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 .1פעילות התאגיד
החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ )להלן "החברה"( ,עוסקת בניהול קרן
השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח )להלן "הקרן"( בנאמנות ,ורק בכך .הקרן הוקמה במסגרת הסכמי
שכר בסקטור הציבורי ,ביום  7ביוני .1968
מידע על בעלי המניות
בעלי המניות של החברה הינם:
שיעור האחזקה בהון המניות המונפק
הנהלה ב'
הנהלה א'
הכרעה

בעל המניות
רגילות
ממשלת ישראל
ההסתדרות הכללית  -הסתדרות
האקדמאים במח"ר
לביא עמוס
בן עמרם אליהו
סוקולובר משה
פולק יעקב
פיכמן צבי

100%

100%
100%

20%
20%
20%
20%
20%
100%

להלן הצדדים הקשורים לחברה ,בהתאם להגדרת צדדים קשורים בתקנה  1לתקנות הפיקוח על שירותים
פיננסיים )קופ"ג( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים( ,תשע"ב :2012-
 הסתדרות העובדים הכללית החדשה  -הסתדרות האקדמאים במח"ר )להלן :הסתדרות המח"ר( והתאגידיםבהן מחזיקה הסתדרות המח"ר ב 20% -או יותר מהון המניות או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות
דירקטורים.
 מדינת ישראל. מחר  -חברה לניהול קופות גמל בע"מ ,המנהלת את קופת גמל מחר. קרן ידע לאקדמאים במח"ר. לשכת האקדמאים במח"ר )ע.ר .בשלבי הקמה(. כל הדירקטורים בחברה )כולל מנכ"ל החברה(. קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח ,המנוהלת על ידי החברה. פסגות ניירות ערך בע"מ )להלן "פסגות"( או מי שמחזיק  20%ומעלה מאמצעי השליטה בפסגות או מי שנשלטעל-ידי אחד מהם.
 אי.בי.אי אמבן ניהול השקעות בע"מ )להלן "אי.בי.אי"( או מי שמחזיק  20%ומעלה מאמצעי השליטהבאי.בי.אי או מי שנשלט על-ידי אחד מהם.
 מיטב דש ניהול תיקי השקעות בע"מ )להלן "מיטב דש"( או מי שמחזיק  20%ומעלה מאמצעי השליטה במיטבדש או מי שנשלט על-ידי אחד מהם.
 קופות גמל שהן חלק מקבוצת המשקיעים של הקרן המנוהלות על-ידי פסגות. קופות גמל שהן חלק מקבוצת המשקיעים של הקרן המנוהלות על-ידי אי.בי.אי. -קופות גמל שהן חלק מקבוצת המשקיעים של הקרן המנוהלות על-ידי מיטב דש.
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 .2תרשים מבנה אחזקות העיקריות

ההסתדרות הכללית החדשה
הסתדרות האקדמאים
במח"ר

מדינת ישראל

 50%ממניות
ההנהלה

 50%ממניות
ההנהלה +
 1מניית הכרעה

חברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים
במדעי החברה והרוח בע"מ

 .3מידע כספי לגבי תחומי הפעילות )באלפי ש"ח(
2014

2013

2012

הכנסות החברה במשך השנה )(1
סך נכסי הקרן לסוף השנה ,ברוטו )(2

6,512
3,349,257

8,040
3,252,304

7,319
3,098,483

סך הפקדות ,משיכות והעברות במשך השנה  -צבירה נטו )שלילית(
תשואה נומינלית ברוטו במשך השנה – מסלול כללי
תשואה נומינלית ברוטו במשך השנה – מסלול אג"ח
תשואה נומינלית ברוטו במשך השנה – מסלול מניות

)(87,793
6.04%
2.99%
9.54%

)(97,544
8.58%
3.67%
14.43%

)(60,345
7.89%
4.71%
6.65%

) (1הוצאות החברה זהות להכנסותיה במשך השנה.
) (2הגידול בשנת  2014נובע מרווחי הקרן מהשקעותיה בקיזוז עודף משיכות והעברות מהקרן על פני הפקדות
והעברות לקרן.

 .4סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
החברה כפופה לחוקי קופות גמל ,לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים ,לתקנות מס הכנסה ,להוראות הממונה
על שוק ההון ביטוח וחיסכון )להלן "הממונה"( ולהוראות כל דין .ראה פירוט בסעיף  15להלן.
החברה היא חברה ממשלתית וכפופה גם לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה ) ,(1975ולהוראות שניתנו על פיו.
החברה חשופה להשפעות שונות וביניהן מצב שוקי ההון בארץ ובחו"ל והתחרות בין גופים דומים במשק,
הכוללת גם פעולות שיווק מצד בתי ההשקעות המנהלים קופות גמל.
שונות
ראה בדוח הדירקטוריון בפרק "ההתפתחויות הכלכליות במשק והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקרן"
התייחסות להשפעת מצב המשק על פעילות הקרן.
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 .5מידע כללי על תחום הפעילות
החברה עוסקת על פי תקנונה בניהול הקרן .מידע נוסף ראה בפרקים  1ו 3 -לעיל ,וכן בדוח הדירקטוריון בפרק
"מאפיינים כלליים של החברה"
גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות
קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים ,ביניהם :איכות ניהול ההשקעות ,תשואת הקרן ,איכות השרות לעמיתים,
שיעור דמי הניהול ואיכות ניהול הסיכונים.
מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות
חסמי הכניסה העיקריים בענף קופות הגמל הם :קבלת רישיון חברה מנהלת ,היקף נכסים מנוהלים מינימאלי
והון אנושי בעל הכשרה מתאימה.
חסם היציאה העיקרי בענף קופות הגמל הוא :קבלת אישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון למיזוג ,לפיצול,
להפסקת ניהול של קופות גמל ,העברתה לחברה מנהלת אחרת או לפירוק מרצון של חברה מנהלת.
דמי ניהול
החברה גובה מעמיתי הקרן דמי ניהול על פי ההוצאות בפועל.
שיעור דמי הניהול שנגבו מהעמיתים בשנת  2014הוא  .0.19%על פי תקנון הקרן ועל פי הדין החל על קופות גמל
ענפיות השיעור המכסימלי של דמי ניהול שניתן לגבות מהעמיתים הוא  2%לשנה.
הכנסות החברה מדמי ניהול מהקרן בשנת  2014היו  6,507אלפי ש"ח .ההכנסות מיועדות לכיסוי הוצאות הניהול
השונות.
מידע נוסף ראה בביאורים  11ו 14 -בדוחות הכספיים ,העוסקים בהוצאות החברה ובהכנסותיה.
השוואה לענף קרנות ההשתלמות
היקף הנכסים של קרנות ההשתלמות עלה בשנת  2014בשיעור של  .10.42%היקף נכסי הקרן עלה בשיעור של
 3.00%באותה תקופה.
התשואה השנתית הממוצעת הנומינלית ברוטו ,שהשיגו קרנות ההשתלמות בשנת  2014הייתה בשיעור של .5.37%
הקרן השיגה בשנת  2014תשואות שנתיות נומינליות ברוטו בשיעור של  6.04%במסלול הכללי 2.99% ,במסלול
אג"ח ,ו 9.54% -במסלול מניות.
השיעור הממוצע של דמי הניהול בענף קרנות ההשתלמות בשנת  2014היה  .0.69%שיעור דמי הניהול שנגבו
מהעמיתים בקרן הוא  .0.19%ראה ביאור " - 9דמי ניהול" ,בדוחות הכספיים של הקרן.
מבנה ניהול ההשקעות
דירקטוריון החברה קובע את מדיניות הקצאת הנכסים הכוללת .מדיניות זו משקפת את דרגות הסיכון שהשקעות
הקרן יתבצעו על פיהן .המדיניות האמורה כוללת התייחסות באילו אפיקים להשקיע ומהם השיעורים
המינימליים והמכסימליים להשקעה בכל אפיק .ועדת ההשקעות מתווה את מדיניות ההשקעות בפועל במשך
השנה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ,ובהתחשב בפרמטרים מקרו-כלכליים ובתנאי השוק המשתנים.
תיק ההשקעות הסחיר של המסלול הכללי מנוהל על ידי פסגות ,אי.בי.אי .ו -מיטב דש .פסגות מנהלת לבדה את
תיק ההשקעות הלא סחיר של המסלול הכללי ואת תיקי ההשקעות של שני המסלולים האחרים.
בתי ההשקעות האמורים מנהלים את התיקים על כל המשתמע מכך ופועלים ליישום כל ההוראות הרגולטוריות
החלות על ניהול ההשקעות של הקרן ,בכפוף להוראות ועדת השקעות.
מתאם השקעות נותן לקרן שירותים של תאום בין שלושת מנהלי התיקים לבין החברה.
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 .6מוצרים ,שירותים ופילוח הכנסות
החברה מנהלת במסגרת הקרן שלושה מסלולי השקעה .להלן פרטים על המסלולים:
מדיניות השקעה
מסלול כללי  -בו מושקעים כספי העמיתים על-פי מדיניות הדירקטוריון ועל-פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות
בכל נכס המותר להשקעה ,בארץ ובחו"ל ,על-פי ההסדר התחיקתי.
מסלול אג"ח  -מסלול השקעה אשר לא יכלול מניות .היקף ההשקעות באג"ח מדינה לרבות מלוות קצרי מועד
יהיה לפחות  50%מהיקף הנכסים במסלול הנ"ל ,ובכפוף לאמור מושקעים כספי העמיתים על-פי מדיניות
הדירקטוריון ועל-פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בכל נכס המותר להשקעה ,בארץ ובחו"ל ,על-פי ההסדר
התחיקתי.
מסלול מניות  -לפחות  50%מההשקעות בו יהיו במניות ,ובכפוף לאמור מושקעים כספי העמיתים על-פי מדיניות
הדירקטוריון ועל-פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות ,בכל נכס המותר להשקעה ,בארץ ובחו"ל ,על-פי ההסדר
התחיקתי.

שם המסלול
מסלול כללי
מסלול אג"ח
מסלול מניות

סך נכסים נטו
ליום
31/12/2014
)באלפי ש"ח(
3,240,549
93,397
14,520

סך נכסים נטו
ליום

הכנסות החברה
מדמי ניהול
בשנת 2014
)באלפי ש"ח(

3,143,370
94,879
12,526

6,296
186
25

31/12/2013
)באלפי ש"ח(

הכנסות החברה
מדמי ניהול
בשנת 2013
)באלפי ש"ח(
7,754
249
26

 .7עמיתי הקרן
עמיתי הקרן הינם אקדמאים במדעי החברה והרוח ,שהם שכירים .החל משנת  2014גם עמיתים במעמד עצמאי
יכולים להצטרף לקרן.

שנה
2014
2013
2012

מספר עמיתים
ליום  31בדצמבר

מספר חשבונות
ליום  31בדצמבר

סכום הפקדות
בשנה
)באלפי ש"ח(

32,899
32,977
34,854

36,118
35,589
37,496

306,764
323,551
326,476

סכום משיכות
בשנה
)באלפי ש"ח(
)(211,046
)(238,352
)(262,215

העברת זכויות נטו
מהקרן בשנה
)באלפי ש"ח(
)(183,511
)(182,743
)(124,606

 .8שיווק והפצה
לחברה אתר אינטרנט למידע כללי על החברה והקרן .כמו-כן החברה מעמידה לרשות עמיתי הקרן ,אתר למידע
אישי לעמיתים )גמל אינפו(.
לחברה משווק פנסיוני העוסק בשימור עמיתים.

 .9תחרות
בשוק פועלים מסלולי השקעה רבים ומגוונים במסגרת קרנות השתלמות שונות.
חופש הבחירה של העמית בקרן בה ינוהל כספו ,התהליך המובנה של מעבר עמיתים מקרן אחת לחברתה ,שירותי
הייעוץ הפנסיוני בבנקים ,פעילות סוכני הביטוח ומאמצי השיווק של גופים מוסדיים אחרים ,גרמו להתגברות של
העברת כספים מהקרן לקרנות אחרות.

 .10הון אנושי
מידע על חברי הדירקטוריון ראה בדוח הדירקטוריון בפרק "פרטים על חברי הדירקטוריון" .עובדי החברה הינם:
עובד בתפקיד מנהל תפעול ושיווק ,שלושה עובדים בתחום השיווק הפנסיוני ,ושתי עובדות משרד.
בעלי תפקידים נוספים בחברה :מנכ"ל החברה ,מזכיר החברה )הנותן לחברה שירותים במסגרת הסכם שיתוף
פעולה בין החברה לבין מחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ( ,ובעלי תפקידים נוספים כמפורט בסעיף  11להלן.
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 .11ספקים ונותני שירותים
ראה לעיל ,בפרק "מבנה ניהול ההשקעות" ,לגבי מנהל תיק ההשקעות של הקרן.
החברה התקשרה עם חברת לאומי שירותי שוק ההון בע"מ )להלן – "לאומי שש"ה"( ועם חברת אמן מחשבים
בע"מ לצורך קבלת שירותי תפעול ובכלל זה ניהול חשבונות החברה והקרן ,ניהול חשבונות העמיתים ,טיפול
בבקשות עמיתים ושירותים נוספים .עד ליום  31.12.2013קיבלה החברה מבנק יהב שירותי תפעול הכוללים ניהול
חשבונות עמיתים ,וחשבונות הקופה והחברה ומחברת מגן של"ם קיבלה החברה שירותי טיפול בבקשות עמיתים.
נכסי הקרן מוחזקים במשמרת )קסטודיאן( בחברת פועלים סהר בע"מ.
הקרן סחרה בניירות ערך )ברוקראז'( באמצעות פועלים סהר בע"מ ,בנק לאומי לישראל בע"מ ,פסגות אופק בית
השקעות בע"מ ,אי .בי .אי .אמבן ניהול השקעות בע"מ ,לידר דש השקעות ופיננסים בע"מ וכלל פיננסים בטוחה
ניהול השקעות בע"מ.
החברה נעזרת ביועצים מקצועיים ,וביניהם ,יועצת משפטית ,מנהל כספים ,ממונה אכיפה ,מנהלת סיכונים ,עורך
דין לגביית פיגורי מעסיקים ,מבקר פנימי ,מלווה ליישום  ,SOX-404יועץ שיווקי ,ספקי אינטרנט ,חברה לשערוך
נכסים ,ממונה טכנולוגיות מידע ומנהל אבטחת מידע ,יועצת מחשוב וחשבת שכר.
ראה מידע נוסף על העמלות המשולמות על ידי הקרן ,בדוחות הכספיים של הקרן ,בביאור " -10עמלות ניהול
השקעות".

