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  2302, בספטמבר 03שהסתיימה ביום לתקופה דוח הדירקטוריון 
 
 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת .א

 
 הינה חברה פרטית שנרשמה ברשם החברות"( החברה" –)להלן בדוח זה  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

. 4002קופות גמל וקרן השתלמות אחת בחודש נובמבר  2החברה החלה לפעול בניהול . 4002בנובמבר  42ביום 
נתקבל אישור משרד האוצר להפעלת קופת גמל נוספת וכן להפעלת קרן השתלמות נוספת אשר  4002במהלך 

הקופות על מנת להתחיל אישר דירקטוריון החברה שינוי שמות ומדיניות  4007לא הופעלו. בחודש אוקטובר 
בדצמבר  41פעילותן. הקופות קיבלו את אישור משרד האוצר לשינויים כאמור והופעלו לראשונה בתאריך 

התקבל אישור משרד האוצר  4001בחודש מאי  42ביום )ילין לפידות גמל ב' וילין לפידות השתלמות ב'(.  4007
"ח(. קרן ההשתלמות הופעלה לראשונה בחודש )ילין לפידות השתלמות אג להפעלת קרן השתלמות נוספת

התקבלו אישורים ממשרד האוצר להפעלת קופת גמל וקרן השתלמות  4001בחודש ספט'  41. ביום 4001יולי 
השתלמות אג"ח מדינה )ללא מניות((. -גמל אג"ח מדינה )ללא מניות( וילין לפידות-)ילין לפידות נוספות

 .4001בר הקופות הופעלו לראשונה בחודש אוקטו
 

מנהלת  6.6.4064הושלם הליך מיזוג קופות הגמל שבניהול החברה, באופן שהחל מיום  36.64.4066 םביו
 השקעה כמסלולי ,החברה בידי שנוהלומאותו סוג  הקופות יתרהחברה קופה אחת מכל סוג, אליה מוזגו 

-"ההתשס(, גמל)קופות  ייםפיננס שירותים על הפיקוח לחוק 2' מס תיקוןל בהתאם וזאת, הממוזגת בקופה
 לשנים הכלכלית התוכנית ליישום חקיקה)תיקוני  הכלכלית ההתייעלות חוק במסגרת נחקק אשר, 4002

 . הממונה פרסםש לנוהל בהתאםו, 4001-"טהתשס(, 4001-4060
 

להלן פירוט קופות הגמל וקרנות ההשתלמות ומסלולי ההשקעה במסגרתן המנוהלים ע"י החברה למועד 

 הדוח:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ומסלול ההשקעה שם הקופה
מספר אישור 

 מס הכנסה
 ניהול

   :ילין לפידות קופת גמל

 בנאמנות 5301 מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות 5301 מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות 5301 מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות 5510 ב' מסלול כללי -ילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות 5013 מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

   :ילין לפידות קרן השתלמות

 בנאמנות 5301 מסלול כללי - קרן השתלמותילין לפידות 

 בנאמנות 5511  מסלול כללי ב' -קרן השתלמות ילין לפידות 

 בנאמנות 5051 מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

 בנאמנות 5015 מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

 בנאמנות 5301 ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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 החברה: ע"יהמנוהלות  הגמל)*( וקרנות ההשתלמות שיש לקופות פרטים בדבר סוג האישורים

 
 

 
 בהשהופקדו ט כספים אישור כקופת גמל לקצבה לגבי כספים שהופקדו בה או בקופת גמל אחרת והועברו אליה, למע)*( 

לתגמולים בלבד, לגביהן חל אישור כקופת גמל  4001בשל שנות המס שקדמו לשנת או בקופת גמל אחרת והועברו אליה 
 לפי העניין. או כקופת גמל אישית לפיצויים

  

 מעמד העמיתים סוג האישור ומסלול ההשקעה שם הקופה

   :)*(ופת גמלילין לפידות ק

 שכירים ועצמאים לא משלמת לקצבה מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים לא משלמת לקצבה מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים לא משלמת לקצבה מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים ת לקצבהלא משלמ מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים לא משלמת לקצבה מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

   ילין לפידות קרן השתלמות:

 שכירים ועצמאים השתלמות מסלול כללי - קרן השתלמותילין לפידות 

 שכירים ועצמאים השתלמות  מסלול כללי ב' -קרן השתלמות ילין לפידות 

 שכירים ועצמאים השתלמות מסלול אג"ח –קרן השתלמות ידות ילין לפ

 שכירים ועצמאים השתלמות מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

 מעבידים פיצויים ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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 :בעלי המניות בחברה
 

ח.פ.  ות בע"מ,ידי  ילין  לפידות  החזקהונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  ב
, חברה פרטית שעסוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון )מחזיקה 263667326

במלוא הונה המונפק של חברה קשורה בשם ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ, העוסקת בניהול 
בעלי  נאמנות.העוסקת בניהול קרנות  קרנות נאמנות בע"מ, לתיקי השקעות, וחברת ילין לפידות ניהו

-הדוח הם יאיר לפידות ודב ילין, המחזיקים  כל  אחד בהמניות בילין לפידות החזקות בע"מ למועד 
בהון  20%-, ולידר שוקי הון בע"מ המחזיקה במזכויות ההצבעה 42%-מהזכויות בהון  ו 42.31%

  ( בע"מ.4002ובשליטה באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים )
כל אחד  42%מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של  יר לפידות,דב ילין ויא

נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר החזקות   2.60.4060ביום  בזכויות ההצבעה והרווחים בפועל.
 ATE Technology( בע"מ, לבין 4002והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בלידר ניהול נכסים פיננסיים )

Equipment B.Vוכתוצאה מכך הפכה ,  ATE Technology Equipment B.V  לבעלת שליטה
בלידר החזקות והשקעות בע"מ. באותו מועד חדלה שרם פודים גרופ מלהיות בעלת השליטה בלידר 

בחברה. נכון  ניתן היתר שליטה למר דן דוד ז"ל, באמצעות גופים בשליטתו, החזקות והשקעות בע"מ.
  .דן דוד בקרן דן דוד הינן בידי עזבונו והזכויות שהיו נתונות למר חדש שליטה להיום לא הוצא היתר

 ·Ó“Ú: נכון למועד הדוח האחזקות בחברהבתרשים שלהלן מתואר מבנה  

 

 ‚  

 שינויים בפעילות החברה  ובמסמכי היסוד:

בשליטה בה.  לא חלו שינויים מבניים ו/או אחרים בפעילות החברה, בניהול עסקיה ו/או בתקופת הדוח
  וכן לא חלו שינויים במסמכי היסוד של החברה.
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  תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים .ב

 
 מצב עסקי  החברה .6

 42,734 -אלפי ש"ח, לעומת כ 47,746 -מסתכם בכ 4064, ספטמברב 30רכושה השוטף של  החברה  ליום 
 בהתאמה. 4066בר, בדצמ 36-ו 4066, ספטמברב 30אלפי ש"ח לימים  41,026  -אלפי ש"ח ו

  -אלפי ש"ח, לעומת כ 3,227-מסתכמות בכ 4064, ספטמברב 30התחייבויות השוטפות של החברה ליום 
שינוי  בהתאמה. 4066בדצמבר,  36-ו 4066, ספטמברב 30אלפי ש"ח לימים  2,367 -אלפי ש"ח ו 4,307
תי ניהול ושירותים נוספים לחברה קשורה בגין שרו משינוי בחבותבהתחייבויות השוטפות נובע  עיקרי

 מהחברה הקשורה. 
 

אלפי ש"ח, לעומת הון העצמי  42,036–מסתכם בכ   4064, ספטמברב 30ההון העצמי של החברה ליום 
 בהתאמה.  4066בדצמבר,  36-ו 4066, ספטמברב 30אלפי ש"ח לימים  44,327 -אלפי ש"ח ו 46,176בסך 

 
 תוצאות הפעילות .4

 4064, ספטמברב 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של  הכנסות החברה מדמי ניהול
אלפי ש"ח בתקופה  32,132אלפי ש"ח, לעומת הכנסות מדמי ניהול בסך  20,706מסתכמות לסך 

. שינויים 4066בדצמבר  36אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  21,710המקבילה אשתקד והכנסות בסך 
דמי הניהול לחברה קשורה  בהיקף הנכסים המנוהל.יים בהכנסות החברה מדמי ניהול נובעים משינו

 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של )המספקת לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים( 
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  63,166אלפי ש"ח, לעומת סך של  33,261הסתכמו לסך  4064, ספטמברב

, 4066 בדצמבר 36אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  44,112אשתקד ודמי ניהול לחברה קשורה בסך 
לדוח  2שינוי בדמי הניהול נובע משינוי בתנאי הסכם דמי הניהול עם החברה הקשורה )ראה באור 

 4064, ספטמברב 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעה. הרווח הנקי של החברה לתקופה של הכספי(
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  6,721 -כ אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של 6,671מסתכם לסך של 

 .4066בדצמבר  36אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  7,431ורווח נקי בסך 
 

 להלן תמצית דוחות רווח והפסד
 )אלפי ש"ח(

 
 ימוןנזילות ומקורות מ .3

 פועלת ואינה אחר או בנקאי במימון פעילותה את ממנפת אינה, העצמי הונה באמצעות פועלת החברה
 לפעילותה החברה השתמשה 4064, בספטמבר 30שהסתיימה ביום  חודשים תשעה. בתקופה של באשראי
 וטפתהש מפעילותה לחברה נבעו אשתקד המקבילה בתקופה"ח, ש אלפי 4,106 של בסך במזומנים השוטפת
 נכסים ממימוש"ח )תמורה ש אלפי 676 -כ השקעה מפעילות נבעו זו בתקופה"ח. ש אלפי 1,344 בסך מזומנים
 .אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש אלפי 174 לעומת(, פיננסים

 

 
 03חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של 

 ספטמברב
 לשנה שהסתיימה ביום

 2302 2300 0020222300 
 317113 037101 137135 גמלהכנסות מניהול קופות 

 (57315) (57030) 113 הכנסות אחרות ורווחים )הפסדים( מני"ע סחירים

 94344, 334533 554,55 סך הכנסות

    

 017313 107351 317113 עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

 07111 07011 111 הוצאות מס

 94334 64956 54694 רווח לתקופה
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  התפתחויות כלכליות במשק .ג

 
  סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה

 
מגורמים כלכליים, מושפע ובשוק ההון, המתאפיין בתנודתיות גבוהה, החברה פועלת בתחום ניהול הנכסים 

על מחירי ופעילות בשוק ההון, ההיקף גורמים אלו משפיעים על וביטחוניים בישראל ובעולם.  יםפוליטי
  ניירות הערך.

