוז מסך
  החוב כל נכסי 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   חירים ושאינם ס סחירים חוב נכסי
      ענף משק

  14.96  14,849  בנקים
 4.09 4,065  ביטוח

 4.55 4,521  מסחר ושירותים
  12.42  12,328  נדל"ן ובינוי

  1.41  1,403  תעשיה
  4.93  4,892  השקעה ואחזקות
  0.46  458  שירותים פיננסים

  0.68  672  חיפושי נפט וגז
  0.20  196  אחר

 56.30 55,892 אג"ח ממשלתי
      

  100.00  99,276  ל נכסי חוב סחירים ושאינם סחיריםסך הכ



  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים 
  הלה סקירת הנ

 

  
  

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  גורמי סיכון נוספים המשפיעים על פעילות הקופה.  5.4

קרו אשר באים אמסיכוני מו ציהסיכוני התאגיד הינם בעיקר סיכונים ענפיים, הנובעים מסיכון של הוראות הרגול
כגון ירידות בשווקים  - בארץ קרו כלכלייםאירועים מות הקופה בעקבות אלידי ביטוי בסיכונים להפסדים על השקע

לא סחירים רץ (בהם מושקעים מרבית נכסי הקופה), עליות ריבית שיורידו את ערך הנכסים ההפיננסיים הסחירים בא
, אירועי ירידות בשווקי העולם שיקרינו על השווקים בארץ - בחו"ל קרו כלכליים כגוןאבעקבות אירועים מ וכד' או

  (פיגועי טרור, מלחמות אסונות טבע וכד') שישפיעו באופן דומה.  יםקטסטרופה עולמי

של מערכות המחשב תקלות בבלהתבטא  עשויים . סיכונים תפעולייםיםבנוסף קיימים סיכונים תפעוליים ומשפטי
חשבות וניהול זכויות וביצוע פעולות בתחום ההשקעות, הובטעויות אנוש ברישום  , אבטחת מידע וסייברהקופה

קיים לאור שינויים תכופים ברגולציה בהיבט של חישוב זכויות עמיתים או מס החל תפעולי הסיכון העמיתים. ה
  בלוח זמנים קצר. תוכנהב משמעותייםשינויים  יםמחייב עליהן אשר

נים סיכומשות ההוראות הדין המורכבות החלות על קופת גמל וכן כתוצאה מהתמסיכון משפטי הינו תולדה של 
  .יםתפעוליה

בין  ולשיפור ההתמודדות עימם נוקטת באמצעים העומדים לרשותה להקטנת הסיכוניםחברה המנהלת הנהלת ה
חברה המנהלת מונה לחתימות כפולות לביצוע פעולות ועוד. , הפרדת סמכויות, ההפעלת מערכת בקר היתר באמצעות

  .קורתביהבכפוף להחלטות של וועדת הפועל מבקר פנים 

לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון המשפיעים על פעילות הקופה בגין סביבה כלכלית, סיכונים תפעוליים ואחרים 
  התאגיד. בדוח תאור עיסקי 3.4, ראה סעיף והתמודדותלרבות דרכי הפעולה של החברה המנהלת לאיתור 

  למידת ההשפעה של גורם הסיכון על קופת הגמ  גורם הסיכון  סוג הסיכון

  השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה    

    √    מצב המשק   סיכוני מאקרו

      √  סיכוני שוק  

      √  סיכוני אשראי  

    √    סיכוני נזילות  

          

    √    שינויים ברגולציה  סיכונים ענפיים

          

סיכונים מיוחדים 
  לקופת הגמל

    √    תקדימים משפטיים

  √      סיכונים תפעוליים  

  

  שונות  .6

  ביטוח  .6.1

  לא מבטחת את עמיתיה. הקופה

  הלוואות  .6.2

  הקופה לא מעמידה הלוואות לעמיתים. 
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  עופר אליהו

  דירקטוריון ה יו"ר
  

  בצלאל צוקר  
   מנכ"ל

  



 

  

  הצהרה
  

  , מצהיר כי:בצלאל צוקראני, 
  

 "הדוח"). - (להלן 2014 ") לשנת"הקופה - (להלןם מגדל קופת גמל מרכזית לפיצוייסקרתי את הדוח השנתי של  .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ  .2

כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה 

  בדוח. 

ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  בהתבסס על .3

 קופהוכן את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה ב הקופההמהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של 

 למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

ים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי המצהירים הצהרה זו אחרא חברה המנהלתאני ואחרים ב .4

   - וכן ;הקופהולבקרה הפנימית על דיווח כספי של 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח  )א(

במהלך תקופת ההכנה  בפרט חברה המנהלת,, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקופהשמידע מהותי המתייחס ל

 של הדוח; 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה  )ב(

סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות 

 מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;

והצגנו את מסקנותינו לגבי הקופה רכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הע )ג(

  - האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

י שהשפיע על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביע החברה המנהלתגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של  )ד(

על דיווח כספי החברה המנהלת באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

   -; וכןקופההנוגע ל

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת חברה המנהלת אני ואחרים ב .5

 : קופהכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לשל הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העד

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  )א(

לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי  החברה המנהלתכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של 

   -; וכןקופההנוגע ל

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  )ב(

 קופה.על דיווח כספי הנוגע ל החברה המנהלתתפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

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

  
  2015במרס  22 : תאריך

  
      

  בצלאל צוקר    
  מנכ"ל    

  
  
  
  
  

   



  

 

 

  הצהרה
  

  , מצהיר כי:אפי סנדרובאני, 
  

 "הדוח"). - (להלן 2014 ") לשנת"הקופה - (להלןמגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים סקרתי את הדוח השנתי של  .1

מהותית הנחוץ בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .2

כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה 

  בדוח. 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

 קופהוכן את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה ב הקופההמהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של 

 למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי  חברה המנהלתאני ואחרים ב .4

   - וכן ;הקופהולבקרה הפנימית על דיווח כספי של 

תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח  קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם )א(

בפרט במהלך תקופת ההכנה  חברה המנהלת,, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקופהשמידע מהותי המתייחס ל

 של הדוח; 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה  )ב(

ל ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות סבירה ש

 מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;

והצגנו את מסקנותינו לגבי הקופה הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  )ג(

  - ופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכןהאפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התק

על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע  החברה המנהלתגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של  )ד(

על דיווח כספי החברה המנהלת באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

   -; וכןקופההנוגע ל

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת חברה המנהלת באני ואחרים  .5

 : קופהשל הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע ל

ימית על דיווח את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנ )א(

לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי  החברה המנהלתכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של 

   -; וכןקופההנוגע ל

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  )ב(

 קופה.על דיווח כספי הנוגע ל החברה המנהלתתפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

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

  
  2015במרס  22: תאריך

    
      

  אפי סנדרוב    
  משנה למנכ"ל    
  כספים מנהל    

  
  
  



 

 

  

  הפנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה 

  

") אחראית לקביעתה וקיומה של "הקופה - (להלן מגדל קופת גמל מרכזית לפיצוייםיון, של ההנהלה, בפיקוח הדירקטור
תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון  הקופהבקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של 

כללי לרסמים בהתאם לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפו החברה המנהלתלדירקטוריון ולהנהלה של 
הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הוראות חשבונאות מקובלים בישראל ו

הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון 
  וח כספי.בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של ד

  

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם להרשאות 
ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי 

  ) ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.monitor( להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים

  

 31על דיווח כספי ליום  הקופהבפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה המנהלת הנהלת 

 Committee of Sponsoring-ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של "2014 בדצמבר

Organizations of the Treadway Commission  )COSO ."() בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינהbelieves כי (
  על דיווח כספי הינה אפקטיבית. הקופה, הבקרה הפנימית של 2013 בדצמבר 31ליום 
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 שוק על הממונה להוראות בהתאם מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים של עמיתיםלים המבקר החשבון ידוח רוא

  כספי דיווח על פנימית בקרה בדבר סכוןביטוח וח, ההון
  
  

 ,2014 בדצמבר 31ליום  )"הקופה" - להלן( מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים  ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של

 Committee of Sponsoring-על ידי ה הנים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמבהתבסס על קריטריו

Organizations of the Treadway Commission )להלן - "COSO"(. מגדל  של המנהלת החברה הדירקטוריון וההנהלה של
פנימית אפקטיבית על דיווח כספי  אחראים לקיום בקרה המנהלת") החברה" -(להלן בע"מ מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל

בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה הנכללת  ,האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי ם אתולהערכתשל הקופה 
בהתבסס על  קופהאחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של ה .פנימית על דיווח כספי המצורף

  ביקורתנו.
  

בארה"ב בדבר  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-יקורתנו בהתאם לתקני הערכנו את ב
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו - . על, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי

בקרה פנימית , מכל הבחינות המהותיות, מהאם קוילהשיג מידה סבירה של ביטחון  במטרהלתכנן את הביקורת ולבצעה 
. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון של הקופה אפקטיבית על דיווח כספי

 סיכוןהתכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן חולשה מהותית,  תימיקש
ים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו כנחוצשחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ה גם ביקורתנו כלל שהוערך.

  מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
  

לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח  מיועדתהליך ה נההי של קופת גמלבקרה פנימית על דיווח כספי 
כללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדיווח והגילוי ת בהתאם לדוחות כספיים למטרות חיצוניושל  ההכנהכספי ו

שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות 
מדיניות ם אותכוללת את  קופת גמלבקרה פנימית על דיווח כספי של מכוחו.  והתקנות שהותקנו 2005- גמל) התשס"ה
וההעברות באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות אשר, בפירוט סביר, ) מתייחסים לניהול רשומות 1ונהלים אשר: (

) מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר 2( );הוצאתם מרשותההקופה (לרבות נכסי של 
לים, בהתאם להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק כללי חשבונאות מקובדוחות כספיים בהתאם לת הכנ

והתקנות  2005- ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה
של  הדירקטוריון וההנהלהנעשים רק בהתאם להרשאות  הקופהוהוצאת כספים של  קבלת כספיםוש שהותקנו מכוחו,

העברה (לרבות טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או י) מספקים מידה סבירה של ב3(- ; והמנהלת החברה
  על הדוחות הכספיים. תמהותי ההשפעהיות להם ל היכולשל נכסי הקופה, ש הוצאה מרשות) בלתי מורשים

 
הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות  ותע או לגללמנוא לעשויה שבשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי 

לבלתי מתאימות בגלל שינויים  כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס 
  ם תשתנה לרעה.נהליה ואמדיניות הבנסיבות או שמידת הקיום של 

  
 31ליום הקופה  בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של יות,, מכל הבחינות המהותקיימההמנהלת חברה הלדעתנו, 

  .COSOעל ידי  הבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ ,2014 בדצמבר
  

 2013- ו 2014 בדצמבר 31הקופה לימים של דוחות הכספיים את ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
, כלל חוות 2015 במרס 22 מיום ,והדוח שלנו 2014בדצמבר  31אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום לכל ו

  .בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים דעת
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  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים
  2014בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
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  של  עמיתיםמבקרים להרואי החשבון וח ד
  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים

  
  
בדצמבר  31) לימים "הקופה" -(להלן מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים מצורפים שלהדוחות על המצב הכספי היקרנו את ב

אחרונה לכל אחת משלוש השנים שה ההכנסות וההוצאות ואת הדוחות על השינויים בזכויות העמיתים ותאת דוח, 2013- ו 2014

.  אחריותנו היא הקופה. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 2014בדצמבר  31שבהן הסתיימה ביום 

 .לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

 

(דרך פעולתו של , לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של  .1973- רואה חשבון), התשל"ג

ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

ם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ביקורת כוללת ג שבדוחות הכספיים.

הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס וכן  הקופההדירקטוריון וההנהלה של 

 .נאות לחוות דעתנו

  

 31ם מילי הקופההמהותיות, את מצבה הכספי של מכל הבחינות  ,לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות

לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן שלה  עמיתיםואת תוצאות פעולותיה והשינויים בזכויות ה 2013-ו 2014בדצמבר 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה  2014בדצמבר  31הסתיימה ביום 

 2005- שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"העל 

  והתקנות שהותקנו מכוחו. 

 

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי  PCAOB-ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה

, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו 2014בדצמבר  31פנימית על דיווח כספי של הקופה ליום חשבון בישראל, את הבקרה ה

כלל חוות דעת בלתי מסויגת  2015במרס,  22והדוח שלנו מיום  COSOבמסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

  על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה.
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  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים
  דוח על המצב הכספי

  
  
  בדצמבר 31ליום       

      2014  2013  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור    

  
            רכוש שוטף

  22,238  19,625      מזומנים ושווי מזומנים 
  197  1,639  3    חייבים ויתרות חובה

      21,264  22,435  
          השקעות פיננסיות

  119,531  92,474  4    י חוב סחיריםנכס
  5,450  6,802  5    נכסי חוב שאינם סחירים

  28,177  36,065  6    מניות
  59,380  63,160  7    השקעות אחרות

  212,538  198,501      סך כל ההשקעות הפיננסיות
          

  234,973  219,765      סך כל הנכסים

          
          

  833  1,276  8    זכאים ויתרות זכות
          

  234,140  218,489      זכויות העמיתים
          

  234,973  219,765      זכויות העמיתים ו סך כל ההתחייבויות 

  
  
  
  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 

 

 
  2015במרס  22אישור הדוחות הכספיים: תאריך 
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  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים
  דוח הכנסות והוצאות 

  
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    2014  2013  2012  

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

  
            (הפסדים)הכנסות 

            
  270  )269(  1,451    ממזומנים ושווי מזומנים

          
          מהשקעות:

  10,528  5,785  3,409    מנכסי חוב סחירים
  707  423  332    מנכסי חוב שאינם סחירים

         2,522  4,979  2,233    ממניות
  6,090  *     8,624  3,739    מהשקעות אחרות

  19,847  19,811  9,713    מהשקעות סך כל ההכנסות
          

  41  -   -     הכנסות אחרות, נטו
          

  20,158  19,542  11,164    סך כל ההכנסות 
          

          הוצאות
          

  1,884  2,131  2,112  9  דמי ניהול 
  420  *        431  467  10  הוצאות ישירות

           143  104  163  13  מסים
  2,447  2,666  2,742    סך כל ההוצאות

          
  17,711  16,876  8,422    על הוצאות לתקופה הכנסותעודף 

  .ה'2ראה באור  -מחדש סווג* 
  
  
  
  
  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 



 

  

  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים
  דוח על השינויים בזכויות העמיתים 

  
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

  
  189,105  212,969  234,140    של השנהבינואר  1זכויות העמיתים ליום 

          
  -   9,828  -     קבלת נכסים נטו מקופה מרכזית לפיצויים

          
  -   -   -     תקבולים מדמי גמולים

          
  )13,452(  )12,295(  )12,686(    תשלומים לעמיתים

          
          העברות צבירה לקופה
  29,322  12,909  9,583    העברות מקופות גמל 

          
          העברות צבירה מהקופה
  -   )371(  -     העברות לחברות ביטוח

  )9,717(  )5,776(  )20,970(    לקופות גמלהעברות 

          
  19,605  6,762  )11,387(    העברות צבירה, נטו

          
  על הוצאות לתקופה  הכנסותעודף 

  מועבר מדוח הכנסות והוצאות
  

8,422  16,876  17,711  

        
  212,969  234,140  218,489    של השנהבדצמבר  31ים ליום זכויות העמית

  
  
  
  
  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 
  



  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים
   2014לדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

 

  

  כללי  - 1 באור

  כללי

 26הקופה הינה קופת גמל מרכזית לפיצויים. עמיתי הקופה הינם מעסיקים. הקופה החלה את פעילותה ביום 
  .2001 ,בנובמבר

  .2005- על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה לחוק הפיקוח 37ל בהתאם לסעיף מיזוג קופות גמ

הקופה המתמזגת) אשר היתה  -מוזגה אל הקופה קופת "מגדל פלטינום למעסיק" (להלן 2013 ,בספטמבר 30ביום 
  בניהול החברה המנהלת.

אלפי ש"ח וכן  9,828- סך של כבמסגרת המיזוג הועברו אל הקופה כל זכויות העמיתים של הקופה המתמזגת ב
  בהתאם כל הנכסים שהיו רשומים ומנוהלים במסגרת הקופה המתמזגת. הועברו אליה 

- לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 37הליך ביצוע המיזוג נעשה בהתאם להוראות סעיף 
  שרד האוצר., ולאחר שנתקבל אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במ2005

רת נכסים ונעשה ללא כל פגיעה ו/או שינויי בזכויות כלל העמיתים. כמו כן, לא הליך המיזוג בוצע באמצעות העב
  נוצרו לחברה המנהלת רווחים או נכסים כתוצאה מהליך המיזוג.

  החברה המנהלת

  "). "מגדל -החברה המנהלת הינה בבעלות ובשליטה מלאה של מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן 
נתוני החברה המנהלת מוצגים בדוחות כספיים נפרדים בהתאם להוראות אגף שוק ההון. קיימת הפרדה מלאה בין 

  קופה ונכסיה.ההמנהלת ונכסיה לבין החברה 
 

  הגדרות

   בדוחות כספיים אלה:

  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים. - הקופה .1

  ע"מ. קופות גמל במגדל מקפת קרנות פנסיה ו - החברה המנהלת .2

  .2005- התשס"ה ,חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) - חוק קופות הגמל .3

  .1964-תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד -תקנות ה .4

  הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. -  הממונה .5

  ד האוצר.אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשר -  אגף שוק ההון .6

בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים כמשמעותם  - צדדים קשורים .7
  .2012-מוסדיים) התשע"ב

  .2010- כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע -  בעלי עניין .8

 ה.מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיק -  מדד .9

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  



  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים
   2014לדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

 

  

  מדיניות חשבונאית - 2באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

  בסיס הדיווח .1
    

וזאת בהתאם תשלומים מדווחים על בסיס מזומן מצטבר. על אף האמור, הדוחות הכספיים נערכו על בסיס 
  .2015-9-4הוראת הממונה בחוזר גופים מוסדיים ל
  

 המבוטחיםדמי ניהול להגדלת צבירת  נחותה .נצברונרשמים בתום החודש בגינו הם  ופהקדמי הניהול מנכסי ה
   נוצרה הזכאות להחזר. בו במועד נרשמים ופהקב

  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .2

 הממונה ודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראותמקובלים לכללי חשבונאות בהתאם הדוחות הכספיים ערוכים 
בהתאם  ,, בהתאם להוראות הדין2005- הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"הבהתאם לחוק 

  .2015-9-4ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר גופים מוסדיים  תקנות מס הכנסהל
  

  מדיניות חשבונאית עקבית .3

  .המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות

  אומדנים והנחות  .ב

להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על יישום  ופהקההנהלת בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת 
המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות 

אף  איים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.בבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים החשבונ
שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת של ההנהלה, השפעתם הסופית של עסקאות או עניינים 

  כאמור עשויה להיות שונה מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם.
  