 .12השקעות
כספי העמיתים מושקעים בניירות ערך סחירים ושאינם סחירים לרבות קרנות השקעה ,פיקדונות וחוזים
עתידיים.
רוב ההשקעות הן בארץ .חלק מההשקעות הן בחו"ל ,על מנת להגדיל את הפיזור הגיאוגרפי וכחלק ממדיניות
ניהול הסיכונים .מדיניות הקרן היא השגת תשואה אופטימלית תוך התחשבות בסיכונים הכרוכים בהשגת
תשואה זו .הקרן מפזרת את השקעתה בנכסים פיננסיים מגוונים.
היקף ההשקעה בכל אפיק ועיתוי ההשקעה נבחנים על פי הערכה של ההתפתחויות הכלכליות הצפויות בישראל
ובעולם ושל הסיכונים השונים.

 .13מימון
ככלל ,החברה אינה רשאית ליטול אשראי ,לשעבד נכס מנכסיה או לערוב להתחייבות ,על פי דין .הקרן השקיעה
בתחום הנגזרים ופעלה בחוזים עתידיים .חשיפה כזו הוחרגה על ידי הוראות הדין מהכלל האמור.

 .14מיסוי
•
•

בשנת המס לא היו לחברה הכנסות חייבות במס על פי פקודת מס הכנסה.
החברה מגישה לרשות המסים את דוחותיה הכספיים .נתקבלו שומות סופיות עד וכולל שנת המס .2010

 .15מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
החברה כפופה לכל דין ,לרבות:
• חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה – .2005
• חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ ,שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים( ,התשס"ה .2005 -
• תקנות מכוח החוקים האמורים לעיל ,ככל שרלבנטיות לחברה.
• חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל )תיקוני חקיקה(,
התשס"ה.2005-
• תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ"ד .1964 -
• הוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר.
• חוק החברות הממשלתיות התשל"ה ) ,(1975תקנות והוראות שניתנו מכוחו.
מידע לגבי הוראות דין ,שפורסמו בשנת  2014ורלבנטיות לחברה ולקרן ראה להלן בביאור " - 20תהליכי חקיקה
ותקינה" בדוחות הכספיים.
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 .16הסכמים מהותיים
•
•

ראה לעיל בפרק " 11ספקים ונותני שירותים".
החברה שוכרת נכס בגבעת שמואל המשמש את משרדיה.

 .17הליכים משפטיים
ראה מידע על הטיפול המשפטי בתביעות ,בביאור " - 17התחייבויות תלויות והתקשרויות" ,בדוחות הכספיים של
החברה ,ועל הטיפול המשפטי בפיגורי מעסיקים ,בביאור " - 14התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות",
בדוחות הכספיים של הקרן.

 .18יעדים ואסטרטגיה עסקית
ייעוד החברה הוא ניהול כספי העמיתים במטרה להגיע לרווח מרבי ברמת הסיכון שנבחרה .כל רווחי הקרן
מחולקים לעמיתים.
הקרן משרתת ציבור עמיתים מוגדר )אקדמאים במדעי החברה והרוח(.

 .19דיון בגורמי סיכון
ראה לעיל בפרק " – 9תחרות".
כמו כן ,הקרן חשופה )כמו כל המשקיעים בעולם( לירידות שערים בשוקי ההון ,בארץ ובעולם ,ממגוון סיבות.
לדוגמא ,עליה בשיעורי הריבית ,שהיו בשנים האחרונות נמוכים מהרגיל .כמו כן ,הקרן חשופה לקשיים ביכולת
הפירעון של חברות ,אשר אגרות חוב שלהן מוחזקות על ידי הקרן .סיכונים אלו עלולים להשפיע לרעה הן על
תשואת הקרן והן על פעולות העמיתים בכל הקשור למשיכות ולהעברות.
הרחבה לגבי הסיכונים ראה בסקירת ההנהלה בדוחות הכספיים של הקרן ,פרק " – 4מדיניות ניהול הסיכונים של
הקרן".
הסיכונים לעיל הם סיכונים הקיימים בענף קרנות ההשתלמות ,וקשה להעריך את מידת השפעתם העתידית על
הקרן.

 .20מדיניות תגמול של נושאי משרה
עקרונות תגמול נושאי משרה בחברה
באוגוסט  2014אישרה החברה מדיניות תגמול לשנים  ,2017- 2014בהתאם לדרישות חוזר מדיניות תגמול בגופים
מוסדיים )חוזר גופים מוסדיים  ,(2014-9-2להלן עיקרי מדיניות התגמול שאושרה בחברה:
עקרונות תגמול בעל תפקיד מרכזי בחברה )המקבל תמורה ישירות מהחברה(:
 לא יקבל תגמול במניות של החברה ו/או מכשירים מבוססי מניות ו/או אופציות. לא יקבל כל תשלום רכיב משתנה הנגזר מביצועיו כבעל תפקיד בחברה .האמור לא יחול לגבי בונוס שנתיבהיקף שלא עולה על עלות  2משכורות חודשיות ,שניתן לבעל תפקיד מרכזי שהוא עובד החברה או תמורה
מיוחדת הניתנת לבעל תפקיד מרכזי ,בגין ביצוע מטלה מיוחדת או למענק המשולם לבעל תפקיד מרכזי
בהתאם להסכם עבודה קיבוצי ,החל באותו מקום עבודה.
 עלות השכר הממוצעת של בעל תפקיד מרכזי בחברה ,לא תעלה על פי  10מעלות השכר הממוצעת ומעלותהשכר החציוני )רמת שכר אשר מחצית מהעובדים משתכרים יותר ממנה ומחציתם פחות ממנה( של עובדים
)במשרה מלאה( המועסקים בחברה ,שאינם בעלי תפקיד מרכזי.
 החברה רשאית לאשר לבעל תפקיד מרכזי בחברה ,שיפוי ,ביטוח נושאי משרה ולביטוח תאונות אישיות,בתנאים וגבולות אחריות שלא יעלו על התנאים הקיימים לעניין זה לגבי דירקטורים בחברה.
 החברה רשאית לממן השתלמות מקצועית לבעל תפקיד מרכזי ,בתחום אחריותו או השתלמות מקצועיתהמיועדת לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.
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 כל התגמולים לבעל תפקיד מרכזי בחברה ישולמו באופן ישיר לבעל התפקיד המרכזי ולא לגורם אחר לרבותחברה בשליטתו של בעל התפקיד המרכזי.
 התקרה המקסימלית למענקי פרישה של בעל תפקיד מרכזי שהוא נושא משרה ,מעבר ל 100% -פיצויי-פיטורים ולתנאים אחרים להם הוא זכאי על-פי דין ו/או על-פי התנאים שנקבעו לכלל העובדים בחברה –
עומדת על שכר ברוטו חודשי של חודש אחד בגין כל שנת עבודה  3 +חודשי הסתגלות) .מענק פרישה לא יותנה
בביצועים בפועל(.
בעל תפקיד מרכזי ,המועסק ע"י נותן שירות במיקור חוץ – יחולו עלייו העקרונות המפורטים בחוזר מדיניות
תגמול ויובטח כי מנגנון התגמול שלו ,בשל עיסוקיו בקשר להסכם ההתקשרות כאמור ,שיש להם השפעה על
פרופיל הסיכונים של החברה /כספי הקופה ,יהיה עקבי עם עקרונות החוזר ולא יכלול מנגנונים המעודדים נטילת
סיכונים עודפים.
עקרונות תגמול דירקטורים בחברה
 הדירקטורים החיצוניים בחברה יהיו זכאים לתגמול בגין השתתפות בישיבה ולתגמול שנתי ,בהתאם להוראותהדין.
 הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים יקבלו תגמול בהתאם להוראות הדין ולא יקבלו תגמול העולה עלהתגמול המשולם לדירקטור חיצוני בחברה) .חריגים :מנכ"ל חברה המכהן גם כדירקטור בחברה ויו"ר
דירקטוריון פעיל ,רשאים לקבל תגמול העולה על התגמול המשולם לדירקטור חיצוני בחברה ,והכל בכפוף
להוראות הדין(.
 הדירקטורים ,לרבות הדירקטורים החיצוניים בחברה יהיו זכאים לשיפוי ,לביטוח נושאי משרה ולביטוחתאונות אישיות ,בהתאם לתקנות ההתאגדות של החברה והחלטות האסיפה הכללית כפי שיהיו מעת לעת.
 החברה רשאית לממן השתלמות מקצועית לדירקטור ,בתחום אחריותו או השתלמות מקצועית המיועדתלדירקטורים ונושאי משרה בחברה ,בהתאם להוראות הדין.
עקרונות תגמול בעל תפקיד העוסק בפונקציות בקרה או בשיווק או בהשקעות
 לא יקבל תגמול במניות ו/או מכשירים מבוססי מניות ו/או אופציות. לא יקבל כל תשלום רכיב משתנה הנגזר מביצועיו של נושא המשרה) .חריג – האמור לא יחול לגבי בונוס שנתיבהיקף שלא עולה על עלות  2משכורות חודשיות ,שניתן לבעל תפקיד מרכזי שהוא עובד החברה או תמורה
מיוחדת הניתנת לבעל תפקיד מרכזי ,בגין ביצוע מטלה מיוחדת ,והכל בכפוף להוראות הדין חריג נוסף
לעובדים בשיווק  -ניתן לשלם תגמול משתנה ,הנגזר מביצועיו של נושא המשרה ,ובלבד שמדובר בתשלום חד-
פעמי שאינו מתמשך .התגמול המשתנה בממוצע לשנה לא יעלה על  80%מהתגמול הקבוע.
 החברה רשאית לממן השתלמות מקצועית ,בתחום אחריותו או השתלמות מקצועית המיועדת לדירקטוריםונושאי משרה בחברה ,והכל בהתאם להוראות הדין.
 בנוסף לאמור לעיל ,לגבי עובד בתחום ההשקעות – לא יקבל תמורה או הטבה כלשהי הנגזרת מתשואותהקופה.
עובדים בפונקציות בקרה ובשיווק כאמור לעיל ,המועסקים ע"י נותן שירות במיקור חוץ – יחולו עליהם
העקרונות המפורטים בחוזר מדיניות תגמול ויובטח כי מנגנון התגמולים של עובדים אלה ,בשל עיסוקם בקשר
להסכם ההתקשרות כאמור ,שיש להם השפעה על פרופיל הסיכונים של החברה /כספי הקופה ,יהיה עקבי עם
עקרונות החוזר ולא יכלול מנגנונים המעודדים נטילת סיכונים עודפים.
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מאפיינים כלליים של החברה
א .החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ )להלן "החברה"( ,עוסקת בניהול
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח )להלן "הקרן"( בנאמנות ,ורק בכך.
ב .הקרן הוקמה ביום  7ביוני  1968במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי.
ג .הקרן היא קופת גמל ענפית ומיועדת לעמיתים שכירים או עצמאים.
ד .החברה היא חברה ממשלתית בעירבון מוגבל .בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון נכלל מידע בהתאם
להוראות חוזרי רשות החברות הממשלתיות וחוזרי אגף שוק ההון.
ה .בקרן מנוהלים שלושה מסלולי השקעה .למידע נוסף ראה בדוח על עסקי התאגיד בפרק "– 6מוצרים,
שירותים ופילוח הכנסות" .מספר אישור מס הכנסה של המסלול הכללי הוא  ,288של מסלול אג"ח ,1451 -
ושל מסלול מניות  .1452 -האישורים בתוקף עד  31בדצמבר .2015
ו .סכומי ההפקדות שקיבלה הקרן בתקופת הדוח מעמיתים שכירים נגזרים ממשכורתו של העמית על פי
התנאים והסכמי העבודה אצל המעביד.
ז .שיעורי ההפקדות מהשכר הם עד  7.5%מהמעביד ולפחות  2.5%מהעובד .הכספים מופרשים לקרן למטרות
חסכון או השתלמות.
ח .החברה התקשרה עם חברת לאומי שירותי שוק ההון בע"מ )להלן – "לאומי שש"ה"( ועם חברת אמן
מחשבים בע"מ לצורך קבלת שירותי תפעול ובכלל זה ניהול חשבונות החברה והקרן ,ניהול חשבונות
העמיתים ,טיפול בבקשות עמיתים ושירותים נוספים .עד ליום  31.12.2013קיבלה החברה מבנק יהב שירותי
תפעול הכוללים ניהול חשבונות עמיתים ,וחשבונות הקופה והחברה ומחברת מגן של"ם קיבלה החברה
שירותי טיפול בבקשות עמיתים.
ט .תיק ההשקעות הסחיר של המסלול הכללי מנוהל על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ ,אי.בי.אי - .אמבן ניהול
השקעות בע"מ ו -מיטב דש ניהול תיקי השקעות בע"מ .פסגות ניירות ערך בע"מ מנהלת לבדה את תיק
ההשקעות הלא סחיר של המסלול הכללי ואת תיקי ההשקעות של שני המסלולים האחרים.
בתי ההשקעות האמורים מנהלים את התיקים על כל המשתמע מכך ופועלים ליישום כל ההוראות
הרגולטוריות החלות על ניהול ההשקעות של הקרן ,בכפוף להוראות ועדת השקעות.
מתאם השקעות נותן לקרן שירותים של תאום בין שלושת מנהלי התיקים לבין החברה.
י .נכסי הקרן נמצאים במשמרת בחברת פועלים סהר בע"מ.
מידע על בעלי המניות
ראה לעיל בדוח על עסקי התאגיד ,סעיף " -1פעילות התאגיד".
מסמכי היסוד
מסמכי היסוד של החברה לא שונו במהלך התקופה המדווחת.
מספרי חשבונות והיקף נכסים של הקרן
מאזן הקרן הסתכם ביום  31בדצמבר  2014ב 3,349,257 -אלפי ש"ח לעומת  3,252,304אלפי ש"ח ביום 31
בדצמבר  ,2013עלייה של .2.98%
הגידול בהיקף המאזן בשנת  2014נבע מהרווחים באפיקי ההשקעה ,בקיזוז עודף משיכות והעברות מהקרן על פני
הפקדות והעברות לקרן.
מספר חשבונות העמיתים המנוהלים בקרן בתאריך המאזן הוא .36,118
מידע כללי על תחום הפעילות
ראה לעיל בדוח על עסקי תאגיד פרק " -5מידע כללי על תחום הפעילות".
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המצב הכספי של החברה
מאזן החברה ליום  31בדצמבר  2014הסתכם ב 883 -אלפי ש"ח.
הוצאות החברה בשנת  2014הסתכמו ב 6,512 -אלפי ש"ח .ההוצאות מומנו ברובן מהכנסות דמי ניהול מהקרן.
פירוט ההוצאות ראה בביאור " – 14הוצאות הנהלה וכלליות" בדוחות הכספיים של החברה.
החברה גובה את דמי הניהול על פי ההוצאות בפועל ,ולפיכך ,לא נוצרו רווחים בחברה.