 
 , מדד6.44%-ירד ב 72, מדד תל אביב 64.22%-מדד תל אביב ב עלה 4064של שנת  השלישיבמהלך הרבעון 

 40, ומדד תל בונד 4.67%-, מדד אג"ח ממשלתי עלה  ב4.71%-, מדד אג"ח כללי עלה ב2.32%-ב עלה 20יתר 
 .2.60%-ב  עלה

 
 

 תיאור ההתפתחויות הפיננסיות במהלך הרבעון והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקופות
 כללי

כזיים ברחבי העולם על פעולות התפתחות המשבר האירופי והכרזות בנקים מר 4064של שנת  השלישיברבעון 
מונטיאריות מרחיבות נוספות, השפיעו בעוצמה על שוק ההון בחו"ל ובארץ. באירופה המשיך משבר החובות 
הממשלתיים להדאיג את השוק, כאשר בגוש האירו נרשמה צמיחת תוצר שלילית ותשואות האג"ח 

יות לסייע למדינות הפריפריה ובנוסף נגיד הממשלתיות בספרד הגיעו לשיא, אולם במהלך הרבעון הוכרזו תכנ
הבנק המרכזי הכריז על תכנית רכישת אג"ח ממשלתי של מדינות אשר יסכימו לפיקוח מטעם האיחוד 
האירופי על תקציבן. זאת בנוסף להורדת ריבית הבסיס לשפל של כל הזמנים. בארצות הברית, הוכרזה על 

שלישית במספר, אשר במסגרתה ירכוש הבנק אג"ח מגובות ידי הבנק הפדרלי תכנית הקלה כמותית נוספת, 
ללא הגבלת זמן, במטרה להאיץ את התאוששות הכלכלה בכלל ושוק הדיור בפרט. כמו כן הוארך -משכנתאות

. על רקע הפעילות 4062עד  4062-המועד עד אליו סביר כי ריבית הבסיס האמריקאית תישאר בגובה אפסי מ
 ברבעון, עלו מחירי נכסי הסיכון. בארץ ניתן לציין ביחוד את סקטור הנמרצת של הבנקים המרכזיים

הביטוח, אשר עלו בחדות במהלך הרבעון. על רקע הציפיות להמשך מדיניות מוניטארית סקטור הבנקאות ו
מקלה ברחבי העולם וצפי להאטה בפעילות הכלכלית בארץ ירדה לשפל של כל הזמנים התשואה על אגרות 

 ליות ארוכות.  חוב ממשלתיות שק
 

הנהלת החברה עוקבת אחרי ההתפתחויות בשווקי העולם והארץ ומתאימה את תמהיל ההשקעות בקופות 
 בהתאם. 

 
, 0.2%-יוני ירד ב. מדד 0.7%-במדד המחירים לצרכן  עלה 4064של שנת  השלישיבמהלך הרבעון  – אינפלציה

, בשיעור 6%-עלה ב אוגוסט ,  מדדוקדמות, בהתאם להערכות המ0.6%-יולי עלה ב מדדנמוך מהתחזיות. 
, הגבול 6.0%-החודשים החולפים עמדה על כ 64-בבתחילת הרבעון האינפלציה  כמעט כפול מהתחזיות.

הציפיות  6.1%החודשים החולפים על  64-התחתון של יעד האינפלציה. בסוף הרבעון עמדה האינפלציה ב
לרמה של  4%-6.6%-ירדו במהלך הרבעון מרמה של כהון החודשים הבאים הנגזרות משוק ה 64-לאינפלציה ב

הנהלת החברה עוקבת אחר  , וזאת על רקע עליה במחירי הסחורות. וצפי להעלאות מיסים.4.2%-4.4%-כ
הגורמים השונים אשר משפיעים על האינפלציה, וציפיותיה לגבי האינפלציה העתידית משפיעות על בחירת 

 ההשקעות בקופות הגמל.
 

של  השלישילעומת האירו במהלך הרבעון  4.70%-ב ופוחתלעומת הדולר  0.41%-תוסף בהשקל - רדול-שקל
ניתן להסביר את הפיחות בשקל אל מול האירו על רקע הציפיות לתמיכת הבנק המרכזי האירופי  .4064

 במדינות החלשות באיחוד האירופי.
 

על רקע הימצאותה של . 4.42%ל בגובה עמדה ריבית בנק ישרא 4064של  השניבתחילת הרבעון  – ריבית
הותיר (, 4-3%אשר הינו בין במהלך הרבעון בתוך גבולות יעד האינפלציה )החודשים שחלפו  64-האינפלציה ב
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לאזן וזאת על מנת  אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר,בהחלטת הריבית לחודש  בנק ישראל את הריבית ללא שינוי
אלי וסיכוני המשבר באירופה אל מול החששות מהמשך עליית בין ההאטה המסתמנת  בצמיחת במשק הישר

השינויים בשיעורי הריבית והציפיות למבנה עקומי מחירים במשק בכלל והמשך עליה במחירי הדיור בפרט. 
 בהן משקיעות קופות הגמל.החלטות החברה בקשר לאגרות החוב  התשואה העתידיים משפיעים על

 
וזאת בהשוואה ₪,  מיליארד  1.2 הגרעון עמד על 4064של שנת  השלישיברבעון  -הגירעון בתקציב המדינה

במהלך הרבעון הוחמר התוואי הפיסקאלי בתקופה המקבילה אשתקד.  מיליארד ש"ח 3.2לגירעון בגובה 
תוצר. במהלך הרבעון הועלה המע"מ בנקודת אחוז על  2%-ונראה כי הגירעון בתקציב המדינה יעמוד על כ

קיטון בהכנסות המדינה ממיסים וקוצצו תקציבי המשרדים. בנוסף העלאות מיסים מנת להתמודד עם ה
 4063. על רקע צורך בקיצוצים משמעותיים נוספים בתקציב 4063-צפויות להעלות את הכנסות המדינה ב

אם הגירעון ימומן באמצעות הנפקת אג"ח נוספות, עשויה להיות לכך השפעה על  הוכרזו בחירות לכנסת.
 .תתשואות. החברה עוקבת אחר ההתפתחויועקומי ה

 
 תיאור ההתפתחויות בשוק ההון ושוק הכספים

מיליוני  674.1גויסו בשוק הראשוני  4064של שנת  השלישיבמהלך הרבעון  - גיוסי הון וחוב על ידי חברות
במהלך מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  6,614.7-ש"ח בהנפקת מניות והמירים למניות, בהשוואה ל

יליוני ש"ח מ 1,126.6-באג"ח קונצרני, בהשוואה ל₪ מיליוני  1,046.6גויסו  4064של שנת  השלישיהרבעון 
 6,123.1נטו של  גיוסבהשוואה ₪ מיליוני  6,131בתקופה המקבילה אשתקד. באג"ח ממשלתי גויסו נטו 

 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 

 אלו תומצבן של הקופות ביחס להתפתחויו מגמות והתפתחויות בענף קופות הגמל
נרשמה צבירה חיובית בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל של  4064במהלך הרבעון השלישי של 

וסך הנכסים ₪,  מיליוני 202.1על החברה. הצבירה נטו בקופות הגמל של החברה במהלך הרבעון  עמדה 
 7,631.2זאת לעומת נכסים בסך של ₪, מיליוני  1,232.2עמד על  4064המנוהלים על ידה בסוף ספטמבר 

. סך הנכסים המנוהלים בענף קופות הגמל 4064אשר נוהלו בקופות הגמל של החברה בסוף יוני ₪ מיליוני 
אשר נוהלו בכלל קופות הגמל ביוני ₪ מיליוני  417,662.7לעומת ₪, מיליוני  301,622.2הינו  4064בספטמבר 

4064. 
  

 
  המשפיעים על החברה ותקנות שינויי חקיקה

 ח זה )לרבות חוזרים נלווים לתיקוני החקיקה(:"תיקוני חקיקה בתקופת דו
 

 ביום: 4406-ב)איתור עמיתים ומוטבים(, התשע" הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(תקנות 

 נותק מםעי שהקשר עמיתים איתור בדבר הוראות כוללותפורסמו התקנות ברשומות והן  30.6.4064

פורסם חוזר נוהל איתור  2.4.4064. בנוסף, ביום עמית פטירת על הודעה קבלת לאחר מוטבים ואיתור

עמיתים ומוטבים,  איתורלעניין  התקנות להוראות משלימות הוראות נקבעועמיתים ומוטבים, בו 

נותק  יצירת מנגנון אפקטיבי וישים אצל גופים מוסדיים לאיתור עמיתים שהקשר עימם ומטרתו

ולאיתור מוטבים לאחר מותו של עמית, וכן יידוע העמיתים או המוטבים כי קיימים כספים להם הם 

 ומוטבים עמיתים איתור בדבר לקבוע המוסדיים הגופים שעל נהלים בחוזרזכאים. בין היתר נקבעו 

ן פרטי זיהוי )למעט הוראות התקנות לעניין עדכו 6.6.4063כנסו לתוקף ביום יהתקנות והחוזר  .כאמור

 ,באתר אגף שוק ההון חוזר שעניינופורסם  6.1.4064ביום  (.6.6.4063עמיתים שמועד כניסתן לתוקף 

כספים ב טיפולמסגרת ה. באינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו ממשק

)קופות גמל()איתור  וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסייםללא דורש בחיסכון פנסיוני 

לאיתור נגיש ופשוט  ,אינטרנטי מרכזי ממשק , הוחלט על הקמת4064 –עמיתים ומוטבים(, התשע"ב 

לאתר בקלות ובמהירות ולמוטבים של עמיתים שנפטרו  לעמיתיםאפשר י הממשק חשבונות עמיתים.
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מונה על שוק ההון, מגוף מוסדי יעביר ל .שבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיונייםח

עד  ,שבניהולולמקרה מוות עמיתים בקופות גמל כלל הלגבי  בחוזרהמידע המפורט  את ביטוח וחיסכון,

