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 התאגיד עסקי של הכללית ההתפתחות תיאור: ראשון לקח

 תקופתיים)דוחות  ערך ניירות לתקנות בהתאם, הוהתפתחות עסקי החברה עסקי תיאור להלן יובאזה  בפרק

מבנה וצורה(,  –"( ותקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף הדוחות תקנות)" 1970-"להתש(, ומיידים

 "(.תשקיף פרטי תקנות)" 1969-תשכ"ט

 :להלן זה בדוח

 .2021בדצמבר,  31תקופה של שניים עשר חודשים שהסתיימה ביום  –" הדוח תקופת"

 
  הגדרות .1.1

 "מ.בע שחם אלטשולר – "אלטשולר בע"מ" 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. – "הבורסה"

 החברה של הכספיים הדוחות"

 "2021כספי  דוח" או "2021 לשנת
– 

בדצמבר,  31של החברה ליום  הדוחות הכספיים

2021. 

 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. – "החברה המנהלת" או"החברה" 

או  "הממונה על שוק ההון"

 "הממונה"

 הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. –

 וחברות שלהבע"מ, החברות בנות  אלטשולר – "הקבוצה"

 קשורות לחברה.

מכר ותשקיף מדף של החברה  הצעת תשקיף – "החברה""תשקיף  או"התשקיף" 

-2019-01)מס' אסמכתא:  2019ביולי,  10מיום 

070528.) 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות  – חוק הגמל" "

 .2005-גמל(, תשס"ה

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

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ,  – "חוק הייעוץ הפנסיוני" .1

-שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים( התשס"ה

2005. 

 . 1968 -חוק ניירות ערך, התשכ"ח – "חוק ניירות ערך"

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,  – "חוק הפיקוח על הביטוח" .2

 .1981-התשמ"א

 תקנות, 2000-"סהתש, הון הלבנת איסור חוק – "הון הלבנת איסור חוק" .3

, זיהוי)חובות  הון הלבנת איסור צו, מכוחו

 סוכני, מבטחים של רישומים וניהול דיווח

 הון הלבנת למניעת, מנהלות וחברות ביטוח

 .2017-"זהתשע(, טרור ומימון

 

 חיסכון ארוך טווח לילד. -קופת גמל להשקעה  – "חסכון לכל ילד" .4

 ."מבע אחזקות יאיר לוינשטיין – "אחזקות"יאיר  .5



 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ           תיאור עסקי התאגיד -א'  פרק
 

 

 2-א
 

 "פקודת מס הכנסה"

 

 .1961-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ התשכ"א –

  

 )י.נ.א( שוקי הון בע"מ.פרפקט  – "פרפקט"

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד  – "רשות שוק ההון"

 האוצר.

) 1961-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ התשכ"א – "190"תיקון 

 (.190תיקון מס' 

"תקנות מס הכנסה לאישור 

 וניהול קופות גמל"

תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול  –

 .1964-התשכ״דקופות גמל(, 

קנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות ת – "ההפצה עמלות תקנות"

קנות ת 2006-גמל( )עמלות הפצה( התשס"ו

הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( 

 .2006-)עמלות הפצה( התשס"ו

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות  – "תקנות וחוזר הון עצמי"

עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת(, גמל( )הון 

 2-2012-9וחוזר גופים מוסדיים  2012התשע"א 

 דרישות הון מחברות מנהלות.