ההתפתחויות הכלכליות במשק והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקרן
 .1התפתחויות פיננסיות
מדד המחירים לצרכן
בשנת  2014ירד מדד המחירים בשיעור של ) 0.2%המדד בגין דצמבר  2014לעומת המדד בגין דצמבר  .(2013שיעור
ירידת מדד המחירים לצרכן בשנת  2014הינו מחוץ ליעד יציבות המחירים של בנק ישראל )בין  1%ל.(3%-
הריבית השקלית
במהלך שנת  2014ירדה הריבית המוצהרת של בנק ישראל שלוש פעמים מרמה של  1%בינואר לרמה של 0.25%
בדצמבר .זאת על רקע ירידה באינפלציה ,מבצע צוק איתן והמשך מדיניות מוניטארית מרחיבה במספר משקים
עיקריים ובראשם אירופה ויפן.
מטבע חוץ
בשנת  2014פוחת השקל בשיעור חד של כ 12%-מול הדולר .גם מול סל המטבעות פוחת השקל אך בשיעור מתון
יותר .מול היורו תוסף השקל בשיעור של כ.1.2%-
תקציב המדינה
הגירעון הממשלתי בישראל הסתכם בשנת  2014בסך של  29.9מיליארד ש"ח שהם  2.8%מהתמ"ג .זאת לעומת
הגירעון בשנת  2013אשר הסתכם בסך של כ 33.2 -מיליארד שקלים ,ואשר היווה כ 3.15% -מהתמ"ג .הגירעון
בפועל היה נמוך מהיעד המקורי בשיעור של  0.2%תוצר .הסטייה של הגירעון ביחס לתכנון בתקציב המקורי בסך
 1.2מיליארד שקלים משקפת הכנסות נמוכות מהחזוי בסך  0.8מיליארד ,והוצאות נמוכות מהתכנון בתקציב
המקורי – בסך  2.0מיליארד ש"ח.
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 .2התפתחויות בשוק ההון
שוק המניות
שנת  2014התאפיינה בחוסר אחידות בתשואות מדדי המניות העיקריים בעולם ככלל ובישראל בפרט .בישראל
נפתח פער בין תשואות המדדים העיקריים לתשואות מדדי השורה השניה והשלישית .כך לדוגמא ,תשואת מדד
ת"א  100עמדה על כ 6.7%-כאשר תשואת מדד ת"א  75היתה כ .-10%תשואת מדד היתר עמדה על  .-7.5%בעולם,
מדד  MSCI ACעלה בכ 2%-כאשר מדד המדינות המתפתחות ירד בכ .6%-מדדי המניות העיקריים בארה"ב עלו
בין  7.5%ל .18%-ה -DAXהגרמני עלה בכ 2.65%-וה CAC-הצרפתי ירד בכ.0.5%-
הגורמים העיקריים שהשפיעו על הבורסות במהלך השנה היו:
•
•
•
•

שיפור בנתונים הכלכליים בארה"ב ובפרט נתוני שוק העבודה.
סיום ההרחבה הכמותית בארה"ב והצפי לעליית ריבית במהלך המחצית הראשונה של
.2015
ירידת תשואות אגרות החוב הממשלתיות הארוכות בארה"ב ואירופה על רקע הערכות כי
מדיניות הריבית הנמוכה תימשך ואף תתרחב למשקים נוספים ,וכן על רקע האינפלציה
הנמוכה.
ירידת מחירי הסחורות ובעיקר הנפט.

שוק אגרות החוב
מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות עלה ב 2014 -בשיעור של  7.16%ומדד אגרות החוב הממשלתיות
הצמודות עלה ב .5.75% -מדד אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד עלה בשיעור של  .0.97%אגרות החוב
הממשלתיות צמודות המדד במח"מ קצר הניבו השנה תשואות שליליות על רקע הירידה באינפלציה במשק .כך
לדוגמא ירד מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות במח"מ קצר ) 0-2שנים לפדיון( בכ .1.77%-תשואת אגרות
החוב הממשלתיות במח"מ בינוני /קצר ) 2-5שנים לפדיון( ירד בכ1%-
שינוי במדדים
להלן שיעורי השינוי במדדים הנבחרים:
מדד המעו"ף
S&P 500
MSCI AC WORLD

דולר
יורו
אג"ח צמוד מדד ממשלתי
אג"ח צמוד מדד קונצרני
אג"ח לא צמודות

2014
10.2%
11.39%
2.09%
12.04%
-1.19%
5.75%
0.97%
7.16%

2013
12.12%
29.60%
20.25%
-7.02%
-2.82%
2.99%
9.47%
4.04%

גיוס הון במשק
סך גיוסי ההון בשוק המניות בשנת  2014עמד על כ 7.6 -מיליארד ש"ח לעומת כ 6.1 -מיליארד ש"ח בשנת 2013
וכ 3.5-מיליארד ש"ח בשנת  .2012במהלך השנה בוצעו חמש הנפקות ראשוניות בסך כולל של כ 1.4 -מיליארד
ש"ח.
היקף הנפקות האוצר ,ברוטו ,הסתכם השנה בכ 51.5 -מיליארד ש"ח לעומת  65.8מיליארד ש"ח בשנת .2013
היקף הנפקות האוצר נטו עמד בשנת  2014על  3מיליארד ש"ח לעומת  21מיליארד ש"ח בשנת .2013
סך הגיוס באיגרות חוב חברות )כולל מימוש אופציות ורצף מוסדיים( הסתכם השנה בכ  57.5מיליארד שקל
לעומת כ  36.7מיליארד שקל שגויסו בשנת  : 2013כ  36.5מיליארד שקל גויסו באמצעות הנפקות והקצאות
פרטיות של איגרות חוב הרשומות למסחר לעומת כ  34מיליארד שקל בשנת  , 2013וכ  -21מיליארד שקל גויסו
באמצע איגרות חוב הנסחרות בפלטפורמת המסחר המיועדת למוסדיים בלבד ,מתוכם כ  -13מיליארד שקל גויסו
ממשקיעים מוסדיים בחו"ל.
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 .3ענף קרנות ההשתלמות
ראה לעיל בדוח על עסקי התאגיד ,פרק  – 5מידע כללי על תחום הפעילות ,השוואה לענף קרנות ההשתלמות.
 .4אירועים לאחר תאריך המאזן
מתאריך הדוחות הכספיים ועד ליום  10/03/2015עלה מדד ת"א  100בשיעור של  ,5.54%מדד איגרות החוב
הקונצרני הכללי צמוד המדד עלה ב .2.52%-בשער השקל חל פיחות בשיעור של  3.9%מול שער הדולר ותיסוף של
 8.11%מול האירו .ריבית בנק ישראל ירדה ב 0.15% -נקודות האחוז והגיעה ל.0.1% -
לגורמים אלו השפעה על שווי אחזקות הקרן ועל החלטות ההשקעה של ועדת ההשקעות ,ולפיכך על התשואה.
 .5מדיניות ההשקעות של הקרן על רקע ההתפתחויות הכלכליות
מדיניות הקרן היא השגת תשואה אופטימלית תוך התחשבות במכלול הסיכונים הניצבים בפני הקרן ,כולל סיכון
הנזילות .הקרן מפזרת את השקעותיה בנכסים פיננסיים מגוונים .היקף ההשקעה בכל אפיק ועיתוי ההשקעה
נבחנים על פי הערכה של ההתפתחויות הכלכליות הצפויות בישראל ובעולם ושל הסיכונים השונים.
על רקע האמור ,הקרן שינתה את הרכב נכסיה במהלך שנת  .2014להלן פירוט השינויים לפי אפיקים בסיכום
שנתי:
מסלול כללי
ברכיב המניות בת"א נמכרו )נטו( מניות בהיקף  62.06מיליון ש"ח )סה"כ נרכשו מניות בהיקף  56.07מיליון ש"ח
ונמכרו מניות בהיקף  118.14מיליון ש"ח(.
ברכיב מניות חו"ל נרכשו )נטו( מניות בהיקף  28.15מיליון ש"ח) .סה"כ נרכשו מניות בהיקף  143.07מיליון ש"ח
ונמכרו מניות בהיקף  114.9מיליון ש"ח(.
ברכיב אג"ח ממשלתי צמוד נרכשו )נטו( אג"ח בהיקף  44.7מיליון ש"ח )סה"כ נרכשו אג"ח בהיקף  190.54מיליון
ש"ח ונמכרו אג"ח בהיקף  145.79מיליון ש"ח(.
ברכיב הממשלתי השקלי )כולל מק"מ( נרכשו )נטו( אג"ח בהיקף  11.8מיליון ש"ח )סה"כ נרכשו אג"ח בהיקף
 261.4מיליון ש"ח ונמכרו אג"ח בהיקף  249.6מיליון ש"ח(.
ברכיב הקונצרני בארץ נרכשו )נטו( אג"ח בהיקף  78מיליון ש"ח )סה"כ נרכשו אג"ח בהיקף  142.44מיליון ש"ח
ונמכרו אג"ח בהיקף  64.44מיליון ש"ח(.
ברכיב אג"ח חו"ל קונצרני נרכשו )נטו( אג"ח בהיקף  35.9מיליון ש"ח )סה"כ נרכשו אג"ח בהיקף  40.12מיליון
ש"ח ונמכרו אג"ח בהיקף  4.22מיליון ש"ח(.
ברכיב קרנות גידור נרכשה קרן בהיקף  4.98מיליון ש"ח.
ברכיב סחורות נרכשו )נטו( סחורות בהיקף  0.249מיליון ש"ח )סה"כ נרכשו סחורות בהיקף  4מיליון ש"ח ונמכרו
סחורות בהיקף  3.75מיליון ש"ח(.
מסלול אג"ח
ברכיב אג"ח ממשלתי צמוד נרכשו אג"ח בהיקף  9.4מיליון ש"ח.
ברכיב הממשלתי השקלי נמכרו אג"ח בהיקף  7.2מיליון ש"ח
ברכיב הקונצרני נמכרו אג"ח בהיקף  0.23מיליון ש"ח
מסלול מניות
ברכיב המניות בת"א נרכשו )נטו( מניות בהיקף  0.7מיליון ש"ח )סה"כ נרכשו מניות בהיקף  2.4מיליון ש"ח
ונמכרו מניות בהיקף  1.7מיליון ש"ח(.
ברכיב מניות חו"ל נרכשו )נטו( מניות בהיקף  0.39מיליון ש"ח) .סה"כ נרכשו מניות בהיקף  2.7מיליון ש"ח ונמכרו
מניות בהיקף  2.3מיליון ש"ח(.
מידע נוסף
 .1ראה בסקירת ההנהלה בדוחות של הקרן.
 .2מידע נוסף לגבי מדיניות ההשקעה של הקרן ראה באתר האינטרנט של החברה.
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מצבה הכספי של הקרן ותוצאות פעילותה
 .1להלן טבלה המפרטת את השינויים בהפקדות העמיתים ,במשיכותיהם ובהעברותיהם בשנה זו לעומת השנה
הקודמת )באלפי ש"ח(:

הפקדות
משיכות
העברות מהקרן
העברות אל הקרן

שנת 2014
)באלפי ש"ח(
306,764
)(211,046
)(192,699
9,188

שנת 2013
)באלפי ש"ח(
323,551
)(238,352
)(194,089
11,346

שיעור השינוי
)(5.18%
)(11.46%
)(5.87%
)(19.02%

 .2התשואה הנומינלית ברוטו של הקרן בשנה המדווחת היא  6.04%במסלול הכללי 2.99% ,במסלול אג"ח ,ו-
 9.54%במסלול מניות לעומת תשואה של  8.58%במסלול הכללי 3.67% ,במסלול אג"ח ,ו 14.43% -במסלול
מניות אשתקד .הרווחים שצברה הקרן בשנת  ,2014נבעו מכל סעיפי ההשקעות .ראה נתונים על התנהגות
מדדים שונים וכן השוואתם לשנה קודמת ,בדוח הדירקטוריון בפרק על "ההתפתחויות בשוק ההון".
 .3השיעור ליום המאזן של סך כל יתרות העמיתים ,שזכאים למשיכת כספים ,מתוך כלל הנכסים הוא 82.54%
במסלול הכללי 88.46% ,במסלול אג"ח ,ו 63.85% -במסלול מניות )להלן " -יחס הנזילות"( .בנוסף ,עמיתים
יכולים להעביר את כספם לקרן אחרת ,גם אם אינם יכולים עדיין למשוך אותו כדין .האפשרות הנגישה
להעברת זכויות בין קופות ,הופכת את שיעור הנזילות האפקטיבית ל .100% -
הקרן נוהגת לממן את המשיכות וההעברות מן ההפקדות השוטפות ,מתקבולים שוטפים מהשקעות הקרן,
ואם צריך ממכירות בבורסה.
לצורך שמירה על יכולתה של הקרן לבצע תשלומים בכל עת מתייחסת מדיניות ההשקעות של הקרן ,יחד עם
שיקולי רווח וסיכון ,גם ליחס הנזילות ,וכן מבוצע מעקב אחר נתוני ההפקדות ,המשיכות והעברת הזכויות
בפועל .בדרך זו הקרן שומרת על היכולת להתמודד עם שינויים בהתנהגות העמיתים ,אם יהיו .מדיניות
ההשקעות מבוססת על השקעת רוב הכספים בהשקעות נזילות שוטפות )פיקדונות שקליים קצרי טווח(
ובאפיקים סחירים ,הניתנים למימוש בהתאם לצרכי הנזילות .הקרן מחזיקה בנכסים סחירים ,במזומנים
ובשווי מזומנים )לא כולל סכומים לקבל בגין השקעות( בשיעורים הבאים 96.95% :במסלול הכללי100% ,
במסלול אג"ח ,ו 100% -במסלול מניות.
במסגרת מדיניות ההשקעות של הקרן ,ומתוך כוונה למקסם את תשואת הקרן תוך סיכון נמוך ,ועדת
ההשקעות מתאימה את משך החיים של נכסי החוב להערכותיה לגבי השינויים הצפויים בשוק ההון,
ובהתחשב בנזילות של עמיתי הקרן.
השפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
ראה לעיל בדוח על עסקי התאגיד פרק " - 4סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה".