אריך הדיווח ואומדנים שחושבו על ידי לן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתלה
ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים  ואשר שינוי מהותי באומדנים ופהקה

  בשנת הדיווח הבאה:
  

  קביעת שווי הוגן של נכסי חוב בלתי סחירים .1
  

שווי הוגן דרך דוח הכנסות והוצאות. נמדדים בהשווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות הלוואות ופיקדונות, 
   .השווי ההוגן מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי מזומנים

מודלים שונים ושיטות הערכה באמצעות  מוערךהשווי ההוגן  - ונגזרים פיננסיים לא סחירים סחירותמניות לא  .2
תזרימי  כגוןנתוני המודל דורשת מההנהלה להניח הנחות מסוימות לגבי שונות הערכה שיטות . מקובלות

  . וכדומה תנודתיות ,מזומנים חזויים, שיעורי היוון, סיכון אשראי
  

  מזומנים ושווי מזומנים .ג

 בבנקים שהופקדו קצר לזמן קדונותיפ, היתר בין, הכוללות גבוהה שנזילותן השקעות נחשבות מזומנים כשווי
  .בשעבוד מוגבלים אינם ואשר שה חודשיםשלו על עלתה לא בהם ההשקעה בעת מימושם למועד עד והתקופה

  

  השקעות פיננסיות .ד

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים שווי הוגן. בנמדדות  - השקעות סחירות .1
  . הדיווחמוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך 

  

אמצעות שימוש בשיטות הערכה ב, השווי ההוגן נקבע שווי הוגן.ב יםנמדד - יםלא סחיר נגזריםמניות ו .2
שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות לשווי הנוכחי  מקובלות.

 של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות.

ן או של מוסד פיננסי מוכר, בהתאם לדוחות הכספיים של הקר - קרנות הון סיכון וקרנות השקעה בלתי סחירות .3
 שיתקבלו אחת לשנה לפחות.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים
   2014לדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

 

  

  (המשך) מדיניות חשבונאית - 2באור 

  המדיניות החשבונאית (המשך)עיקרי 

  (המשך) השקעות פיננסיותד.  

 נכסי חוב שאינם סחירים .4
  

נקבע באמצעות כסים אלו של ננמדדים בשווי הוגן. השווי ההוגן אגרות חוב בלתי סחירות הלוואות ופיקדונות, 
מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב  מנים הצפויים בגינם. שערי ההיווןהיוון אומדן תזרימי המזו

בתל אביב. ציטוטי המחירים  ירות ערךממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לני
רה שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד האוצר, להקמה ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חב

  .ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים

החליטה ועדת המכרזים  2014בקשר לכך, יצוין כי בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר בחודש ספטמבר 
ן צוין במכתב כי על לוחות הזמנים להכריז על חברת מרווח הוגן בע"מ ("מרווח הוגן") כזוכה במכרז. כמו כ

  להטמעת מודל מרווח הוגן המעודכן תצא הודעה נפרדת.
 ה על השווי ההוגן של נכסי חוב לאבשלב זה, אין ביכולת החברה להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגי

  סחירים והאם תהיה השפעה כאמור.
  

  ירידת ערך השקעות פיננסיות .5
  

מכירה  ופההנהלת הק השקעות פיננסיותקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין כאשר קיימת ראיה אוביי
ההשבה שלהם. הפסד שהוכר - בהפסד מירידת ערך בגובה הפער בין ערכם בספרים של הנכסים לסכום בר

עד בו הוכר ההשבה של הנכסים מהמו-כאמור יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר
 ההפסד האחרון מירידת ערך.

 מחדש סיווג  .ה

ווג הוצאות דמי ההצלחה בגין קרנות השקעה כך שלא יוצגו כחלק מעמלות ניהול ההשקעות ישינתה את ס קופהה
. מספרי ההשוואה סווגו מחדש 2014במרס  5שוק ההון במכתבו מיום  עלוזאת עקב הבהרה שהוציא הממונה 

עקביות באופן שהקטין את ההכנסות מהשקעות והקטין את ההוצאות בגין עמלת ניהול בהתאם לאמור לעיל, לשם 
  .קופהווג אין השפעה על עודף ההכנסות על הוצאות לתקופה ועל תשואת היהשקעות. לס

  וההצמדה החליפין שערי .ו

די בנק נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על י .1
  .דיווחישראל והיו תקפים ליום ה

  
נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות  .2

  צמודים.
  
 השינויים שיעוריהמחירים לצרכן, על שערי החליפין היציגים של הדולר של ארה"ב ועל  מדדפרטים על  להלן .3

  :בהםשחלו 
  

  שיעור השינוי בשנת  מברבדצ 31ליום   

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

  אחוזים  /ש"חנקודות  

        

המדד הידוע בחודש 
  1.44 1.91 )0.10(   100.29 102.20 102.10  דצמבר (בנקודות) *)

        
שער החליפין של הדולר 

  )2.30( )7.02( 12.04  3.733 3.471 3.889  של ארה"ב (בש"ח)
  

  100= 2012 בסיס ממוצע  המדד לפי  *) 
  

  

  

  

  

  

  



  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים
   2014לדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

 

  

  ויתרות חובה  חייבים - 3באור 

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 
 אלפי ש''ח אלפי ש"ח   

       

 153 85   ריבית ודיבידנד לקבל
  -   1,505   סכומים לקבל בגין סליקה עתידית

 44 49  מוסדות

 197 1,639   סך הכל חייבים ויתרות חובה

  
  
  

   נכסי חוב סחירים - 4באור 

  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013  

 אלפי ש''ח אלפי ש"ח   
  

 77,315 55,892  אגרות חוב ממשלתיות
    

    :אגרות חוב קונצרניות
  42,216  36,582   שאינן ניתנות להמרה

    

 119,531 92,474    נכסי חוב סחיריםסך הכל 

  
  

  

  נכסי חוב שאינם סחירים - 5באור 

  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013  

 אלפי ש''ח אלפי ש"ח   
  

         :אגרות חוב קונצרניות 
  1,724 2,112    בלתי ניתנות להמרה

  30 30    פקדונות בבנקים
 3,696 4,660  הלוואות לאחרים

      

 5,450 6,802    נכסי חוב שאינם סחיריםסך הכל 

  
  
  

  מניות  - 6באור 

  מברבדצ 31ליום    

   2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

  28,177 36,059    סחירותמניות 
 -  6  מניות לא סחירות

      

 28,177 36,065    מניותסך הכל 
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  השקעות אחרות -7באור 

  :ההרכב  א.

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

     השקעות אחרות סחירות
  39,052  40,108    דות סל תעו

  18,617  21,790    קרנות נאמנות

  271  39    מכשירים נגזרים *

  13  6    אופציות *

 8 5   אחרות

   61,948 57,961 
      

      שאינן סחירות השקעות אחרות
  662  575    קרנות השקעה

  757  632    מכשירים נגזרים *

 -  5   אחרות

    1,212  1,419  
      

 59,380 63,160    השקעות אחרותהכל  סך

  .15ראה באור  - * בנוגע לביטחונות בגין יצירת וקניית אופציות ונגזרים
  

  מכשירים נגזרים: .ב

  לתאריךשהיו בתוקף להלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות 

  הכספי: חהדו 

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  311  5,924    מניות 

  )25,476(  )40,531(    מטבע זר

  -   1,993    סחורות

  
  
  

  זכאים ויתרות זכות - 8באור 

  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  

  183  162    מנהלת הלחברה לשלם דמי ניהול 
  24  -     מוסדות

  6  14    ת *התחייבות בגין יצירת אופציו
  -   186    * התחייבויות בגין יצירת חוזים עתידיים 

  620  887    *התחייבויות בגין יצירת עסקאות פורוורד 
 -  27   סכומים לשלם בגין סליקה עתידית

        

 833 1,276   סך הכל זכאים ויתרות זכות

  .7 באורראה  -, עסקאות פורוורד וחוזים עתידייםחשיפה באמצעות אופציותלפרטים בדבר ה*   
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  דמי ניהול - 9באור 

  :הרכב  א.

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2014  2013 2012 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
  

 1,884 2,131 2,112  סך הכל הוצאות דמי ניהול 
  
  שיעור דמי ניהול מעמיתים:  .ב

  בהתאם לתקנונה.לשנה מהצבירה, נטו,  2%רשאית לגבות דמי ניהול בשיעור מקסימלי של  ופההק

  להלן השיעור השנתי האפקטיבי של דמי הניהול שגבתה הקופה ביחס ליתרה החודשית הממוצעת של הנכסים:

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  

  2014  2013 2012 
  %  % % 
  

     דמי ניהול מסך הנכסים

  שיעור דמי הניהול שהחברה 
 המנהלת רשאית לגבות לפי הוראות הדין 

  
2.00 

  
2.00 

  
2.00 

    

  שיעור דמי ניהול הממוצע 
  0.91 שגבתה החברה המנהלת בפועל 

  
0.97 0.92 

  .לחברה המנהלתדמי הניהול נגבים מדי חודש ומשולמים 

  
  

  הוצאות ישירות - 10באור 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום    

   2014  2013  2012  2014  2013 2012 

 * סך נכסים לתום שנה קודמתשיעור מתוך  אלפי ש''ח   
  

  0.05%  0.04%  0.05%  92  88  104 לות קניה ומכירה של ניירות ערךעמ

  0.02%  0.03%  0.02%  39  59  48  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

             עמלות ניהול חיצוני:

  -   0.00%  0.00%  -   6  6  ת השקעהבגין השקעה בקרנו

  0.15%  0.13%  0.13%  286  280  301 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  0.00%  0.00%  0.00%  3  )2(  8 עמלות אחרות

  0.22%  0.20%  0.20%  420  431  467 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

  .2015-9-4הוצגו מחדש לפי הוראות חוזר  2012- ו 2013*נתוני השנים 
  

  קופהתשואות ה - 11באור 

  תשואה ממוצעת  תשואה שנתית נומינלית ברוטו   

  נומינלית ברוטו  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

 שנים 5-ל  2010  2011  2012  2013  2014   
   %  %  %  %  % % 
  

 4.59  8.93 10.15 )2.46( 11.10 6.34 
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  רים יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשו - 12באור 

  בעלי עניין וצדדים קשורים בקרן   .א

החברה המנהלת נשלטת החל מחודש הקופה הינה בניהול מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.  .1
"מגדל"). המהווה צד קשור לחברה המנהלת. -מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן בבאור זה  ע"י 2004דצמבר 

"מגדל - ת ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן בביאור זה מגדל הינה חברה בת בשליטה מלאה של מגדל אחזקו
 אחזקות"). 

הושלמה רכישת  2012מגדל אחזקות נמנתה על קבוצת ג'נרלי. בחודש אוקטובר  2012עד חודש אוקטובר  .2
השליטה במגדל אחזקות מקבוצת ג'נרלי על ידי אליהו חברה לבטוח בע"מ. בעלי השליטה בחברה המנהלת 

הינם ה"ה שלמה אליהו וחיה אליהו המחזיקים במניות מגדל אחזקות,  2012באוקטובר  29החל מיום 
 במישרין ובעקיפין, באמצעות אליהו ביטוח.

מהון המניות המונפק והנפרע של בנק  27%-נכון למועד הדוח מחזיק מר שלמה אליהו, במישרין ובעקיפין, בכ .3
יגוד ו/או עם חברות בשליטתו עם בנק אקופה אגוד ולכן, החל ממועד רכישת השליטה, עסקאות של ה

 מסווגות כעסקאות אשר לבעל השליטה בחברה עניין אישי בהן. 

 כל החברות בקבוצת מגדל מהוות צד קשור לקופה. בכלל זה סוכנות הביטוח מבטח סימון.   .4

, במגדל אחזקות. בנוסף, במועד רכישת השליטה 2013בינואר  7בנק לאומי היה בעל עניין בחברה עד ליום  .5
, במישרין ובעקיפין, למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק במגדל אחזקותזיק מר שלמה אליהו, בעל השליטה הח

ובהתאם ממועד רכישת השליטה עסקאות עם בנק  5%לאומי, בהון המניות של בנק לאומי בשיעור העולה על 
 2013. במהלך שנת לאומי ו/או חברות בשליטתו סווגו כעסקאות שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי

, החזקותיו 2013באוקטובר  10מכר מר שלמה אליהו מניות בנק לאומי שהוחזקו על ידו וכתוצאה מכך, ביום 
של מר שלמה אליהו בבנק לאומי, במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בשליטתו, למעט אחזקות קבוצת 

. ממועד זה ואילך ונכון למועד הדוח, בנק מהון המניות של בנק לאומי 5% - מגדל בבנק לאומי, ירדו מתחת ל 
יש לבעל השליטה עניין אישי. המנהלת והקופה לאומי, אינו מסווג עוד כגוף אשר להתקשרויות החברה 

, נכון למועד הדוח אין למר שלמה אליהו החזקות בבנק לאומי, במישרין או המנהלת למיטב ידיעת החברה
  חזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי).בעקיפין באמצעות חברות בשליטתו (למעט א

על פי הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים באישור שניתן על ידו בקשר עם רכישת השליטה על ידי מר 
, החברה במגדל אחזקות, החל ממועד השלמת העסקה לרכישת השליטה במגדל אחזקותשלמה אליהו 

רות אשר בעל השליטה מחזיק בהן לפחות לא תתקשר (במישרין ובעקיפין), בהסכם עם חברות סוחהמנהלת 
מהון המניות, במישרין או בעקיפין 5%

1
, לביצוע עסקאות בנכסי עמיתים, אשר התמורה בגינו תשולם מנכסי 
העמיתים, אלא בדרך של הליך תחרותי המעניק לכל חברה סוחרת הזדמנות שווה להשתתף בו ובתנאים 

  שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. 

במועד רכישת השליטה הוראה זו היתה רלבנטית לבנק לאומי ובנק איגוד. נכון למועד דוח זה, וכמפורט לעיל 
 ביחס לבנק לאומי, ההוראה האמורה רלוונטית רק להתקשרות עם בנק אגוד.

בהתאם לאמור, עסקאות בין הקופה לבין בנק איגוד מוצגות כעסקאות בהן יש לבעל השליטה בחברה  .6
ואילו עסקאות בין הקופה לבין בנק לאומי מוצגות  2012יין אישי החל מחודש אוקטובר המנהלת ענ

כעסקאות בהן יש לבעל השליטה בחברה המנהלת ו/או לבעל עניין בחברה המנהלת עניין אישי עד וכולל חודש 
 .  2013ספטמבר 

  

7.  Assicurazioni Generali S.p.A    חזקות עד ליום רכישת השליטה במגדל א תבעל ("ג'נרלי") הייתה
השליטה. במסגרת השלמת העסקה להעברת השליטה במגדל אחזקות קיבלה מגדל אחזקות התחייבות של 
ג'נרלי כלפיה, מכוח ההסכם להעברת השליטה, במסגרתה התחייבה ג'נרלי לאפשר למגדל ביטוח להמשיך 

ה של חמש שנים, וזאת עד לגבול ולחדש אצלה חוזי ביטוחי משנה, לפי שיקול דעתה של מגדל ביטוח, לתקופ
לאור העברת השליטה, התקשרויותיה של מגדל ביטוח, עם ג'נרלי אינן . החשיפה הקיימת באותו מועד לג'נרלי

מהוות עוד עסקאות עם בעל שליטה ולכן אינן טעונות אישור בהתאם להוראות הדין החלות ביחס לעסקה של 
כח עמדת רשות ניירות ערך בהקשרים אחרים, אשר ראתה חברה ציבורית עם בעל השליטה בה. ואולם, נו

, בהתבסס וחלטעסקאות עם בעל שליטה לשעבר כעסקאות אשר לבעל השליטה החדש יש בהן עניין אישי, ה
על חוו"ד משפטית, כי על אף שג'נרלי אינה עוד בעלת השליטה בחברה ולמרות שלכאורה אין סיבה לראות 

י בהתקשרויות עם ג'נרלי, הרי שלמען הזהירות בלבד, יש לאשר את במר שלמה אליהו כבעל עניין איש
 2014ההסכמים עם ג'נרלי בפרוצדורה הקבועה בחוק לאישור עסקאות עם בעל שליטה, וזאת עד לתום שנת 

לפיכך מטעמי זהירות כולל הדיווח גם מידע אודות השקעות הקופות  (שנתיים קלנדריות מרכישת השליטה).
 ים מקבוצת ג'נרלי, ככל שהיו.שבניהולה בתאגיד

  
  
  
  
  

                                                      

1
 , דהיינו, מגדל שוקי הוןחזקותמגדל אלמעט חברה סוחרת שבמועד השלמת העסקה מלוא מניותיה הוחזקו, במישרין או בעקיפין, על ידי  
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)  - 12באור 

 בעלי עניין וצדדים קשורים בקרן (המשך)   .א
  

  שירותים פיננסיים .8

  חברה קשורה.  -ממגדל שוקי הון רוכשת במהלך העסקים הרגיל שירותי ברוקראז'  הקופה -מגדל שוקי הון 

עם בנק לאומי במסגרת פעילות הגזברות  התקשרותקיימת  – עילות בנקאית שוטפתפ - בנק לאומי 
התקשרות לניהול חשבון בנק, ( וההשקעות השוטפות של החברה במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק
ולפעילות בנגזרים לא ברוקראז, להפקדת פיקדונות, לקבלת שירותי משמורת ניירות ערך (קסטודיאן) 

נקבעו תנאים שונים על מנת להבטיח תנאי שוק שאינם חורגים מתנאים מקובלים לגבי ). (OTC) סחירים
סך הסכומים ששולמו לשתי החברות האמורות כלולים בסעיף עמלות  עסקאות דומות עם בנקים אחרים.

  ניהול השקעות (בהתאם למועדים בהם נחשבו כצדדים קשורים / בעלי עינין).
 

  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  ב.

  ת**היתרה הגבוהה ביותר במהלך שנ  בדצמבר 31יום ל 

 2014  2013 2014  2013 

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

  11,619  -   -   -  מזומנים ושווי מזומנים
  1  1  1  1 מניות *

  834  1,110  792  1,055  אגרות חוב *
  195  199  194  -   השקעות אחרות *

  )194(  )182(  )183(  )162(  דמי ניהול לשלם

  .*    השקעות בניירות ערך סחירים נעשו לפי מחירי שוק ששררו בעת ביצוע העסקאות
  על בסיס היתרות בתום כל חודש. ** 

  
  * עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ג
  

 בדצמבר 31ם לשנה שהסתיימה ביו   

   2014  2013 2012 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
  

 )1,884( )2,131(  )2,112(   )9באור  דמי ניהול  (ראה
 )20( )12(  )10(   עמלות ניהול השקעות 

  לא כולל הכנסות מהשקעה בניירות ערך של צדדים קשורים שנעשתה במהלך עסקים השוטף. * 
  
  
  

  מסים - 13באור 

  ון:ככלל הקופה פטורה ממס בישראל על הכנסותיה מהשקעות למעט חריגים שנקבעו בחקיקה כג .א

  ).35%(החייב בשיעור מס של  2004בדצמבר  31.  חלק רווח ההון מניירות ערך זרים המתייחס לתקופה שעד 1

(ח) 3תקבלו מאגרות חוב בשל התקופה שהאגרת הייתה בבעלותו של אחר, בהתאם לסעיף .  הכנסות ריבית שה2
  לפקודת מס הכנסה.

דינת חוץ, המבוצע על פי כללי המס הקיימים באותה האמור לעיל אינו מתייחס לניכוי מס במקור על ידי מ .ב
 מדינה.