)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות – "ישירות הוצאות תקנות"

( עסקאות ביצוע בשל ישירות( )הוצאות גמל

 .2018-"חהתשע)תיקון והוראת שעה(, 

חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים  – הבכירים""חוק תגמול 

התרת הוצאה לצורכי מס -ואי מיוחד)אישור 

 .2016-בשל תגמול חריג(,תשע"ו

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(  – "התשואה תקנות"

)זקיפת תשואה בקרן פנסיה חדשה מקיפה(, 

 .2017-התשע"ז

 

 עסקיה התפתחות ותיאור החברה פעילות .1.2

 ורא בחברה האחזקות לתרשים .פרטית כחברה 2001 בדצמבר 9 ביום בישראל התאגדה החברה

 .להלן 1.4 סעיף

 נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 2019ביולי,  22ביום 

 אלטשולר חברת, בחברה השליטה בעליידי, -על במישרין מוחזקות החברה מניות, הדוח למועד

מניות  מהון 14.04%-המחזיקה ב אחזקות יאירמניות החברה ומהון  55.83%-המחזיקה ב"מ בע

בקשר עם הסכם  נוספים לפרטיםיתר מניות החברה מוחזקות על ידי ציבור המשקיעים. והחברה, 

  לתשקיף. 3.4.3 סעיף ראו כאמור הצדדיםבעלי המניות בין 
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  .לוינשטיין יאירו 1שחם קלמן, אלטשולר לעדיג: הם בחברה הסופיים השליטה בעלי

לעד אלטשולר י, המוחזקת על ידי בעלי המניות הבאים: גפרטיתאלטשולר בע"מ הינה חברה 

((; קלמן נאמןידי -על מוחזקים 27.16%)מתוכם  44.81%לעד אלטשולר )יאחזקות בע"מ בשליטת ג

;רוני 2((נאמןידי -על מוחזקים %61.27)מתוכם  %44.81שחם החזקות בע"מ בשליטת קלמן שחם )

"מ בע נאמנויות שחםאלטשולר -ו; 3((נאמןידי -על מוחזקים %73.26)מתוכם  %9.89) ןבני בר

(%0.49)4. 

 של בת חברה והינה הגמל חוקל בהתאם גמל וקופות פנסיה נותקר של מנהלת חברה הינה החברה

"(. בית ההשקעות ההשקעות בית)" שחם אלטשולר ההשקעות מבית וחלק"מ בע אלטשולר חברת

הינו מבתי ההשקעות המובילים בישראל, ומאגד בתוכו חברות בתחומי הפיננסים השונים. בית 

ההשקעות מנהל תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקרנות נאמנות 

גות ידי פס-)הכוללים גם קופות גמל אשר נוהלו בעבר על 5ש"ח מיליארד 9.912-של כבהיקף כספי 

ידי החברה. לפרטים -)בעקיפין(, ואשר נרכשו בתקופת הדוח על "(פסגותבית השקעות בע"מ )"

כגון  גם שירותים משלימים ומציעלהלן(  1.3נוספים בקשר עם רכישת מניות פסגות ראו סעיף 

  הכוונה לפנסיה, השקעות אלטרנטיביות, שירותי נאמנות וכן שירותי מטבע.

 בשני עוסקת אשר, גמלוק הבח זה מונח כהגדרת, החברה הינה חברה מנהלת, הדוח פרסום למועד

 קופות ניהול ."(הפעילות תחומי" –)יחדיו  פנסיה קרנות וניהול גמל קופות ניהול: פעילות תחומי

פי  עללרישיון מבטח  בהתאםו הגמלבהתאם לחוק על ידי החברה  מבוצע וקרנות הפנסיה גמלה

 מקבלות, חברהה קופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידבנוסף,  .הביטוח על הפיקוח חוק

 לפרטים. גמל קופות וניהול לאישוראת אישור הממונה בהתאם לתקנות מס הכנסה מדי שנה 

  .להלן 1.4נוספים ביחס לתחומי הפעילות של החברה ראו סעיף 

 וקרנות הפנסיה הגמל קופות)למעט  ארוך לטווח חיסכון מוצרי מציע לא ההשקעות ובית הואיל

 בית פעילות לבין בינה ממשייםהחברה(, להערכת החברה לא קיימים ניגודי עניינים  שמנהלת

, כי גם במקום בו אלטשולר בע"מ ו/או החברות הבנות יצוין. במוצרי חסכון ארוך טווח ההשקעות