 בכל חודש בגין החודש החולף. 40-ל

 
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת(,  תקנות .א

ההון תקנות  פורסמו ברשומות 4.406441. ביום: "(יהעצמ ההון תקנות)להלן:" 4064-בהתשע"
כרית ביטחון מפני  על מנת שתהא להם של חברות מנהלותהגדלת ההון העצמי העצמי שעניינן 

פי  עלסיכונים תפעוליים, שהתממשותם עלולה לחייב הזרמת הון למימון הפעילות השוטפת. 
 המזערי עצמיהון וה, ₪ מיליון 60 יהיה מנהלת מחברה הנדרש ההתחלתי העצמי ההוןהתקנות, 

מסך  0.6%: הבאים הפרמטרים( סך ₪4; )מיליון  60( 6מבין: ) הגבוה לפי יחושב מנהלת לחברה
מסך הנכסים המנוהלים  0.02% בתוספת₪ מיליארד  62הנכסים המנוהלים על ידה עד לתקרה של 

 תהאכי חברה מנהלת  מהוצאותיה השנתיות. כן נקבע 42% בתוספת, התקרה האמורהעל ידה מעל 
 המועד. בתקנות הנדרשההון העצמי  בגובה לפחות הינו העצמי הונה אם רק דיבידנד לחלק רשאית

, כאשר בהתאם להוראת מעבר שנקבעה 4062 תום הינושנקבע לעמידה בדרישות ההון העצמי 
 30%על לפחות  36.3.4064 ליום , על ההון העצמי המזערי של חברה מנהלת לעמוד עדבתקנות

 4064, עד סוף פרסומןההון העצמי הנדרש בתקנות לבין ההון העצמי שנדרש טרם  שביןמההפרש 
 בתקנותנקבעו  כן. 4063מההפרש האמור עד סוף  10%, ולפחות האמורמההפרש  60%לפחות 

הונה העצמי של . 30.3.4064התקנות נכנסו לתוקף ביום  כספי ההון העצמי. השקעתלעניין הוראות 
 30.1.4064בתקנות, לרבות ביחס לסכום הנדרש מחברה מנהלת ליום  בוה מהסכום הנדרשהחברה ג

 .כאמור
 

)תיקון(,  )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות( תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( .ב
 פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנותלתיקון  סם ברשומותפור 41.4.4064 ביום :4064-התשע"ב

וכן חוזר לעניין זה. במסגרת  4001 -"חהתשס(, עסקאות ביצוע בגין ישירות הוצאות( )גמלות )קופ
בדבר עמלות ניהול חיצוני שנכללה בתקנות ואשר היתה בתוקף הוראת השעה  התיקון לתקנות הפכה

כללים ביחס להשקעה בתעודות סל )בדומה לכללים החלים  נקבעו , להוראת קבע,4066עד תום 
 נגזרת תביעה או ייצוגית תובענה בגין הנובעת מהוצאהבחלק  ניתנה הכרהות נאמנות(, ביחס לקרנ

האפשרות להכרת ההוצאה כהוצאה ישירה כאשר  בוטלהלדמי הניהול(,  מעבר) המוסדי הגוף שהגיש
השקעה של גוף מוסדי היא בקרן חוץ של צד קשור או כאשר מנהל תיקים זר הוא צד קשור או כאשר 

 ירוג פנימי באמצעות החברה המנהלת, חברה בשליטתה או בשליטת בעל השליטה בה.בוצע הליך ד
 .6.3.4064מרבית הוראות התיקון לתקנות והחוזר נכנסו לתוקף ביום 

 

  
 

דחייה בתחילת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הקמת מסלולי ברירת מחדל(,  .ג
הממונה על אגף שוק ההון הודעה בדבר דחיית כניסת , פרסם 61.2.4064: ביום 4064 –התשע"ב 

. לפיכך, מועד כניסת התקנות לתוקף עיכוב באישור תקנות אלו בכנסתהתקנות לתוקף, וזאת לנוכח 
, כפי שהוצע בטיוטת התקנות(, ובכפוף לאישור התקנות בידי 6.6.4063)במקום  6.6.4062יהיה ביום 

 הכנסת.
 

(, מוסדיים גופיםסים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על תקנות הפיקוח על שירותים פיננ .ד
פורסם ביום וכן  התקנות פורסמו ברשומות 7.6.4064 ביום ("התקנות" :)להלן 4064-התשע"ב
, היא כלליםמטרת התקנות וה. כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים  – חוזר לעניין זה 2.7.4064
הגופים המוסדיים, לרבות כספי נוסטרו.  כל על החלים השקעה לכללי ידהמסגרת אח קביעת 

במסגרת זו בוטלו הבחנות בין כללי השקעה החלים על נכסי קופות גמל וקרנות פנסיה לבין אלו 
שינויים אלו מטרת חלק מכללי ההשקעה.  שונו וכןהחלים על כספי פוליסות שמשתתפות ברווחים 

הן בשוק ההון והן  ,לו בעשור האחרוןלהתאים את דרכי השקעת גופים מוסדיים לשינויים שח
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החוזר קובע   .ניהולו ודרךהרכב תיק ההשקעות של גופים מוסדיים  עלהשפיעו שבחיסכון הפנסיוני, 
שלגביהם הוסמך הממונה לקבוע כללים  הבאים בנושאים השקעה כללי לעניין מפורטות הוראות

 השקעה מסלול; מוסדי גוף דיי על דירקטור מינוי ;השקעה משיעורי חריגה :במסגרת התקנות
 במקרקעין בזכות השקעה; בשותפות השקעה; מדד מחקה מתמחה השקעה מסלול ;מתמחה

 בצד השקעה; באמצעותו או קשור צד עם עסקה;הלוואות מתן ;שותפות שאינו תאגיד באמצעות
 .מבטח ידי על שליטה אמצעי והחזקת שליטה;קשור
 

 

 ח זה:"ון שפורסמו בתקופת דועל שוק הה הממונה ם נוספים מטעםחוזרי
 

לממונה על שוק ההון על נושאי  דיווח"פורסם באתר אגף שוק ההון חוזר שעניינו  63.6.4064ביום  .א
הדיווחים המתקבלים במשרד האוצר, פותחה  משיפור מערכתכחלק "  משרה בגופים המוסדיים

מערכת החדשה הינה מערכת אינטרנטית חדשה לקליטת דיווח נושאי משרה בגופים המוסדיים. ה
מערכת אינטרנטית המאפשרת שליחת קבצים בצורה מאובטחת, באמצעות שם משתמש וסיסמא. 
המערכת תאפשר לגופים המוסדיים לעקוב אחר הדיווחים השוטפים ולצפות בחיוויים בנוגע 

 לסטאטוס הדיווחים. תחילת הכניסה לתוקף של הוראות החוזר מיום פרסומו.   
 

  " ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני דמיההון חוזר שעניינו " פורסם באתר אגף שוק 42.6.4064ביום  .ב
להשפיע על ת גופים מוסדיים במתן הטבות כלכליות לתקופות קצרות העשויות שמטרתו הגבל

נקבעה תקופה מזערית למתן הטבות כאמור, וכן מוצר. לנוכח האמור לעיל, בחירה לא מושכלת של 
גוף מוסדי יהיה רשאי להציע  פות בנוגע לדמי הניהול הנגבים בפועל מהעמית.להגברת השקיהוראות 

לעמית שיעור דמי ניהול הנמוך משיעור דמי הניהול המרבי הקבוע לפי דין, ובלבד שההצעה האמורה 
תהיה תקפה במהלך תקופה של שנתיים או יותר מהיום שבו החלו להיגבות דמי הניהול בשיעור 

הגוף המוסדי רשאי להעלות את דמי הניהול לפני  ו מקרים חריגים במסגרתםנקבעהמוצע. עם זאת, 
לעניין הגברת  .השלמת התקופה האמורה, ובתנאי שהוסכם על כך עם העמית מראש ובכתב

גוף מוסדי ישלח לעמית ולבעל הרישיון השקיפות בנוגע לדמי ניהול הנגבים בפועל מהעמית נקבע כי, 
ני מתמשך או שיווק פנסיוני מתמשך, אם ישנו, ובמשך מתן תקופת אשר נותן לעמית ייעוץ פנסיו

הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני כאמור, הודעה על הגדלה בשיעור דמי הניהול הנגבים מהעמית. 
העלאה כאמור לא תחול אלא בתום חודשיים מהמועד שבו נשלחה ההודעה האמורה, או המועד 

ול, לפי המאוחר, ובלבד שההודעה לא נשלחה מוקדם יותר מארבעה שצוין בהודעה בו יועלו דמי הניה
  . 6.6.4063תחילת הוראות החוזר ביום  חודשים לפני מועד ההעלאה הצפוי.

 
דוחות כספיים ודיווחים נלווים  דיווחפורסם באתר אגף שוק ההון חוזר שעניינו " 30.7.4064ביום  .ג

אופן דיווח דוחות כספיים של חברות מנהלות  חוזר זה קובע הוראות לגבי" של החברות המנהלות
ה הדיווח הנדרש בדיווחים הנלווים לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון  והוראות לגבי אופן ומבנ

 של חברות מנהלות. לדוחות כספיים
 

" חוזר זה קובע כוח לבעל רישיון יפוייפורסם באתר אגף שוק ההון חוזר שעניינו " 44.3.4064ביום  .ד
אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע מבנה 

אודות מוצר פנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי או להעביר בקשות בשמו במסגרת ייעוץ או שיווק 
פנסיוני, לרבות ייעוץ או שיווק פנסיוני מתמשך. חוזר זה הוא חלק מהסדרה כללית שמטרתה ייעול 

יכי עבודה, שיפור מהימנות מידע והסרת חסמים טכנולוגיים, כדי לקדם שוק תחרותי, משוכלל תהל
לשם בקשת מידע באופן חד פעמי או לשם טיפול בביצוע עסקה בעל רישיון יפנה לגוף מוסדי  ומפותח.

ידי  לפי העניין, חתום על ,הנספחים לחוזרלפי במוצר פנסיוני בעבור לקוח רק לאחר הצגת ייפוי כוח 
אימות ייפוי אשר יעודכן מעת לעת, הוראות לעניין  ,בנוהל יקבעגוף מוסדי הלקוח ובעל הרישיון. 