ניהול סיכונים
כללי
הטיפול בסיכוני השוק נעשה במשולב עם הטיפול בסיכוי לרווח במסגרת תהליכי קבלת החלטות ההשקעה בקרן.
הקרן מחויבת לעמוד בכללי ההשקעה שנקבעו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל()כללי השקעה
החלים על גופים מוסדיים( ,התשע"ב .2012-כללים אלו נועדו ,בין היתר ,להפחית את סיכוני השוק.
אחראי על ניהול סיכוני שוק
סעיף )10א( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( תשס"ה) 2005-להלן "חוק קופות גמל"( קובע כי
קופת גמל תמנה מנהל סיכונים .בהתאם לדרישות אגף שוק ההון ,מינתה החברה מנהל סיכונים.
תיאור סיכוני שוק
ראה פרק "מדיניות ניהול הסיכונים של הקרן" בסקירת ההנהלה בדוח הקרן.
הקרן פועלת בתחום הנגזרים לא רק למטרות הגנה ,אלא גם לצורך חשיפה לאפיקים ,לגיוון דרכי החשיפה
ולשיפור הנזילות.
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מס'
סידורי
.1

הסיכון
סיכונים
פיננסיים

.2

סיכונים
אסטרטגיים
סיכונים
תפעוליים -
תפעול ושרות
עמיתים

.4

סיכונים
תפעוליים -
חברה מנהלת

.5

סיכוני ציות -
רגולציה

.3

השפעת גורמי הסיכון והפעולות שננקטו

רמת סיכון

כל נכסי הקרן המנוהלת על ידי החברה הינם נכסים פיננסיים הנתונים בינונית
לתנודות בשווקים כתוצאה משינויים בשווקים הפיננסיים .החברה
הקימה תשתית לניהול ודוח על הסיכונים הפיננסים ,לרבות מינוי
מנהל סיכונים שימוש בתוצרי והטמעת תוכנות לזיהוי וניהול סיכונים.
ועדת השקעות ודירקטוריון החברה מקיימים מעקב שוטף אחר
פרמטרים למדידת סיכוני השקעות ומביאים בחשבון נתונים אלו בעת
קבלת החלטות על הרכב ההשקעות.
החברה מנהלת קופת גמל להשתלמות רק לעמיתים שהינם אקדמאים נמוכה
במדעי החברה והרוח.
החברה התקשרה בהסכם לקבלת שירותי תפעול עם לאומי שירותי נמוכה
שוק ההון בע"מ ועם אמן מחשבים בע"מ .עקב העברת שירותי התפעול
בשנת  2014מבנק יהב והעברתם ללאומי שש"ה ואמן מחשבים –
העריכה החברה כי בשנת  2014צפויה עלייה ברמת הסיכונים
התפעוליים.

במשרדי החברה מתנהל מערך שיווק ושימור ,ישיבות הדירקטוריון נמוכה
וועדותיו ,פיקוח ובקרה על נותני שירותים ,ניהול הוצאות החברה
ומעקב אחר עמידה בתקציב .עקב העברת שירותי התפעול ללאומי
שירותי שוק ההון בע"מ ושירותי תפעול נוספים על-ידי אמן מחשבים
בע"מ העריכה החברה כי צפויה עלייה ברמת הסיכונים התפעוליים
בשנת .2014
החברה הינה חברה ממשלתית וכן חברה מנהלת של קרן השתלמות בינונית-גבוהה
לפיכך היא פועלת בסביבה עתירת רגולציה הכוללת בין השאר את
הוראות חוק החברות הממשלתיות ,התקנות שהותקנו על פיו וחוזרים
שפורסמו על ידי רשות החברות הממשלתיות ,כמו כן החברה פועלת
לפי הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( ותקנותיו,
תקנות מס הכנסה ,חוזרי אגף שוק ההון במשרד האוצר ,צו איסור
הלבנת הון והוראות אחרות בהתאם להסדר התחיקתי החל על
החברה .החברה מקיימת מעקב אחר הוראות הרגולציה באמצעות
היועצת המשפטית ,הממונה על האכיפה ובאמצעות מנכ"ל החברה
ועובדיה ובסיוע נותני שירותים חיצוניים.

מדיניות ניהול סיכוני שוק
מדיניות ניהול הסיכונים נועדה למצוא את השילוב האופטימלי לדעת החברה בין הקטנת פוטנציאל הסיכונים
בתיק הנכסים ,ובין הגדלת פוטנציאל הרווחים ממנו.
מדיניות ההשקעות נקבעת על ידי הדירקטוריון ומתפרסמת באתר האינטרנט של החברה .בנוסף קובע
הדירקטוריון מגבלות להקצאת הנכסים ולחשיפות.
וועדת ההשקעות נותנת הוראות למנהלי התיק באופן שוטף וקובעת את שיעורי המינימום והמקסימום להשקעה
בכל אפיק .ההוראות מתבססות על שיקול דעתה של הועדה ,על בסיס רמת הסיכון הרצויה ,נזילות עמיתי הקרן,
פיזור תיק הנכסים ועל בסיס התנאים בשווקי הכספים וההון בישראל ובעולם תוך התייחסות להתפתחויות
הצפויות בשווקים אלו בטווחי זמן שונים .הכל – בכפוף להחלטות הדירקטוריון כאמור לעיל.
אחד האלמנטים החשובים במדיניות ניהול הסיכונים הוא פיזור ההשקעות באפיקים שונים .ההשקעות מפוזרות
באפיקים שונים החל מרמת שווקי היעד ,דרך רמת הענף ועד רמת המנפיק הבודד .בנוסף ,פיזור הסיכונים
מתבטא בהשקעה בטווחי פדיון שונים.
ראה עוד ,פרק " - 4מדיניות ניהול הסיכונים של הקרן" בסקירת ההנהלה בדוח הקרן.
השקעה בסוג השקעות חדש טעונה אישור של דירקטוריון החברה.
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הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק
ראה לעיל בפרקים "כללי" ו " -אחראי על ניהול סיכוני שוק".
סיכון מדד וסיכון מטבע
ראה פרק  4סעיף " - 4.2.1סיכון מדד וסיכון מטבע" בסקירת ההנהלה בדוחות הכספיים של הקרן.
פוזיציות בנגזרים
ראה בדוחות הכספיים של הקרן :פרק  4סעיף " - 4.2.1סיכון מדד וסיכון מטבע" בסקירת ההנהלה וכן ביאור -7
"השקעות אחרות".
מידע נוסף על סיכונים
 .1ראה מידע על ההתחייבויות התלויות ועל מצב חובות המעסיקים ,מעקב החברה עליהם ,והסיכון הנוגע
לחברה בשל כך ,בביאור  14בדוחות הכספיים המבוקרים של הקרן.
 .2המידע המוצג באורח סדיר בישיבות הדירקטוריון וועדת ההשקעות כולל :שינוי במדדי השוק ,סקירת
פעילות הקרן עם דגש על ההשקעות באפיק הלא סחיר ,והשוואה להחלטות ההשקעה בישיבה הקודמת .כמו
כן המידע המוצג כולל את תרומת אפיקי ההשקעה השונים לתשואת הקרן והשוואה של הרכב נכסי הקרן
בפועל להקצאת הנכסים האסטרטגית.
 .3למניעת חריגות מכללי השקעה ,מתקיימת בקרה שוטפת וממוחשבת המתריעה אם ישנה חריגה של הקרן
מכללי השקעה שנקבעו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל()כללי השקעה החלים על גופים
מוסדיים( ,התשע"ב.2012-
הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
הנהלת החברה )להלן" :הגוף המוסדי"( ,בשיתוף יו"ר הדירקטוריון ,המנכ"ל ומנהל הכספים של הגוף המוסדי
העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי.
על בסיס הערכה זו ,יו"ר הדירקטוריון ,מנכ"ל הגוף המוסדי ומנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות
והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי הנן אפקטיביות על מנת לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על המידע שהגוף
המוסדי נדרש לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח
וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.
במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום  31בדצמבר  2014לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף
המוסדי על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של
הגוף המוסדי על דיווח כספי.
היערכות לשעת חירום
במסגרת היערכות החברה ליישום תכנית מודעות ומוכנות לשעת חירום ,הוכנה תכנית להתמודדות עם שעת
חירום ,נערכו דיונים בדירקטוריון החברה בהם הוצגה תכנית החברה להתמודדות עם שעת חירום ,אושר נוהל
שעת חירום ומונה ממונה שעת חירום ונקבעו צוותי חירום .בנוסף ,במסגרת תכנית העבודה הרב-שנתית שאישר
דירקטוריון החברה ,נקבע דיון אחת לשנה בנושא היערכות לשעת חירום .במהלך חודש יוני  2014קיימה החברה
תרגיל היערכות לשעת חירום המדמה מלחמה כוללת בהשתתפות גורמים בחברה ומחוץ לחברה )נותני שירותים
חיצוניים( .תוצאות התרגיל דווחו לדירקטוריון ולאגף שוק ההון.
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הליך אישור הדוחות הכספיים
האורגן המופקד על בקרת העל הינו דירקטוריון החברה.
הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה והקרן )להלן" :הדוחות הכספיים"( לתקופה של שנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר  ,2014היה כרוך בשתי ישיבות כמפורט להלן:
) (1ועדת הגילוי שהינה ועדת הביקורת של החברה ,המשמשת גם כועדה לבחינת הדוחות הכספיים בחברה,
הבוחנת ומקיימת דיון עקרוני ומקיף לעניין שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים.
) (2ישיבה של דירקטוריון החברה להצגת הדוחות הכספיים ,לדיון בהמלצות ועדת הגילוי ולאישור הדוחות
הכספיים.
לפני כינוס וועדת הגילוי מופצת טיוטת הדוחות לרשות החברות הממשלתיות ,להנהלת החברה ,למנהל הכספים,
לחברי ועדת הגילוי ,לרו"ח המבקר ,למבקר הפנים וליועצת המשפטית ,ובועדת הגילוי מתקיים דיון בטיוטת
הדוחות הכספיים ובהערות של הגורמים הנ"ל ,במידת הצורך .ועדת הגילוי התכנסה ביום  11במרץ .2015
הדירקטורים אשר נכחו בישיבת ועדת הגילוי:
 .1גב' לינה ויסברג – דח"צ ,יו"ר
 .2רו"ח אורי לזר – דירקטור
 .3מר יחזקאל שופס  -דירקטור
כמו כן ,נכחו נושאי משרה בחברה ,רואי החשבון המבקרים ובעלי תפקידים אחרים אשר עמדו לרשות חברי ועדת
הגילוי באשר לכל שאלה והבהרה ביחס לנושאים שנדונו בישיבה .בפני חברי הועדה הוצגה טיוטה של הדוחות
הכספיים של החברה ונתונים נוספים הנלווים לדוחות הכספיים ,אשר נערכו על-ידי לאומי שש"ה ,בהתאם
למתכונת שהוגדרה על-ידי אגף שוק ההון ובהתאמה לדרישות רשות החברות הממשלתיות.
בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  16במרץ  ,2015דן הדירקטוריון בהמלצות הועדה ונסקרו עיקרי הדוחות
הכספיים וכן הוצגו הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי .בישיבה זו ,דירקטוריון החברה אישר את הדוחות
הכספיים לשנת .2014
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פרטים על חברי הדירקטוריון
שם ומשפחה

מספר תעודת
זיהוי

שנת
לידה

מען

נתינות

מודי
קניגסברג ,יו"ר -סיים כהונתו ב 007715915
15.05.2014

1946

הפרדס  8קריית אונו

ישראלית

ישראל דוד -מינוי מיום .20.8.2014
נבחר לשמש כיו"ר הדירקטוריון,
התקבל אישור אגף שוק ההון עדיין
אין אישור רשות החברות.