  להלן פירוט חבות המס של הקופה: .ג

 בדצמבר 31סתיימה ביום לשנה שה   

   2014  2013 2012 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

         

    143  104  163   מסים מניירות ערך זרים

         
  
  
  
  
  
  



  מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים
   2014לדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

 

  

  קשרויותוהת התחייבויות תלויות - 14באור 
  

  התחייבויות השקעה .א

. יתרת הסכומים בהסכמים לביצוע השקעות נוספות, מרביתן התחייבויות להעמדת אשראיהתקשרה  ופההק
  ).אלפי ש"ח 206-כ - 2013 בדצמבר 31( אלפי ש''ח 1,984- הינם כ 2014בדצמבר  31שנותרו להשקעה ליום 

  תביעות משפטיות .ב

 22שבניהולה, ראה באור חברה המנהלת, קרנות הפנסיה וקופות הגמל בנוגע לתביעות משפטיות העומדות כנגד ה
  .בדוחות הכספיים של החברה המנהלת

וזאת, בין היתר, בהתקיים ספק בפרשנות הסכם  ,חשופה לטענות/תביעות משפטיות שטרם נטענו/הוגשו הקופה
ם, ובין היתר: באמצעות פניות במספר דרכי ופההקו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם. חשיפה זו מובאת לידיעת 

ליחידה לפניות הציבור  עמיתיםממונה על פניות הציבור, באמצעות תלונות לובמיוחד  קופהגורמים בל עמיתים
במשרד המפקח, ובאמצעות תביעות (שאינן ייצוגיות) המוגשות לבית המשפט. נושאים אלו מובאים לידיעת 

ים כי הטענות עשויות להיות בעלות השלכות רחבות. אם וככל שהגורמים המטפלים מזה החברה המנהלת
על הערכות פנימיות של  החברה המנהלתבהערכת הסיכון הנובע מטענות/תביעות שטרם הוגשו מסתמכת 

הגורמים המטפלים וההנהלה, המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה, אם 
יון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות לגופן. מטבע וככל שתוגש. ההערכה מבוססת על הניס

הדברים, לאור השלב הראשוני בו מצוי ברור הטענה המשפטית, עשויה התוצאה בפועל להיות שונה מההערכה 
  .שנעשתה בשלב שטרם הוגשה התביעה

  
  

  שעבודים - 15 באור
  

של אופציות  יצירתן בקשר עם ,ביובנקנה בחשבו הקופה , בשעבוד צף על כל נכסיהועמדו ביטחונות להבטחת חובות לבנק
ניהול קופות גמל) ול(כללים לאישור  ידיים כהגדרתם בתקנות מס הכנסהשל חוזים עת ו/או קנייתן ו/או יצירתם

  .1964- התשכ"ד
  
  
  

  
  



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מקפת דמי מחלה
  קופת גמל מרכזית לדמי מחלה

  

  שנתידוח 

 2014בדצמבר  31סתיימה ביום הלשנה ש



  

 
  מקפת דמי מחלה

  2014דוח שנתי לשנת 

  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
  עמוד                            

    סקירת הנהלה
  
        2           מאפיינים כללים                                                                                                     
              
  2  ניתוח זכויות העמיתים    

  
  3  דמי ניהול    

  
  4  ניתוח מדיניות ההשקעה    

  
  6  ניהול סיכונים    

  
  11  שונות    

  
     בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספיההנהלה הדירקטוריון ודוח 

  
  

  הדוחות הכספיים



   מקפת דמי מחלה
 סקירת ההנהלה

  הקופהמאפיינים כלליים של   .1

 תיאור כלליא.  

  .דמי מחלהשם הקופה: מקפת 

  ."החברה") -שם החברה המנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (להלן

  .קופת גמל מרכזית לדמי מחלהסוג הקופה: 

  512237744-00000000001161-1161-000קוד הקופה: 

  ים.בידסוג העמיתים: מע

  מר שלמה אליהו. - ההצד השולט הסופי בחבר .בעלי המניות בחברה המנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ

  מספר המניות אחוז בזכויות ההצבעה
100%  2,034  

 2005דצמבר ב 28 -מועד הקמת הקופהב.  

  .2015צמבר בד 31עד ליום ים שנתן הממונה כמפורט לעיל הוא אישורהתוקף 

 שינויים מהותיים בשנת הדיווח הנובעים ממיזוגים, מכירות או רכישות:   ג.

 אין

  המרביים שרשאית הקופה לקבל ומטרתן: שיעורי ההפרשות ד. 

  אך לא יותר מן הנמוך מבין שני הסכומים הבאים:בשנה קודמת הפקדת המעביד תהא בהתאם למחויבותו לעובדיו 

  מכלל המשכורות ששולמו לעובדים בשנה קודמת. 2.5%א. סכום שהנו 

קודמת לבין יתרת הסכומים הצבורים  מכלל המשכורות ששולמו לעובדים בשנה 7.5%ב. סכום המהווה את ההפרש בין 
  לזכות המעביד בקופה.

  שינוי במסמכי היסוד של הקופה .  ה

  לא היו שינויים במסמכי היסוד של הקופה.ועד מועד פירסומו בשנת הדוח 

  

  ניתוח זכויות העמיתים  .2

  יחס הנזילות  .2.1 

 הינו 2014 בדצמבר 31ליום  ,קופהמתוך כלל נכסי ה ,שיעור הסכומים שהעמיתים בקופה רשאים למשוך ממנה
100%.   

  שינוי במספר העמיתים     .2.2
  

  מספר העמיתים
  לתחילת
  השנה

הצטרפו 
  השנה

  פרשו
  השנה

  לסוף
  השנה

 

  52  -   -   52  יםבידמע
          

  מתוכם חשבונות ביתרה
  ש"ח ללא תנועה 500של עד 

  12      12  בשנה האחרונה

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מקפת דמי מחלה 
  סקירת הנהלה

 

  
  

  דמי ניהול  .3

  י הניהולשיעור דמ . 3.1

  2014בדצמבר  31ליום   

  
  שיעור דמי הניהול

חשבונות מספר 
  עמיתים

  
  , נטוסך הנכסים

  אלפי ש"ח    
  

0.0%-0.5% 2  35,984  
0.5%-1.0%  -   -  
1.0%-1.5%  -   -  
1.5%-2.0%  50  615  

  52  36,599  
  

 10אור , ראה ב. לפירוט הרכב ההוצאותאלפי ש"ח 47סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים בקופה, בנוסף לדמי הניהול הינו 
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי.

 

  מידע אודות חמשת המעסיקים הגדולים בקופה *  .3.2

  

 לשנה שהסתיימה
  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ביום 

  2014  2014  
  

עבור חמשת  ,בפועלממוצע  ,מנכסיםשיעור דמי ניהול 
    0.40 המעסיקים הגדולים בקופה (באחוזים)

     

סך היקף הנכסים מנוהל עבור חמשת המעסיקים 
  36,250   (באלפי ש"ח) הגדולים בקופה

      

שיעור הנכסים המנוהל עבור חמשת המעסיקים הגדולים 
  99.05    (באחוזים) בקופה מתוך סך הנכסים נטו

      

המעסיקים  עמיתים כולל של חמשתחשבונות מספר 
  5    הגדולים בקופה

      
מיתים כולל של חמשת המעסיקים שיעור חשבונות ע

  9.61    (באחוזים)  בקופה יתיםחשבונות העמ הגדולים מתוך סך

  .חמשת המעסיקים הגדולים נמדדו לפי היקף הנכסים המנוהלים בסוף השנה* 
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   ניתוח מדיניות ההשקעה  .4

 מדיניות ההשקעה: א. 

  .התחיקתי בהסדר שנקבעועל פי ההסדר התחיקתי ובהתאם למגבלות  כספי הקופה יושקעו בהשקעות המותרות
הוגדלה החשיפה המנייתית בקופה, תוך הגדלת המשקל היחסי של מניות חו"ל לצורך שיפור הפיזור הפנימי  2014בשנת 

יב של סיכוני ההשקעה. ברכיב שוקי חו"ל, ניתן משקל יתר לשוקי המניות היפנים והאירופאים. מדדי הייחוס לרכ
אך  הוקטנההממשלתיות רות חוב . החשיפה לאגmsci worldומדד  100המנייתי בישראל ובשוקי חו"ל היו מדד ת"א 

  .מח"מ התיק הממשלתי הוארך במהלך התקופה

  השינויים העיקריים בהרכב נכסי הקופה הינם: ב. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- של כ גידול ,2013אלפי ש"ח בסוף שנת  35,097- כלעומת  אלפי ש"ח, 36,599- כ נוהי 2014בסוף  הקופה, נטויקף נכסי ה
4.28%.   

- עומדות על כוהן  27.88%- בכ קטן לעומת שנה קודמת , מסך נכסי הקופה נטו,שיעור האחזקה באגרות חוב ממשלתיות
  .)ליום המאזןמסך נכסי הקופה נטו  22.46%- כאלפי ש"ח ( 8,219

והן עומדות בסוף  18.08%- קטן בכמסך נכסי הקופה נטו, לעומת שנה קודמת שיעור האחזקה באג"ח קונצרני סחיר 
  . 2013 באפיק זה מרבית ההשקעה הינה בתת האפיק צמוד המדד, כמו בשנתאלפי ש"ח.  5,010- השנה על כ

ובאפיק  14.62%- בכ גדלעומת שנה קודמת מסך נכסי הקופה נטו, לשיעור ההשקעה באפיק המניות הסחירות 
- (עיקר ההחזקה באפיק זה הינה בתעודות סל בחו"ל והן מהוות כ 17.16%- בכ גדלההשקעות האחרות הסחירות 

אלפי ש"ח בסוף  12,772- אלפי ש"ח וכ 4,884- יקים אלה עומדים על כ. אפ)2014מסך נכסי הקופה נטו בסוף  27.78%
  השנה בהתאמה.

והוא עומד על  33.49%- ב השנה גדל מסך נכסי הקופה נטו, לעומת שנה קודמת נכסי חוב לא סחירים שיעור ההשקעה ב
נכסי  רוב. דול בעיקרו הינו בגין הלוואות לאחריםהגי 2013לסוף שנת  1.75%- מסך נכסי הקופה, נטו לעומת כ 2.15%- כ

  אלפי ש"ח. 786- לסוף השנה הינו כ סך האפיק .2013נמצאים בתת האפיק צמוד המדד כמו בשנת  זה החוב באפיק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  שיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי הקופה נטו

  ביחס לשנה  מברבדצ 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

 60.05 8.39 13.43  מזומנים

 16.87 10.84 12.67 מניות סחירות בישראל

)15.67( 0.80 0.68 מניות סחירות בחו"ל  

 76.74 0.98 1.73 תעודות סל בישראל

 10.82 25.07 27.78 תעודות סל בחו"ל

 44.78 3.65 5.28  קרנות נאמנות סחירות בחו"ל

 4.29 0.23 0.24  קרנות השקעה

)27.88( 31.14 22.46 אג"ח ממשלתי סחיר  

)18.08( 16.71 13.69 אג"ח קונצרני סחיר  

 24.10 0.39 0.48 אג"ח קונצרני לא סחיר

 22.38 1.36 1.67 פקדונות והלוואות

)0.11( אחר  0.44  -  

 100.00  100.00    
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   (המשך) ניתוח מדיניות ההשקעה  .4

  ג. השוואת תשואת הקופה למדדי ייחוס:

  
  אפיק השקעה

האפיק  שיעור
 קופההמנכסי 

  
  מדד ייחוס

 תשואת מדד
 הייחוס

 תשואה
 משוקללת

  %   % % 
 

  MSCIW -50% 37.20 מניות (סחיר ולא סחיר)

  100תל אביב  50%-
10.57 

)1(
 3.93 

         

"ח (כולל אגאג"ח ממשלתי 
 ממשלות זרות)

 6.58  אג"ח ממשלתי כללי - 100% 26.90
)2(

 1.77 

          

סחיר ולא סחיר אג"ח קונצרני 
   (כולל בחו"ל וכולל הלוואות)

 3.76  אגח קונצרני כללי  - 80%  25.90
)3(

 

  

0.97  
  מדד - 20%

Barcap Global Aggregate Total  
         

0.46    10.00  כסים אחריםנ
)4(

  

 7.13   100.00 סה"כ
     

תשואת המסלול בפועל, 
 נומינלית ברוטו

   
4.64 

     

 )2.49(    הפרש

)1( 10.57%  =50.00% x  50.00%+  6.73%שעלה בשיעור  100מדד ת"א x  מדדMSCIW  בחישוב דולרי בתוספת השפעת
  .14.42%ור שעלה בשיע, הדולר השינוי בשע"ח של השקל מול

)2( 6.58%  =100.00% x  6.58%מדד אג"ח ממשלתי כללי שעלה בשיעור.  

)3( 3.76%  =80.00% x 20.00%+ 1.52%לי שעלה בשיעור מדד אג"ח קונצרני כל x  מדדBarcap Global Aggregate Total 
   12.73%בשיעור  עלהש

)4( 0.46%  =10.00% x  4.64%בשיעור הקופה תשואת. 

מוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל, מחושבת כמכפלת שיעור הנכסים האחרים מסך התשואה המשוקללת ה    * 
  נכסי המסלול בתשואה של המסלול, ולפיכך אין היא מהווה אומדן לתשואה בפועל של הנכסים האחרים.

פה מול מט"ח, שמטרתן התאמת החשי  Forwardיצויין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עיסקאות 

  .המסלול למט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מקפת דמי מחלה 
  סקירת הנהלה

 

  
  

  ניהול סיכונים  .5

  .3.4בסעיף אגיד ראה בדוח תאור עסקי ת - , תאור תהליכי עבודה, אופן ניהול הסיכונים והבקרותהסיכוניםניהול מדיניות  

  נזילותסיכון . 5.1

שעשויה לגרום לקשיי נזילות, לפיכך הקופה שומרת ם גדולים סיכונים הנובעים מאפשרות של משיכות/העברות בהיקפי
  נכסים נזילים ברמה נאותה.

  בוחנת מעת לעת את שיעור החשבונות הנזילים כדי לוודא ששיעור הנכסים הסחירים עונה על נקודה זו.  ופההנהלת הק
ה היקף ההשקע .עמיתים ת זכויותמשיכמתבטאים בעיקר בהחזקת נכסים נזילים לצורך  ופההקשל נזילות ה צרכי

בנכסים הנזילים משתנה מעת לעת כאמור הן על פי צרכי הנזילות והן כתוצאה משינוי בתמהיל הנכסים של 
       .מסלוליםה

הוא נמוך יחסית וביכולתה  ופהכמפורט לעיל הינם סחירים. לפיכך סיכון הנזילות של הקופה יודגש כי מרבית נכסי הק
  ר.לממש נכסים באופן קל ומהי

 ניתוח נזילות הקופה: .5.1.1

    2014בדצמבר  31ליום  
  נזילות 

  (בשנים)
נכסים, נטו 

  ש"ח)אלפי (ב
  

   

    35,802  נכסים נזילים וסחירים
    68 מח"מ עד שנה - נכסי חוב שאינם סחירים
   718 מח"מ מעל שנה - נכסי חוב שאינם סחירים

   11 אחרים
 36,599   

  
  :סים הסחירים והנזילים לבין סך זכויות העמיתים הנזילותהיחס בין סך הנכ.    5.1.2

  סך נכסים
  נזילים וסחירים 

  סך זכויות
  יחס  עמיתים נזילות 

  2014בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום 

    ש"חאלפי   לפי ש"חא

35,802  36,599  0.98  
  

  .  יחס נזילות5.1.3

  . לעיל.2.1עיף ראה ס

  
  סיכוני שוק  . 5.2

שיעור  - סיכוני שוק קשורים בשחיקה הפוטנציאלית בערכם הכלכלי של נכסי הקופה בשל שינויים במחירי השוק
על המגמות והשינויים הצפויים  של הקופה דנה ועדת ההשקעות ריבית, מחירי ניירות ערך, שער חליפין ואינפלציה.

  חנת שינויים באפיקי ההשקעה עפ"י המגמות. בשיעורי התשואה והריבית ובו
נייר הערך (אגרות חוב, אומדן הסיכונים והחשיפות מתייחס למודלים הכלכליים בהיבט לפוטנציאל הרווח ביחס לסוג 

  עשויים להניב רווחי ו/או הפסדי הון בהתאם למגמת התשואה. בפרמטרים כלכלייםלים חשינויים הכאשר  מניות),
    

  דד וסיכון מטבע. סיכון מ5.2.1

. בחירת מגזר ההצמדה להשקעה אינה תולדה של לקופה אין התחייבות לתשלום לפי בסיס הצמדה כלשהו
. נכסי הקופה הדרישה לעמידה מול ההתחייבויות אלא מקורה בשיקולי השאת תשואה לעמיתי הקופה

והן באפיקים  ל ההשקעהבאפיק הצמוד למדד המחירים לצרכן במטרה לשמור על הערך הריאלי ש הן מושקעים
כלכליות תומכים באפשרות לתשואה עודפת  ושאינם צמודים וזאת בתקופות בהן הצפי והערכות המאקר

באפיקים חלופיים לאפיק הצמוד למדד. בנוסף מבוצעת השקעה במניות בארץ (ללא הצמדה) ובחו"ל (שינוי 
במניות נבחנת בהתאם לניתוחים מיקרו שווין ההוגן כפוף בין היתר לשינויים בשערי החליפין). ההשקעה 

  כלכליים של חברות ובהתחשב בתנאים מאקרו כלכליים ובפוטנציאל הענפי של המגזר הרלוונטי.

היקף ההשקעה בהתאם לבסיסי ההצמדה של הנכסים נקבע אם כן על ידי ועדת ההשקעות של הקופה בהתאם 
למגמות והשינויים החלים בשוק ההון פוף להערכות ושיקולים כאמור בכפוף לשקלול פרמית הסיכון ובכ

  והכספים לרבות שיעור האינפלציה, מגמת ריבית בנק ישראל ופיחות השקל מול המט"ח.

היקף ההשקעה בנכסים צמודי המט"ח ו/או במט"ח הן ביחס לדולר והן ביחס לאירו נקבע בהתאם לשיקולים 
הון והכספים. שער הדולר בארץ עשוי להיות הנגזרים מתנאים מאקרו כלכליים והשינויים החלים בשווקי ה

מושפע הן ממגמות המסחר בחו"ל, השפעות ביטחוניות, שיעור ריבית בנק ישראל ופערי הריבית בין הארץ 
רעון בתקציב והן השלכות של מחירי הסחורות בעולם. ילחו"ל וכן השלכות מדיניות כלכליות הן ביחס לג

  ג של חברות האשראי ביחס למדינה וכן מתנועת הון בתקופות שונות.השפעה נוספת עשויה לנבוע משינוי דירו
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  (המשך) .    סיכוני שוק5.2

  (המשך) . סיכון מדד וסיכון מטבע5.2.1

  2014בדצמבר  31ליום   

  
  ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  ** בהצמדה אליו

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  פי ש"חאל  אלפי ש"ח  
          

  36,599  15,225  7,817  13,557  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
  74  )9,490(  -   9,564   מכשירים נגזרים במונחי דלתא

          

  36,673  5,735  7,817  23,121  סך הכל

  כולל תעודות סל על נכסים צמודים למדד המחירים לצרכן.    * 
מסך נכסי הקופה  4.0%- מסך נכסי הקופה נטו) כאשר כ 12.2%- מרבית החשיפה באפיק זה הינה לדולר (כ   **

  .נטו הינם בחשיפה ללירה שטרלינג

הנתונים בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזרים וכן את השינוי   )1(
  25ת"א  בחשיפה שקלית באמצעות השקעה באופציות על מדד

  
  סיכון ריבית. 5.2.2

סיכון הנובע משינוי החל בתשואה  וגם באגרות חוב בלתי סחירות עשויה לגלם סחירות אגרות חובההשקעה ב
) או לחילופין להשתנות עליית התשואות בשוקלהשתנות לרעה מחיר הנכס (עשוי  הלפדיון בשוק אשר בגינ

בכפוף  החובנכסי ויי ריבית תלוי במשך החיים הממוצע של גובה החשיפה לשינ (ירידת התשואות בשוק). לטובה
  לדירוג האשראי של הנכס.