עם מוצרי החברה, שלה מנהלות השקעות עבור פוליסות חיסכון מסוימות אשר עשויות להתחרות 

הם אינם מתחרים עם  –הרי שמוצרים אלו הינם מוצרים משלימים לרכיב החיסכון הפנסיוני )קרי 

מרבית מוצרי החברה(, וממילא בהתאם להוראות הדין, הסוכנים המשווקים את הפוליסות כאמור 

 יתאים אשר זה יהא סוכנים אותם ימליצו עליו המוצר ולכן, העמית עבור" Best advice"-מחויבים ל

 .פעילותה עם בקשר עסקיות הזדמנויות הקצאת נוהל החברה אימצה, כן כמו .העמית לצורכי ביותר

 ,להשקעה גמל קופת המוצר את לשווק החברה החלה ,הגמל לחוק תיקון בעקבות, 2016 שנת בשלהי

 מעניק. המוצר , בצמוד למדד המחירים לצרכן6"חש אלפי 70 של שנתית לתקרה עד חסכון המאפשר

הטהור והנזיל באופן המאפשר לציבור החוסכים להצטרף לקופות הגמל ללא  יסכוןאת אופציית הח

נוספים  לפרטים מאידך. הגמל קופותבהשקעות מקצועי  ניהול, וקבלת מחדהקצבת סכום מינימלי 

                                                           
 מרשות החברה שקיבלה השליטה בהיתר נכללים אשרבעלי המניות בחברת קלמן שחם החזקות בע"מ, לפרטים נוספים בעניין  1

 . הלןל 3 ה"ש, ראו ההון שוק
לקס חברה לנאמנות בע"מ בנאמנות עבור הנהנים -קלמן שחם החזקות בע"מ מוחזקות על ידי שנקר שלממניותיה הרגילות  %100 2

וליאור , אסף שחם (החברה דירקטוריון"ר יו)שהינו כל אחד: קלמן שחם, אילנה שחם, רן שחם  20%הבאים, בחלקים שווים, 
  .שחם; ושמניות ההנהלה שלה מוחזקות בידי מר קלמן שחם

 .הגב' בר בנין מחזיקה במניות אלטשולר בע"מ בנאמנות עבור ילדיה 3
למועד פרסום הדוח, אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ מחזיקה במניות של חברת אלטשולר בע"מ בנאמנות עבור עובדי אלטשולר  4

 .בע"מ
 .2021בדצמבר,  31נכון ליום  5
 להלן. ו3.2.1.1לפרטים ביחס לתקרה נכון למועד הדוח ראו סעיף  6
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  .להלן 3.1.3ראו סעיף 

 לאומי לביטוח המוסד פקידמ במסגרתה", ילד לכל חיסכון" תכנית לדרך יצאה, 2017 בינואר 1 ביום

 הגופים על נמנית החברה. שמו על ייעודי חיסכון לחשבון בחודש ח"ש 50( 18 לגיל מתחת) ילד לכל

 .להלן 3.1.3 סעיף ראו נוספים לפרטים. זו תכנית במסגרת החיסכון כספי את שמנהלים

 של תחרותי הליך במסגרת החברה של המקיפה הפנסיה קרן בשנית נבחרה 2021 אוקטובר בחודש

 להלן 3.1.3 סעיף ראו נוספים לפרטים(. מחדל ברירת קרן) נבחרת פנסיה כקרן ההון שוק רשות

  .הלדוחות הכספיים המצורפים כפרק ג' לדוח ז 30ובאור 

 רכישות מהותיות ושינוי מבני .1.3

 עסקת פסגות

 התקשרות עם בקשר נוספים לפרטים. פסגות מניות, הושלמה עסקה לרכישת 2021במאי,  12ביום 

 דיווחים ראו העסקה למימון ביחס וכן, "(המוכרת".אס בע"מ אפ והימלאיה פסגות עם החברה

 2021, במאי 12-ו 2021, במאי 9, 2021, בפברואר 12, 2021, בינואר 11 מהימים החברה של מידיים