054261854

1956

שי עגנון 9 ,הוד השרון

ישראלית

מירי נוה -מונתה ב.17.6.2014 -
סיימה כהונה ב6.1.2015 -

054483326

1956

בורוכוב  ,3גבעתיים

ישראלית

לילך כהן ,מנכ"ל

027778992

1970

יוספטל  21ירושלים

ישראלית

התעסקות בחמש השנים
השכלה
האחרונות
מנהל נציגות פיבי שוויץ
 B.Aבכלכלה מורחב
בישראל
בעלים של חברת )י.ש.ד( ייעוץ
וייזום בע"מ  -חברה פרטית
לייזום והשקעות נדל"ן וייעוץ
כלכלה ומנהל עסקים
עסקי לחברות.
 M.B.Aמנהל עסקים התמחות מנכ"ל כ.א.ל  -כרטיסי אשראי
לישראל בע"מ.
במימון
משנה למנכ"ל ,ממונה על
החטיבה הקימעונאית ,בנק
דיסקונט.
מנכ"ל ובעלים  -חברת מ.י.נוה
בע"מ ,ייעוץ עסקי בנקאי
 B.S.Cהנסת תעשיה וניהול
ופיננסי ,מיזוגים ורכישות,
 M,B.Aמנהל עסקים
יזמויות.
מנכ"ל מחר – חברה לניהול
 B.Aבכלכלה וסטטיסטיקה
קופות גמל בע"מ.
 M.B.Aבמנהל עסקים
מנכ"ל הסתדרות המח"ר

תאגידים אחרים בהם
משמש כדירקטור
-

מרחב )קבוצת חמת,
ליפסקי ,חרסה( ,נטקס
בע"מ ,נטקס ניו מדיה
בע"מ
-

ד"ר אריה נחמיאס ,נח"צ

051604205

1952

חוחית  1ראש העין
48552

ישראלית

 B.Aבסטטיסטיקה וכלכלה
 M.S.Cבכלכלה חקלאית
ד"ר למדעי הניהול

ראש תוכנית תואר שני
במינהל עסקים באוניברסיטה
הפתוחה

מחר – חברה לניהול
קופות גמל בע"מ,
קופת גמל למורים גל,
הראל פיא

אבי גולן

042502179

1939

שלמה בוק

053920682

1956

ישראלית

 B.Aבכלכלה ומנהל עסקים

מנהל עסקים ומנהל כספים

-

007499973

1947

ענבר  , 4נווה ים,
ראשון לציון
לסקוב  19/5חיפה
34950
רח' קרן היסוד 6
ראשון לציון 75022

ישראלית

 B.Aבמזרח תיכון ומדעי
המדינה

גמלאי ,נציג ציבור בבי"ד
לעבודה

-

ישראלית

 B.Aבמדעי ההתנהגות
 M.B.Aבמנהל עסקים

מנהל אדמיניסטרטיבי בבי"ח
תל השומר

-

טובה פינטו  -סיימה את כהונתה
ביום .23.1.2014

065245995

1950

השושנה  29מבשרת ציון

ישראלית

 B.Aבכלכלה ובמשפטים
 M.B.Aבמנהל עסקים ,עו"ד

ייעוץ כלכלי

עפר שהרבני – דח"צ

059737874

1965

המאבק  50גבעתיים

ישראלית
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 B.Aמנהל עסקים

סמנכ"ל כספים – תעשיות

יחזקאל שופס

חברת ארד בע"מ
החברה הממשלתית
לתיירות
חברת יוארי בע"מ
סמנכ"ל כספים –

לינה ויסברג – דח"צ

004253712

אורי לזר

025478041

בראזני  ,12ת"א

1973

בויאר  ,6ת"א

ישראלית

ישראלית

)*( סיימה את כהונתה ביום .23.1.2014

- 19 -

 M.B.Aבמנהל עסקים
רו"ח מוסמך
F.IL.AA , M.A, C.I.A
אקטואריה וכלכלה

רו"ח מוסמך
 M.B.Aבמנהל עסקים
 LLBבמשפטים

פולימרים אשקלון בע"מ.

אוטומציה ירוחם
ושות' בע"מ.
מחר – חברה לניהול
קופות גמל בע"מ,
הנדסאים וטכנאים –
חברה לניהול קופות
גמל בע"מ

שותף במשרד רו"ח שטראוס
לזר ושות'

-

ייעוץ אקטוארי פיננסי
ופנסיוני
מנכ"ל יעוץ לי

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2014

פרטים על חברי הדירקטוריון )המשך(
נציג חיצוני

התעסקות עיקרית נוספת

15.5.2011

מנהל נציגות פיבי שוויץ
בישראל

עובד התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל
עניין
לא

בן משפחה של
בעל עניין אחר
בתאגיד
לא

תאריך התחלת כהונה
כדירקטור

שם ומשפחה

חברות בועדות הדירקטוריון

מודי קניגסברג
סיים את תפקידו
כמפורט לעיל.
לילך כהן

יו"ר הדירקטוריון ,הנהלה ,ארגון,
השקעות

__

מנכ"ל מחר – חברה לניהול
קופות גמל בע"מ.
מנכ"ל הסתדרות המח"ר

כן

לא

ד"ר אריה נחמיאס

הנהלה ,ארגון – אושר בדירקטוריון
מיום -18.5.2014ובדירקטוריון מיום
 – 26.1.2015לילך מדווחת על סיום
כהונתה ובמקומה נכנס ישראל דוד.
יו"ר ועדת השקעות

__

22.3.2011

לא

לא

כן

נציג חיצוני מ13.8.12 -

אבי גולן

ארגון

__

6.11.2002

יחזקאל שופס

השקעות ,ביקורת

__

17.12.2003

ראש תוכנית תואר שני
במינהל עסקים
באוניברסיטה הפתוחה
גמלאי
נציג ציבור בבית הדין
לעבודה
מינהל ואדמיניסטרציה

לא

לא

לא

לא

שלמה בוק

השקעות

__

28.3.2005

מנהל עסקים ומנהל כספים לא

לא

טובה פינטו )*(

ביקורת

__

23.1.2011

ייעוץ כלכלי

לא

לא

עפר שהרבני )**(

השקעות ,יו"ר ועדת ביקורת ,ארגון

כן

13.8.2012

סמנכ"ל כספים

לא

לא

לינה ויסברג )***(

ארגון ,ביקורת ,השקעות

כן

1.10.2013

ייעוץ אקטוארי ופנסיוני

לא

לא

אורי לזר

ביקורת

__

28.1.2013

שותף במשרד רו"ח
שטראוס לזר ושות'

לא

לא

)*( בדירקטוריון מיום  15.1.2014מונה אורי לזר כחבר ועדת ביקורת .
)**( סיים את כהונתו כיו"ר ועדת ביקורת ביום  . 25.11.2013סיים את כהונתו כחבר ועדת ארגון בדירקטוריון מיום  .25.11.2013המשיך להשתתף בועדות ארגון מיום  13.1.2014וביום  24.2.2014בדיונים בנושא השת"פ.
)***( מונתה לכהן כיו"ר ועדת ביקורת בישיבת דירקטוריון ביום  . ,25.11.2013מונתה לכהן כחברת ועדת ארגון בדירקטוריון מיום  ,25.11.2013מיום  18.5.2014מונתה כחברת ועדת השקעות
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2014

פרטים על חברי הדירקטוריון )המשך(
שם ומשפחה

ישיבות ועדת ביקורת וגילוי

ישיבות דירקטוריון

ישיבות ועדת השקעות

מודי קניגסברג

4

11

ישראל דוד

3

-

-

מרים נוה

5

-

-

לילך כהן

9

-

-

ד"ר אריה נחמיאס ,דח"צ

7

-

ב 10.3.2014-וב 14.7.2014 -התקיימו ישיבות ועדת
ביקורת משותפות לועדת השקעות.

) 33מתוכן  2ישיבות
טלפוניות ב  10.3.2014וב  14.7.2014התקיימו ישיבות ועדת ביקורת
ומיום
מיום 2.6.2014
משותפות לועדת השקעות.
(13.7.2014

יחזקאל שופס

8

7

) 10מתוכן  2ישיבות משותפות לביקורת ולהשקעות מיום
 10.3.2014ומיום .14.7.2014

שלמה בוק

4

) 15מתוכן  2ישיבות טלפוניות
מיום  2.6.2014ומיום
(13.7.2014

-

אבי גולן

9

-

-

טובה פינטו

1

-

1
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עפר שהרבני

6

) 30מתוכן  2ישיבות טלפוניות
מיום  2.6.2014ומיום
 – 13.7.2014נספרו אך לו שולם
בגינן גמול מאחר והינו דח"צ(

ב 10.3.2014 -וב 14.7.2014 -התקיימו ישיבות ועדת ביקורת
משותפות לועדת השקעות.

אורי לזר

9

-

9

לינה ויסברג

9

מספר ישיבות שהתקיימו

9

) 15מתוכן השתתפה בישיבה
2.6.2014
אחת טלפוניות מיום
– נספרה לנוכחות אך לא שולם  8ב 10.3.2014 -וב 14.7.2014 -התקיימו ישיבות ועדת ביקורת
משותפות לועדת השקעות
בגינה גמול מאחר והינה
דח"צ(.
10

31
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2014

פרטים על נושאי משרה בכירים בחברה
שם ומשפחה

ת.ז/.ח.פ.

שנת
לידה

תפקיד בחברה

בן משפחה של
נושא משרה
בכירה אחר או
של בעל עניין

תפקיד בחברה
קשורה
או בבעל עניין

השכלה

ניסיון עסקי בחמש
שנים אחרונות

מודי קניגסברג ,יו"ר
סיים את תפקידו
ב – 15.5.2014

007715915

1946

יו"ר דירקטוריון

-

-

לילך כהן

027778992

1970

דירקטור ומנכ"ל

מנכ"ל מחר – חברה
לניהול קופות גמל
בע"מ מנכ"ל
הסתדרות המח"ר

-

 B.Aבכלכלה
וסטטיסטיקה
 M.B.Aבמנהל עסקים

רו"ח יואב בן דור

054893763

1957

מבקר פנימי

-

-

)C.P.A (ISR
 B.Aבכלכלה
וסוציולוגיה
 M.Aבמנהל עסקים

רו"ח

מריוס קירמאייר

01543367

1969

קצין ציות ומנהל תפעול
ושיווק

קצין ציות ומנהל
תפעול ושיווק של מחר
– חברה לניהול קופות
גמל בע"מ

-

B.A
מנהל עסקים

בנק יהב
אגף קופות גמל

דוד אבודרהם כיהן
עד 31.3.2014

029740859

1972

מנהל כספים וסיכונים

מנהל כספים וסיכונים
של מחר – חברה
לניהול קופות גמל
בע"מ

-

 B.Aבחשבונאות
ניהולית ומערכות מידע,
רו"ח – C.R.M. ,מנהל
סיכונים מוסמך

דרור יעקובסון מכהן
החל מ 1.4.2014

050959691

1953

מנהל כספים

מנהל כספים של מחר
– חברה לניהול קופות
גמל בע"מ

-

ביקורת בחברות
ורשויות מקומיות,
ביקורת פנימית,עוזר
חשב מלווה ברשות
מקומית
רגולציה ,ניהול
סיכונים ,ניהול
פרויקטים לגופים
מוסדיים ,ביקורת
פנים

עופר עוקבי

035747922

1978

מזכיר החברה

מזכיר החברה של
מחר – חברה לניהול
קופות גמל בע"מ

-
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תאריך התחלת
כהונה

 B.Aבכלכלה מורחב

מנהל נציגות פיבי
שוויץ בישראל

15.5.2011

מנכ"ל מחר – חברה
לניהול קופות גמל
בע"מ.
מנכ"ל הסתדרות
המח"ר

22.3.2011

24.3.2008

1.6.2008

 B.Aבכלכלה
וחשבונאות
 MB.Aבמנהל עסקים
)C.P.A (ISR
 -LL.Bבמשפטים ,
עו"ד  - M.B.A.מנהל
עסקים

עו"ד

1.1.2012

1.4.2014

1.1.2012

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2014

פרטים על נותני שירותים אחרים
שם ומשפחה

ת.ז/.ח.פ

שנת
לידה

תפקיד בחברה קשורה
או בבעל עניין

תפקיד בחברה

בן משפחה של
נושא משרה
בכירה אחר או
של בעל עניין

תאריך
התחלת
כהונה

השכלה

ניסיון עסקי בחמש שנים
אחרונות

תואר ראשון במשפטים

עצמאית בעלת משרד עורכי-
דין.בעבר שותפה במשרד עו"ד
בני כהן.

5.1.12

עו"ד

6.9.09
1.6.08

עו"ד גלית שלום קדוש

024319543

1969

יועצת משפטית

יועצת משפטית של מחר – חברה
לניהול קופות גמל בע"מ

-

עו"ד אורי ששון

031935224

1974

יועץ משפטי לגבייה-טיפול
בתשלומי המעסיקים

-

-

LLB
בוגר במשפטים

פסגות ניירות ערך בע"מ

513765396

-

מנהל השקעות

מנהל השקעות של מחר – חברה
לניהול קופות גמל בע"מ

-

-

-

מיטב דש ניהול תיקי
השקעות בע"מ.
אי .בי .אי .אמבן ניהול
השקעות בע"מ

510831175

-

מנהל השקעות

510607914

-

מנהל השקעות

-

-

-

17.10.13

לאומי שש"ה

511481996

-

שירותי תיפעול

מנהל השקעות של מחר – חברה
לניהול קופות גמל בע"מ
נותן שירותי תיפעול למח"ר חברה
לניהול קופ"ג

-

-

-

17.10.13

אמ"ן

510626070

-

שירותי תיפעול משלימים

ארנסט יאנג )ישראל( בע"מ

510550007

-

שירותי בקרה כספית וייעוץ
ביישום הוראות SOX 404

מירי בן יהושע מונתה
מיום 1.4.2014

026748079

1955

מנהלת סיכונים

01.01.14

שירותי בקרה כספית וייעוץ ביישום
הוראות  SOX 404למחר – חברה
לניהול קופות גמל בע"מ

-

-

-

31.8.09

משמשת גם כמנהלת סיכונים
בקופת גמל מחר.

-

 B.Aבכלכלה
 M.B.Aמנהל עסקים

יועצת לגופים מוסדיים
בעיקר בנושא ניהול סיכונים
ורגולציה.
משמשת כחברת
דירקטוריון ,ומכהנת כיו"ר
ועדת אשראי ופורום חוב.