. לצורך קופהההשקעה באגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות מהווה השקעה עיקרית מסך נכסי החוב של ה
  התמודדות עם סיכון זה ועדת ההשקעות מבצעת התאמות נדרשות מעת לעת.

  2014בדצמבר  31ליום   

רגישות לשינוי בשיעורי  ניתוח  
  )2) (1(הריבית 

  1% +  1% -  

  באחוזים  באחוזים  

      
  1.52  )1.38(  תשואת תיק ההשקעות

ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס למכשירים  )1(
נקסני של המכשיר וביחס בריבית משתנה. ביחס למכשירים בריבית קבועה, החשיפה הינה ביחס לערך הפ

למכשירים בריבית משתנה, החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי. לצורך חישוב 
  ניתוח הרגישות נלקח בחשבון שינוי בריבית מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה.

 ינוי בשיעור הריבית.ניתוח הרגישות כולל רק את הסעיפים שערכם מושפע באופן ישיר כתוצאה מש )2(
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  (המשך) .    סיכוני שוק5.2

  במכשירים הוניים (מניות בלבד) . חשיפה לענפי המשק5.2.3

  2014בדצמבר  31ליום  

 
נסחרות במדד 

 100ת"א 
נסחרות במדד 

 סך הכל  בחו"ל  לא סחיר מניות היתר
אחוז מסך 

 הכל
 (%)- ב באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח פי ש"חבאל  באלפי ש"ח 

        ענף משק
 14.35 701 -  -  -  701  בנקים
 2.44 119 -  -  -  119 ביטוח
  2.15  105 41 -   33  31  ביומד

 12.08 590 45 -  72  473  טכנולוגיה
 8.54 417 123 -  67 227 מסחר  ושירותים

 11.06 540 -  -  26 514  נדל"ן ובינוי
 36.67 1,791 38 -  116 1,637  תעשיה

 4.50 220 -  -  -  220  השקעה ואחזקות
 8.21 401  -   -  -  401 חיפושי נפט וגז

 100.00 4,884  247  -  314 4,323 סך הכל 
  

  

  אשראי ניסיכו.  5.3

  חלוקת נכסי חוב על פי מיקום גאוגרפי. 5.3.1

  2014בדצמבר  31ליום  

  סחירים 
  שאינם

  סך הכל  סחירים 
  אלפי ש"ח  לפי ש"חא  אלפי ש"ח 
 

  14,015  786  13,229 בארץ
  -   -   -  בחו"ל

  14,015  786  13,229 סך הכל נכסי חוב
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  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים. 5.3.2

 -AA מדורגים מהם 76.75%-י הקופה כאשר כמנכס 38.29%-מהווים כבהתייחס לסיכוני אשראי, סך נכסי החוב 
  ומעלה.

  :2014 בדצמבר 31ם וכסי חוב של הקופה לילהלן פירוט ההשקעה בנ

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים .א

  בדצמבר 31ליום  

 2014  

 שווי נכסים 
  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי
  8,219  אגרות חוב ממשלתיות
    ונכסי חוב אחרים בדירוג: אגרות חוב קונצרניות

AA 2,502  ומעלה 
BBB    עדA  2,413 

  BBB 50- - נמוך מ
 45 לא מדורגים

 13,229  בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים

  
   בארץ סחירים שאינם חוב נכסי

  אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים ומוסדות פיננסים בדירוג:
AA 35 ומעלה 

BBB   עדA   141  
  610  לוואות לאחריםה  

 786 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

    
  14,015  סך הכל נכסי חוב בארץ

    
  409  *מזה נכסי חוב בדירוג פנימי 

אלפי  42בשווי  נכס אחדכלשהו ו פנימי ללא דירוג חיצוני אלפי ש''ח שהינם בדירוג 367נכסים בשווי  12 כולל *
  .לדירוג הפנימי שנלקח לצורך הצגתועבר מ ,קיים דירוג חיצוני שלוש''ח 
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  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  (המשך) אשראי ניסיכו.  5.3

  שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן. 5.3.3

השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים נקבע לרוב באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. 
וון מתבססים על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אג"ח קונצרני כפי שנמדדו שערי ההי

בבורסה לני"ע בת"א. שיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוטי מחירים ושערי 
  ריבית להיוון הנכסים השונים. 

  .2014בדצמבר  31וצות הדירוג, נכון ליום להלן טבלת הריביות הממוצעות המשוקללות בגין כל אחת מקב

  בדצמבר  31ליום   נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג

  2014  

  באחוזים  

AA- 2.83 ומעלה 
 A- עד +A  2.84 

  
  

  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים:. 5.3.4

  2014בדצמבר  31ליום   

 חוב נכסישווי  
סך כל אחוז מ
  החוב נכסי

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   ושאינם סחירים סחירים חוב נכסי
     ענף משק

  13.94  1,954  בנקים
 3.87  543  ביטוח

 4.64  650  מסחר ושירותים
 12.14 1,702  נדל"ן ובינוי

 1.46 204 תעשיה
  4.45  624  השקעה ואחזקות
  0.46  65  שירותים פיננסים

  0.39  54  חיפושי נפט וגז

 58.65 8,219 ג"ח ממשלתיא
      

  100.00  14,015  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים
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  .  גורמי סיכון נוספים המשפיעים על פעילות הקופה5.4

קרו אשר באים לידי אמסיכוני מו ציהסיכוני התאגיד הינם בעיקר סיכונים ענפיים, הנובעים מסיכון של הוראות הרגול
כגון ירידות בשווקים  - בארץ קרו כלכלייםאביטוי בסיכונים להפסדים על השקעות הקופה בעקבות אירועים מ

הפיננסיים הסחירים בארץ (בהם מושקעים מרבית נכסי הקופה), עליות ריבית שיורידו את ערך הנכסים הלא סחירים 
ירידות בשווקי העולם שיקרינו על השווקים בארץ, אירועי  -חו"לב קרו כלכליים כגוןאבעקבות אירועים מ וכד' או

  (פיגועי טרור, מלחמות אסונות טבע וכד') שישפיעו באופן דומה.  יםקטסטרופה עולמי

של מערכות המחשב תקלות בבלהתבטא  עשויים . סיכונים תפעולייםיםבנוסף קיימים סיכונים תפעוליים ומשפטי
וביצוע פעולות בתחום ההשקעות, החשבות וניהול זכויות טעויות אנוש ברישום וב , אבטחת מידע וסייברהקופה

קיים לאור שינויים תכופים ברגולציה בהיבט של חישוב זכויות עמיתים או מס החל עליהן תפעולי הסיכון העמיתים. ה
  בלוח זמנים קצר. תוכנהב משמעותייםשינויים  יםמחייב אשר

נים סיכות הדין המורכבות החלות על קופת גמל וכן כתוצאה מהתממשות ההוראוסיכון משפטי הינו תולדה של 
  .יםתפעוליה

בין היתר  ולשיפור ההתמודדות עימם נוקטת באמצעים העומדים לרשותה להקטנת הסיכוניםחברה המנהלת הנהלת ה
מבקר ת מונה חברה המנהללחתימות כפולות לביצוע פעולות ועוד. , הפרדת סמכויות, ההפעלת מערכת בקר באמצעות

  .ביקורתהבכפוף להחלטות של וועדת הפועל פנים 

לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון המשפיעים על פעילות הקופה בגין סביבה כלכלית, סיכונים תפעוליים ואחרים 
  .ידבדוח תאור עיסקי התאג 3.4והתמודדות, ראה סעיף לרבות דרכי הפעולה של החברה המנהלת לאיתור 

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על קופת הגמל  ורם הסיכוןג  סוג הסיכון

  השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה    

    √    מצב המשק   סיכוני מאקרו

      √  סיכוני שוק  

      √  סיכוני אשראי  

    √    סיכוני נזילות  

          

    √    שינויים ברגולציה  סיכונים ענפיים

          

סיכונים מיוחדים 
  לקופת הגמל

    √    מים משפטייםתקדי

  √      סיכונים תפעוליים  

  

  

  שונות  .6

  ביטוח  .6.1

  לא מבטחת את עמיתיה. הקופה

  הלוואות  .6.2

  הקופה לא מעמידה הלוואות לעמיתים. 

  

  

  2015במרס,  22: תאריך
  
  

      
  עופר אליהו

  דירקטוריון ה יו"ר
  

  בצלאל צוקר  
   מנכ"ל

  
  

  



 

  
  

  הצהרה
  

  , מצהיר כי:בצלאל צוקראני, 
  

 "הדוח"). - (להלן 2014 ") לשנת"הקופה - (להלןמקפת דמי מחלה רתי את הדוח השנתי של סק .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .2

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

  חס לתקופה המכוסה בדוח. בהתיי

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  .3

וכן את השינויים בזכויות  הקופההבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של 

 למועדים ולתקופות המכוסים בדוח. קופההעמיתים והתנועה ב

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  ברה המנהלתחאני ואחרים ב .4

   -וכן ;הקופהולבקרה הפנימית על דיווח כספי של  ילגבי הגילו

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  )א(

חברה ו על ידי אחרים ב, מובא לידיעתנקופההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;  המנהלת,

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 הכספיים 

 ם ולהוראות הממונה על שוק ההון;ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלי

והצגנו את מסקנותינו הקופה הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  )ג(

לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על 

  - הערכתנו; וכן

על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי  החברה המנהלתגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של  )ד(

החברה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

   - ; וכןקופהעל דיווח כספי הנוגע להמנהלת 

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון חברה המנהלת אני ואחרים ב .5

דירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על ולוועדת הביקורת של ה

 : קופהדיווח כספי הנוגע ל

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  )א(

לרשום, לעבד,  החברה המנהלתהפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של 

   - ; וכןקופהח על מידע כספי הנוגע ללסכם ולדוו

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים  )ב(

 קופה.על דיווח כספי הנוגע ל החברה המנהלתשיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 
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  הצהרה                                                                          
  

  כי: , מצהיראפי סנדרובאני, 
  

 "הדוח"). - (להלן 2014 ") לשנת"הקופה - (להלןמקפת דמי מחלה סקרתי את הדוח השנתי של  .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .2

ים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטע

  בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  .3

וכן את השינויים בזכויות  הקופההבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של 

 למועדים ולתקופות המכוסים בדוח. קופההעמיתים והתנועה ב

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  חברה המנהלתאחרים באני ו .4

   -וכן ;הקופהשל  יולבקרה הפנימית על דיווח כספ ילגבי הגילו

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  )א(

חברה לידיעתנו על ידי אחרים ב , מובאקופההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;  המנהלת,

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 הכספיים 

 ת מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;ערוכים בהתאם לכללי חשבונאו

והצגנו את מסקנותינו הקופה הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  )ג(

לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על 

  - הערכתנו; וכן

על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי  ה המנהלתהחברגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של  )ד(

החברה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

   - ; וכןקופהעל דיווח כספי הנוגע להמנהלת 

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון חברה המנהלת אני ואחרים ב .5

ורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על ולוועדת הביק

 : קופהדיווח כספי הנוגע ל

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  )א(

לרשום, לעבד,  החברה המנהלתהפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של 

   - ; וכןקופהכם ולדווח על מידע כספי הנוגע ללס

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים  )ב(

 קופה.על דיווח כספי הנוגע ל החברה המנהלתשיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

  חר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם א
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  הפנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה 

  

"הקופה") אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה  - ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של מקפת דמי מחלה (להלן
ח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של הקופה תוכננה כדי לספק מידה סבירה של דיוופנימית נאותה על 

ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה המנהלת לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים 
הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון הוראות כללי חשבונאות מקובלים בישראל ולבהתאם 

לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן  שלהן,
  אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות 
הרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח בהתאם ל

ביצוע, ) monitor(הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים 
  ת ביצוע נהלי בקרה פנימית.לרבו

ביות הבקרה הפנימית של הקופה על דיווח הנהלת החברה המנהלת בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטי

 Committee-"ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של 2014 בדצמבר 31כספי ליום 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission )COSO."(  ,בהתבסס על הערכה זו

, הבקרה הפנימית של הקופה על דיווח כספי הינה 2014 בדצמבר 31) כי ליום believesההנהלה מאמינה (
  אפקטיבית.
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, ההון שוק על הממונה להוראות בהתאם מקפת דמי מחלה של עמיתיםלים החשבון המבקר ידוח רוא

  כספי חדיוו על פנימית בקרה בדבר סכוןביטוח וח
  
  

 ,2014 בדצמבר 31ליום  )"הקופה" - להלן( דמי מחלהמקפת   ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של

 Committee of-על ידי ה הבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission )להלן - "COSO"(. הדירקטוריון וההנהלה של 
אחראים לקיום  המנהלת") החברה" -(להלן בע"מ מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל של המנהלת החברה

 ,האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי ם אתולהערכתשל הקופה בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי 
אחריותנו היא לחוות דעה על  .נימית על דיווח כספי המצורףבדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פהנכללת 

  בהתבסס על ביקורתנו. קופהבקרה פנימית על דיווח כספי של ה
  

בארה"ב  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה -. עלדי לשכת רואי חשבון בישראל, כפי שאומצו על יבדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי

מה, מכל הבחינות אם קוילהשיג מידה סבירה של ביטחון  במטרהנדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 
. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על של הקופה בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספיהמהותיות, 

תכנון והתפעול של אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן חולשה מהותית,  תימיקשן דיווח כספי, הערכת הסיכו
ים כנחוצשחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  שהוערך. סיכוןהבקרה פנימית בהתבסס על 

  בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
  

לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של  מיועדתהליך ה נההי ל קופת גמלשבקרה פנימית על דיווח כספי 
כללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לשל  ההכנהדיווח כספי ו

וח על הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיק
קופת בקרה פנימית על דיווח כספי של מכוחו.  והתקנות שהותקנו 2005-שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה

 במדויקמשקפות אשר, בפירוט סביר, ) מתייחסים לניהול רשומות 1מדיניות ונהלים אשר: (אותם כוללת את  גמל
) מספקים מידה סבירה של 2( );צאתם מרשותההוהקופה (לרבות נכסי וההעברות של באופן נאות את העסקאות ו

כללי חשבונאות מקובלים, בהתאם דוחות כספיים בהתאם לת ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ
להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק 

והוצאת  קבלת כספיםוש והתקנות שהותקנו מכוחו, 2005-ות גמל) התשס"ההפיקוח על שירותים פיננסיים (קופ
) מספקים מידה 3(- ; והמנהלת  של החברההדירקטוריון וההנהלה נעשים רק בהתאם להרשאות  הקופהכספים של 

 העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי מורשיםטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או יסבירה של ב
  על הדוחות הכספיים. תמהותי ההשפעהיות להם ל היכולשל נכסי הקופה, ש

 
הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת  ותע או לגללמנולא עשויה שבשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי 

לבלתי  כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס מסקנות 
  ם תשתנה לרעה.נהליה ואמדיניות הימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של מתא

  
הקופה  בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של , מכל הבחינות המהותיות,קיימההמנהלת חברה הלדעתנו, 

על ידי  הבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ ,2014 בדצמבר 31ליום 

COSO.  
  

- ו 2014 בדצמבר 31הקופה לימים של דוחות הכספיים את ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
 במרס 22 מיום ,והדוח שלנו 2014בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום ו 2013
  .בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים , כלל חוות דעת2015
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  של  עמיתיםהמבקרים לרואי החשבון וח ד

  מקפת דמי מחלה
  
  
-ו 2014בדצמבר  31) לימים "הקופה" -(להלן דמי מחלהמקפת  מצורפים שלהדוחות על המצב הכספי היקרנו את ב

לכל אחת משלוש השנים  ההכנסות וההוצאות ואת הדוחות על השינויים בזכויות העמיתים ותאת דוח, 2013

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 2014בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

 ..  אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנוהקופה

  
  

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

ה על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטר .1973-פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל  ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.

וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות  הקופההאומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 

 .הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

  
 

 הקופהמכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של  ,לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות

לכל אחת משלוש שלה  עמיתיםת הואת תוצאות פעולותיה והשינויים בזכויו 2013-ו 2014בדצמבר  31ם מילי

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות  2014בדצמבר  31השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על 

  והתקנות שהותקנו מכוחו.  2005-שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

  
 

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על  PCAOB-ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה

, בהתבסס 2014בדצמבר  31ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה ליום 

 22והדוח שלנו מיום  COSOבקרה פנימית שפורסמה על ידי  על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של

  כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה. 2015במרס, 
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  מקפת דמי מחלה
  דוח על המצב הכספי

  

  

  בדצמבר 31ליום       

      2014  2013  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור    

  
            רכוש שוטף

  2,946  4,917      מזומנים ושווי מזומנים 
  29  17  3    חייבים ויתרות חובה

      4,934  2,975  
          השקעות פיננסיות

  16,793  13,229  4    נכסי חוב סחירים
  614  786  5    נכסי חוב שאינם סחירים

  4,086  4,884  6    מניות
  10,720  12,986  7    השקעות אחרות

  32,213  31,885      סך כל ההשקעות הפיננסיות
          

  35,188  36,819      סך כל הנכסים

          
          

  91  220  8    זכאים ויתרות זכות
          

  35,097  36,599      זכויות העמיתים
          

  35,188  36,819      זכויות העמיתים ו התחייבויות הסך כל 

  

  

  

  
  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 
  
  2015 ,סבמר 22הדוחות הכספיים: ך אישור תארי
  

  
  
  
  
  

          
  עופר אליהו

  דירקטוריון ה יו"ר
  בצלאל צוקר  

  מנכ"ל 
  אפי סנדרוב  

  משנה למנכ"ל
  כספים מנהל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  מקפת דמי מחלה
  דוח הכנסות והוצאות 

    
                                                                                        

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

  2012  2013  2014  באור  

  אלפי ש''ח  אלפי ש''ח  אלפי ש''ח    

  
            (הפסדים)הכנסות 

            
  )47(  )117(  536    ממזומנים ושווי מזומנים

          
          מהשקעות:

  1,376  793  442    מנכסי חוב סחירים
  86  51  44    מנכסי חוב שאינם סחירים

        462  740  237    ממניות
  1,126  *    1,550  454    מהשקעות אחרות

  3,050  3,134  1,177    מהשקעות סך כל ההכנסות
          
          

  3,003  3,017  1,713    סך כל ההכנסות 
          

          הוצאות
          

  130  141  150  9  דמי ניהול 
  75  *     100  47  10  הוצאות ישירות

         41  19  43  13  מסים
  246  260  240    סך כל ההוצאות

          
  2,757  2,757  1,473    על הוצאות לתקופההכנסות עודף 

  .ה'2ראה באור  - מחדשסווג * 
  

  

  

  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  מקפת דמי מחלה
  דוח על השינויים בזכויות העמיתים  

  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

  
  29,606  32,402  35,097    של השנהבינואר  1זכויות העמיתים ליום 

          
          

  46  28  69    תקבולים מדמי גמולים

          
  )7(  )90(  )40(    תשלומים לעמיתים

          
  -   -   -     העברות צבירה, נטו

          
        

  על הוצאות לתקופה הכנסות עודף 
  מועבר מדוח הכנסות והוצאות

  
1,473  2,757  2,757  

        
  32,402  35,097  36,599    של השנהבדצמבר  31זכויות העמיתים ליום 

  

  

  
  

  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 



                                            
  

  מקפת דמי מחלה                                         
 2014 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 

  
  דיווח ומדיניות חשבונאית כללי -  1 באור

  

  כללי

 28ביום  הוקמההקופה  . עמיתי הקופה הם מעבידים.מרכזית לתשלום דמי מחלההינה קופה קופת הגמל 
   .2005 בדצמבר

  
  החברה המנהלת

  "מגדל").  - גדל חברה לביטוח בע"מ (להלןהחברה המנהלת הינה בבעלות ובשליטה מלאה של מ
הוראות אגף שוק ההון. קיימת הפרדה מלאה נתוני החברה המנהלת מוצגים בדוחות כספיים נפרדים בהתאם ל

  קופה ונכסיה.ההמנהלת ונכסיה לבין בין החברה 
 

  הגדרות

   בדוחות כספיים אלה:

  .מקפת דמי מחלה - הקופה .1

  קופות גמל בע"מ. מגדל מקפת קרנות פנסיה ו - החברה המנהלת .2

  .2005- התשס"ה ,חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) - חוק קופות הגמל .3

  .1964-תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד -תקנות ה .4

  הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. -  הממונה .5

  אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר. -  אגף שוק ההון .6

ל) (כללי השקעה החלים על בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמכמשמעותם  -  צדדים קשורים .7
  .2012-גופים מוסדיים) התשע"ב

  .2010- כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע -  בעלי עניין .8

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -  מדד .9

  

  

  מדיניות חשבונאית - 2באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית

  ספייםבסיס הצגת הדוחות הכ .א

  בסיס הדיווח .1
    

הדוחות הכספיים נערכו על בסיס מצטבר. על אף האמור, דמי גמולים ותשלומים מדווחים על בסיס 
  .2015-9-4הוראת הממונה בחוזר גופים מוסדיים וזאת בהתאם למזומן 

  
דמי ניהול להגדלת צבירת  נחותה .נצברונרשמים בתום החודש בגינו הם  קרןדמי הניהול מנכסי ה

   נוצרה הזכאות להחזר. בו במועד נרשמים קרןב טחיםהמבו
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .2
  

 ודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראותמקובלים לכללי חשבונאות בהתאם הדוחות הכספיים ערוכים 
, בהתאם להוראות 2005-בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה הממונה

  .2015-9-4ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר גופים מוסדיים  תקנות מס הכנסהבהתאם ל ,הדין
  

  מדיניות חשבונאית עקבית .3
  

  המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות.
  