גוף מוסדי יעביר לבעל רישיון רשימה מעודכנת של לקוחותיו שטרם  .בהתחשב בסוג ייפוי הכוח, כוח
. 4067ביולי  6, החל במועד פרסומו של חוזר זה ועד ליום לחוזר חתמו על ייפוי כוח לפי נספח ב

פרסום פניות שהתקבלו במשרדי האוצר לאחר בעקבות   .4063 בינואר 6תחילתו של חוזר זה ביום 
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טיוטת חוזר מעודכנת הכוללת מספר תיקונים, הבהרות ותוספות.  62.1.4064חוזר זה, פורסמה ביום 
 רים הבאים: , התווספו בטיוטה הדבבין היתר .44.3.4064הטיוטה תחליף את החוזר שפורסם ביום 

 הגדרת המונח: "מוצר פנסיוני". .א
חובתו של בעל רישיון לאפשר ללקוח לעיין בייפוי הכוח, בכדי שזה יבין את תוכנו   .ב

 בטרם יידרש לחתום עליו.
שינוי מועד העברת ייפוי הכוח ע"י בעל רישיון לגוף מוסדי מעשרה ימים, ללא יאוחר  .ג

 מחלוף שבעה ימי עסקים מהיום שבו הוא נחתם.
 שינוי תקופת התוקף של ייפוי כוח ע"פ נספח ב' לחוזר. .ד

חובתו של גוף מוסדי להעביר  לבעלי רישיון רשימה מעודכנת של לקוחותיו, שטרם  .ה
 6חתמו על ייפוי כוח לפי נספח ב', רשימה כאמור תועבר לראשונה, לכל המאוחר, ביום 

 .4063בינואר 
 

חוזר זה " גרפית ממוחשבת חתימה שעניינו "פורסם באתר אגף שוק ההון חוזר  3.2.4064ביום  .ה
חתימה  וכללים לנעילת מסמכים לצרכי ארכוב באמצעותגרפית ממוחשבת קובע כללים לחתימה 

גוף מוסדי יקבל מסמכים החתומים בחתימה גרפית ממוחשבת, בהתאם . ע"פ החוזר אלקטרונית
ום תחילת החוזר נהלי עבודה , כחלק מביצוע עסקה. גוף מוסדי יפרסם עד ליבלבדחוזר הלהוראות 

 לשם העברת קבצים החתומים בחתימה גרפית ממוחשבת של לקוח, באופן ברור ונגיש לבעלי רישיון. 

 
 

, אופן ההתקשרות בין גוף מוסדי לבעל רישיון פנסיוניב העוסק חוזר נכנס לתוקף 6.6.4064ביום  .ו
, גם על החברות המנהלות. להחיל את הכללים בנוגע להתקשרות סוכן ביטוח עם מבטח ושמטרת

אפשרויות להעברת הפקדות העמית/המבוטח: העברתן במישרין לגוף המוסדי,  שלושנקבעו  בחוזר
תוך שלושה ימי עסקים מיום קבלתן לידי הגוף  ההפקדותשיון המחויב להעביר יהעברתן לבעל ר

ר ולאחר קבלת מוסדי באמצעות חשבון נאמנות בהתאם להוראות החוזההמוסדי או העברתן לגוף 
 העברת לעניין הוראות כי חוזרב נקבע כןהסכמה בכתב של הגוף המוסדי אליו מיועדות ההפקדות. 

 עדכון שיחייבמה  ,הרישיון לבעלי המוסדיים הגופים שבין ההתקשרות בהסכמי יעוגנו הפקדות
 הסוכנים עם שחתמה ההסכמים לעדכון פעלה החברה. זה לעניין בחברה הקיימים ההסכמים

 . החוזר להוראות בהתאם וזאת, עתידיים הסכמים לעדכון וכן השונים
 

חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית  ובאתר אגף שוק ההון חוזר שעניינ םפורס 44.3.4064ביום  .ז
להשתמש במערכת סליקה  או רשאים היערכות מוקדמת של גופים שיהיו חייבים ו, שמטרתמרכזית

בחוזר נקבע על אילו בעלי רישיון חלה חובת מערכת. היעיל של  פנסיונית מרכזית, לצורך תפקוד
ההתחברות למערכת הסליקה, נקבע כי כל משתמש במערכת יחויב בעלויות התחברות ובדמי 
שימוש, וכן נקבעו הפעולות שבעל רישיון יהיה חייב לבצע באמצעות המערכת והפעולות שיהיה רשאי 

 בעל הרישיון לבצע כאמור.
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני  3בהמשך לתיקון מס'  םחוזר זה פורס

, ואשר 60.3.4066, אשר פורסם ברשומות ביום 4002-והפעלת מערכת סליקה פנסיונית(, התשס"ה
כולל הוראות דין חדשות בכל הקשר להקמת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית והפעלתה, שמטרתה 

לית לגופים המוסדיים, ליועצים ולסוכנים הפנסיוניים ולמעבידים, לקבלת לאפשר גישה פוטנציא
מידע רגיש בנוגע לחסכון הפנסיוני לטווח הארוך של העמיתים. המערכת אמורה לשכלל ולהקל על 

יכנסו לתוקף עם כניסתן  3העברת מידע וכספים בתחום החיסכון הפנסיוני. הוראות תיקון מס' 
חת המידע המועבר במערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית, שמירתו לתוקף של תקנות בדבר אבט

על  הממונה עניין זה יצוין כי בעקבות קביעת ונגישותו. למועד דוח זה טרם הותקנו תקנות כאמור.
, ביום תיעשה בדרך של מכרז כי הענקת רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית שוק ההון
, קבלת הצעות להפעלת מסלקה פנסיוניות מרכזית, פורסם מכרז ל, לאחר תקופת הדו"ח42.2.4064

בעקבות פניות שהתקבלו במשרדי האוצר לאחר  עתיד להיבחר הזוכה במכרז. 4064ובחודש אוגוסט 
חוזר מעודכן  62.1.4064פרסום חוזר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית, פורסם ביום 

 ת, בין היתר התווספו הדברים הבאים:טכניים והבהרו תיקוניםהכולל מספר 
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הגדרת הגופים עליהם חלה חובת ההתחברות למערכת סליקה פנסיונית מרכזית,  .6
 והם:

 גוף מוסדי;* 

 )ב(;2*בעל רישיון שמבצע עבור לקוחות את הפעולה המנויה בסעיף 

)ג(, אלא אם 2*בעל רישיון שמבצע עבור לקוחות את הפעולות המנויות  בסעיף  
ק    ממוכן או מערכת ייעודית בין בעל הרישיון לבין הגוף המוסדי, קיים ממש

 .C4Bכדוגמת ממשקי 

. הבהרות סמנטיות לעניין פעולות שהוגדרו בחוזר ככאלה שיבוצעו באמצעות מערכת סליקה 4

 פנסיונית מרכזית.

 
 

נדרש הנחיות בדבר מבנה הגילוי ה פורסם באתר אגף שוק ההון חוזר שעניינו 46.4.4064ביום  .ח
לעדכן את הדיווחים , שמטרתו וקרנות פנסיה בדיווחים הכספיים השנתיים של קופות גמל

השינויים הרבים שחלו בעשור האחרון בשוק  בעקבות הקופות/הקרנותהכספיים השנתיים של 
ברורים ושקופים יותר למשתמש ויהוו כלי בעת בחירת קופת גמל  החיסכון הפנסיוני ועל מנת שיהיו

 .4064. תחילת הוראות החוזר בדו"ח השנתי לשנת סיהאו קרן פנ
 

 בהעברת או כספים במשיכת איחור בשל פיצוי לעניין עקרוניות הכרעות חוזרבהתאם להוראות  .ט
מורה על אופן הפיצוי , ואשר 66.3.4066, אשר פורסם ביום השקעה מסלולי או"ג קופ בין כספים

על החברות המנהלות , פים בוצעו באיחורלעמיתים שבקשותיהם למשיכת כספים או להעברת כס
, באופן שישולמו להם הכספים בערכים הנכונים 41.3.4064ליום לשלם את הפיצוי לעמיתים עד 

פיצוי בגין איחור בביצוע הוראה למשיכת כספים )הסכום שעמד ל ביחס( 6) בחוזר שנקבעו יםלמועד
ה שלזכות העמית סכום גבוה במועד במועד התשלום שנקבע בדין, בתוספת ריבית פיגורים, ובמקר

( ביחס לפיצוי בגין איחור 4התשלום בפועל מהסכום האמור, ישולם גם ההפרש בין הסכומים(; )
 לזכות שעמד)הסכום  6.60.4001בקשות שהוגשו קודם ליום  לגביבביצוע הוראה להעברת כספים 

 הקופה תשואת בתוספתו פיגורים ריבית בתוספת, הכספים להעברת בדין שנקבע במועד העמית
 גם ישולם, האמור מהסכום בפועל התשלום במועד גבוה סכום העמית שלזכות ובמקרה, המקבלת

בקשות  לגביפיצוי בגין איחור בביצוע הוראה להעברת כספים ל ביחס( 3(; )הסכומים בין ההפרש
הכספים,  )הסכום שעמד לזכות העמית במועד שנקבע בדין להעברת 6.60.4001שהוגשו לאחר יום 

פועלת בהתאם בתוספת תשואת הקופה המעבירה או המקבלת, לפי הגבוהה מביניהן(. החברה 
סכום הכספים שנדרשה החברה לדרישות החוזר ולמועדים שנקבעו בו ובעדכונים שפורסמו לגביו, 

סיימה החברה את הטיפול בהשבת כספים לעמיתים עפ"י הוראות למועד דו"ח זה להשיב הינו זניח 
 זר.החו
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 :ח זה ולאחריו"תקופת דובמטעם הממונה על שוק ההון שפורסמו  וחוזרים תקנות טיוטות

 
 וחוזרים תקנות טיוטותול הפנסיוני החיסכון בשוק התחרות להגברת מהתכנית כחלק .א

לעניין דמי ניהול, עמלת הפצה ודמי עמילות, פורסמו בתקופת הדוח  4066שפורסמו במהלך שנת 
, 4066פת הדו"ח, טיוטות מעודכנות לחלק מהטיוטות שפורסמו במהלך וכן לאחר תום תקו

 כמפורט להלן:
לתגמולים הגבלת שעור דמי הניהול בקופות גמל בדנה ועדת הכספים של הכנסת  47.4.4064ביום  .6

, 6.6.4063, וזאת באופן הדרגתי שתחילתו ביום מהיקף הנכסים המנוהלים 6.02%לשיעור של 
, מועד בו יהיה שיעור דמי הניהול 6.6.4062, וסיומו ביום 6.6%מי הניהול מועד בו יהיה שיעור ד