1.4.2014
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2014
גמול דירקטורים
שכר יו"ר הדירקטוריון בשנת  2014שולם לפי תעריף של  1,280ש"ח לישיבה של הדירקטוריון ושל ועדותיו .הגמול
לדירקטור חיצוני )דח"צ( הוא גמול לישיבה בסכום של  1,240ש"ח ,לפי מספר ישיבות הדירקטוריון וועדות
הדירקטוריון בהן השתתף בפועל ,וגמול שנתי בסכום של  26,345ש"ח .הגמול לנציג החיצוני )נח"צ( הוא גמול
לישיבה בסכום של  2,195ש"ח ,לפי מספר ישיבות הדירקטוריון וועדות הדירקטוריון בהן השתתף בפועל ,וגמול
שנתי בסכום של  37,115ש"ח .שכר הדירקטורים האחרים בשנת  2014שולם על פי תעריף של  1,005ש"ח לישיבה
של הדירקטוריון ושל ועדותיו )הסכומים כוללים מע"מ ונכונים לתאריך המאזן(.
השכר לדירקטורים כלול בדמי הניהול ,והוא הסתכם בשנת  2014ב  302 -אלפי ש"ח.
תנאי שכר
עובד/ת מקבל/ת
התשלום )*(

היקף משרה

פירוט התשלומים
ששולמו בשנת 2014
)באלפי ש"ח(

פירוט ההתחייבויות
לתשלומים שקיבלה
על עצמה החברה

1

א'

100%

328

53

2

ב'

100%

265

23

3

ג'

100%

160

23

4

ד'

100%

111

1

5

ה'

100%

88

2

)*( בחברה הועסקו בשנת  2014שישה עובדים .מטעמי הגנת הפרטיות לא פורטו שמות מקבלי השכר.
הסכומים לעיל משקפים את עלות השכר למעביד ,הנגזרת ממשכורות החודשים ינואר -דצמבר  ,2014ואינם
כוללים הוצאות נוספות שנרשמו בדוחות הכספיים בגין יחסי עובד -מעביד ,אם היו כאלה.
המנכ"ל לא מקבלת שכר מהחברה וטרם קיבלה גמול כדירקטור ,אך נרשמה הפרשה לגמול דירקטורים.
רואה החשבון המבקר
משרד רו"ח :
מען :
שם השותף האחראי:

רהב ,רשף ,בן עמי ושות'
דבורה הנביאה  ,121קריית עתידים תל
אביב.
רו"ח מנחם רהב

אופן ניהול החברה
דירקטוריון החברה התכנס במהלך שנת  2014תשע פעמים .מטעם הדירקטוריון פועלות ועדת השקעות ,ועדת
ביקורת וּועדת ארגון .וועדת הביקורת מכהנת כוועדת הגילוי של החברה ,האחראית לדון בליקויים שעלו במערך
הבקרה הפנימית ובצורך במתן גילוי נוסף או שונה בדוחות הכספיים.
ועדות הדירקטוריון נוהגות להגיש דיווח שוטף לדירקטוריון על פעילותן.
החברה מינתה מבקר פנים .ועדת הביקורת מאשרת את תכנית עבודתו של מבקר הפנים ודנה בממצאיו,
במסקנותיו ובהמלצותיו.
מידע על מדיניות הקצאת הנכסים ראה לעיל בדוח הדירקטוריון בסעיף "מדיניות ניהול סיכוני שוק".
מידע על מנהלי התיק של הקרן  -ראה לעיל בסעיף "מאפיינים כלליים של החברה".
על מנת ליישם את מדיניות ההשקעות ובמסגרתה ,מנהלי התיקים קנו ומכרו ניירות ערך ספציפיים על יסוד
עבודות וניתוחים כלכליים.
פיצול העסקאות בסוף היום בין כל התיקים המנוהלים על ידי מנהלי התיקים מתבצע על פי נהלי בתי ההשקעות.
נציגי נותני השירותים השונים ,וגורמים נוספים הפועלים מטעם החברה ,מוזמנים להשתתף בישיבות דירקטוריון
החברה ובוועדותיו )לפי הצורך(.
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מבקר הפנים
פרטים על המבקר הפנימי:
שם :יואב בן דור.
תאריך תחילת כהונה :מרץ .2008
השכלה – האוניברסיטה העברית בי-ם:
תואר שני במנהל עסקים )בהצטיינות( ,התמחות במימון ).(1984
תואר ראשון בכלכלה וסוציולוגיה ).(1982
רישיון מקצועי:
רואה חשבון ).(1987
יועץ מס ).(1987
רישיון יועץ השקעות )מותלה( מטעם רשות ני"ע ).(2008
ניסיון רלבנטי בחמש שנים אחרונות:
שותף מנהל במשרד רו"ח.
משמש כמבקר פנים במספר חברות :ציבוריות ,ממשלתיות ופרטיות ,בקופת גמל וקרנות השתלמות.
יו"ר ועדת הביקורת בעמותה.
הביקורת הפנימית מבוצעת על-ידי רו"ח יואב בן דור ומבקרים המועסקים במשרדו .היקף עבודת מבקר הפנים
וצוות עובדי הביקורת הפנימית בתקופת הדוח היה כ 700 -שעות שנתיות.
הדירקטוריון קבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי ,בהתאם לסעיף )49א( לחוק החברות הממשלתיות
התשל"ה .1975 -המבקר מועסק במיקור חוץ ואינו עובד החברה.
תוכנית הביקורת השנתית והרב שנתית ,של הביקורת הפנימית בחברה ,כללה בשנת הדוח ,בין היתר ,את נושאי
הביקורת הבאים :מעקב וסקירת ביקורת נותני שירותים לקרן )הבנק המתפעל ,מנהל השקעות ,שירותי ברוקראג'
וקסטודיאן( ומעקב אחר הביקורת המבוצעת על ידם .כ 8-דוחות ביקורת.
בפועל עד כה נסקרו  10דוחות .דוח גמול דירקטורים ,כולל יישום המלצות דוח קודם .דוח שנתי בנושא ביקורת
פנימית .בדיקת המעבר למתפעל החדש .שתתפות באסיפות כלליות של ני"ע בהחזקת הקרן ,ממשל תאגידי.
שירות לקוחות טיפול בפניות ותלונות הציבור והעמיתים ואיסוף מידע סטטסטי לגבי יישוב תביעות וטיפול
בתלונות העובדים והקוד האתי העברת מידע לבעל רישיון ושימוש במסלקה הפנסיונית .ניהול סיכוני אשראי
והעמדת אשראי לא סחיר והשקעה באג"ח קונצרני .מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון בשנה החולפת.
התקנים המקצועיים המקובלים על-פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת ,הינם התקנים שאומצו על-ידי
לשכת המבקרים הפנימיים בישראל והוראות רשות החברות הממשלתיות.
לדעת הדירקטוריון ,היקף ,אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי ,הינם סבירים בנסיבות
העניין ויש בהם להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בקרן.
למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית ,כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב ,1992-ובכלל זה גישה
מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של הקרן ,לרבות לנתונים כספיים.
ועדת הביקורת התכנסה  10פעמים בשנת  2014וקיימה דיון בדוחות ביקורת של המבקר הפנימי .בישיבות
הדירקטוריון ,נדונו המלצות ועדת הביקורת ,שהוגשו לדירקטוריון.
מבקר הפנים של החברה ,ביצע סקר סיכונים בשנת  .2011החברה אישרה תוכנית עבודה רב שנתית על בסיס סקר
הסיכונים.

ספקים ונותני שירותים
ראה לעיל ,דוח על עסקי התאגיד פרק " - 11ספקים ונותני שירותים".
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נוהל השימוש בזכויות ההצבעה
חברת מיטב-דש נותנת לחברה שירותים בתחום ההצבעה באסיפות כלליות של ני"ע בהן מחזיקה הקרן .תפקיד
מיטב דש הוא להעניק לחברה חוות דעת לגבי אופן ההצבעה באסיפות כלליות של בעלי מניות ושל מחזיקי אג"ח,
בהן הקרן משתתפת ,ולהצביע בשם הקרן באותן אסיפות על פי ייפוי כח ,ובהתאם לקריטריונים שהגדירה
החברה .חוות הדעת של מיטב דש מיועדות לשמור על האינטרסים של העמיתים.
ועדת ההשקעות של החברה ,גיבשה קריטריונים להצבעה בנושאים העיקריים המובאים לדיון באסיפות הכלליות,
אשר בהן נדרשת החברה להצביע בהתאם להוראות הדין .אחת לשנה מתקיים דיון בנוגע לנוהל זה ,במסגרת דיוני
ועדת ההשקעות .הקווים העיקריים המנחים את הצבעת החברה הם טובתם של עמיתי הקרן ,התאמת הנושא
העולה לדיון לתקנות המחייבות בעניין וסבירות העלויות והעסקאות נשואות הדיון.
מיטב דש בוחן באילו אסיפות יש לקרן זכות הצבעה .הוא משתתף באסיפות שבהן לקרן חובת השתתפות,
בהתאם להוראות הדין .ועדת ההשקעות של החברה מקבלת דיווח מידי חודשיים ,לגבי השתתפות החברה
באסיפות הכלליות ואופן הצבעתה בהן .באסיפות בהן מיטב דש יש עניין ,נושא האסיפה מובא להצבעת ועדת
ההשקעות.
החברה השתתפה במהלך שנת  2014ב 218 -אסיפות .
מידת השפעתה של הצבעת החברה קטנה יחסית ,עקב שיעור האחזקה הנמוך על ידה .נתוני ההשתתפות
מתפרסמים באתר החברה באינטרנט.

הליכים משפטיים
ראה מידע על התחייבויות תלויות והטיפול המשפטי בפיגורי מעסיקים ,בביאור " - 14התחייבויות תלויות
והתקשרויות מיוחדות" ,בדוחות הכספיים של הקרן.

מיסוי
ראה לעיל ,דוח על עסקי התאגיד פרק " - 14מיסוי".

מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
ראה לעיל ,דוח על עסקי התאגיד פרק " - 15מגבלות ופיקוח על פעילות החברה".

יעדים ואסטרטגיה עסקית
ראה לעיל ,דוח על עסקי התאגיד פרק " - 18יעדים ואסטרטגיה עסקית".

מידע נוסף
בדבר מידע נוסף לגבי הקרן ,ראה בדוחות הכספיים של הקרן ,המצורפים לדוחות אלה כחלק בלתי נפרד מהם.
ביום  8.12.2014המליצה וועדת הביקורת לדירקטוריון החברה ,לקיים הליך של בחירת מבקר פנים לחברה ,וזאת
לאור פניית דירקטוריון החברה לוועדת הביקורת לקיים דיון בנושא.
ביום  9.12.2014הודיעה רשות החברות הממשלתיות לחברה ,כי בכוונת רשות החברות לבצע ביקורת חקירתית
בחברה ,בהתאם לסעיף  55לחוק החברות הממשלתיות ,לבחינת הממשל התאגידי בחברה ,תפקוד הדירקטוריון
והנהלת החברה ,והפעולות להדחת המבקר הפנימי בחברה ,זאת לאור טיוטת דוח המבקר הפנימי של החברה
מיום  18.11.2014ופעולות החברה לסיום העסקת המבקר הפנימי .עוד דרשה רשות החברות מהחברה שלא
לנקוט בפעולה כלשהיא שיש בה בכדי לפגוע בביקורת הפנימית בכלל ,ובמבקר הפנימי בפרט.
ביום  30.12.2014הודיעה רשות החברות הממשלתיות לחברה ,כי המכתב מיום  9.12.2014יתוקן כך שמקום
"ביקורת חקירתית" ייאמר "ביקורת מיוחדת".
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דירקטורית שמונתה מטעם המדינה ושנבחרה לשמש כיו"ר דירקטוריון החברה ,התפטרה במהלך חודש דצמבר
מתפקידה כדירקטורית בחברה ,לאור התנהלות רשות החברות הממשלתיות.
היועצת המשפטית של החברה הודיעה על התפטרותה והיא צפויה לסיים תפקידה בסוף חודש מרץ  .2015הרקע
להתפטרות הוא התערבות רשות החברות בעבודת דירקטוריון החברה.
במהלך פברואר  2015העביר מבקר המדינה לתגובת החברה טיוטת דוח ביקורת העוסקת בקרנות ההשתלמות
הממשלתיות .החברה שלחה את תגובתה לטיוטת דוח הביקורת.
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לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ₪

ביאור

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

הכנסות
6,507

8,029

6,825

הכנסות מדמי ניהול מקרן ההשתלמות

11

5
-

9
2

16
478

הכנסות מימון
הכנסות אחרות

13

6,512

8,040

7,319

6,506
6

8,040
-

7,319
-

סך כל ההוצאות

6,512

8,040

7,319

רווח לפני מסים על ההכנסה

-

-

-

-

-

-

רווח לשנה

-

-

-

סך הכל רווח כולל

-

-

-

סך כל ההכנסות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות

מסים על ההכנסה

14

8

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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ביאור  - 1כללי
א .החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ )להלן "החברה"( ,עוסקת בניהול
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח )להלן "הקרן"( בנאמנות ,ורק בכך .הקרן הוקמה ביום 7
ביוני  1968במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי.
הקרן הינה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק קופות הגמל ומיועדת לעמיתים שכירים או עצמאים שהם
אקדמאים במדעי החברה והרוח.
החברה מנהלת במסגרת הקרן מסלול השקעה כללי ,ושני מסלולי השקעה נוספים :מסלול אג"ח ומסלול
מניות.
החברה היא חברה ממשלתית.
ב .פעולות הקרן ונכסיה
החברה מנהלת בנאמנות את נכסי הקרן לטובת עמיתי הקרן ,בתמורה לדמי ניהול .נכסיה והתחייבויותיה של
הקרן מנוהלים ,על פי הוראות הדין ,בנפרד מנכסי החברה ומהתחייבויותיה ,ואין לחברה בעלות עליהם או
התחייבות לתשואה לעמיתים .לפיכך ,לא נכללו פעולות הקרן ונכסיה בדוחות הכספיים של החברה.