  
  
  
  
  
  

  

  



                                            
  

  מקפת דמי מחלה                                         
 2014 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 

  

  (המשך) מדיניות חשבונאית - 2באור 

  שך)המדיניות החשבונאית (המעיקרי 

  אומדנים והנחות .ב

להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על  ופהקההנהלת בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת 
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. 

נאיים נזקפים בתקופה בה האומדנים וההנחות בבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים החשבו
אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת של ההנהלה, השפעתם  נעשה השינוי באומדן.

  הסופית של עסקאות או עניינים כאמור עשויה להיות שונה מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם.
  

תאריך הדיווח ואומדנים שחושבו לן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות ללה
ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות  ואשר שינוי מהותי באומדנים ופהקעל ידי ה

  בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:
  

  קביעת שווי הוגן של נכסי חוב בלתי סחירים .1
  

בשווי הוגן דרך דוח הכנסות נמדדים השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות הלוואות ופיקדונות, 
   .והוצאות. השווי ההוגן מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי מזומנים

מודלים שונים ושיטות באמצעות  מוערךהשווי ההוגן  -ונגזרים פיננסיים לא סחירים סחירותמניות לא  .2
נתוני המודל  דורשת מההנהלה להניח הנחות מסוימות לגבישונות הערכה שיטות . הערכה מקובלות

  . וכדומה תנודתיות ,תזרימי מזומנים חזויים, שיעורי היוון, סיכון אשראי כגון
  

  מזומנים ושווי מזומנים .ג

 שהופקדו קצר לזמן קדונותיפ, היתר בין, הכוללות גבוהה שנזילותן השקעות נחשבות מזומנים כשווי
 אינם ואשר ושה חודשיםשל על עלתה לא בהם ההשקעה בעת מימושם למועד עד והתקופה בבנקים

  .בשעבוד מוגבלים
  

  השקעות פיננסיות .ד

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים שווי הוגן. בנמדדות  - השקעות סחירות .1
  . הדיווחפיננסיים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך 

  

באמצעות שימוש בשיטות הערכה , השווי ההוגן נקבע שווי הוגן.ב יםנמדד -יםלא סחיר נגזריםמניות ו .2
שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות לשווי  מקובלות.

  הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות.

 נכסי חוב שאינם סחירים .3
  

נקבע של נכסים אלו ים בשווי הוגן. השווי ההוגן נמדדאגרות חוב בלתי סחירות הלוואות ופיקדונות, 
מתבססים בעיקרם על  מנים הצפויים בגינם. שערי ההיווןבאמצעות היוון אומדן תזרימי המזו

ירות התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לני
ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז,  בתל אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ערך

שפורסם על ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים 
  .מוסדיים

החליטה ועדת  2014בקשר לכך, יצוין כי בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר בחודש ספטמבר 
מרווח הוגן") כזוכה במכרז. כמו כן צוין במכתב כי על המכרזים להכריז על חברת מרווח הוגן בע"מ ("

  לוחות הזמנים להטמעת מודל מרווח הוגן המעודכן תצא הודעה נפרדת.
ה על השווי ההוגן של נכסי בשלב זה, אין ביכולת החברה להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגי

  סחירים והאם תהיה השפעה כאמור. חוב לא
  

  פיננסיותירידת ערך השקעות  .4
  

 ופההנהלת הק השקעות פיננסיותכאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין 
ההשבה שלהם. - מכירה בהפסד מירידת ערך בגובה הפער בין ערכם בספרים של הנכסים לסכום בר

ההשבה של -עת סכום ברהפסד שהוכר כאמור יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקבי
  הנכסים מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון מירידת ערך.
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  (המשך) מדיניות חשבונאית - 2באור 

  המדיניות החשבונאית (המשך)עיקרי 

 מחדש סיווג .ה

ווג הוצאות דמי ההצלחה בגין קרנות השקעה כך שלא יוצגו כחלק מעמלות ניהול ישינתה את ס קופהה
. מספרי ההשוואה 2014במרס  5שוק ההון במכתבו מיום  עלהבהרה שהוציא הממונה  ההשקעות וזאת עקב

סווגו מחדש בהתאם לאמור לעיל, לשם עקביות באופן שהקטין את ההכנסות מהשקעות והקטין את 
ווג אין השפעה על עודף ההכנסות על הוצאות לתקופה ועל תשואת יההוצאות בגין עמלת ניהול השקעות. לס

  .קופהה
  

  וההצמדה החליפין רישע .ו

נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי  .1
  .דיווחבנק ישראל והיו תקפים ליום ה

  
נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או  .2

  התחייבות צמודים.
  
 שיעוריהמחירים לצרכן, על שערי החליפין היציגים של הדולר של ארה"ב ועל  מדדל פרטים ע להלן .3

  :בהםשחלו  השינויים
  

  שיעור השינוי בשנת  בדצמבר 31ליום   

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

  אחוזים  /ש"חנקודות  
        

המדד הידוע בחודש 
  1.44 1.91 )0.10(   100.29 102.20 102.10  דצמבר (בנקודות) *)

        
שער החליפין של הדולר 

  )2.30( )7.02( 12.04  3.733 3.471 3.889  של ארה"ב (בש"ח)
  

  100= 2012 המדד לפי בסיס ממוצע   *) 
  

  

  ויתרות חובה  חייבים - 3באור 

  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 29 14    ריבית ודיבידנד לקבל
 -  3  בגין סליקה עתידית סכומים לקבל

      

 29 17    חייבים ויתרות חובהסך הכל 

  
  
  

   נכסי חוב סחירים - 4באור 

  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 10,928 8,219  אגרות חוב ממשלתיות
    

    :אגרות חוב קונצרניות
 5,865 5,010  ניתנות להמרה שאינן

       

 16,793 13,229  הכל נכסי חוב סחיריםסך 
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  נכסי חוב שאינם סחירים - 5באור 

  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

         :אגרות חוב קונצרניות 
  136 176    בלתי ניתנות להמרה

 478 610  הלוואות לאחרים
      

 614 786    נכסי חוב שאינם סחיריםסך הכל 

  

  

  מניות  - 6באור 

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
  

  השקעות אחרות - 7באור 

  :ההרכב  א.

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

     השקעות אחרות סחירות
  9,143  10,802    תעודות סל 

  1,281  1,934    קרנות נאמנות

  26  34   מכשירים נגזרים  *

  4  1    אופציות

 -  1   אחרות

   12,772 10,454 
      

      שאינן סחירות השקעות אחרות
  80  87    קרנות השקעה

  186  126    מכשירים נגזרים  *

 -  1   אחרות

   214 266 
      

 10,720 12,986    השקעות אחרותהכל  סך

  .15ראה באור  - בנוגע לביטחונות בגין יצירת וקניית אופציות ונגזרים * 
   

  
  מכשירים נגזרים: .ב

 היו בתוקףשלהלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות 
  לתאריך הדוח הכספי:

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  78  1,632    מניות

  )5,898(  )9,548(    מטבע זר

  
  
  

  

        מניות
 4,086 4,884    מניות סחירות
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  זכאים ויתרות זכות - 8באור 

  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  12  13    מנהלת הלחברה לשלם דמי ניהול 
  -   5    סכומים לשלם בגין סליקה עתידית

  1  3    פציות *או התחייבויות בגין יצירת
  -   14    חוזים עתידיים *התחייבויות בגין יצירת 
  78 185   עסקאות פורוורד * התחייבויות בגין יצירת 

  91 220   סך הכל זכאים ויתרות זכות

  .7 באורראה  -, עסקאות פורוורד וחוזים עתידייםלפרטים בדבר החשיפה באמצעות אופציות*   

  
  

  דמי ניהול - 9באור 

  :בהרכ  א.

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    2014  2013 2012 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    
  

 130  141  150 סך הכל הוצאות דמי ניהול

  
  שיעור דמי ניהול מעמיתים:  .ב

  מהצבירה, נטו, לשנה בהתאם לתקנונה. 2%רשאית לגבות דמי ניהול בשיעור מקסימלי של  ופההק

האפקטיבי של דמי הניהול שגבתה הקופה ביחס ליתרה החודשית הממוצעת של  להלן השיעור השנתי
  הנכסים:

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  

  2014  2013 2012 
  %  % % 
  

      דמי ניהול מסך הנכסים

שיעור דמי הניהול שהחברה המנהלת 
 רשאית לגבות לפי הוראות הדין 

   
2.00  

  
2.00 

  
2.00 

     

  ניהול הממוצע שיעור דמי 
 שגבתה החברה המנהלת בפועל 

 
0.42  0.42 0.42 

  .לחברה המנהלתדמי הניהול נגבים מדי חודש ומשולמים 

  
  

  הוצאות ישירות - 10באור 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום    

   2014  2013  2012  2014  2013 2012 
 * סך נכסים לתום שנה קודמתשיעור מתוך  אלפי ש''ח   

  

  0.08%  0.06%  0.04%  22  19  13 קניה ומכירה של ניירות ערך עמלות
  0.02%  0.04%  0.03%  7  13  11  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

             עמלות ניהול חיצוני:
  -   -   0.00%  -   -   1  בגין השקעה בקרנות השקעה

  0.12%  0.13%  0.11%  36  41  39 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל
  0.03%  0.08%  )0.05%(  10  27  )17( עמלות אחרות

  0.25%  0.31%  0.13%  75  100  47 סך הכל עמלות ניהול השקעות 

  .2015-9-4הוצגו מחדש לפי הוראות חוזר  2012- ו 2013*נתוני השנים 
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  ופהתשואות הק - 11באור 

  תשואה ממוצעת  תשואה שנתית נומינלית ברוטו   

  ת ברוטונומינלי  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

 שנים 5-ל  2010  2011  2012  2013  2014   
   %  %  %  %  % % 
  

 4.64  8.96 9.76 )4.27( 10.70 5.81 
  

  
  

  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - 12באור 

  בעלי עניין וצדדים קשורים בקרן   .א

נשלטת החל מחודש דצמבר  החברה המנהלתהקופה הינה בניהול מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.  .1
"מגדל"). המהווה צד קשור לחברה המנהלת. מגדל הינה -מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן בבאור זה  ע"י 2004

 "מגדל אחזקות"). -חברה בת בשליטה מלאה של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן בביאור זה 

הושלמה רכישת  2012'נרלי. בחודש אוקטובר מגדל אחזקות נמנתה על קבוצת ג 2012עד חודש אוקטובר  .2
השליטה במגדל אחזקות מקבוצת ג'נרלי על ידי אליהו חברה לבטוח בע"מ. בעלי השליטה בחברה המנהלת החל 

הינם ה"ה שלמה אליהו וחיה אליהו המחזיקים במניות מגדל אחזקות, במישרין  2012באוקטובר  29מיום 
 ובעקיפין, באמצעות אליהו ביטוח.

מהון המניות המונפק והנפרע של בנק  27%-ן למועד הדוח מחזיק מר שלמה אליהו, במישרין ובעקיפין, בכנכו .3
עם בנק איגוד ו/או עם חברות בשליטתו מסווגות קופה אגוד ולכן, החל ממועד רכישת השליטה, עסקאות של ה
 כעסקאות אשר לבעל השליטה בחברה עניין אישי בהן. 

 הוות צד קשור לקופה. בכלל זה סוכנות הביטוח מבטח סימון.  כל החברות בקבוצת מגדל מ .4

, במגדל אחזקות. בנוסף, במועד רכישת השליטה 2013בינואר  7בנק לאומי היה בעל עניין בחברה עד ליום  .5
, במישרין ובעקיפין, למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק במגדל אחזקותהחזיק מר שלמה אליהו, בעל השליטה 

ובהתאם ממועד רכישת השליטה עסקאות עם בנק  5%יות של בנק לאומי בשיעור העולה על לאומי, בהון המנ
 2013לאומי ו/או חברות בשליטתו סווגו כעסקאות שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי. במהלך שנת 

קותיו , החז2013באוקטובר  10מכר מר שלמה אליהו מניות בנק לאומי שהוחזקו על ידו וכתוצאה מכך, ביום 
של מר שלמה אליהו בבנק לאומי, במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בשליטתו, למעט אחזקות קבוצת מגדל 

מהון המניות של בנק לאומי. ממועד זה ואילך ונכון למועד הדוח, בנק לאומי,  5% - בבנק לאומי, ירדו מתחת ל 
בעל השליטה עניין אישי. למיטב ידיעת יש להמנהלת והקופה אינו מסווג עוד כגוף אשר להתקשרויות החברה 

, נכון למועד הדוח אין למר שלמה אליהו החזקות בבנק לאומי, במישרין או בעקיפין באמצעות המנהלת החברה
  חברות בשליטתו (למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי).

שליטה על ידי מר על פי הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים באישור שניתן על ידו בקשר עם רכישת ה
המנהלת , החברה במגדל אחזקות, החל ממועד השלמת העסקה לרכישת השליטה במגדל אחזקותשלמה אליהו 

מהון  5%לא תתקשר (במישרין ובעקיפין), בהסכם עם חברות סוחרות אשר בעל השליטה מחזיק בהן לפחות 
המניות, במישרין או בעקיפין
1

תמורה בגינו תשולם מנכסי העמיתים, , לביצוע עסקאות בנכסי עמיתים, אשר ה
אלא בדרך של הליך תחרותי המעניק לכל חברה סוחרת הזדמנות שווה להשתתף בו ובתנאים שנקבעו על ידי 

  הממונה על ההגבלים העסקיים. 

במועד רכישת השליטה הוראה זו היתה רלבנטית לבנק לאומי ובנק איגוד. נכון למועד דוח זה, וכמפורט לעיל 
 ק לאומי, ההוראה האמורה רלוונטית רק להתקשרות עם בנק אגוד.ביחס לבנ

בהתאם לאמור, עסקאות בין הקופה לבין בנק איגוד מוצגות כעסקאות בהן יש לבעל השליטה בחברה המנהלת  .6
ואילו עסקאות בין הקופה לבין בנק לאומי מוצגות כעסקאות בהן יש  2012עניין אישי החל מחודש אוקטובר 

 .  2013חברה המנהלת ו/או לבעל עניין בחברה המנהלת עניין אישי עד וכולל חודש ספטמבר לבעל השליטה ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 , דהיינו, מגדל שוקי הוןמגדל אחזקותלמעט חברה סוחרת שבמועד השלמת העסקה מלוא מניותיה הוחזקו, במישרין או בעקיפין, על ידי  1
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)  - 12באור 

 בעלי עניין וצדדים קשורים בקרן (המשך)   .א
  

7. Assicurazioni Generali S.p.A חזקות עד ליום רכישת השליטה. השליטה במגדל א תבעל ("ג'נרלי") הייתה
במסגרת השלמת העסקה להעברת השליטה במגדל אחזקות קיבלה מגדל אחזקות התחייבות של ג'נרלי כלפיה, 
מכוח ההסכם להעברת השליטה, במסגרתה התחייבה ג'נרלי לאפשר למגדל ביטוח להמשיך ולחדש אצלה חוזי 

ה של חמש שנים, וזאת עד לגבול החשיפה הקיימת ביטוחי משנה, לפי שיקול דעתה של מגדל ביטוח, לתקופ
לאור העברת השליטה, התקשרויותיה של מגדל ביטוח, עם ג'נרלי אינן מהוות עוד . באותו מועד לג'נרלי

עסקאות עם בעל שליטה ולכן אינן טעונות אישור בהתאם להוראות הדין החלות ביחס לעסקה של חברה 
כח עמדת רשות ניירות ערך בהקשרים אחרים, אשר ראתה עסקאות ציבורית עם בעל השליטה בה. ואולם, נו

, בהתבסס על חוו"ד וחלטעם בעל שליטה לשעבר כעסקאות אשר לבעל השליטה החדש יש בהן עניין אישי, ה
משפטית, כי על אף שג'נרלי אינה עוד בעלת השליטה בחברה ולמרות שלכאורה אין סיבה לראות במר שלמה 

י בהתקשרויות עם ג'נרלי, הרי שלמען הזהירות בלבד, יש לאשר את ההסכמים עם ג'נרלי אליהו כבעל עניין איש
(שנתיים קלנדריות  2014בפרוצדורה הקבועה בחוק לאישור עסקאות עם בעל שליטה, וזאת עד לתום שנת 

ים לפיכך מטעמי זהירות כולל הדיווח גם מידע אודות השקעות הקופות שבניהולה בתאגיד מרכישת השליטה).
 מקבוצת ג'נרלי, ככל שהיו.