(, בהתאמה, 2021-01-084405-ו 2021-01-080997, 2021-01-017773, 2021-01-004608: אסמכתא)מס' 

  לדוח זה. ףהמצור של החברהלדוח הכספי  13 אורבו, ההפניה דרך על בזאת הנכללים

מיזוג  הושלם, "(מועד המיזוג)" 2021ר, דצמבב 31 ביוםלאישור דירקטוריון החברה,  בהמשך

קופות גמל של החברות פסגות ופסגות לחוק החברות,  323בהתאם להוראות סעיף סטטוטורי 

החברה  קלטהעם ולתוך החברה, כאשר עם השלמת המיזוג כאמור  "(גמל פסגותופנסיה בע"מ )"

 עם בקשר נוספים לפרטיםאת כל פעילותן העסקית, נכסיהן והתחייבויותיהן של החברות כאמור. 

, התנאים המתלים לקיומו ולוחות הזמנים, ראו דיווחיה המידיים החברה ולתוך עם פסגות מיזוג

-2021, 2021-01-150585)מס' אסמכתא:  2022בינואר  2ומיום  2021באוקטובר,  3של החברה מיום 

 .ההפניה דרך על בזאת הנכללים(, , בהתאמה000559-01-2022-ו 150582-01-2021 ,150573-01

מכירת חלקים מפעילות פסגות, לרבות החברה בעסקאות לכמו כן, אגב עסקת פסגות התקשרה 

 ולרבות, מכירת פסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות ניירות ערך בע"מהתקשרות בעסקה ל

למכירת פעילות קרן  "(הראל)" התקשרות של פסגות גמל בהסכם עם הראל פנסיה וגמל בע"מ

קופת חסכון לכל ילד, קופת גמל הפנסיה החדשה ומספר קופות גמל, בכללן, קופת גמל להשקעה, 

 כמפורט להלן:קרן הפנסיה הוותיקה ה.ע.ל, ווקרן השתלמות בניהול אישי 

 "מבע ערך ניירות ופסגות"מ בע נאמנות קרנות פסגות מכירת

 מידיים דיווחים ראו"מ; בע ערך ניירות ופסגות"מ בע נאמנות קרנות פסגות מכירת בדבר לפרטים

-2021-01:  אסמכתא)מס'  2021באוגוסט,  26-ו 2021, באוגוסט 3, 2021, ביוני 1 מהימים החברה של

 13 באור, וכן, ההפניה דרך על בזאת הנכלל(, בהתאמה 2021-01-138783-ו 2021-01-127170, 094098

  .זה לדוח המצורפים החברה של הכספיים לדוחות

 להראל  נכסים למכירת הסכם

במאי,  9של החברה מהימים  מידייםדיווחים  ראוהסכם למכירת נכסים להראל  בדבר לפרטים

-2021, 2021-01-080997)מס' אסמכתא:  2021, בספטמבר 30-ו 2021ביולי,  4, 2021ביוני,  15, 2021

(, הנכללים בזאת על דרך ההפניה, וכן בהתאמה ,2021-01-149808-ו 2021-01-110874,  01-100881

 לדוחות הכספיים של החברה המצורפים לדוח זה.   13באור 

 

 



 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ           תיאור עסקי התאגיד -א'  פרק
 

 

 5-א
 

 שינוי מבני

"( חברת היעד, התקשרה החברה בהסכם מיזוג עם א.ש יעד הנפקה בע"מ )"2022בינואר,  17ביום 

אלטשולר וא.ש מטרת הנפקה בע"מ )אשר שינתה את שמה לאלטשולר שחם פיננסים בע"מ( )"