ביאור  - 2מדיניות חשבונאית
עיקרי המדיניות החשבונאית ,אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים  ,הינם כדלקמן:
א .בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) ,(IFRSובהתאם לכך נערכו הדוחות על
בסיס העלות.
כמו כן הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי הגילוי של אגף שוק ההון ורשות החברות הממשלתיות.
בהתאם להחלטת הממשלה בק 70/מ 5.8.2004 -התקינה החשבונאית הכללית ,לגבי החברות הממשלתיות,
הינה של הסקטור הפרטי .התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות ,הינה בנוסף לתקינה של הסקטור הפרטי
או כהרחבה או כחידוד של נושאים ספציפיים לחברות ממשלתיות כמפורט בחוזרי הרשות .התקינה
הייחודית לחברות הממשלתיות תתבצע בהתאם לחוק.
ב .דוח על תזרימי המזומנים ודוח על השינויים בהון העצמי
החברה אינה פועלת למטרות רווח ,והואיל והחברה מנהלת קופת גמל ענפית ,הכנסותיה הן בגובה הוצאותיה.
לפיכך ,הדוחות על תזרים המזומנים והדוח על השינויים בהון עצמי אינם מוסיפים מידע פיננסי בעל משמעות
מעבר לזה המצוי בדוחות הכספיים ולא צורפו אליהם.
ג .ההכרה בהכנסות והוצאות
הכנסות והוצאות רשומות על בסיס צבירה.
ד .רכוש קבוע
הרכוש הקבוע נכלל בדוחות הכספיים על בסיס העלות ,החל מיום רכישתו.
הפחת מחושב בשיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת
השימוש המשוערת בהם.
ה .התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד
התחייבות החברה בשל סיום יחסי עובד מעביד מחושבות על בסיס שכרם האחרון של העובדים ליום המאזן
בהתאם לחוק פיצויי פיטורין ,ומכוסות במלואן באמצעות תשלומים שוטפים לחברות הביטוח בגין פוליסות
ביטוחי מנהלים ,וכן על ידי יתרת ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד המוצגות במאזן.
השינויים בהתחייבות החברה בשל סיום יחסי עובד מעביד נזקפים להוצאות שכר בדוח הרווח וההפסד עם
התהוותם.
ו .שימוש באומדנים ושיקול דעת
הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות
המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות ,על הגילוי המתייחס לנכסים והתחייבויות
תלויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות
מאומדנים אלה.
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ביאור  - 3מגזרי פעילות
החברה מנהלת קרן השתלמות בלבד .נתונים אודות הכנסות ,הוצאות בגין ניהול הקרן ,ראה בדוח על הרווח
והפסד והביאורים הנלווים לו.

ביאור  - 4רכוש קבוע ,נטו
א .הרכב ותנועה

יתרה ליום  1בינואר2013 ,
תוספות השנה
יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,
תוספות השנה
גריעות השנה
יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

מחשבים
ותוכנות

ציוד
אלקטרוני

ריהוט
וציוד
משרדי

התקנות
ושיפורים
במושכר

סך הכל

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

28
113
141
6
)(22
125

37
41
78
)(30
48

57
57
32
89

144
144
144

266
154
420
38
)(52
406

פחת נצבר
יתרה ליום  1בינואר2013 ,
פחת השנה
יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,
פחת השנה
גריעות השנה
יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

21
36
57
40
)(21
76

24
8
32
7
)(24
15

25
8
33
10
43

113
66
179
71
)(45
205

43
14
57
14
71

הערך בספרים
יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

49

33

46

73

202

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,

84

46

24

87

241

ב .אורך חיים שימושיים )בשנים(
מחשבים ותוכנות
ציוד אלקטרוני
ריהוט וציוד משרדי
התקנות ושיפורים במושכר

ליום  31בדצמבר
2014
2013
3
3
3 - 6.67
3 - 6.67
7 - 14
7 - 14
10
10

ביאור  - 5חייבים ויתרות חוב
ליום  31בדצמבר
2014
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הוצאות מראש
צדדים קשורים
חייבים אחרים

35
285
-

34
12
13

סך הכל חייבים ויתרות חובה

320

59
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ביאור  - 6מזומנים ושווי מזומנים
ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מזומנים ופיקדונות למשיכה מיידית

361

577

סך הכל מזומנים ושווי מזומנים

361

577

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין הפקדות בנקאיות
יומיות בשיעור  ,0.13%נכון ליום המאזן.

ביאור  - 7הון מניות
הרכב הון המניות של החברה ליום  31בדצמבר ) 2014בלא שינוי לעומת  31לדצמבר :(2013
בעל המניות
רגילות
ממשלת ישראל
ההסתדרות הכללית  -הסתדרות
האקדמאים במח"ר
לביא עמוס
בן עמרם אליהו
סוקולובר משה
פולק יעקב
פיכמן צבי

שיעור האחזקה בהון המניות המונפק
הנהלה ב'
הנהלה א'
הכרעה
100%
100%
100%

20%
20%
20%
20%
20%
100%

מכוח הוראת סעיף )4א() (3לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה ,2005-לחברה המנהלת
פטור מקיום הון עצמי ,מאחר שהינה מנהלת רק קופת גמל ענפית ועומדת בתנאי ההוראה האמורה.

ביאור  - 8מסים על ההכנסה
א .חוקי המס החלים על החברה
החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.1975-
המס החל על הכנסות של מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס רווח.
החברה הינה מוסד ללא כוונת רווח .בשנת המס לא היו לחברה הכנסות חייבות במס על פי פקודת מס
הכנסה .החברה מגישה לרשות המסים את דוחותיה הכספיים.
ב .שומות מס סופיות
לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס .2010

ביאור  - 9התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים
הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר ,הטבות לאחר סיום העסקה ,הטבות אחרות לטווח ארוך וכן הטבות
בגין פיטורין.
הטבות לאחר סיום העסקה
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה או
לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת ,לפי סעיף  14כמתואר להלן .התחייבויות החברה בשל כך
מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה.
חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד
אשר ,לדעת ההנהלה ,יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ,ממומנות ,בדרך כלל ,על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הפקדה מוגדרת
כמפורט להלן.
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ביאור  - 9התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו )המשך(
תוכניות הפקדה מוגדרת
על הפרשות רכיב הפיצויים לעובדי החברה ,חלים תנאי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ''ג ,1963 -על-פיו
הפקדותיה השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח ,פוטרות אותה מכל התחייבות
נוספת לעובדים ,בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל .הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות
הפקדה מוגדרת .ההוצאות בגין תוכניות ההפקדה המוגדרת הסתכמו בשנים  2014ו 2013 -לסך  106אלפי ש"ח
וסך  108אלפי ש"ח בהתאמה ונכללו במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות.
ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
התחייבות בגין הטבות אחרות לזמן ארוך )חופשה(
הטבות לטווח קצר

99
7

84
8

סך הכל התחייבויות בשל הטבות לעובדים

106

92

ביאור  - 10זכאים ויתרות זכות
ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
הוצאות לשלם
מוסדות
צדדים קשורים

47
603
103
23

72
538
175

סך הכל זכאים ויתרות זכות

777

785

ביאור  - 11הכנסות מדמי ניהול
שיעור דמי הניהול המרבי שהחברה רשאית לגבות מעמיתי הקרן על פי דין הינו  .2%הקרן היא קופת גמל ענפית
ולפיכך החברה גובה מהקרן דמי ניהול על פי הוצאותיה ,ובכפוף לשיעור האמור .שיעור דמי הניהול אחיד לכל
חשבונות העמיתים.
2014
אלפי ש"ח
דמי ניהול מקרן ההשתלמות

6,507

שיעור אחיד וממוצע של דמי הניהול

2013
אלפי ש"ח
8,029

2012
אלפי ש"ח
6,825

2014
%

2013
%

2012
%

0.19

0.25

0.22

ביאור  - 12נתונים אודות קרן ההשתלמות שבניהול החברה
א .היקף נכסים מנוהלים ,תקבולים ותשלומים
ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
3,348,466
306,764
211,046

סך הנכסים נטו המנוהלים
סך התקבולים מהעמיתים
סך התשלומים לעמיתים
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ביאור  - 12נתונים אודות קרן ההשתלמות שבניהול החברה )המשך(
ב .העברות כספים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
העברות לקרן מגופים אחרים
העברות מקרנות השתלמות
העברות מהקרן לגופים אחרים
העברות לקרנות השתלמות

9,188

11,346

11,752

)(192,699

)(194,089

)(136,358

העברות ,נטו

)(183,511

)(182,743

)(124,606

ביאור  - 13הכנסות אחרות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הכנסות מריבית פיגורים
הכנסות מתביעת הביטוח

-

2
-

478

סך הכל הכנסות אחרות

-

2

478

בשנת  2012שולם לחברה סך  478אלפי ש"ח לסילוק פסק-דין סופי שניתן בתביעת החברה משנת  ,2003בקשר עם
פוליסות ביטוח חיים של עמיתי הקרן.

ביאור  - 14הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
שכר עבודה ונלוות
תשלום לדירקטורים

1,034
302

1,058
428

967
334

פחת
ביטוחים
אחזקת משרדים ותקשורת
שיווק ופרסום
תשלום לגורמים מתפעלים )*(
דמי ניהול תיק השקעות
ייעוץ משפטי ושירותים מקצועיים
שירותי מחשוב
אחרות

72
173
397
58
2,104
895
1,102
150
219

66
211
435
263
3,057
1,097
1,012
130
283

40
291
386
227
3,001
1,059
772
36
206

סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות

6,506

8,040

7,319

)*( במסגרת ההתקשרות עם לאומי שירותי שוק ההון בע"מ לקבלת שירותי תפעול ,הוסכם כי החברה לא תשלם
למתפעל דמי תפעול בגין שירותים לתקופת הרבעון הראשון לשנת .2014
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ביאור  - 15יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א .יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )*(
ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
חייבים ויתרות חובה

285

12

זכאים ויתרות זכות

23

175

)*( היתרות אינן צמודות ואינן נושאות ריבית.
היתרה )בערך מוחלט( הגבוהה ביותר במשך השנה )על בסיס סופי רבעון( של הקרן עמדה על ) (126אלפי ש"ח.
ב .עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )*(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הכנסות מדמי ניהול

6,506

8,029

6,825

הוצאות הנהלה וכלליות

351

762

565

ביאור  - 16ניהול סיכונים
כללי
א .החברה פועלת במגזר הפעילות של קופות גמל .פעילויות החברה חושפת אותה לסיכונים הבאים :סיכוני
שוק ,סיכוני נזילות ,סיכוני ריכויות ,סיכוני אשראי ,סיכונים תפעוליים.
ב .בחברה מונתה מנהלת סיכונים חיצונית .הכפופה מנהלית למנכ"ל החברה ,וכמו כן כפופה מקצועית
לוועדת ההשקעות של החברה .מנהלת הסיכונים מגישה דוחות לוועדת ההשקעות מדי חודש בחודשו,
ודוחות ברמה רבעונית כנדרש בחוזרי האוצר לעניין זה .דוחות ניהול הסיכונים נדונים בוועדת ההשקעות
ולאחר מכן מוגש דוח לדירקטוריון לסקירה ועיון של שאר הדירקטורים .מנהלת הסיכונים משתתפת
בדיונים הנוגעים לניהול סיכונים.
ג .מנהלת הסיכונים בחברה פועל על פי מתכונת חוזר גמל " 2009-2-3מערך ניהול ובקרת סיכונים בחברות
מנהלות של קופות גמל" ,ועל-פי חוזר גופים מוסדיים " 2014-9-1ניהול סיכונים בגופים מוסדיים"
ד .בשנת  2014מינתה החברה ממונה על האכיפה .מערך האכיפה בחברה אחראי לטיפול בסיכוני ציות.
ה .סיכוני שוק
סיכון להפסד כספי כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של נכסי ההשקעה המוחזקים כנגד כספי חסכון
המנוהלים בקופת גמל ,הנובע משינויים במחירי השוק של ריביות ,ניירות ערך ,מטבעות וסחורות ,וכן
משינויים במדדים אחרים הנובעים משינויים במחירי השוק של כל אחד מהם .לחברה אין נכסים
פיננסיים מלבד יתרות מזומנים ושווי מזומנים ,ולפיכך לא ניתן מידע לגבי סיכוני שוק וסיכוני אשראי.
גידור הוא אסטרטגיית השקעה שבאמצעותה ניתן לנטרל ,לצמצם ולבקר הפסדים פוטנציאלים העלולים
להיווצר מההשקעות השוטפות .הגידור הוא למעשה הצבת גבולות
ברורים וידועים מראש לסיכון ,כפי שמתבטא במדיניות לגבי הרכב ההשקעות ושיעורי החשיפות לסוגיהן.
בנוסף ,מתבצעות מדידות לבחינת הפסדים צפויים עקב שינויים במדדי השוק ,לרבות באמצעות תרחישי
קיצון שונים.

- 45 -

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים לשנת 2014

ו .נזילות
הקרן היא קופת גמל ענפית ולפיכך החברה גובה מהקרן דמי ניהול על פי הוצאותיה .במקרים בהם
החברה צריכה לשלם לספקים מעבר לדמי הניהול שהועברו לה מהקרן ,הקרן מעבירה לחברה מקדמה על
חשבון דמי הניהול העתידיים ,שייגבו מהעמיתים.

ביאור  - 17תהליכי חקיקה ותקינה
להלן עיקרי הוראות הדין לרבות הוראות של הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר ושל רשות
החברות הממשלתיות שפורסמו בשנת  ,2014ככל שרלבנטיות לחברה ולקרן ושהינן בעלות השלכה מהותית על
הדוחות הכספיים:
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ביאור  - 17תהליכי חקיקה ותקינה )המשך(
הוראות רגולציה מהותיות שפורסמו במהלך שנת :2014
החוזר המאוחד – אגף שוק ההון מפרסם מעת לעת פרקים בחוזר המאוחד )חוזר על( ,הכוללים את
הוראות החוזרים הקיימים וכן הוראות חדשות .במהלך  2014פורסמו ,במסגרת החוזר המאוחד ,בין
השאר ,הוראות בנושאים הבאים :ניהול סיכונים ,ביקורת פנימית ,רואה חשבון מבקר ,ניהול נכסי
השקעה והוראות לקופת גמל שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיה .יצוין ,כי בתיקון הוראות החוזר
המאוחד לגבי קופת גמל שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיה ,שפורסם ביוני  ,2014בוטלה הדרישה לקבל
טופס הצטרפות וצילום ת.ז .לגבי עמית שהצטרף באמצעות המעסיק.