  

  שירותים פיננסיים .8

  חברה קשורה.  -ממגדל שוקי הון רוכשת במהלך העסקים הרגיל שירותי ברוקראז'  הקופה -מגדל שוקי הון 

התקשרות עם בנק לאומי במסגרת פעילות הגזברות וההשקעות קיימת  – פעילות בנקאית שוטפת -בנק לאומי 
התקשרות לניהול חשבון בנק, להפקדת פיקדונות, ( עסקים הרגיל ובתנאי שוקהשוטפות של החברה במהלך ה

נקבעו ). (OTC) ולפעילות בנגזרים לא סחיריםברוקראז, לקבלת שירותי משמורת ניירות ערך (קסטודיאן) 
תנאים שונים על מנת להבטיח תנאי שוק שאינם חורגים מתנאים מקובלים לגבי עסקאות דומות עם בנקים 

סך הסכומים ששולמו לשתי החברות האמורות כלולים בסעיף עמלות ניהול השקעות (בהתאם  אחרים.
  למועדים בהם נחשבו כצדדים קשורים / בעלי עינין).

  

  :יןיתרות עם צדדים קשורים ובעלי עני      ב.

  *היתרה הגבוהה ביותר במהלך השנה *  בדצמבר 31ליום  

 2014  2013 2014  2013 

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

  743  -   -   -   מזומנים ושווי מזומנים
 מניות *

)1(
  -   -   -   -  

  107  146  102  140  אגרות חוב *
  )23(  )13(  )12(  )13(  דמי ניהול לשלם

  השקעות בניירות ערך סחירים נעשו לפי מחירי שוק ששררו בעת ביצוע העסקאות.   * 
  הגבוהה בסוף כל חודש. על בסיס היתרה   **
  .ש"חקיימות יתרות הנמוכות מאלף  )1(
  

  * עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ג

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014  2013 2012 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
  

  )9דמי ניהול (ראה באור   )150(  )141(  )130(
 ניהול השקעות עמלות  )3(  )3(  )4(

  

  נסות מהשקעה בניירות ערך של צדדים קשורים שנעשתה במהלך העסקים השוטף.* לא כולל הכ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                            
  

  מקפת דמי מחלה                                         
 2014 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 

  
  מסים - 13באור 

  ככלל הקופה פטורה ממס בישראל על הכנסותיה מהשקעות למעט חריגים שנקבעו בחקיקה כגון: .א

ור מס של (החייב בשיע 2004בדצמבר  31.  חלק רווח ההון מניירות ערך זרים המתייחס לתקופה שעד 1
35%.(  

.  הכנסות ריבית שהתקבלו מאגרות חוב בשל התקופה שהאגרת הייתה בבעלותו של אחר, בהתאם 2
  (ח) לפקודת מס הכנסה.3לסעיף 

האמור לעיל אינו מתייחס לניכוי מס במקור על ידי מדינת חוץ, המבוצע על פי כללי המס הקיימים  .ב
 באותה מדינה.

  להלן פירוט חבות המס של הקופה: .ג

 בדצמבר 31סתיימה ביום לשנה שה   

   2014  2013 2012 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

         

   41  19  43   מסים מניירות ערך זרים

         

  

  
  

 והתקשרויות התחייבויות תלויות - 14באור 

  התחייבויות השקעה .א

. יתרת ת אשראיבהסכמים לביצוע השקעות נוספות, מרביתן התחייבויות להעמדהתקשרה הקופה 
אלפי  30- כ - 2013בדצמבר  31( אלפי ש''ח 278-הינם כ 2014בדצמבר  31הסכומים שנותרו להשקעה ליום 

  .ש"ח)

  תביעות משפטיות  .ב

כנגד החברה המנהלת, קרנות הפנסיה וקופות הגמל שבניהולה, ראה בנוגע לתביעות משפטיות העומדות 
  ת הכספיים של החברה המנהלת.בדוחו 22באור 

וזאת, בין היתר, בהתקיים ספק בפרשנות  ,חשופה לטענות/תביעות משפטיות שטרם נטענו/הוגשו ופההק
במספר דרכים, ובין היתר:  ופההקהסכם ו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם. חשיפה זו מובאת לידיעת 

 עמיתיםת ממונה על פניות הציבור, באמצעות תלונולובמיוחד  קופהגורמים בל עמיתיםבאמצעות פניות 
ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח, ובאמצעות תביעות (שאינן ייצוגיות) המוגשות לבית המשפט. 

אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים כי הטענות עשויות  החברה המנהלתנושאים אלו מובאים לידיעת 
החברה מכת להיות בעלות השלכות רחבות. בהערכת הסיכון הנובע מטענות/תביעות שטרם הוגשו מסת

על הערכות פנימיות של הגורמים המטפלים וההנהלה, המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת  המנהלת
תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה, אם וככל שתוגש. ההערכה מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס 

ר הטענה להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות לגופן. מטבע הדברים, לאור השלב הראשוני בו מצוי ברו
  .המשפטית, עשויה התוצאה בפועל להיות שונה מההערכה שנעשתה בשלב שטרם הוגשה התביעה

  
  

  
  שעבודים -15 באור

  
של אופציות ו/ או   יצירתן  בקשר עם , בשעבוד צף על כל נכסי הקופה,הועמדו ביטחונות להבטחת חובות לבנק

(כללים לאישור ולניהול קופות גמל)  הכנסהידיים כהגדרתם בתקנות מס של חוזים עת קנייתן ו/או יצירתם
 .1964- התשכ"ד
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 מאפיינים כלליים של הקופה  .1

 תיאור כללי  .א

  .שם הקופה: מקפת תקציבית

  ."החברה") -שם החברה המנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (להלן

  .קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציביתסוג הקופה: 

  512237744-00000000001304-1304-000קוד הקופה: 

  ים.בידסוג העמיתים: מע

  מר שלמה אליהו. - הצד השולט הסופי בחברה .המנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ המניות בחברה בעלי

  מספר המניות אחוז בזכויות ההצבעה
100%  2,034  

 

 2008פברואר ב 18 -מועד הקמת הקופה  .ב

  .2015בדצמבר  31עד ליום הוא ים שנתן הממונה כמפורט לעיל אישורהתוקף 

 הנובעים ממיזוגים, מכירות או רכישות: שינויים מהותיים בשנת הדיווח   .א

 אין

  שיעורי ההפרשות המרביים שרשאית הקופה לקבל ומטרתן:   .ג

  משכר העובד.  2%

נקבע כי יהיו חייבים להפריש כספים  2007מדובר בגופים שלעובדיהם הסדר פנסיה תקציבית ואשר על פי חוק ההסדרים לשנת 
  .2008בינואר  1- בגין עובדיהם וכל זאת החל מלקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית 

  שינוי במסמכי היסוד של הקופה   .ד

  לא היו שינויים במסמכי היסוד של הקופה.ועד מועד פירסומו בשנת הדוח 

  
  

  ניתוח זכויות העמיתים  .2

  יחס הנזילות  .2.1 
  

 הינו 2014 בדצמבר 31ליום  ,מתוך כלל נכסי הקופה ,שיעור הסכומים שהעמיתים בקופה רשאים למשוך ממנה
30.62%.   

  
  * שינוי במספר העמיתים     .2.2

  

  מספר העמיתים
  לתחילת
  השנה

הצטרפו 
  השנה

  פרשו
  השנה

  לסוף
  השנה

 

  2,485  56  16  2,525  עמיתים
          

  מתוכם חשבונות ביתרה
  ש"ח ללא תנועה 500של עד 

  216      289  בשנה האחרונה

ות בקופה נרשמות באופן פרטני לכל אחד מהעמיתים בנפרד (בדומה אולם הזכוי* עמיתי הקופה הינם מעסיקים, 
   .לקופה שאינה קופה מרכזית)
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  דמי ניהול  .3

  שיעור דמי הניהול. 3.1 

  2014בדצמבר  31ליום   

  
  שיעור דמי הניהול

חשבונות מספר 
  * עמיתים

  
  , נטוסך הנכסים

  אלפי ש"ח    
  

0.0%-0.5% 2,484  28,170  
0.5%-1.0%  -   -  
1.0%-1.5%  -   -  
1.5%-2.0%  1   - *  

  2,485  28,170  

  .ש"חאלפי  1- * פחות מ

  ש"ח. אלפי  32סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים בקופה, בנוסף לדמי הניהול הינו 
 "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 8אור לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ב

  מידע אודות חמשת המעסיקים הגדולים בקופה *  .3.2

  

  לשנה שהסתיימה
  בדצמבר 31ליום   בדצמבר  31ביום  

  2014  2014  
  

יקים המעס עבור חמשת נכסים, ממוצע בפועל,שיעור דמי ניהול מ
    0.40 הגדולים בקופה (באחוזים)

     

סך היקף נכסים מנוהל עבור חמשת המעסיקים הגדולים בקופה 
  19,980   (באלפי ש"ח)

      

שת המעסיקים הגדולים מתוך שיעור הנכסים המנוהל עבור חמ
  70.93    (באחוזים) בקופה סך הנכסים נטו

      

  1,181    מספר עמיתים כולל של חמשת המעסיקים הגדולים בקופה
      

שיעור חשבונות עמיתים כולל של חמשת המעסיקים הגדולים 
  47.53    מתוך סך חשבונות העמיתים בקופה (באחוזים)

  לפי היקף הנכסים המנוהלים בסוף השנה.* חמשת המעסיקים הגדולים נמדדו 
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   ניתוח מדיניות ההשקעה  .4

  א. מדיניות ההשקעה:

   .הדין החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה, ובכפוף להוראות

יפור הפיזור הפנימי של הוגדלה החשיפה המנייתית בקופה, תוך הגדלת המשקל היחסי של מניות חו"ל לצורך ש 2014בשנת 
דדי הייחוס לרכיב המנייתי סיכוני ההשקעה. ברכיב שוקי חו"ל, ניתן משקל יתר לשוקי המניות היפנים והאירופאים. מ

אך מח"מ התיק  הוקטנה. החשיפה לאג"ח הממשלתיות MSCI A/C Worldומדד  100בישראל ובשוקי חו"ל היו מדד ת"א 
   .הממשלתי הוארך במהלך התקופה

  ינויים העיקריים בהרכב נכסי הקופה הינם:הש .ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - של כ גידול ,2013וף שנת אלפי ש"ח בס 24,351- כלעומת  אלפי ש"ח, 28,170- כ נוהי 2014בסוף  מסלול, נטוהיקף נכסי ה
15.68%.   

תת נבע הן מהקיטון ( 14.99%- בכ קטן ,לעומת שנה קודמת , מסך הנכסים נטו,שיעור האחזקה באגרות חוב ממשלתיות
  אלפי ש"ח בסוף השנה. 14,220- האפיק כולו עומד על כ. )מקיטון באחזקה במק"מהאפיק צמוד המדד והן 

והוא עומד  ,33.81%- בכגדל  , מסך הנכסים נטו, לעומת שנה קודמת,ת הסחירותההשקעות האחרושיעור ההשקעה באפיק 
- כבהתאמה  והן מהוות ובחו"ל ץעיקר ההחזקה באפיק זה הינה בתעודות סל באראלפי ש"ח.  10,141- בסוף השנה על כ

  .2014מסך נכסי הקופה נטו בסוף 11.01%- ו 23.30%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור השינוי  שיעור ההחזקה בסעיף ההשקעה, מסך נכסי הקופה נטו

  ביחס לשנה  בדצמבר 31ליום   

  קודמת  2013  2014  

  באחוזים  באחוזים  באחוזים  

)7.48( 13.26 12.26  מזומנים  

)2.72( 23.95 23.30 תעודות סל בישראל  

 272.82 2.95 11.01 תעודות סל בחו"ל

 -  -  1.69  קרנות נאמנות סחירות בחו"ל

)14.99( 59.38 50.48 אג"ח ממשלתי סחיר  

 169.64 0.45 1.21 אג"ח קונצרני סחיר

  202.55 0.01 0.05 אחר

 100.00  100.00    
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   (המשך)ניתוח מדיניות ההשקעה   .4

  ג. השוואת תשואת הקופה למדדי ייחוס:

  
  אפיק השקעה

האפיק  שיעור
 קופהמנכסי ה

  
  מדד ייחוס

 תשואת מדד
 הייחוס

 תשואה
 משוקללת

  %   % % 
 

  MSCIW -50% 11.10 מניות (סחיר ולא סחיר)

  100תל אביב  50%-
10.57 

)1(
 1.17 

         

"ח (כולל אגאג"ח ממשלתי 
 ממשלות זרות)

 6.58  אג"ח ממשלתי כללי - 100% 55.10
)2(

 3.63 

          

סחיר ולא סחיר אג"ח קונצרני 
   (כולל בחו"ל וכולל הלוואות)

 3.76  אגח קונצרני כללי  - 80%  22.10
)3(

 

  

0.83  
  מדד - 20%

Barcap  Global Aggregate Total  
         

 0.48    11.70  נכסים אחרים
)4(

  

 6.11   100.00 סה"כ

     

לול בפועל, תשואת המס
 נומינלית ברוטו

   

4.09 

     

 )2.02(    הפרש

)1( 10.57%  =50.00% x  50.00%+  6.73%שעלה בשיעור  100מדד ת"א x  מדדMSCIW  בחישוב דולרי בתוספת השפעת
  .14.42%, שעלה בשיעור הדולר השינוי בשע"ח של השקל מול

)2( 6.58%  =100.00% x  6.58%מדד אג"ח ממשלתי כללי שעלה בשיעור.  

)3( 3.76%  =80.00% x  20.00%+  1.52%מדד אג"ח קונצרני כללי שעלה בשיעור x  מדדBarcap  Global Aggregate Total 
   12.73%בשיעור  עלהש

)4( 0.48%  =11.70% x  4.09%תשואת הקופה בשיעור. 

ים האחרים מסך התשואה המשוקללת המוצגת בשורת נכסים אחרים בטבלה שלעיל, מחושבת כמכפלת שיעור הנכס    * 
  נכסי המסלול בתשואה של המסלול, ולפיכך אין היא מהווה אומדן לתשואה בפועל של הנכסים האחרים.

מול מט"ח, שמטרתן התאמת החשיפה   Forwardיצויין כי מרכיב משמעותי בקבוצת הנכסים האחרים הוא עיסקאות 

  .המסלול למט"ח במסלול בהתאם למדיניות ההשקעה של
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  .3.4עסקי תאגיד בסעיף ראה בדוח תאור  - , תאור תהליכי עבודה, אופן ניהול הסיכונים והבקרותהסיכוניםניהול מדיניות  

  נזילותסיכון . 5.1

 שעשויה לגרום לקשיי נזילות, לפיכך הקופה שומרת סיכונים הנובעים מאפשרות של משיכות/העברות בהיקפים גדולים 
  אותה.נכסים נזילים ברמה נ

  בוחנת מעת לעת את שיעור החשבונות הנזילים כדי לוודא ששיעור הנכסים הסחירים עונה על נקודה זו.  ופההנהלת הק
ה היקף ההשקע .עמיתים ת זכויותמשיכמתבטאים בעיקר בהחזקת נכסים נזילים לצורך  ופההקשל נזילות ה צרכי

       .מסלוליםילות והן כתוצאה משינוי בתמהיל הנכסים של הבנכסים הנזילים משתנה מעת לעת כאמור הן על פי צרכי הנז
הוא נמוך יחסית וביכולתה  ופהכמפורט לעיל הינם סחירים. לפיכך סיכון הנזילות של הקופה יודגש כי מרבית נכסי הק

  לממש נכסים באופן קל ומהיר.

  ניתוח נזילות הקופה: .5.1.1

    2014בדצמבר  31ליום 
  נזילות 

  (בשנים)
 נכסים, נטו

  ש"ח)אלפי (ב
  

6.  

    28,156  נכסים נזילים וסחירים

   14 אחרים

 28,170   

  

  
  :היחס בין סך הנכסים הסחירים והנזילים לבין סך זכויות העמיתים הנזילות    5.1.2  

  

  סך נכסים
  נזילים וסחירים  

  סך זכויות
  יחס  עמיתים נזילות  

  2014בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום 

    לפי ש"חא  לפי ש"חא
      

28,156  8,625  3.26  
  

 

  .  יחס נזילות5.1.3

  .עיל. ל2.1ראה סעיף 

  
  סיכוני שוק  . 5.2

שיעור ריבית,  -סיכוני שוק קשורים בשחיקה הפוטנציאלית בערכם הכלכלי של נכסי הקופה בשל שינויים במחירי השוק
על המגמות והשינויים הצפויים בשיעורי  של הקופה דנה ועדת ההשקעות רך, שער חליפין ואינפלציה.מחירי ניירות ע

  התשואה והריבית ובוחנת שינויים באפיקי ההשקעה עפ"י המגמות. 
נייר הערך (אגרות חוב, אומדן הסיכונים והחשיפות מתייחס למודלים הכלכליים בהיבט לפוטנציאל הרווח ביחס לסוג 

  עשויים להניב רווחי ו/או הפסדי הון בהתאם למגמת התשואה. בפרמטרים כלכלייםלים חשינויים הכאשר  מניות),
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  (המשך) סיכוני שוק  . 5.2

  . סיכון מדד וסיכון מטבע5.2.1

לדה של הדרישה . בחירת מגזר ההצמדה להשקעה אינה תולקופה אין התחייבות לתשלום לפי בסיס הצמדה כלשהו
באפיק  הן . נכסי הקופה מושקעיםלעמידה מול ההתחייבויות אלא מקורה בשיקולי השאת תשואה לעמיתי הקופה

והן באפיקים שאינם צמודים וזאת  הצמוד למדד המחירים לצרכן במטרה לשמור על הערך הריאלי של ההשקעה
תשואה עודפת באפיקים חלופיים לאפיק כלכליות תומכים באפשרות ל ובתקופות בהן הצפי והערכות המאקר

הצמוד למדד. בנוסף מבוצעת השקעה במניות בארץ (ללא הצמדה) ובחו"ל (שינוי שווין ההוגן כפוף בין היתר 
לשינויים בשערי החליפין). ההשקעה במניות נבחנת בהתאם לניתוחים מיקרו כלכליים של חברות ובהתחשב 

  י של המגזר הרלוונטי.בתנאים מאקרו כלכליים ובפוטנציאל הענפ

היקף ההשקעה בהתאם לבסיסי ההצמדה של הנכסים נקבע אם כן על ידי ועדת ההשקעות של הקופה בהתאם 
למגמות והשינויים החלים בשוק ההון והכספים להערכות ושיקולים כאמור בכפוף לשקלול פרמית הסיכון ובכפוף 

  השקל מול המט"ח. לרבות שיעור האינפלציה, מגמת ריבית בנק ישראל ופיחות

היקף ההשקעה בנכסים צמודי המט"ח ו/או במט"ח הן ביחס לדולר והן ביחס לאירו נקבע בהתאם לשיקולים 
הנגזרים מתנאים מאקרו כלכליים והשינויים החלים בשווקי ההון והכספים. שער הדולר בארץ עשוי להיות מושפע 

ית בנק ישראל ופערי הריבית בין הארץ לחו"ל וכן הן ממגמות המסחר בחו"ל, השפעות ביטחוניות, שיעור ריב
רעון בתקציב והן השלכות של מחירי הסחורות בעולם. השפעה נוספת יהשלכות מדיניות כלכליות הן ביחס לג

    עשויה לנבוע משינוי דירוג של חברות האשראי ביחס למדינה וכן מתנועת הון בתקופות שונות.
  