המיזוג, תתמזג חברת היעד עם ולתוך החברה "(, במסגרתו, במועד השלמת עסקת פיננסים

פי הוראות -", בהתאמה( בדרך של מיזוג סטטורי עלעסקת המיזוג"-", ואלטשולר גמל הממוזגת)"

הפרק הראשון לחלק השמיני לחוק החברות, כך שמיד לאחר הקצאת המניות המוקצות וביצוע 

ונפק והנפרע של אלטשולר גמל השינוי המבני על פי עסקת המיזוג, יוחזק מלוא הון המניות המ

הממוזגת בידי אלטשולר פיננסים. בתמורה לעסקת המיזוג, יוקצו לבעלי המניות הזכאים בחברה 

המניות המוקצות, אשר ירשמו למסחר בהתאם לתשקיף שפרסמה אלטשולר פיננסים נושא תאריך 

 "(.התשקיף( )"2022-01-023872)מס' אסמכתא:  2022בפברואר,  28

, תחת השם א.ש 2021בדצמבר,  9יננסים התאגדה כחברה פרטית מוגבלת במניות ביום אלטשולר פ

 100מטרת הנפקה בע"מ בידי יאיר אחזקות, כאשר לצרכים טכניים בלבד, הוקצו ליאיר אחזקות 

התקשרו יאיר אחזקות, החברה  2022בינואר,  27"(. ביום הנאמנות מניותמניות רגילות של החברה )"

"( בהסכם נאמנות, במסגרתו הועברו מניות הנאמנות הנאמןנאמנויות בע"מ )"ואלטשולר שחם 

לידי הנאמן, ולדירקטוריון החברה הוענקה הסמכות הבלעדית למסור הוראות בקשר עם מניות 

פרע של אלטשולר נאלטשולר פיננסים. נכון למועד זה, הנאמן מחזיק במלוא הונה המונפק וה

, התאגדה חברת 2021בדצמבר,  19הזכאים בחברה. כמו כן, ביום פיננסים עבור כלל בעלי המניות 

"(. היעד חברתא.ש יעד הנפקה בע"מ כחברה בת פרטית בבעלותה המלאה של אלטשולר פיננסים )"

החל ממועד הקמתה של אלטשולר פיננסים וחברת היעד, לא הייתה לאלטשולר פיננסים ולחברת 

 ורך פרסומו של התשקיף וביצועה של עסקת המיזוג.  היעד כל פעילות, למעט פעולות הנדרשות לצ

כמות המניות המוקצות אשר יוקצו לכל אחד מבעלי המניות בחברה, תהיה זהה לכמות המניות 

המוחזקת על ידו בחברה במועד הקובע למיזוג )כהגדרתו בתשקיף(. בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, 

ה ללא תמורה נוספת מעבר להחלפת הקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים תיעש

המניות במסגרת עסקת המיזוג. מובהר, כי לא יתקיים מכרז לקביעת המחיר למניות המוקצות, וכי 

הקצאתן על פי התשקיף, תבוצע לבעלי המניות הזכאים, באופן שכל בעל מניות בחברה במועד 

גד כל מניה אחת של החברה הקובע למיזוג, יהיה זכאי לקבלת מניה אחת של אלטשולר פיננסים, כנ

 אשר בבעלותו באותו המועד. 

 התנאיםהשלמת עסקת המיזוג כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים המפורטים להלן )"

 "(:המתלים

 החברותקבלת אישורן של האסיפות הכלליות של בעלי המניות של חברת היעד והחברה )" .1.1

 חוק החברות;"( לעסקת המיזוג בהתאם להוראות המתמזגות

 קבלת אישור רשות שוק ההון לתיקון היתר השליטה באלטשולר גמל הממוזגת; .1.2

( לחוק 5)323קבלת תעודת מיזוג מרשם החברות המעידה על ביצוע המיזוג כאמור בסעיף  .1.3

 "(; תעודת מיזוגהחברות )"