-

-

חוזר "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" – מטרת החוזר ,שפורסם באפריל  ,2014היא קביעת הוראות
לעניין גיבוש מדיניות תגמול של נושאי משרה ,בעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים בגופים מוסדיים,
ומניעת תמריצים שיעודדו נטילת סיכונים שאינם עקביים עם יעדיו ארוכי הטווח של גוף מוסדי ,עם
מדיניות ניהול הסיכונים שלו ,ועם הצורך בניהול מושכל של כספי חוסכים באמצעותו .החברה אישרה
מדיניות תגמול רב-שנתית ,בהתאם לדרישות החוזר.
בחודש יולי  2014פורסמה הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי-
התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג( ,התשע"ד –  ,2014וזאת בהמשך לתזכיר חוק שפורסם
בעניין בחודש יוני  .2014בהצעת החוק מוצעות שתי הוראות עיקריות :האחת – קביעת מנגנון תאגידי
לאישור התקשרות למתן תגמול לנושא משרה בכירה או לעובד בתאגיד פיננסי ,העולה על  3.5מיליון ₪
בשנה .השנייה – קביעה כי לא תותר בניכוי לצרכי מס הוצאה בשל עלות שכר ,בעד נושא משרה בכירה או
עובד ,העולה על  3.5מיליון  ₪בשנה )בניכוי הוצאה בשל הענקת מניות או זכות לקבלת מניות(.
במסגרת מכתב אגף שוק ההון מיוני  ,2014בעניין תזכיר החוק בנושא ,הודיע אגף שוק ההון ,כי הוא
מצפה כי בעת גיבוש מדיניות התגמול יתייחסו הגופים המוסדיים לעלות השכר המרבית הנקובה בתזכיר
החוק ,אשר לעמדת הממונה על שוק ההון משקפת תגמול מרבי נאות למנהלים בגופים המנהלים כספי
ציבור ובגופים פיננסיים בכלל .כמו-כן ,הודיע אגף שוק ההון כי ,לנוכח התיקון לתקנות השתתפות חברה
מנהלת באסיפה כללית ,הוא מצפה כי במסגרת הליכי אישור מדיניות תגמול הנדרש לפי תקנה  4לתקנות,
תינתן התייחסות לעלות השכר המרבית הנקובה בתזכיר .החברה הגדירה במסגרת הקריטריונים
להשתתפות באסיפות כלליות תקרת שכר לנושא משרה ,ובכלל זה לנושא משרה בגוף פיננסי.

-

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות( )תיקון מס'
 ,(2התשע"ד  – 2014 -במסגרת התיקון לתקנות ,שפורסם באפריל  ,2014נקבעה מגבלה כמותית ביחס
לסוגים מסוימים של הוצאות ישירות ,שניתן לגבות מנכסי הקופה .המגבלה נקבעה כהוראת שעה עד
ליום .31.12.2017
-

עדכונים לחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – חוזר "מבנה אחיד
להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" קובע מבנה של "רשומה אחודה" ,אשר תשמש את
הגופים המוסדיים ,בעלי הרישיון וצרכני מידע נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני ,במסגרת הפעולות
העסקיות השונות המתבצעות ביניהם .בנוסף ,קובע החוזר את הנסיבות שבהתקיימן יהא בעל רישיון
ו/או גוף מוסדי מחויב להעביר את המידע הנדרש ,ביחס לכל ממשק וממשק.
במסגרת עדכון לחוזר מחודש מאי  ,2014בוצעו עדכונים בחוזר ,לרבות הוספת ממשק "יתרות פיצויים",
המגדיר מבנה אחיד להעברת מידע מגוף מוסדי למעסיק אגב בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות
פיצויים הרשומות לזכות עובדיו בקופת הגמל .במסגרת עדכון מאוחר יותר לחוזר שפורסם בספטמבר
 ,2014וכצעד משלים לתקנות תשלומים לקופת גמל ,נוסף נספח ה' ,שעניינו "ממשק מעסיקים" ,המגדיר
מבנה אחיד להעברת נתונים כנדרש בתקנות ,ובוצע עדכון לממשק טרום ייעוץ .הממונה על האכיפה
בחברה עוקבת אחר היערכות המתפעל ליישום ההוראות.

-

חוזר "עדכון מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של חברות מנהלות בהתאם לתקני הדיווח
(" – החוזר ,שפורסם ביוני  ,2014מעדכן את מבנה הגילוי בדוחות השנתיים של IFRSהבינלאומיים )
חברות מנהלות .במקביל פורסם חוזר המעדכן את מבנה הגילוי הנדרש בדוחות כספיים רבעוניים של
חברות מנהלות.
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית( )תיקון(,
התשע"ד –  ;2014חוזר "תיקון הוראות החוזר המאוחד -ניהול נכסי השקעה )השתתפות גופים
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מוסדיים באסיפות כלליות("; חוזר "הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל" – ביוני 2014
פורסם תיקון לתקנות השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית ,במסגרתו נקבעה ,בין היתר ,חובת
השתתפות והצבעה של משקיע מוסדי באסיפה כללית של תאגיד שהוא חברה ציבורית ,במקרים בהם
נדרש רוב שאינו רגיל ,וזאת למעט מספר נושאים בהן ישנה חובת השתתפות והצבעה גם כשהרוב הנדרש
הוא רוב רגיל .כן נקבע ,כי משקיע מוסדי המחזיק בניירות ערך של תאגיד פיננסי או של תאגיד השולט
בתאגיד פיננסי או של תאגיד בנקאי ,ישתתף ויצביע באסיפה הכללית של התאגיד ,באופן שיאושר בידי
רוב הנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות ,במקרים שנושא הצעת ההחלטה הוא אישור מדיניות תגמול
או אישור עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי סעיפים שונים לחוק החברות.
במקביל פורסמו ,במהלך יוני  ,2014תיקון לחוזר המאוחד לעניין השתתפות באסיפות כלליות וחוזר
מתוקן בנושא הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל – אשר מתייחסים בעיקר לאופן
ההתקשרות של הגוף המוסדי עם הגורם המקצועי ,אשר עוסק במתן המלצות ביחס לנושאים העולים
להצבעה באסיפות כלליות ,ולמידת ההסתמכות שלו על המלצת הגורם המקצועי .החברה עדכנה את נוהל
העבודה בנושא וכן את הקריטריונים להשתתפות באסיפות כלליות.
-

חוזר "דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי" – החוזר ,שפורסם ביולי  ,2014קובע
מתכונת דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים למוצרי חיסכון פנסיוני וביטוח חיים ,מרחיב את
חובות הגילוי המוטלות על גופים מוסדיים ,ומפשט את המידע המוצג בו ,כך שהדוח ישמש כלי מעקב
ובקרה יעיל לעמיתים ולמבוטחים על מוצרים אלה .הדוח השנתי כולל 'דוח שנתי מקוצר' וכן 'דוח שנתי
מפורט'.
בחודש ינואר  2015פרסם אגף שוק ההון תיקון לחוזר )חוזר גופים מוסדיים  ,(2015-9-2בו פורטו מספר
תיקונים והבהרות לחוזר .הממונה על האכיפה בחברה עוקבת אחר יישום הוראות החוזר.
חוזר "משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה"  -כאשר בחשבון של עמית שנפטר לא
קיימת הוראת מינוי מוטבים נדרשים הזכאים לכספים ,להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת
למשוך כספים מהחשבון .החוזר ,שפורסם באוגוסט  ,2014מסדיר מקרים בהם יתאפשר תשלום כספי
עמית שנפטר )אם יתרת הכספים בחשבונו עד  (₪ 5,000ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.
החברה פעלה לעדכון הנהלים ודברי ההסבר באתר ,בהתאם להוראות החדשות.

-

חוזר "הסכמים למתן שירותים" – החוזר ,שפורסם באוגוסט  ,2014קובע הוראות ,בנוגע להגבלות לעניין
הסכמי תפעול ,המאפשרות לגוף מוסדי להתקשר עם תאגיד בנקאי לצורך קבלת שירותי תפעול במגבלות
שנקבעו בחוזר.

-

-

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל( ,התשע"ד – 2014 -
התקנות ,שפורסמו בחודש אוגוסט  ,2014קובעות ,בין היתר ,הוראות בנושאים הבאים :אופן הפקדת
תשלומים לקופת גמל; פרטים שעל מעסיק לדווח לחברה מנהלת במועד הפקדת תשלומים; הודעת קופת
גמל לעובד על הפסקה בתשלום; היזונים חוזרים שנדרשת חברה מנהלת לשלוח למעסיק; מועד הפקדת
תשלומים לקופת גמל; ריבית בשל איחור בהפקדה .על-פי התקנות המעסיקים יידרשו להעביר את
הדיווחים לחברה המנהלת באמצעות קובץ ממוכן .החברה נערכת ליישום הוראות התקנות.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )העברת כספים בין קופות גמל( )תיקון( ,התשע"ד -
 – 2014התיקון לתקנות ,שפורסם בחודש אוגוסט  ,2014מכניס תיקונים שונים בתקנות העברת כספים
בין קופות גמל .במסגרת התיקון לתקנות בוצעה התאמה להוראות דין שהשתנו ,נקבעו הוראות לעניין
אופן פיצוי העמיתים בעת עיכוב בהעברת הכספים הנובע מאחריות הקופה המקבלת ותוקנו הוראות
הנוגעות לאיחוד ופיצול חשבונות )ובכלל זה ,בוטלה האפשרות לפצל כספים בקרנות השתלמות(.
במהלך ינואר  2015פורסם חוזר חדש בנושא "העברת כספים בין קופות גמל" ,שייכנס לתוקף ביום
 ,1.7.2015והוא כולל שורה של תיקונים לעומת החוזר הקודם בנושא .החברה נערכת לעדכון נהלי
העבודה ,בהתאם לדרישות החדשות.

חוזר "מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי" –
קיימות כיום התקשרויות בין גופים מפוקחים לגופים חיצוניים הכוללות מעורבות של גוף חיצוני
בשיווק/מכירת מוצר ביטוח פרט .התקשרויות מסוג זה עלולות להיות בניגוד לאיסורים ותכליות שנקבעו
בהוראות חוק .ואולם ,לא כל מעורבות ,כאמור ,נכנסת בגדר האיסורים והתכליות שנקבעו בהוראות
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החוק .בחוזר ,שפורסם בנובמבר  ,2014מפורטות הוראות להתקשרות של גוף מפוקח עם גוף חיצוני בקשר לשיווק
או מכירת מוצר ביטוח שאינו קבוצתי.

 – FATCA )ׂ The Foreign Account Taxבשנת  2010נחקק בקונגרס האמריקאי חוק הFATCA -
ׂ( ,שמטרתו מניעת התחמקות מתשלום מס על-ידי ישויות אמריקאיות בעלות חשבונות Compliance Act
מחוץ לארצות הברית .בינואר  2013פורסמו תקנות סופיות על-ידי משרד האוצר האמריקאי ורשות
"( המספקות הנחיות אופרטיביות ליישום החוק .מועד התחילה של IRSהמיסוי האמריקאית )להלן" :
ההוראות נקבע ל .1.7.2014 -הוראות החוק והתקנות קובעות כי על גוף פיננסי שאינו אמריקאי להתקשר
מידע מסוים אודות  ,IRSלזהות "חשבונות אמריקאים" ,להעביר ישירות לIRS -בהסכם עם ה-
חשבונות אלו ולנכות מס מלקוחות שיסרבו לספק את המידע והמסמכים הנדרשים .גוף פיננסי שאינו
יחויב בעצמו בניכוי מס בגין הכנסות ממקורות IRSאמריקאי שלא יתקשר בהסכם כאמור עם ה-
אמריקאים והכנסות מתקבולים על מכירה של נכסים שעשויים לייצר הכנסות ממקורות אמריקאים.
הציעה ממשלת ארה"ב למדינות המעוניינות בכך ,להתקשר בהסכם FATCAכחלופה ליישום ה-
IRS.בילטרלי שיפטור גוף פיננסי זר ,במרבית המקרים ,מניכוי מס במקור ומדיווח ישירות ל-
במהלך חודש אפריל  ,2014בזמן ניהול מו"מ בין האוצר לנציגי הרשויות האמריקאיות לגיבוש הסכם,
" ,במסגרתו נדרשו הגופים המוסדיים FATCAהוצא מכתב ממונה בעניין "היערכות ליישום הוראות ה-
וכן לקיים דיון בדירקטוריון ולקבוע מדיניות ונהלים בהתאם .בFATCA -להיערך ליישום הוראות ה-
 30.6.2014נחתם בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב ,הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום
 ,הקובע ,בין היתר ,הוראות לעניין העברת מידע ממוסדות פיננסיים בישראל FATCAהוראות חקיקת ה-
לרשות המיסים בארה"ב ,באמצעות רשות המיסים בישראל .בדצמבר  2014פרסמה הממונה טיוטת
" ,המבקשת לקבוע הבהרות לעניין FATCAמסמך הבהרות בנושא "היערכות ליישום הוראות הסכם ה-
ההסכם ,עד לכניסתה לתוקף של חקיקה שתעגן את הוראות ההסכם בחוק ובתקנות לפיו .בהתאם
להוראות והנחיות האוצר ,נדרשת החברה לדווח על חשבונות עמיתים עצמאיים בקרן ההשתלמות.
החברה נערכה וממשיכה להיערך ליישום הדרישות.
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