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים התקיים בעקבות  . הדיון האמור של ועדת הכספים6.02%
בה הוצע בין , 47.3.4066שפורסמה ביום  ,4066-פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול(, התשע"א

כך שבמשך השנתיים הראשונות ניתן יהיה  ניהול דמי גביית של הדרגתילעבור למבנה היתר 
מלבד הגבלת שיעור דמי הניהול, מטרת )יצוין כי  .מצבירה 6.2%לגבות דמי ניהול בשיעור של עד 

לאפשר גביית דמי ניהול הן מצבירה והן מהפקדות שוטפות ולהחיל שיעור  טיוטת התקנות היא
לגבות דמי ניהול כיום ניתן  )בהם על ביטוחי מנהלים אחיד של דמי ניהול הן על קופות גמל והן

שיעור דמי  העלאת על לאסור התקנות בטיוטת וצעה עוד. (הן מהפקדות שוטפות והן מצבירה
 .הניהול למקבלי קצבה )המותרת כיום בתנאים מסוימים(

בשוק קופות  מוצעמבשל העובדה ששיעור דמי הניהול הממוצעים בחברה נמוך מהשיעור ה
, לא רואה החברה חשש להשפעה , ומאחר שהתקנות לא יחולו על קרנות השתלמותהגמל

, לרבות לעניין הגבלת שיעור דמי הניהול מהותית לרעה אם וכאשר התיקון האמור ייכנס לתוקף
 .6.02% -ל

 – 4064-ב"(, התשע----תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()עמלות הפצה()תיקון .4
, פורסמה טיוטה שניה לתיקון התקנות, 60.2.4064לאחר מועד דו"ח זה, ביום  :טיוטה שניה

לקבוע מודל לעמלת הפצה אחידה במסגרת ביצוע עסקה בשלושת סוגי המוצרים  ןמטרתש
הפנסיוניים: קופת גמל, קרן פנסיה חדשה וביטוח מנהלים, וזאת בכדי לאפשר ייעוץ אובייקטיבי 

לאור השינויים  ,בין היתר יה לתיקון התקנות פורסמה,הטיוטה השנ ומותאם לצרכי הלקוח.
גם הוראות לגבי תשלום ליועצים בעד מבוטח או  והיא כוללתהניהול המירביים המותרים  בדמי
 .שנותק עמו הקשר עמית

מודל עמלת ההפצה המוצע , 4066בטיוטת התיקון הראשונה, שפורסמה בחודש מרץ כאמור, 
 0.40%) הנכסים הצבורים לזכות הלקוח במוצר הפנסיוני מתחשב הן בהיקףבתיקון לתקנות 

לם וכן מוצע לקבוע כי הסכום שיש .(6.6%) והן בהפקדות שוטפות לאותם מוצרים בחישוב שנתי(
עמלת הפצה המותרת בכל רכיב  יוגבל לנמוך מביןכאמור, בגין כל אחד מרכיבי עמלת ההפצה 

אופן חישוב עמלת ההפצה המוצע יאפשר כך, לפימגובה דמי הניהול הנגבים בפועל.  20%ובין 
מדמי הניהול הנגבים בפועל מהצבירה  20%תשלום עמלת הפצה מופחתת בשיעור של 

ומההפקדה השוטפת, לפי העניין, במקרים בהם מבוצעת עסקה במוצרים פנסיוניים שדמי 
למות, לגבי קרן השת).הניהול הנגבים מהלקוח בגינם נמוכים מתקרת עמלת ההפצה המותרת. 

מוצע להותיר את תקרת עמלת ההפצה המותרת בשיעור מקסימלי של החלק השנים עשר של 
 .מיתרת הנכסים הצבורים בקרן לטובת לקוח בכל חודש 0.42%

מוצע לקבוע כי גוף מוסדי המנהל יותר ממוצר פנסיוני אחד,  בטיוטה השניה לתיקון התקנות
אם הסכם ההפצה כולל את כל המוצרים יוכל להתקשר בהסכם הפצה עם יועץ פנסיוני רק 

 בגיןכן מוצע כי לא תשולם עמלת הפצה  .(למעט קרן פנסיה) הפנסיוניים של הגוף המוסדי
מועד הפחתת דמי הניהול המועד המאוחר מבין: החל מ , וזאתנותק ומבוטח שהקשר עמ/עמית

ועץ הפנסיוני על המוסדי לי ממועד הודעת הגוף, או בתום תשעה חודשים כאמור בס"ק א' לעיל
פטר שאינו ניתוק הקשר עם אותו עמית. הוראות אלו יחולו בשינויים המחויבים גם על עמית שנ

 מבוטח או מבוטח שנפטר.
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גבי לקוחות קיימים שקיבלו , אך ל6.6.4063הינו  המועד הצפוי לכניסת התיקון לתקנות לתוקף
כניסת התיקון לתוקף הינו המועד המוצע לייעוץ פנסיוני מהיועץ טרם פרסום התיקון, 

6.6.4062.) 

: טיוטה שלישית – 4064-ב"הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()דמי עמילות(, התשע תקנות .3
בטיוטת התקנות מוצע להסדיר את מבנה דמי העמילות המשולמים לסוכני ביטוח, ולקבוע 

יטוח. כמו כן, מוצע הגבלות לגבי היחס שבין עמלות מסוגים שונים המשולמות לסוכני ב מספר
את אופן תשלום דמי עמילות למספר בעלי רישיון במקביל, וכן להסדיר תשלום דמי  להסדיר

כי גוף מוסדי לא ישלם לסוכן  . כן מוצע לקבועמבוטח או עמית שהקשר עמו נותק עמילות בעד
 חברה מנהלת. ביטוח שהוא

 
 ציות סיכוני ניהול לעניין חוזרל ה שניהטיוטאגף שוק ההון  באתר פורסמה 60.7.4064 ביום .ב

לינואר  36-החוזר הראשונה שפורסמה ב בעקבות הערות שהתקבלו לטיוטת, המוסדיים בגופים
ערכת להחוזר הנחיה ומסמך קריטריונים , הוחלט לפצל את החוזר לשני מסמכים נפרדים: 4064

ים המוסדיים להבטיח כי הגופהחוזר היא  תומטר. תכנית ציות ואכיפה פנימיתאפקטיביות 
בישראל יאתרו באופן מקיף וסדיר סיכוני ציות שהם ולקוחותיהם חשופים להם, יוודאו הטמעה 
של הוראות הדין בכל תחומי פעילותם ויקיימו תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית. בין היתר 

, תוך פירוט תפקידיו אחראי למערך הציות והאכיפה הפנימיתנקבעה בטיוטת החוזר חובת מינוי 
תכנית ציות ואכיפה פנימית , הכנת ואכיפה פנימית לרבות מיפוי סיכוני ציות, קיום סקרי ציות

. בנוסף, נקבעו בטיוטת החוזר חובות וכן תכנית עבודה תקופתית להבטחת ציות ואכיפה פנימית
מוסדי וכי עליו לוודא דיווח לדירקטוריון, ונקבע כי על הדירקטוריון לקבוע מדיניות ציות לגוף ה

לחוזר מצורף מסמך "קריטריונים להערכת אפקטיביות תכנית ציות ואכיפה פיקוח ובקרה.
פנימית" המונה אמות מידה וקריטריונים שהממונה על שוק ההון יביא בחשבון בבדיקת 

 . 4063בינואר  6תחילתו של חוזר זה מיום אפקטיביות תכניות ציות ואכיפה פנימית. 
 
 

 שירותים על הפיקוח תקנות ה שניה שלטיוטבאתר אגף שוק ההון פורסמה  40.4.4064ביום  .ג
 ה שניה שלוטיוט, 2300-א"התשע( גמל בקופות ביטוחיים כיסויים( )גמל קופות) פיננסיים

 התקנות טיוטת. גמל קופת של מנהלת חברה באמצעות ביטוחיים כיסויים רכישת שעניינו חוזר
 התקנות, כן כמו. גמל בקופת עמיתים יבוטחו שבהם ביטוחים סוגי לעניין הוראות קובעת

 של תיווך באמצעות ביטוחי כיסוי ורכישת ביטוח בקופת ביטוחי לכיסוי התנאים את קובעות
 לקופת הפקדות הפסקת לאחר ביטוחי כיסוי על לשמירה התנאים, גמל קופת של מנהלת חברה

. הגמל קופת של המנהלת החברה ידי לע קבוצתי חיים ביטוח כיסוי לרכישת והתנאים גמל
 בקשה להגיש רשאית תהא גמל קופת של מנהלת חברה לפיהם כללים קובעת החוזר טיוטת
 ביטוחי ולכיסוי מוות לסיכוני ביטוחי כיסוי לשיווק פנסיוני ביטוח תאגיד סוכן רישיון לקבלת
 .פרט ביטוח פוליסות באמצעות נכות לסיכוני

 

הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול באתר אגף שוק ההון טיוטת פורסמה  66.2.4064ביום  .ד
)להלן: "ההכרעה"(, וזאת בעקבות מקרים שנמצאו בביקורות שנערכו  ללא הודעה מוקדמת

במספר גופים מוסדיים בהם הועלו דמי ניהול ללא הודעה מראש, בניגוד להוראות תקנות מס 
)להלן: "תקנות מס הכנסה"(. על פי  6162-התשכ"ד הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(,

טיוטת ההכרעה, חברה מנהלת שהעלתה דמי ניהול ללא הודעה בת חודשיים מראש, כנדרש 
בתקנות מס הכנסה, תשיב לעמית דמי ניהול שנגבו ממנו ביתר בתקופה שעד תום החודשיים 

חריגים שנקבעו בטיוטה השנים שקדמו לפרסום ההכרעה, למעט  7האמורים, וזאת לתקופה של 
ופטור מבדיקת הצורך בהשבה כנגד הצגת הוכחות על כך שהגוף המוסדי נהג כדין בנוגע להעלאת 
דמי הניהול. עוד נקבע בטיוטה כי גוף מוסדי יבנה תכנית עבודה לעניין אופן יישום הוראות 

 .ההשבה וכן הוראות דיווח לעמיתים ולממונה
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ף שוק ההון העתק מהצעת החוק לקידום התחרות וצמצום אגפורסם באתר  66.1.4064ביום  .ה
 מונתה במשק. הוועדה התחרותיות להגברת , שהוגש ע"י  הוועדה4064 -הריכוזיות, התשע"ב