קבלת אישור "רולינג" רשות המיסים אודות השלכות המס שתחולנה על החברות המתמזגות  .1.4

ועל בעלי מניותיהם בעקבות המיזוג, ובכלל זה קבלת פטור ממס הכנסה  בגין המיזוג כאמור 

ודחיית אירוע המס החל על בעלי המניות הזכאים ואלטשולר פיננסים בעקבות המיזוג, ובלבד 

לא יהיה שונה מהותית מהבקשה אשר הוגשה על ידי החברות המתמזגות  שרולינג רשות המסים

בתשקיף, או  2לפרק  2.6ואשר עיקריה מפורטים בסעיף  2022בינואר,  16לרשות המסים ביום 

מכל עדכון שיערך בה על ידי החברות המתמזגות. וכן קיומם של התנאים שנקבעו ברולינג 
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סדר אחר אשר יוסכמו בין החברות המתמזגות לרשות כאמור ו/או קיומן של הבנות אחרות או ה

 המיסים ויאפשרו את מימוש הרולינג;

קבלת אישור "רולינג" רשות המיסים לפיו המרת האופציות שהוקצו מכוח תכנית האופציות  .1.5

של החברה לעובדים ונושאי משרה בחברה לאופציות למניות באלטשולר פיננסים, תבוצע תוך 

לפקודת מס הכנסה במתכונתם הקיימת  102וי  הקיימים בהתאם להוראות שמירת הסדרי המיס

לרבות בקשה כי תנאי ההענקה המקוריים, מועדי ההענקה, ותקופות החסימה יוותרו ללא שינוי 

 ביחס למועדים המקוריים כפי שהם בחברה ערב ביצוע עסקת המיזוג.

בוקשים לאישור על פי התשקיף. קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המ .1.6

 נכון למועד פרסום הדוח, התקבל אישור הבורסה כאמור;

קבלת אישורם של צדדים שלישיים, לרבות הבנקים הממנים של החברה. נכון למועד זה, . 1.7

 התקבלו אישורים כאמור;

 כי לא קיימת מניעה חוקית או אחרת להשלמת עסקת המיזוג. .1.8

אישרו דירקטוריון החברה, דירקטוריון אלטשולר פיננסים ודירקטוריון חברת  2022בינואר,  17ביום 

אישרו האסיפות הכלליות  2022בפברואר,  22היעד את התקשרות הצדדים בעסקת המיזוג;  ביום 

של החברה וחברת היעד, את ההתקשרות בעסקת המיזוג; והכל בכפוף לתנאים המתלים כאמור 

 לעיל. 

נכון למועד זה טרם התמלאו כל התנאים המתלים המפורטים לעיל והחברה מעריכה כי התנאים 

. כמפורט בתשקיף אלטשולר פיננסים, בסמוך 2022במרץ,  31המתלים כאמור יתמלאו עד ליום 

לאחר התקיימות התנאים המתלים למעט קבל תעודת המיזוג מרשם החברות, תפרסם אלטשולר 

בו תעדכן על התקיימות התנאים המתלים למעט קבלת תעודת המיזוג. כמו  פיננסים דיווח מיידי

כן, במועד קבלת תעודת המיזוג, אלטשולר פיננסים והחברה תפרסמנה דיווחים מיידים בדבר קבלת 

( 3( מועד השלמת עסקת המיזוג; )2( המועד הקובע למיזוג; )1תעודת המיזוג, ובמסגרתו יצוינו: )

תבוצע בפועל החלפת המניות במסגרת השלמת עסקת המיזוג לבעלי  מועד החלפת המניות בו

 .המניות הזכאים, אשר יחול בתיאום עם הבורסה

לפרטים נוספים אודות עסקת המיזוג ואישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ראו 

-2022כתא: )מס' אסמ 2022בפברואר,  22-ו 2022בינואר,  18דיווחים מיידיים של החברה מהימים 