  2014בדצמבר  31ליום   

  
  ** ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
  * המחירים לצרכן

במטבע חוץ או 
  סה"כ  *** בהצמדה אליו

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

  28,170  4,065  8,706  15,399  סך נכסי המסלול, נטו
          

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)1(
  2,031   -  )2,031(   -  

          

  28,170  2,034  8,706  17,430  סך הכל
  

  כולל תעודות סל על נכסים צמודים למדד המחירים לצרכן.      * 
  .בארץ על מדדי מניות חו"לכולל תעודות סל      **
מסך נכסי הקופה נטו  2.5%- מסך נכסי הקופה נטו) כאשר כ 6.3%- מרבית החשיפה באפיק זה הינה לדולר (כ  ** *

  .ליורוהינם בחשיפה 
  .בשורה זאת כוללים את השינוי בחשיפה המט"חית באמצעות מכשירים נגזריםהנתונים  )1(

  
  סיכון ריבית. 5.2.2

סיכון הנובע משינוי החל בתשואה  וגם באגרות חוב בלתי סחירות עשויה לגלם סחירות אגרות חובההשקעה ב
 לופין להשתנות לטובה) או לחיעליית התשואות בשוקלהשתנות לרעה מחיר הנכס (עשוי  הלפדיון בשוק אשר בגינ

בכפוף לדירוג  החובנכסי גובה החשיפה לשינויי ריבית תלוי במשך החיים הממוצע של  (ירידת התשואות בשוק).
  האשראי של הנכס.

. לצורך קופהההשקעה באגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות מהווה השקעה עיקרית מסך נכסי החוב של ה
  מבצעת התאמות נדרשות מעת לעת. התמודדות עם סיכון זה ועדת ההשקעות

  2014בדצמבר  31ליום   

ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי   
  )2) (1(הריבית 

  1% +  1% -  

  באחוזים  באחוזים  
      

  2.71  )2.44(  תשואת תיק ההשקעות
  

ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס למכשירים בריבית  )1(
משתנה. ביחס למכשירים בריבית קבועה, החשיפה הינה ביחס לערך הפנקסני של המכשיר וביחס למכשירים 
בריבית משתנה, החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי. לצורך חישוב ניתוח הרגישות 

  נלקח בחשבון שינוי בריבית מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה.

 הרגישות כולל רק את הסעיפים שערכם מושפע באופן ישיר כתוצאה משינוי בשיעור הריבית.ניתוח  )2(
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  אשראי ניסיכו.  5.3

  חלוקת נכסי חוב על פי מיקום גאוגרפי. 5.3.1

  2014בדצמבר  31ליום  

  סחירים 
  שאינם

  סך הכל  סחירים 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

  14,560  -   14,560 בארץ
  -   -   -   בחו"ל

  14,560  -   14,560 סך הכל נכסי חוב
  

  

  פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים. 5.3.2

 AAמדורגים  מהם 98.87%- , כאשר כהקופה מנכסי 51.69%- מהווים כאשראי, סך נכסי החוב בהתייחס לסיכוני 
  ומעלה.

  :2014בדצמבר   31להלן פירוט ההשקעה בנכסי חוב של הקופה ליום 

  בארץ פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים 

  בדצמבר 31ליום  

 2014  

 שווי נכסים 
  באלפי ש"ח 

  בארץ סחירים חוב נכסי

  14,220  אגרות חוב ממשלתיות
    

    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:
AA 175  ומעלה  

BBB    עדA 165 

 14,560  בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים

  

  14,560  סך הכל נכסי חוב בארץ

            
  

  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים:. 5.3.3

  2014בדצמבר  31ליום   

 חוב נכסישווי  
  אחוז מסך

  החוב כל נכסי 

  באחוזים  באלפי ש"ח 

   ושאינם סחירים בארץ סחירים חוב נכסי

      ענף משק
 1.20 174 בנקים

  0.03  4  ביטוח
  1.11  162  נדל"ן ובינוי

  97.66  14,220  אג"ח ממשלתי

 100.00 14,560  סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ

   

  100.00  14,560  סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים

  

  
  
  
  
  



 

  
  מקפת תקציבית                                                         

   סקירת הנהלה

 

  ניהול סיכונים (המשך)  .5

  גורמי סיכון נוספים המשפיעים על פעילות הקופה.  5.4

קרו אשר באים לידי אמסיכוני מו ציהסיכוני התאגיד הינם בעיקר סיכונים ענפיים, הנובעים מסיכון של הוראות הרגול
כגון ירידות בשווקים הפיננסיים  -בארץ קרו כלכלייםאביטוי בסיכונים להפסדים על השקעות הקופה בעקבות אירועים מ

 הסחירים בארץ (בהם מושקעים מרבית נכסי הקופה), עליות ריבית שיורידו את ערך הנכסים הלא סחירים וכד' או
ירידות בשווקי העולם שיקרינו על השווקים בארץ, אירועי קטסטרופה  - בחו"ל קרו כלכליים כגוןאבעקבות אירועים מ

  חמות אסונות טבע וכד') שישפיעו באופן דומה. (פיגועי טרור, מל יםעולמי

, הקופהשל מערכות המחשב תקלות בבלהתבטא  עשויים . סיכונים תפעולייםיםבנוסף קיימים סיכונים תפעוליים ומשפטי
סיכון ניהול זכויות העמיתים. הות, החשבות ווביצוע פעולות בתחום ההשקעובטעויות אנוש ברישום  אבטחת מידע וסייבר

 יםמחייב חישוב זכויות עמיתים או מס החל עליהן אשר בט שלקיים לאור שינויים תכופים ברגולציה בהיי תפעולה
  בלוח זמנים קצר. תוכנהב משמעותייםשינויים 

נים סיכוהוראות הדין המורכבות החלות על קופת גמל וכן כתוצאה מהתממשות הסיכון משפטי הינו תולדה של 
  .יםתפעוליה

בין היתר  ולשיפור ההתמודדות עימם נוקטת באמצעים העומדים לרשותה להקטנת הסיכוניםת חברה המנהלהנהלת ה
מבקר חברה המנהלת מונה לחתימות כפולות לביצוע פעולות ועוד. , הפרדת סמכויות, ההפעלת מערכת בקר באמצעות

  .ביקורתהבכפוף להחלטות של וועדת הפועל פנים 

יעים על פעילות הקופה בגין סביבה כלכלית, סיכונים תפעוליים ואחרים לרבות לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון המשפ
  .בדוח תאור עיסקי התאגיד 3.4והתמודדות, ראה סעיף דרכי הפעולה של החברה המנהלת לאיתור 

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על קופת הגמל  גורם הסיכון  סוג הסיכון

  השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה    

    √    מצב המשק   סיכוני מאקרו

      √  סיכוני שוק  

      √  סיכוני אשראי  

    √    סיכוני נזילות  

          

    √    שינויים ברגולציה  סיכונים ענפיים

          

סיכונים מיוחדים 
  לקופת הגמל

    √    תקדימים משפטיים

  √      סיכונים תפעוליים  

  

  

  שונות  .6

  ביטוח  .6.1

  לא מבטחת את עמיתיה. הקופה

  הלוואות  .6.2

  הקופה לא מעמידה הלוואות לעמיתים. 

  

  

  2015במרס,  22תאריך: 
  
  

      
  עופר אליהו

  יו"ר הדירקטוריון 
  

  בצלאל צוקר  
   מנכ"ל

  



 

  

  הצהרה
  

  

  , מצהיר כי:בצלאל צוקראני, 
  

 "הדוח"). -(להלן  2014 ") לשנת"הקופה - (להלןמקפת תקציבית נתי של סקרתי את הדוח הש .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ  .2

  סה בדוח. כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכו

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  .3

למועדים  קופהוכן את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה ב ופההקאת המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של 

 ולתקופות המכוסים בדוח.

ולבקרה  הירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילויהמצ חברה המנהלתאני ואחרים ב .4

   - וכן ;הקופההפנימית על דיווח כספי של 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע  )א(

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;  חברה המנהלת,ב , מובא לידיעתנו על ידי אחריםקופהמהותי המתייחס ל

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה  )ב(

סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות 

 ונה על שוק ההון;מקובלים ולהוראות הממ

והצגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות הקופה הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  )ג(

  -של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן  על דיווח כספי החברה המנהלתגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של  )ד(

על דיווח כספי הנוגע החברה המנהלת מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

   - ; וכןקופהל

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של חברה המנהלת אני ואחרים ב .5

 : קופהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע להדירקטוריון, בה

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי,  )א(

; קופההנוגע ל לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי החברה המנהלתאשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של 

   - וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד  )ב(

 קופה.על דיווח כספי הנוגע ל החברה המנהלתמשמעותי בבקרה הפנימית של 

  

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

  
  2015במרס  22: יךתאר

  
      

  בצלאל צוקר    
  מנכ"ל    

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  הצהרה
  

  , מצהיר כי:אפי סנדרובאני, 
  

 "הדוח"). -(להלן  2014 ") לשנת"הקופה - (להלןמקפת תקציבית סקרתי את הדוח השנתי של  .1

מהותית הנחוץ  בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה .2

  כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  .3

למועדים  קופהוכן את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה ב ופההקאת המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של 

 ולתקופות המכוסים בדוח.

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה  חברה המנהלתאני ואחרים ב .4

   - וכן ;הקופההפנימית על דיווח כספי של 

ם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעת )א(

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;  חברה המנהלת,, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקופהמהותי המתייחס ל

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה  )ב(

של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות סבירה 

 מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;

והצגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות הקופה הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  )ג(

  -קופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכןשל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום הת

על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן  החברה המנהלתגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של  )ד(

על דיווח כספי הנוגע החברה המנהלת מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

   - ; וכןקופהל

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של חברה המנהלת ב אני ואחרים .5

 : קופההדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע ל

נימית על דיווח כספי, את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפ )א(

; קופהלרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע ל החברה המנהלתאשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של 

   - וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד  )ב(

 קופה.על דיווח כספי הנוגע ל תהחברה המנהלמשמעותי בבקרה הפנימית של 

  

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

  
  2015במרס  22 : תאריך

    
      

  אפי סנדרוב    
  משנה למנכ"ל    
  כספים מנהל    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

  

") אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על "הקופה -מקפת תקציבית (להלןדירקטוריון, של ההנהלה, בפיקוח ה
החברה תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של  הקופהדיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של 

הוראות כללי חשבונאות מקובלים בישראל ולם לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתא המנהלת
הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם 

  נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

  

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם להרשאות 
ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי 

  ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית. )monitorלהבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים (

  

 31על דיווח כספי ליום  הקופהבפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה המנהלת הנהלת 

 Committee of Sponsoring Organizations-, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של "ה2014 בדצמבר

of the Treadway Commission  )COSO() בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה ."believes 2014 בדצמבר 31) כי ליום ,
  על דיווח כספי הינה אפקטיבית. הקופההבקרה הפנימית של 
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 סכוןביטוח וח, ההון שוק על הממונה להוראות בהתאם מקפת תקציבית של עמיתיםלם יהחשבון המבקר ידוח רוא
  כספי דיווח על פנימית בקרה בדבר

  
                                                            

  
בהתבסס על  ,2014 בדצמבר 31ליום  )"הקופה" - להלן( מקפת תקציבית  ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של

 Committee of Sponsoring Organizations of-על ידי ה הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ

the Treadway Commission )להלן- "COSO"(. מגדל מקפת קרנות פנסיה  של המנהלת החברה הדירקטוריון וההנהלה של
ם ולהערכתשל הקופה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי  המנהלת") החברה" - (להלן בע"מ וקופות גמל

בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי הנכללת  ,האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי את
  ורתנו.בהתבסס על ביק קופהאחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של ה .המצורף

  

בארה"ב בדבר ביקורת  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את - . על, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלשל בקרה פנימית על דיווח כספי

בקרה פנימית אפקטיבית על מה, מכל הבחינות המהותיות, אם קוישל ביטחון להשיג מידה סבירה  במטרההביקורת ולבצעה 
חולשה  תימיקש. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון של הקופה דיווח כספי

ביקורתנו כללה  וערך.שה סיכוןהתכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן מהותית, 
  ים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.כנחוצשחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים גם 

  
לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי  מיועדתהליך ה נההי של קופת גמלבקרה פנימית על דיווח כספי 

כללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על יים למטרות חיצוניות בהתאם לדוחות כספשל  ההכנהו
- ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה

) 1מדיניות ונהלים אשר: (אותם כוללת את  ת גמלקופבקרה פנימית על דיווח כספי של מכוחו.  והתקנות שהותקנו 2005
הקופה נכסי וההעברות של באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות אשר, בפירוט סביר, מתייחסים לניהול רשומות 

דוחות כספיים ת ) מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ2( );הוצאתם מרשותה(לרבות 
כללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בהתאם ל

קבלת וש והתקנות שהותקנו מכוחו, 2005- במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה
) מספקים 3(- ; ולתהמנה של החברהדירקטוריון וההנהלה הנעשים רק בהתאם להרשאות  הקופהוהוצאת כספים של  כספים

של  העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי מורשיםטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או ימידה סבירה של ב
  על הדוחות הכספיים. תמהותי ההשפעהיות להם ל היכולנכסי הקופה, ש

 
לגבי הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות  ותע או לגללמנולא עשויה שיווח כספי בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על ד

לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות  כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי העתיד על בסיס 
  ם תשתנה לרעה.נהליה ואמדיניות האו שמידת הקיום של 

  
 31ליום הקופה  בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של מכל הבחינות המהותיות, ,קיימההמנהלת חברה הלדעתנו, 

  .COSOעל ידי  הבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ ,2014 בדצמבר
  

לכל ו 2013- ו 2014 בדצמבר 31הקופה לימים של דוחות הכספיים את ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
בלתי  , כלל חוות דעת2015 במרס 22 מיום ,והדוח שלנו 2014בדצמבר  31אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

  .מסויגת על אותם דוחות כספיים
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  של  עמיתיםהמבקרים לרואי החשבון וח ד

  מקפת תקציבית
  
  
את , 2013- ו 2014בדצמבר  31) לימים קופה""ה - (להלןמקפת תקציבית  מצורפים שלהדוחות על המצב הכספי היקרנו את ב

לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה  ההכנסות וההוצאות ואת הדוחות על השינויים בזכויות העמיתים ותדוח

.  אחריותנו היא לחוות דעה על הקופה. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 2014בדצמבר  31ביום 

 .כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו דוחות

 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של  .1973- רואה חשבון), התשל"ג

דוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע ביטחון שאין ב

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי  שבדוחות הכספיים.

יים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספ הקופההדירקטוריון וההנהלה של 

 .בסיס נאות לחוות דעתנו

  

 31ם מילי הקופהמכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של  ,לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות

אחרונה שבהן לכל אחת משלוש השנים שהשלה  עמיתיםואת תוצאות פעולותיה והשינויים בזכויות ה 2013-ו 2014בדצמבר 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה  2014בדצמבר  31הסתיימה ביום 

 2005- על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

  והתקנות שהותקנו מכוחו. 

 

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת  PCAOB- , בהתאם לתקני הביקרנו גם

, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו 2014בדצמבר  31רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה ליום 

כלל חוות דעת בלתי מסויגת  2015במרס,  22ח שלנו מיום והדו COSOבמסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

  על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה.

  

  
                                   

  
  

  סומך חייקין            קוסט פורר גבאי את קסירר                           
  רואי חשבון              רואי חשבון                           

  
  מבקרים משותפים                                                                                                    

  
                

  2015במרס,  22
 

  

  +972-3-6232525   .טל

  972-3-5622555+  פקס

ey.com

 קוסט פורר גבאי את קסירר
, 3עמינדב ' רח

 6706703אביב -תל

  סומך חייקין
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  61006תל אביב 
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  תקציבית מקפת                                                                                                                                                                    
  דוח על המצב הכספי

  
  בדצמבר 31ליום       

      2014  2013  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור    

  
            רכוש שוטף

  3,228  3,455      מזומנים ושווי מזומנים 
  7  -   3    חייבים ויתרות חובה

      3,455  3,235  
          השקעות פיננסיות

  14,568  14,560  4    נכסי חוב סחירים
  6,564  10,164  5    השקעות אחרות

  21,132  24,724      סך כל ההשקעות הפיננסיות
          

  24,367  28,179      סך כל הנכסים

          
          

  16  9  6    זכאים ויתרות זכות
          

  24,351  28,170      זכויות העמיתים
          

  24,367  28,179      תים זכויות העמיו התחייבויות הסך כל 

  
  
  
  
  
  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 
  

 

 

  
  2015במרס,  22אישור הדוחות הכספיים: תאריך 
  
  
  
  
  

          
  עופר אליהו

  דירקטוריון ה יו"ר
  

  בצלאל צוקר  
   מנכ"ל

  

  אפי סנדרוב  
  משנה למנכ"ל

  כספים מנהל
  

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                



  

  מקפת תקציבית
  דוח הכנסות והוצאות

  

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    2014  2013  2012  

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

  
            הכנסות

            
  46  28  79    ים ושווי מזומניםממזומנ

          
          מהשקעות:

  804  450  543    מנכסי חוב סחירים
  1  -   -     ממניות

  369  476  455    מהשקעות אחרות
  1,174  926  998    סך כל ההכנסות מהשקעות

          
  4  -   -     הכנסות אחרות, נטו

          
  1,224  954  1,077    סך כל ההכנסות 

          
          הוצאות

          
  74  89  107  7  מי ניהול ד

  13  12  32  8  הוצאות ישירות
  -   1  10  11  מסים

  87  102  149    סך כל ההוצאות
          

  1,137  852  928    על הוצאות לתקופההכנסות עודף 

  

  

  

  

  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  מקפת תקציבית
  בזכויות העמיתים  דוח על השינויים 

  

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

  
  16,271  20,453  24,351    של השנהבינואר  1זכויות העמיתים ליום 

          
          

  3,512  3,960  3,753    תקבולים מדמי גמולים

          
  )467(  )418(  )862(    תשלומים לעמיתים

          
          לקופההעברות צבירה 

  -   7  -     העברות מקופות גמל
          

          הקופההעברות צבירה מ
  -   )503(  -     העברות לקרנות פנסיה חדשות

          
  -   )496(  -     העברות צבירה נטו

          
  על הוצאות לתקופה הכנסות עודף 

  מועבר מדוח הכנסות והוצאות
  

928  852  1,137  

        
  20,453  24,351  28,170    של השנהבדצמבר  31ם ליום זכויות העמיתי

  
  
  
  

  .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהבאורים 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  



  מקפת תקציבית                                                         
   2014 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 

                                                    

   כללי -  1 באור

  כללי

באוגוסט  6ביום  ופה החלה את פעילותה. עמיתי הקופה הם מעבידים. הקמרכזית לתשלום קצבהקופת הגמל הינה קופה 
2008.   