הישראלי, הועדה  במשק הקיימות המבניות מהבעיות חלק עם התמודדות דרכי לבחון במטרה
 באיתנות לפגיעה חשש רשל המשק הישראלי מעור הריכוזי למסקנה כי,  המבנה ההגיע

 מניות החוסכים, בבעלי בציבור לפגיעה ואף העסקית בתחרות לפגיעה הפיננסית, המערכת

 הוועדה המלצות .חוב איגרות בחברות חוב איגרות ובמחזיקי הציבוריות בחברות המיעוט

 ציבור על להגן ויעיל, תחרותי שוק הישראלי, להבטיח במשק התחרותיות את להגביר מבקשות

כחלק מן הרפורמות  .יציבותם ואת הפיננסיים המתווכים של איתנותם את ולחזק משקיעיםה
עליהן החליטה הוועדה, הוחלט לערוך רפורמה בנוגע לתנאים להחזקה של גוף פיננסי משמעותי 

בידי אותו בעל שליטה, המלצות הוועדה מבקשות להביא להפרדה בין מי ששולט בנכס ריאלי 
 פיננסיים בגופים שההחזקה ולט בנכס פיננסי משמעותי. מאחרמשמעותי לבין מי שש
 על הפיקוח חוק הביטוח, על הפיקוח חוק קרי שונים, חוקים במסגרת משמעותיים מוסדרת

 וחוק בנאמנות משותפות השקעות חוק הבנקאות,  , פקודת)רישוי( הבנקאות חוק, גמל קופות

 איסור בדבר ההוראות את לקבוע כדי חוקים אותם כל את לתקן הוצע העיסוק, הסדרת
 כהונה איסור ובדבר משמעותיים פיננסיים ובגופים משמעותיים ריאליים בתאגידים החזקה

 . האמורים מהחוקים אחד בכל כאמור בגופים מקבילה

 

-התשע"ב תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()דמי ניהול(,בהמשך לאישור  .ו
הטיוטות  67.60.4064פורסמה באתר האוצר ביום  ,4063ינואר ב 6שיכנסו לתוקף ביום  4064

 הבאות:
, (תיקון()דמי ניהולתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()טיוטת  .6

( הקובעת כי חברה 6)א()4, במסגרתן תוקנה, בין היתר תקנה מספר 4064-גהתשע"
 של קופת גמל רשאית לגבות דמי ניהול בשיעורים הבאים: תמנהל

 6.02%מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית בשיעור של יעלה על  (א)
לשנה ומתוך התשלומים המועברים אליה בשל כל עמית בשיעור שלא 

 ;2%יעלה על 
 –ת גמל מן היתרה הצבורה הכוללת של כל עמית בכל חשבונותיו בקופ (ב)

 .שקלים חדשים לחודש 1שלא יעלה על סכום 
 

ם פיננסיים )קופות גמל()משיכת כספים מקופת טיוטת תקנות הפיקוח על שירותי .4
, במסגרתן 4064 -התשע"ג גמל()חשבונות בעלי יצרה צבורה נמוכה()הוראת שעה(,

עמית בקופת גמל רשאי למשוך כספים מחשבונו בקופה בסכום חד פעמי נקבע כי 
( 4064בינואר  6אם בחשבונו בקופה לא הופקדו כספים מיום ו' בטבת התשע"ב )

יתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופת הגמל ביום י"ט ואילך וה
 ש"ח. 2,000( לא עלתה על 4063בינואר  6בטבת התשע"ג )

 
במטרה להביא להפחתת העלויות , איחוד חשבונות בידי חברה מנהלת חוזרטיוטת  .3

יסייעו, בין היתר, לחברות המנהלות להציע  , אשר הכרוכות בתפעולן של קופות גמל
לחברה הוראות אשר מאפשרות  מפרט החוזרלעמיתיהן דמי ניהול נמוכים יותר, 

מספר  אשר מחזיקהמנהלת שתבחר בכך למזג קופות גמל של עמית מסוים 
בנוסף, מיזוג חשבונותיהם הקטנים של העמיתים לחשבון  .חשבונות באותה הקופה

, עשוי לפשט עבור אחד, וכפועל יוצא מכך אף איחוד הדיווחים בנוגע לחשבונות אלו
 העמיתים את המעקב אחרי הכספים המנוהלים עבורם בקופת הגמל.
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן  .ה

 
 
  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה .6
 

בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בתחום פעילות קופות הגמל בשוק ההון הישראלי. זאת לאחר 
הנוגעים בין היתר לשינוי דרכי החיסכון והניוד בקופות הגמל, בשנים האחרונות, שינויים מהותיים בענף 

להגדלת השקיפות בקשר עם ביצועי קופות גמל והקלת מנגנון העברת הכספים מקופה לקופה. להערכת 
מגבלות הדין  החברה השפיעו השינויים האמורים על העברת כספים מנוהלים מקופה לקופה. לעומת זאת,

בהיקף ההפקדות לקופות  ות בקשר עם השקעה בקופות גמל פגעולעניין תקופת ההשקעה והזכאות להטב
  הגמל בענף.

 
 
 
להלן פירוט יתרת נכסי הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת בדוח בהשוואה לתקופות  .4

  :קודמות
 

 היקף נכסי הקופה ליום )אלפי ש"ח( 

 0020222303 0020222300 0323022302 קעהשם הקופה ומסלול ההש 

    :ילין לפידות קופת גמל

 570107311 571317110 175117311 מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 1517113 1157111 1017101 מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 0117301 3117131 1337331 מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 1137133 3137301 1017103 מסלול כללי ב' -ידות קופת גמל ילין לפ

 137331 5337331 5317311 מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

    :ילין לפידות קרן השתלמות

 575317111 571507133 171117153 מסלול כללי -ילין לפידות קרן השתלמות 

 1107311 1137301 573317113 מסלול כללי ב'  -ילין לפידות קרן השתלמות 

 137113 5137115 0007115 מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 117131 157511 5537511 מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קרן השתלמות 
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פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת  להלן .0

 :הדוח בהשוואה לתקופות קודמות
 

החברה מנהלת את הקופות בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע"י הדירקטוריון וועדת 
 .ההשקעות

 

 

 
 
 
 
 

נושאים אליהם הפנה רואה החשבון של החברה את תשומת הלב בחוות דעתו על  .ו
 הדוחות הכספיים

 
 החברה לא הפנה את תשומת הלב לעניינים מיוחדים בחוות דעתו. רואה החשבון של 

 
 :מבקר של החברה המנהלת רואה חשבון

 זוהר ושות' בריטמן אלמגור Deloitte  :רואה חשבוןמשרד 
 , תל אביב6מרכז עזריאלי  מען המשרד: 

  שימול-רו"ח שלמה בן השותף במשרד אשר אחראי על הטיפול בחברה המנהלת:

חודשים  0 שם  הקופה
שהסתיימו ביום 

0323022300 

שנה 
שהסתיימה 
0020222300 

שנה 
שהסתיימה 
0020222303 

    :ילין לפידות קופת גמל

 51315% (5351%) 1301% מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 10311% (55335%) 1333% מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 55311% 1311% 1303% מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 51313% (3311%) 1311% י ב'מסלול כלל -ילין לפידות קופת גמל 

 3311% 0331% 0351% מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

    :ילין לפידות קרן השתלמות

 53311% (3311%) 1333% מסלול כללי -ילין לפידות קרן השתלמות 

 51311% (3311%) 1351% מסלול כללי ב'  -ילין לפידות קרן השתלמות 

 55331% 1311% 1313% מסלול אג"ח –למות ילין לפידות קרן השת

 1315% 0311% 0311% מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קרן השתלמות 

 51311% 3331% 1311% ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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 לים לגבי גילוי:בקרות ונה .ז

 
הנהלת החברה בשיתוף המנכ"ל והאחראי הבכיר בתחום הכספים של החברה, העריכו לתום התקופה 
המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, מנכ"ל 

הנהלים לגבי הגילוי של החברה והאחראי הבכיר בתחום הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות ו
החברה הינן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח 

בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע  הרבעוני
 בהוראות אלו.

 
 

 בקרה פנימית על דיווח כספי: .ח
 

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח  4064 בספטמבר 30ביום  המסתייםהרבעון במהלך 
כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על 

 הדיווח הכספי.
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

     4064 , בנובמבר 1

 דב ילין תאריך אישור הדוח 
 יו"ר הדירקטוריון

 

 דליה שני
 מנכ"ל משותף

 

 סני זלכה 
 מנכ"ל משותף

 דהן-אמיר בן
נושא המשרה הבכיר 

 בתחום הכספיים
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 כי: ה, מצהירגב' דליה שניאני, 
 

 השלישילרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .6
 להלן "הדוח"(.) 4064של שנת 

 עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו י, הדעל ידיעת בהתבסס .4
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

משקפים באופן ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים וחות הכספיים על ידיעתי, הד בהתבסס .3
במצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המהותיות, את  הבחינות מכלנאות, 

 בדוח. המכוסיםהמזומנים של החברה לימים ולתקופות 

הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .2
 :; וכןשל החברה כספי ולבקרה הפנימית על דיווח

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  .א
 ,חברהעל ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל מיועדיםה

  וח.דבפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

עת בקרה פנימית על דיווח כספי, בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קבי קבענו .ב
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים 

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )

 נוקנותיאת מס נווהצגחברה של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של ה האפקטיביותאת  הערכנו .ג
בהתבסס של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח,  האפקטיביותלגבי 

 -; וכן על הערכתנו

השפיע רבעון זה שב שאירעעל דיווח כספי  חברההכל שינוי בבקרה הפנימית של בדוח  גילינו .ד
; דיווח כספי מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על באופןאו שסביר שישפיע  באופן מהותי,

 -וכן 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת  .2
העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית  הביקורת של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו

 כספי: על דיווח

פעלתה של הבקרה כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהאת  .א
לעבד, לסכם  של החברה לרשום, האשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת על דיווח כספי, הפנימית

 -; וכןולדווח על מידע כספי

 אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב .ב
 .ח כספיחברה על דיווהשיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

 

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

 

 
 

 

  4064,  בנובמבר 1 
 

 

  תאריך 
 

 דליה שני
 משותף מנכ"ל

 



 ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
 

 הצהרה לגבי גילוי
 
 