 , בהתאמה(, המובאים בזאת על דרך ההפניה.2022-01-021712, 01-008047

, נעשהאינו צפוי להשפיע על שיעור החזקות בעלי המניות בחברה, והשינוי המבני המתואר לעיל, 

, על מנת לאפשר בחינה וביצוע )בכפוף לאישור על פי דין( של כניסה לתחומי פעילות היתר בין

נוספים, לרבות כאלה שהינם סינרגטיים לפעילות החברה מבלי שיחולו מגבלות ייחוד העיסוק 

א' לדוחות הכספיים 31לפרטים נוספים ראו באור החלות על החברה מכוח היותה חברה מנהלת. 

 בדבר אסטרטגיית החברה וצפי התפתחות לשנה הקרובהלדוח זה. לפרטים של החברה המצורפים 

 .להלן 3.22-ו 3.21 סעיפים ראו

מיזוג, להתקיימות כל התנאים המתלים בקשר עם האמור לעיל, לרבות לעניין  החברה הערכות

, עתיד פנימהווה מידע צופה , של אלטשולר שחם פיננסים השלכות המיזוג ופעילותה עתידית

שלא להתממש או  אשר עשויות המבוסס על הערכות החברה, ,ערך ניירות בחוק זה מונח כהגדרת

מגורמים אשר אינם  כתוצאהלהתממש באופן חלקי או שונה מכפי שנצפה, וזאת, בין היתר, 

החלטות של גורמים ו אישורים של גורמים רגולטורייםכגון הצורך בקבלת בשליטתה של החברה, 

 .שלישיים שאינם בשליטת החברה
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   החברה אחזקות מבנה .1.4

 

 
ממניות אלטשולר  12.17%מוחזק בנאמנות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ )שהינם  27.16%( מתוכן 1)

ממניות אלטשולר  2.64%מוחזק בנאמנות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ )שהינם  26.73%( מתוכן 2בע"מ(; )

ולר שחם ( נמצאת בידי אלטש0.49% -( יצוין כי יתרת ההחזקות בחברת אלטשולר בע"מ )כ3בע"מ(; )

( כלל המניות הרגילות מוחזקות בנאמנות באמצעות שנקר לקס 4נאמנויות בע"מ )בנאמנות עבור עובדים(; )

 חברה לנאמנות בע"מ;
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 החברה פעילות תחומי .1.5

 קרנות וניהול גמל קופות ניהול: פעילות תחומי שניב עוסקת החברה, הדוח פרסום למועד נכון

 קרנות פנסיה, כדלקמן: 2 -קופות גמל ו 9, בניהול החברה הדוח פרסום למועד :פנסיה

 הפעילות תחילת הקופה סוג קרן/הקופה שם

 גמל קופות

 (2)( 1) 2005 אפריל ופיצויים תגמולים גמל שחם אלטשולר

 (2)( 1) 2005 אפריל השתלמות קרן השתלמות שחם אלטשולר

 (1) 2005 אפריל לפיצויים מרכזית קופה פיצויים שחם אלטשולר

 2016 נובמבר להשקעה גמל קופת פלוס חיסכון שחם אלטשולר

 2017 ינואר לילד טווח ארוך לחיסכון להשקעה גמל קופת לילד חיסכון שחם אלטשולר

 (3) 2007 יוני ופיצויים תגמולים קמה שחם אלטשולר

 (3) 2008 פברואר ופיצויים תגמולים חבר לעמיתי גמל שחם אלטשולר

 (3)2003 דצמבר קופה מרכזית לתשלום דמי מחלה מרפא שחם אלטשולר

 (3) 2008 אוגוסט קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית תקציבית בפנסיה להשתתפות שחם אלטשולר

 פנסיה קרנות

 2008 יולי פנסיה קרן מקיפה פנסיה שחם אלטשולר

 2008 יולי פנסיה קרן כללית פנסיה שחם אלטשולר

 .2001 בשנת פעילותן את שהחלו גמל קופות מוזגו אלה לקופות (1)