  החברה המנהלת

  "מגדל").  - של מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן החברה המנהלת הינה בבעלות ובשליטה מלאה
נתוני החברה המנהלת מוצגים בדוחות כספיים נפרדים בהתאם להוראות אגף שוק ההון. קיימת הפרדה מלאה בין החברה 

  קופה ונכסיה.ההמנהלת ונכסיה לבין 
 

  הגדרות

   בדוחות כספיים אלה:

  .מקפת תקציבית - הקופה .1

  קופות גמל בע"מ. מגדל מקפת קרנות פנסיה ו - החברה המנהלת .2

  .2005- התשס"ה ,חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) - חוק קופות הגמל .3

  .1964-תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד -תקנות ה .4

  הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. -  הממונה .5

  אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר. -  אגף שוק ההון .6

בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים כמשמעותם  -  צדדים קשורים .7
  .2012-מוסדיים) התשע"ב

  .2010- דרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עכהג -  בעלי עניין .8

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -  מדד .9

  

  

  מדיניות חשבונאית - 2באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

  בסיס הדיווח .1
    

וזאת דמי גמולים ותשלומים מדווחים על בסיס מזומן  הדוחות הכספיים נערכו על בסיס מצטבר. על אף האמור,
  .2015-9-4הוראת הממונה בחוזר גופים מוסדיים בהתאם ל

  
 המבוטחיםדמי ניהול להגדלת צבירת  נחותה .נצברונרשמים בתום החודש בגינו הם  ופהקדמי הניהול מנכסי ה

   נוצרה הזכאות להחזר. בו במועד נרשמיםופה קב
  

  דוחות הכספייםמתכונת העריכה של ה .2

 הממונה ודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראותמקובלים לכללי חשבונאות בהתאם הדוחות הכספיים ערוכים 
בהתאם  ,, בהתאם להוראות הדין2005- בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

  .2015-9-4דיים ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר גופים מוס תקנות מס הכנסהל
  

  מדיניות חשבונאית עקבית  .3

  המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות.
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  (המשך) מדיניות חשבונאית - 2באור 

  המדיניות החשבונאית (המשך)עיקרי 

  אומדנים והנחות .ב

להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על יישום ופה קההנהלת בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת 
המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות 

אף  בבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
ות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת של ההנהלה, השפעתם הסופית של עסקאות או עניינים כאמור שאומדנים או הערכ

  עשויה להיות שונה מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם.
  

  

  מזומנים ושווי מזומנים .ג

 והתקופה בבנקים שהופקדו קצר לזמן קדונותיפ, היתר בין, הכוללות גבוהה שנזילותן השקעות נחשבות מזומנים כשווי
  .בשעבוד מוגבלים אינם ואשר שלושה חודשים על עלתה לא בהם ההשקעה בעת מימושם למועד עד

  

  השקעות פיננסיות .ד

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים שווי הוגן. בנמדדות  - השקעות סחירות
  . הדיווחנקבע על ידי מחירי השוק בתאריך 

  

שיטות אלו  מקובלות.מצעות שימוש בשיטות הערכה בא, השווי ההוגן נקבע שווי הוגן.ב יםנמדד - יםלא סחיר נגזרים .1
כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות לשווי הנוכחי של מכשיר אחר דומה 

 במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות.

  ירידת ערך השקעות פיננסיות .2
  

הנהלת הקופה מכירה בהפסד  השקעות פיננסיותדת ערך בגין כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירי
ההשבה שלהם. הפסד שהוכר כאמור יבוטל רק - מירידת ערך בגובה הפער בין ערכם בספרים של הנכסים לסכום בר

ההשבה של הנכסים מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון -אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר
  מירידת ערך.

  וההצמדה ליפיןהח שערי .ה

נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו  .1
  .דיווחתקפים ליום ה

  
  נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות צמודים. .2
  
שחלו  השינויים שיעוריהמחירים לצרכן, על שערי החליפין היציגים של הדולר של ארה"ב ועל  מדדפרטים על  להלן .3

  :בהם
  

  שיעור השינוי בשנת  בדצמבר 31ליום   

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

  אחוזים  /ש"חנקודות  

        

המדד הידוע בחודש 
  1.44 1.91 )0.10(   100.29 102.20 102.10  דצמבר (בנקודות) *)

        
שער החליפין של הדולר 

  )2.30( )7.02( 12.04  3.733 3.471 3.889  של ארה"ב (בש"ח)
  

  100= 2012 המדד לפי בסיס ממוצע   *) 
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  ויתרות חובה  חייבים - 3באור 

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
       

  7  -    חייבים ויתרות חובה אחרות

 7 -    סך הכל חייבים ויתרות חובה

     
     

  

  

   נכסי חוב סחירים - 4באור 

  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 14,459 14,220  אגרות חוב ממשלתיות
    

    :אגרות חוב קונצרניות
 109 340   שאינן ניתנות להמרה

    

 14,568 14,560    נכסי חוב סחיריםסך הכל 

  
  
  
  

  השקעות אחרות - 5באור 

  :ההרכב  א.

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

     השקעות אחרות סחירות
 6,551 9,664    תעודות סל

  -   477    קרנות נאמנות

    10,141  6,551  
      

      שאינן סחירות השקעות אחרות
 13 23   מכשירים נגזרים

      

 6,564 10,164    השקעות אחרותסך הכל 

  .13ראה באור  -וקניית נגזרים* בנוגע לביטחונות בגין יצירת 
  

  מכשירים נגזרים: .ב
לתאריך הדוח         היו בתוקףשלהלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות 

  הכספי:

  בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  )702(  )2,008(    מטבע זר
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  זכאים ויתרות זכות - 6באור 

  בדצמבר 31ליום    

   2014  2013  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

  8  9    מנהלת הלחברה לשלם דמי ניהול 
  8 -    *עסקאות פורוורד התחייבויות בגין יצירת 

  16 9   סך הכל זכאים ויתרות זכות

  .5 באורראה  - עסקאות פורוורד לפרטים בדבר החשיפה באמצעות*   

  

  

  דמי ניהול - 7באור 

  :הרכב  א.

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    2014  2013 2012 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    
  

 74 89 107  סך הכל הוצאות דמי ניהול

  
  שיעור דמי ניהול מעמיתים:  .ב

  מהצבירה, נטו, לשנה בהתאם לתקנונה. 2%ות דמי ניהול בשיעור מקסימלי של רשאית לגב ופההק

  להלן השיעור השנתי האפקטיבי של דמי הניהול שגבתה הקופה ביחס ליתרה החודשית הממוצעת של הנכסים:

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  

  2014  2013 2012 
  %  % % 
  

      דמי ניהול מסך הנכסים

ניהול שהחברה המנהלת שיעור דמי ה
 רשאית לגבות לפי הוראות הדין 

   
2.00  

  
2.00 

  
2.00 

     

  שיעור דמי ניהול הממוצע
 שגבתה החברה המנהלת בפועל 

 
0.40  0.40 0.40 

  .לחברה המנהלתדמי הניהול נגבים מדי חודש ומשולמים 
  
  

  הוצאות ישירות - 8באור 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום      

    2014  2013  2012  2014  2013  2012 
 * סך נכסים לתום שנה קודמתשיעור מתוך   אלפי ש''ח    

  

  0.01%  0.02%  0.03%  2  3  6  עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך
  0.01%  0.01%  0.01%  2  3  3   עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

               עמלות ניהול חיצוני:

  -   0.01%  0.04%  -   2  10   בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל
  0.06%  0.02%  0.05% 9  4  13  עמלות אחרות

  0.08%  0.06%  0.13%  13  12  32  סך הכל עמלות ניהול השקעות 

  .2015-9-4מחדש לפי הוראות חוזר  והוצג 2012- ו 2013נתוני השנים *

  

  

  ופהתשואות הק - 9באור 

  תשואה ממוצעת  תשואה שנתית נומינלית ברוטו   

  נומינלית ברוטו  בדצמבר 31תיימה ביום לשנה שהס   

 שנים 5-ל  2010  2011  2012  2013  2014   
   %  %  %  %  % % 
               
   4.09  4.32  6.83  1.85  9.00  5.19  
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - 10באור 

  בעלי עניין וצדדים קשורים בקרן   .א

החברה המנהלת נשלטת החל מחודש פנסיה וקופות גמל בע"מ. הקופה הינה בניהול מגדל מקפת קרנות  .1
"מגדל"). המהווה צד קשור לחברה המנהלת. -מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן בבאור זה  ע"י 2004דצמבר 

"מגדל - מגדל הינה חברה בת בשליטה מלאה של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן בביאור זה 
 אחזקות"). 

הושלמה רכישת  2012מגדל אחזקות נמנתה על קבוצת ג'נרלי. בחודש אוקטובר  2012ר עד חודש אוקטוב .2
השליטה במגדל אחזקות מקבוצת ג'נרלי על ידי אליהו חברה לבטוח בע"מ. בעלי השליטה בחברה המנהלת 

הינם ה"ה שלמה אליהו וחיה אליהו המחזיקים במניות מגדל אחזקות,  2012באוקטובר  29החל מיום 
 ובעקיפין, באמצעות אליהו ביטוח. במישרין

מהון המניות המונפק והנפרע של בנק  27%-נכון למועד הדוח מחזיק מר שלמה אליהו, במישרין ובעקיפין, בכ .3
עם בנק איגוד ו/או עם חברות בשליטתו קופה אגוד ולכן, החל ממועד רכישת השליטה, עסקאות של ה

 אישי בהן.  מסווגות כעסקאות אשר לבעל השליטה בחברה עניין

 כל החברות בקבוצת מגדל מהוות צד קשור לקופה. בכלל זה סוכנות הביטוח מבטח סימון.   .4

, במגדל אחזקות. בנוסף, במועד רכישת השליטה 2013בינואר  7בנק לאומי היה בעל עניין בחברה עד ליום  .5
קות קבוצת מגדל בבנק , במישרין ובעקיפין, למעט אחזבמגדל אחזקותהחזיק מר שלמה אליהו, בעל השליטה 

ובהתאם ממועד רכישת השליטה עסקאות עם בנק  5%לאומי, בהון המניות של בנק לאומי בשיעור העולה על 
 2013לאומי ו/או חברות בשליטתו סווגו כעסקאות שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי. במהלך שנת 

, החזקותיו 2013באוקטובר  10צאה מכך, ביום מכר מר שלמה אליהו מניות בנק לאומי שהוחזקו על ידו וכתו
של מר שלמה אליהו בבנק לאומי, במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בשליטתו, למעט אחזקות קבוצת 

מהון המניות של בנק לאומי. ממועד זה ואילך ונכון למועד הדוח, בנק  5% - מגדל בבנק לאומי, ירדו מתחת ל 
יש לבעל השליטה עניין אישי. המנהלת והקופה להתקשרויות החברה לאומי, אינו מסווג עוד כגוף אשר 

, נכון למועד הדוח אין למר שלמה אליהו החזקות בבנק לאומי, במישרין או המנהלת למיטב ידיעת החברה
  בעקיפין באמצעות חברות בשליטתו (למעט אחזקות קבוצת מגדל בבנק לאומי).

באישור שניתן על ידו בקשר עם רכישת השליטה על ידי מר על פי הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים 
, החברה במגדל אחזקות, החל ממועד השלמת העסקה לרכישת השליטה במגדל אחזקותשלמה אליהו 

לא תתקשר (במישרין ובעקיפין), בהסכם עם חברות סוחרות אשר בעל השליטה מחזיק בהן לפחות המנהלת 
מהון המניות, במישרין או בעקיפין 5%

1
, לביצוע עסקאות בנכסי עמיתים, אשר התמורה בגינו תשולם מנכסי 
העמיתים, אלא בדרך של הליך תחרותי המעניק לכל חברה סוחרת הזדמנות שווה להשתתף בו ובתנאים 

  שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. 

למועד דוח זה, וכמפורט לעיל במועד רכישת השליטה הוראה זו היתה רלבנטית לבנק לאומי ובנק איגוד. נכון 
 ביחס לבנק לאומי, ההוראה האמורה רלוונטית רק להתקשרות עם בנק אגוד.

בהתאם לאמור, עסקאות בין הקופה לבין בנק איגוד מוצגות כעסקאות בהן יש לבעל השליטה בחברה  .6
מוצגות ואילו עסקאות בין הקופה לבין בנק לאומי  2012המנהלת עניין אישי החל מחודש אוקטובר 

כעסקאות בהן יש לבעל השליטה בחברה המנהלת ו/או לבעל עניין בחברה המנהלת עניין אישי עד וכולל חודש 
 .  2013ספטמבר 

 
7. Assicurazioni Generali S.p.Aהשליטה במגדל אחזקות עד ליום רכישת  תבעל ("ג'נרלי") הייתה

יבלה מגדל אחזקות התחייבות של השליטה. במסגרת השלמת העסקה להעברת השליטה במגדל אחזקות ק
ג'נרלי כלפיה, מכוח ההסכם להעברת השליטה, במסגרתה התחייבה ג'נרלי לאפשר למגדל ביטוח להמשיך 
ולחדש אצלה חוזי ביטוחי משנה, לפי שיקול דעתה של מגדל ביטוח, לתקופה של חמש שנים, וזאת עד לגבול 

שליטה, התקשרויותיה של מגדל ביטוח, עם ג'נרלי אינן לאור העברת ה. החשיפה הקיימת באותו מועד לג'נרלי
מהוות עוד עסקאות עם בעל שליטה ולכן אינן טעונות אישור בהתאם להוראות הדין החלות ביחס לעסקה של 
חברה ציבורית עם בעל השליטה בה. ואולם, נוכח עמדת רשות ניירות ערך בהקשרים אחרים, אשר ראתה 

, בהתבסס וחלטעסקאות אשר לבעל השליטה החדש יש בהן עניין אישי, העסקאות עם בעל שליטה לשעבר כ
על חוו"ד משפטית, כי על אף שג'נרלי אינה עוד בעלת השליטה בחברה ולמרות שלכאורה אין סיבה לראות 
במר שלמה אליהו כבעל עניין אישי בהתקשרויות עם ג'נרלי, הרי שלמען הזהירות בלבד, יש לאשר את 

 2014י בפרוצדורה הקבועה בחוק לאישור עסקאות עם בעל שליטה, וזאת עד לתום שנת ההסכמים עם ג'נרל
לפיכך מטעמי זהירות כולל הדיווח גם מידע אודות השקעות הקופות  (שנתיים קלנדריות מרכישת השליטה).

 שבניהולה בתאגידים מקבוצת ג'נרלי, ככל שהיו.
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 , דהיינו, מגדל שוקי הוןמגדל אחזקותלמעט חברה סוחרת שבמועד השלמת העסקה מלוא מניותיה הוחזקו, במישרין או בעקיפין, על ידי  1
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  וצדדים קשורים (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין  - 10באור 

 בעלי עניין וצדדים קשורים בקרן (המשך)   .א

  שירותים פיננסיים .8

  חברה קשורה.  -ממגדל שוקי הון רוכשת במהלך העסקים הרגיל שירותי ברוקראז'  הקופה -מגדל שוקי הון 

עם בנק לאומי במסגרת פעילות הגזברות  התקשרותקיימת  – פעילות בנקאית שוטפת - בנק לאומי 
התקשרות לניהול חשבון בנק, ( השקעות השוטפות של החברה במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוקוה

ולפעילות בנגזרים לא ברוקראז, להפקדת פיקדונות, לקבלת שירותי משמורת ניירות ערך (קסטודיאן) 
י נקבעו תנאים שונים על מנת להבטיח תנאי שוק שאינם חורגים מתנאים מקובלים לגב). (OTC) סחירים

סך הסכומים ששולמו לשתי החברות האמורות כלולים בסעיף עמלות  עסקאות דומות עם בנקים אחרים.
  ניהול השקעות (בהתאם למועדים בהם נחשבו כצדדים קשורים / בעלי עינין).

  

  :יןיתרות עם צדדים קשורים ובעלי עני  ב.

  *לך השנה *היתרה הגבוהה ביותר במה  בדצמבר 31ליום  

 2014  2013 2014  2013 

 אלפי ש''ח  אלפי ש''ח אלפי ש''ח  אלפי ש''ח 
  

  2,929  -   -   -  מזומנים ושווי מזומנים
  )14(  )9(  )8(  )9(  דמי ניהול לשלם

  על בסיס היתרה הגבוהה בסוף כל חודש.   **

  
  * עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים     ג.  

  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2014  2013 2012 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

  
  )74(  )89( )107( )7(ראה באור  דמי ניהול

 )3( )3( )1( ניהול השקעות עמלות

  לא כולל הכנסות מהשקעה בניירות ערך של צדדים קשורים שנעשתה במהלך העסקים השוטף.  *

  

  מסים - 11באור 

  ממס בישראל על הכנסותיה מהשקעות למעט חריגים שנקבעו בחקיקה כגון: ככלל הקופה פטורה .א

  ).35%(החייב בשיעור מס של  2004בדצמבר  31.  חלק רווח ההון מניירות ערך זרים המתייחס לתקופה שעד 1

(ח) 3.  הכנסות ריבית שהתקבלו מאגרות חוב בשל התקופה שהאגרת הייתה בבעלותו של אחר, בהתאם לסעיף 2
  דת מס הכנסה.לפקו

הקיימים באותה דינת חוץ, המבוצע על פי כללי המס האמור לעיל אינו מתייחס לניכוי מס במקור על ידי מ .ב
 .מדינה

  :להלן פירוט חבות המס של הקופה .ג
  

 בדצמבר 31סתיימה ביום לשנה שה   

   2014  2013 2012 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

         

  -   1  10   מסים מניירות ערך זרים
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  והתקשרויות התחייבויות תלויות - 12באור 

  חוק הגנת השכר .א

, בנסיבות שפורטו ופהוהתקנות שהותקנו על פיו, מטילים התחייבות על הק 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח
. בשל אי ופהק, בגין חובות של מעבידים לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לקבחו

 ופהודאות לעצם מחויבות המעסיקים בנושא וזאת בין היתר בשל סיבות שונות לאי העברת כספים לקהו
אחרת וכיוצ"ב) לא ניתן  ופהמעביד, העברת כספים לק- האופייניים לסקטור קופות הגמל (כגון הפסקת יחסי עובד

מעסיקים החשודים  להעריך את סכום חובות המעבידים כאמור. החברה המנהלת מבצעת פעולות גבייה מול
בפיגורי תשלומים באופן שוטף. פעולות אלו כוללות פניה למעסיקים ולעמיתים לצורך ברור והסדרת החוב באם 

  קיים ובמידת הצורך אף ביצוע טיפול משפטי לצורך גביית החוב.

 תביעות משפטיות .ב

 22ראה באור מל שבניהולה, בנוגע לתביעות משפטיות העומדות כנגד החברה המנהלת, קרנות הפנסיה וקופות הג
  בדוחות הכספיים של החברה המנהלת.

וזאת, בין היתר, בהתקיים ספק בפרשנות הסכם  ,חשופה לטענות/תביעות משפטיות שטרם נטענו/הוגשו הקופה
במספר דרכים, ובין היתר: באמצעות פניות  ופההקו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם. חשיפה זו מובאת לידיעת 

ליחידה לפניות הציבור  עמיתיםממונה על פניות הציבור, באמצעות תלונות לובמיוחד  קופהגורמים בל עמיתים
במשרד המפקח, ובאמצעות תביעות (שאינן ייצוגיות) המוגשות לבית המשפט. נושאים אלו מובאים לידיעת 

כות רחבות. אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים כי הטענות עשויות להיות בעלות השל החברה המנהלת
על הערכות פנימיות של  החברה המנהלתבהערכת הסיכון הנובע מטענות/תביעות שטרם הוגשו מסתמכת 

הגורמים המטפלים וההנהלה, המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה, אם 
וח הטענות לגופן. מטבע וככל שתוגש. ההערכה מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל נית

הדברים, לאור השלב הראשוני בו מצוי ברור הטענה המשפטית, עשויה התוצאה בפועל להיות שונה מההערכה 
  .שנעשתה בשלב שטרם הוגשה התביעה

  

  

  שעבודים - 13 באור

או קנייתן ו/או של אופציות ו/ יצירתן  בקשר עם , בשעבוד צף על כל נכסי הקופה,הועמדו ביטחונות להבטחת חובות לבנק
 .1964-(כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד ידיים כהגדרתם בתקנות מס הכנסהשל חוזים עת יצירתם
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