40 

 , מצהיר כי:מר סני זלכהאני, 
 

של  השלישילרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .6
 .להלן "הדוח"() 4064ת שנ

 עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .4
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

משקפים באופן נאות, ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים  וחות הכספייםעל ידיעתי, הד בהתבסס .3
במצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המהותיות, את  הבחינות מכל

 בדוח. המכוסיםהמזומנים של החברה לימים ולתקופות 

הגילוי  לגבים וקיומם של בקרות ונהליתם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .2
 של החברה; וכן: ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  .א
חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל מיועדיםה

 דוח. בפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

נימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, בקרה פ קבענו .ב
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים 

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )

לים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו של הבקרות והנה האפקטיביותהערכנו את  .ג
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס  האפקטיביותלגבי 

 -על הערכתנו; וכן 

השפיע רבעון זה שב שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח  .ד
ן מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; או שסביר שישפיע באופ באופן מהותי,

 -וכן 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת  .2
הביקורת של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

 על דיווח כספי:

ותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמע .א
לעבד, לסכם  של החברה לרשום, ההפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת

 -; וכןולדווח על מידע כספי

 אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב .ב
 החברה על דיווח כספי.שמעותי בבקרה הפנימית של שיש להם תפקיד מ

 

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

 

 
  4064בנובמבר ,  1 

 
 

  תאריך 
 

 סני זלכה
 משותף מנכ"ל
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 מצהיר כי: דהן,-אמיר בןאני, מר 
 

של  השלישילרבעון  ע"מ )להלן "החברה"(של ילין לפידות ניהול קופות גמל ב הרבעוניהדוח את  סקרתי .6
 .להלן "הדוח"() 4064שנת 

 עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .4
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 בדוח.בהתייחס לתקופה המכוסה 

משקפים באופן נאות, ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים וחות הכספיים על ידיעתי, הד בהתבסס .3
במצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המהותיות, את  הבחינות מכל

 בדוח. המכוסיםהמזומנים של החברה לימים ולתקופות 

הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביע, אחראים לאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו .2
 של החברה; וכן: ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  .א
חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל מיועדיםה

 דוח. הלך תקופת ההכנה של הבפרט במ

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

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו  האפקטיביותהערכנו את  .ג
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס  האפקטיביותלגבי 

 -על הערכתנו; וכן 

שפיע הרבעון זה שב שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח  .ד
או שסביר שישפיע באופן מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי;  באופן מהותי,

 -וכן 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת  .2
ית הביקורת של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימ

 על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .א
לעבד, לסכם  של החברה לרשום, ההפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת

 -; וכןולדווח על מידע כספי

 אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב .ב
 החברה על דיווח כספי.שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

 

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

 
  

 

 

  4064בנובמבר ,  1
 

 

  תאריך 
 

 דהן-אמיר בן
נושא משרה הבכיר 

 הכספייםבתחום 
 



 

  

 מל בע"מילין לפידות ניהול קופות ג
 

 דוחות כספיים תמציתיים

 2302 ספטמברב 03ליום 
 

 )בלתי מבוקרים(



 

 

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 

 

 

 דוחות כספיים תמציתיים

 2302 ספטמברב 03ליום 

 

 

 

 )בלתי מבוקרים(

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 ע מ ו ד 

  

  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון

  

  

  ם ביניים )בלתי מבוקרים(:דוחות כספיים תמציתיי

  

 3 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

  

  

 4 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

  

  

 5 דוחות תמציתיים  על השינויים בהון העצמי

  

  

 6 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

  

  

 7-9 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים
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 ה החשבון המבקר לבעלי המניות שלדוח סקירה של רוא

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 

 

 מבוא

 

"החברה"(, הכולל את הדו"ח התמציתי על  -)להלן  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מסקרנו את המידע הכספי המצורף של 

 ותים בהון ותזרימי המזומנים לתקופואת הדו"חות התמציתיים על הרווח הכולל, השינוי 2302 ספטמברב 33המצב הכספי ליום 

ת ובאותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ וושלושה חודשים שהסתיימ תשעהשל 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהביניים 

. אחריותנו היא להביע מסקנה 0973-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל אלהניים ת ביולתקופ

 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ועל מידע כספי לתקופ

 

 היקף הסקירה

 

ות ביניים הנערכת על של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופ 0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 

לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר 

לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים ביקורת הנערכת בהתאם 

 המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 

 מסקנה

 

"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ

 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו 

במשרד האוצר, תקנות מס הכנסה ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון 

והוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  0964-)כללים לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"ד

 . 0973-ומיידיים(, התש"ל

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

 

 

 

 2302, בנובמבר 8תל אביב, 
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 "מילין לפידות ניהול קופות גמל בע
 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

 

 

 

 בדצמבר 00ליום  ספטמברב 03ליום  

 2 0 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    

    נכסים שוטפים

 04,703  03,932  02,571  מזומנים ושווי מזומנים

 1,641  9,543  7,972  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 4,615  4,263  7,076  חייבים ויתרות חובה

    

 21,346  24,732  27,726  סך כל הנכסים

    

    

    

    

    

 5,367  2,337  3,447  התחייבויות שוטפות

    

    

    התחייבויות בלתי שוטפות

 322  549  243  התחייבות מיסים נדחים

    

    

    ון עצמיה

 0,033  0,033  0,033  הון מניות

 20,257  23,776  22,936  יתרת רווח

 22,357  20,176  24,336  סך הון עצמי
    
    

 21,346  24,732  27,726  סך התחייבויות והון עצמי

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 אמיר בן דהן סני זלכה דליה שני דב ילין

 בתחום הכספים נושא המשרה הבכיר מנכ"ל משותף ותףמנכ"ל מש יו"ר הדירקטוריון

 

 

 

 

 

 

 2302, בנובמבר 8 תאריך אישור הדוחות:

 

 

 

 

 הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

 

 

 

 נ הל ש  לתקופה של שלושה תשעהלתקופה של  
 שנסתיימה חודשים שנסתיימה חודשים שנסתיימה 

 בדצמבר 00ביום  ספטמברב 03ביום  ספטמברב 03ביום  

 2 0 3 2 0 0 3 2 2 0 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      

      הכנסות

 41,713  02,153  01,263  34,135  53,730  הול מקופות גמלהכנסות מדמי ני

 072  51  74  030  253  הכנסות ממזומנים ושווי מזומנים

מהתאמת שווי הוגן של נכסים )הפסד( רווח 

 (0,653) (702) 316  (0,434) 530  פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

      

 47,299  02,099  01,723  33,532  50,455  סה"כ הכנסות

      

      הוצאות

 22,114  5,309  02,221  03,966  33,509  דמי ניהול לחברה קשורה

 6,917  0,962  3,424  4,672  9,250  הוצאות שיווק והפצה

 2,030  497  412  0,503  0,551  הנהלה וכלליות

 4,492  0,315  0,643  3,270  4,526  הוצאות תפעול

      

 36,494  1,563  07,774  23,409  41,154  סה"כ הוצאות
      
      

 03,135  3,636  949  03,003  2,630  רווח מפעולות רגילות לפני מיסים על הכנסה

      

 3,566  0,239  332  3,355  922  מיסים על ההכנסה

      

 7,239  2,427  647  6,751  0,679  רווח נקי לתקופה

      

      

 7,239  2,427  647  6,751  0,679  רווח כולל לתקופה

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על השינויים בהון העצמי

 

 
 מהלתקופה של תשעה חודשים שנסתיי 

 2302בספטמבר  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 )בלתי מבוקר(

 

   

 22,357  20,257  0,033  2302בינואר  0יתרה ליום 

 0,679  0,679  -  רווח לתקופה

 24,336  22,936  0,033  2302בספטמבר  03יתרה ליום 

    

 
 ים שנסתיימהלתקופה של תשעה חודש 

 2300בספטמבר  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח ₪אלפי  אלפי ש"ח 

 
 )בלתי מבוקר(

 

   

 05,001  04,301  0,033  2300בינואר  0יתרה ליום 

 6,751  6,751  -  רווח לתקופה

 20,176  23,776  0,033  2300בספטמבר  03יתרה ליום 

    

 
 ושה חודשים שנסתיימהלתקופה של של 

 2302בספטמבר  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 )בלתי מבוקר( 

    

 23,319  22,319  0,033  2302ביולי  0יתרה ליום 

 647  647  -  רווח לתקופה

 24,336  22,936  0,033  2302בספטמבר  03יתרה ליום 

    

 
 של שלושה חודשים שנסתיימהלתקופה  

 2300בספטמבר  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 )בלתי מבוקר( 

    

 09,449  01,349  0,033  2300ביולי  0יתרה ליום 

 2,427  2,427  -  רווח לתקופה

 20,176  23,776  0,033  2300בספטמבר  03יתרה ליום 

    

 
 2300בדצמבר  00לשנה שנסתיימה ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 )בלתי מבוקר( 

    

 05,001  04,301  0,033  2300בינואר  0יתרה ליום 

 7,239  7,239 -  רווח נקי לשנה

    

 22,357  20,257  0,033  2300בדצמבר  00יתרה ליום 

    

 

 רים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאו
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

 

 

 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה תשעהלתקופה של  
 שנסתיימה חודשים שנסתיימה חודשים שנסתיימה 

 רבדצמב 00ביום  ספטמברב 03ביום  ספטמברב 03ביום  

 2 0 3 2 0 0 3 2 2 0 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 7,239  2,427  647  6,751  0,679  רווח לתקופה מפעילויות נמשכות

 3,566  0,239  332  3,355  922  ח רווח והפסדהוצאות מיסים שהוכרו בדו

מהתאמת שווי הוגן של נכסים )רווח( הפסד 

 2,532  906  (014) 0,933  5  פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

      

  2,636  02,343  765  4,552  03,337 

      

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 (0,193) (4,029) (667) (0,446) (0,250) ת חובהגידול בחייבים ויתרו

 5,433  4,050  0,379  2,336  (0,303) גידול )קיטון( בזכאים צדדים קשורים

 673  055  233  397  234  בזכאים ויתרות זכות גידול

      

 (2,327)  0,217  945  077  4,077 

        

 (5,730) (0,600) (546) (5,331) (3,315) תשלומי מיסים

      

 00,713  3,001  0,064  1,322  (2,136) מזומנים, נטו, שנבעו )שימשו( לפעילות שוטפת
      
      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

תמורה ממימוש נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

 0,092  497  040  172  153  רווח והפסד

וי הוגן דרך רווח רכישת נכסים פיננסיים בשו

 -  -  -  -  (079) והפסד

      

 0,092  497  040  172  670  מזומנים, נטו, שנבעו מפעילות השקעה
      
      

 02,975  3,605  0,335  9,094  (2,035) עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

      

 0,731  7,307  00,271  0,731  04,703  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

      

 04,703  03,932  02,571  03,932  02,571  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 כ ל ל י - 0 ביאור

 

 תיאור כללי של החברה ופעילותה: א.

 

כחברה פרטית. החברה  2334בנובמבר  24החברה( התאגדה ביום  -לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן  -ילין 

סווגה כמוסד כספי כמשמעו על פי חוק מע"מ ועוסקת ליום הדוח על המצב הכספי בניהול שלוש קופות גמל רב 

 מסלוליות.

 

ולשנה  2300בדצמבר  30ים של החברה ליום יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתי ב.

 שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם.

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א.

 

"דוחות כספיים ביניים"( של החברה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות  -הדוחות הכספיים התמציתיים )להלן 

 .IAS") 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן IAS 34בינלאומי 

 

בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה החברה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו 

 , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.2011בדצמבר  30שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 

 

ערוכים בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים  הדוחות הכספיים התמציתיים

 .0973-ומיידיים(, התש"ל

 

 מיסים על הכנסה בדוחות ביניים: .ב

 

הוצאות )הכנסות( המיסים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המיסים השוטפים, וכן את סך השינוי 

 ביתרות המיסים הנדחים. 

 

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בדבר מבנה הגילוי בדוחות כספיים חוזר .ג

 

הקובע  2302-9-00פורסם באתר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, חוזר גופים מוסדיים  2302ביולי,  33ביום 

בדוחות הכספיים השנתיים  (IFRSהגילוי הנדרש בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים ) מבנההוראות הנוגעות ל

של חברות מנהלות. ההוראות מתייחסות הן לחברה המנהלת קופות גמל או קרנות פנסיה והן לחברה המנהלת 

קופות גמל וגם קרנות פנסיה, במטרה לקבוע מבנה גילוי אחיד ומסודר, שיצור שפת דיווח אחידה בדוחות 

 הכספיים של כל הגופים המוסדיים.

 

מבנה הדוחות כאמור לא צפוי להשפיע על . 2302הכספיים לשנת  תחילת הוראות החוזר הנ"ל הינן החל מהדוחות

 המצב הכספי והתוצאות המדווחות של החברה.

 

 

תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו וטרם נכנסו לתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר צפויה  .ד

 או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות:

 

 לתקנים התיקונים התקנים, של החברה על הצפויות וההשפעות המעבר הוראות ,התחילה תאריכי בדבר למידע

 2011 בדצמבר 31 ליום החברה של השנתיים הכספיים לדוחות א.3 ביאור  ראה להלן והפרשנויות המפורטים

 באותו תאריך: שהסתיימה ולשנה

 

 9 IFRS "מכשירים פיננסיים" 
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 בונאית )המשך(עיקרי המדיניות החש - 2ביאור 

 

תקנים ופרשנויות שפורסמו, אשר אינם בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר השפעתם על  .ה

 הדוחות הכספיים אינה צפויה להיות מהותית:

 

 IFRS 13 "מדידת שווי הוגן" 

 

ונים, התקן מחליף את הוראות מדידת השווי ההוגן הפרטניות בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים הש

בהוראות שתקובצנה בתקן אחד אשר יהווה מדריך למדידת שווי הוגן. בהתאם לכך, נקבעו הוראות 

 למדידת שווי הוגן עבור כל הפריטים הנמדדים בשווי הוגן בדוח על המצב הכספי או לצורכי גילוי.

 עברתמשולם לה שהיה הסכום או נכס ממכירת מתקבל שהיה כסכום מוגדר הוגן ווי, שלתקן בהתאם

 .המדידה במועד שוק משתתפי בין הרגיל העסקים במהלך התחייבות

 

 בטכניקות הערכה שימוש לעשות יש כי ומציין הוגן שווי למדוד ניתן בהן השונות הגישות את קובע התקן

 את למדוד מנת על כי נקבע, פיננסיים לא נכסים לגבי .נצפים שוק בנתוני המרבי השימוש את העושות

 .ההוגן שוויים את לאמוד בסיסו ועל ,לגביהם המיטבי השימוש את להעריך יש ההוגן שוויים

 .מכן ו לאחרא 2303, בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות "ולהבא מכאן" של בדרך ייושם התקן

 אפשרי. מוקדם יישום

 

 

  תיקוןIAS 1 ח על הרווח )מתוקן( "הצגת דוחות כספיים" )בדבר הצגת פריטי הרווח הכולל האחר בדו

 הכולל(

 

פריטים אשר יסווגו  -התיקון קובע כי פריטים הנכללים ברווח כולל אחר יופרדו ויוצגו באחת משתי קבוצות 

 בעתיד לרווח והפסד, ופריטים אשר לא יסווגו בעתיד לדוח רווח והפסד.

 

 הכוללת שפעת המסה תוצג ממס, ברוטו מוצגים האחר הכולל הרווח ופריטי במידה כי התיקון ובע, קבנוסף

 או 2013 בינואר, 1 המתחילות ביום שנתיות לתקופות למפרע ייושם מהקבוצות. התיקון אחת לכל בנפרד

 .אפשרי מוקדם ישוםכן. ימ לאחר

 
 שערי חליפין ובסיס ההצמדה: .ו

 

מו על יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורס (0)

 ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן.

 

יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך המאזן. )מדד  (2)

 החודש שקדם לחודש של מועד הדוח הכספי(.

 

 להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד: (3)

 מדד בישראל שער החליפין 

 מדד ידוע מדד בגין דולרהיציג של ה 

 נקודות נקודות )ש"ח( 

    תאריך הדוחות הכספיים:

 001.42 001.42 3.902 2302 ספטמברב 33ליום 

 006.09 005.97 3.702 2300 ספטמברב 33ליום 

 005.97 005.97 3.120 2300בדצמבר  30ליום 

    

 % % % שיעורי השינוי:

    חודשים שהסתיימה: תשעהלתקופה של 

 2.00 2.00 2.31 2302 ספטמברב 33ביום 

 2.74 2.07 4.59 2300 ספטמברב 33ביום 

    

    לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה:

 3.15 0.04 (3.21) 2302 ספטמברב 33ביום 

 3.57 - 1.73 2300 ספטמברב 33ביום 

    

 2.55 2.07 7.66 2300בדצמבר  30לשנה שנסתיימה ביום 

    



 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 התמציתיים ים לדוחות הכספייםביאור
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 מיסים על ההכנסה - 0אור בי

 

 החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף. א.

 

 מורכבות  2012,בספטמבר30 ביום  ושהסתיימ חודשיםתשעה ושלושה  של ותלתקופ הכנסה על מסים הוצאות ב.

על  ובהתבסס 25% -ב נאמד השנתי אשר ההכנסה מס שיעור על בהתבסס חושבו אשר שוטפים מסים מהוצאות

 מסים מהוצאות וכן (35.53%ביחד על ( 04.34% -שיעור המס על הרווח, בגינו מחוייב מוסד כספי, אשר נאמד בכ

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. שערוכי בגין המסים הנדחים בהתחייבויות מגידול נבעו אשר נדחים

 

 .07%, שיעור המע"מ עומד על 2302בספטמבר,  0-החל מיום ה ג. 

 

 דמי ניהול לחברה קשורה - 4ביאור 

 

בהתאם להסכם שנערך בין החברה לחברה קשורה, מקבלת החברה שרותי ניהול ושיווק מהחברה הקשורה, הכוללים, 

 בין היתר, העמדת כוח אדם הנדרש לניהול החברה, שירותי משרד ואחזקה, שירותים משפטיים ועוד.

 

בתוספת מע"מ מהרווח מפעילות רגילות  53%שילמה החברה  2300בספטמבר  33ועד ליום  2339בינואר  0החל מיום 

 )בתוספת מע"מ(. 13%, החברה משלמת 2300באוקטובר  0לפני מיסים על ההכנסה. בתוקף מיום 

 

 

 אירועים בתקופת הדיווח - 5ביאור 

 

קנות הפיקוח על שירותים פורסם באתר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון הנוסח הסופי של ת 2302בפברואר,  06ביום 

)להלן:  2302-פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה(, התשע"ב

"תקנות ההון העצמי" או "התקנות"(, כפי שאושר על ידי ועדת הכספים של הכנסת ונחתם בידי שר האוצר. על פי תקנות 

מיליון ש"ח, ולמועד הדו"ח השנתי לא יפחת  03תי הנדרש מחברה מנהלת יהיה ההון העצמי, ההון העצמי ההתחל

 מהגבוה מבין הסכומים שלהלן:

 

 מיליון ש"ח(;03סכום ההון ההתחלתי העצמי ) א.

 

 סכום שלושת הפרמטרים שלהלן: .ב

 

 3.0%  מיליארד ש"ח; 05מסך הנכסים המנוהלים על ידה עד לתקרה של 

 3.35% העל ידה מעל לתקרה האמור מסך הנכסים המנוהלים; 

 25% .)מההוצאות השנתיות )למעט הוצאות בגין הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים, הוצאות מימון ומס 

 

, כאשר בהתאם להוראת מעבר שנקבעה בתקנות, על ההון 2304המועד שנקבע לעמידה בדרישות ההון העצמי הינו תום 

מההפרש שבין ההון העצמי הנדרש  33%על לפחות  30.3.2302העצמי המזערי של חברה מנהלת לעמוד עד ליום 

מההפרש  13%מההפרש האמור, ולפחות  63%לפחות  2302בתקנות לבין ההון העצמי שנדרש טרם פרסומן, עד סוף 

. כן נקבעו בתקנות הוראות לעניין השקעת כספי ההון העצמי. התקנות נכנסו לתוקף ביום 2303האמור עד סוף 

העצמי של החברה גבוה מהסכום הנדרש בתקנות, לרבות ביחס לסכום הנדרש מחברה מנהלת ליום  . הונה33.3.2302

 כאמור. 33.39.2302

 