  .1979-ו 1976 פעילותן בשנתאשר החלו את ומפסגות גמל  קופות גמל מוזגו אלהלקופות  (2)

 .2021, באוקטובר 1 מיום החל גמל מפסגות מרצון ניהול העברת במסגרת לחברה הועברו אלהקופות  (3)

  גמל קופות ניהול .1.5.1

, לחסכון גמל קופות :הבאים המוצרים את החברה מנהלת ,זה פעילות תחום במסגרת

קופה ; לפיצויים מרכזיות קופות ;השתלמות קרנות ;פיצוייםלאישיות  קופותו לתגמולים

 גמל קופות ;קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית ;מרכזית לתשלום דמי מחלה

נוספים אודות כל . לפרטים לילד טווח ארוך לחיסכון להשקעה גמל ופתק; להשקעה

 .להלן 3.2.1.1 מוצר בנפרד, ראו סעיף

 פנסיה קרנות ניהול .1.5.2

 מאפשרות אשר, 7חדשות פנסיה קרנות שתי החברה מנהלת, זה פעילות תחום במסגרת

 .כללית פנסיה קרןו מקיפה פנסיה קרן :ועצמאיים שכירים, עמיתים עבור הפקדות

  להלן. 3.2.1.2ראו סעיף  נוספים לפרטים

  

                                                           
 .1995בינואר  1קרן פנסיה חדשה הינה קרן פנסיה אשר פועלת החל מיום  7
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  במניותיה ועסקאות החברה בהון השקעות .1.6

 עסקאות בוצעו ולא החברה בהון השקעות בוצעו לא הדוח למועד ועד 2020, בינואר 1 מיום החל

 : 8כמפורט להלן למעט, על ידי בעלי עניין בתאגיד מחוץ לבורסה, במניותיה מהותיות

 פעולה תאריך

 2020, ביוני 2

מהון מניות  2.53%מניות רגילות המהוות  4,846,155של  מכירה

, לציבור, במספר עסקאות מחוץ לבורסה. לפרטים נוספים החברה

(, 2020-01-056367)מס' אסמכתא:  2020ביוני  2ראו דיווח מיידי מיום 

 . ההפניה דרך על בזאת הנכלל

 2020, בדצמבר 23

מהון מניות  0.62%מניות רגילות המהוות  1,180,000של  מכירה

ים נוספים ראו החברה, לציבור, בעסקה אחת מחוץ לבורסה. לפרט

(, 2020-01-139473)מס' אסמכתא:  2020בדצמבר  24דיווח מיידי מיום 

  .ההפניה דרך על בזאת הנכלל

 2021בדצמבר,  16

מהון  2.29%מניות רגילות המהוות  4,500,000של  הנפקה לציבור

בדצמבר  15 םלפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיו .מניות החברה

 . ההפניה דרך על בזאת הנכלל(, 2021-01-180771מס' אסמכתא: ) 2021

של החברה לעובדים, במסגרתה הקצתה ותקצה  האופציותבקשר עם תכנית  םינוספ לפרטים

, 9החברה אופציות )שאינן סחירות( לעובדים, לנושאי משרה ולנותני שירותים ובחברות קשורות

לפרטים נוספים בקשר עם הקצאות נוספות של כתבי אופציה  .לתשקיף 3.5-3.6 סעיפים ראו

 .זה לדוח' ג כפרק המצורפים, ברההכספיים של הח לדוחות 27)שאינם סחירים( ראו באור 

  דיבידנדים חלוקת .1.7

 לחלוקה ניתנים ורווחים החברה שחילקה דיבידנדים בדבר פרטים .1.7.1

למעט כמפורט  דיבידנדים החברה חילקה לאועד למועד הדוח  2020בינואר,  1החל מיום 

  :להלן בטבלה

 שחולק הדיבידנד סכום תאריך

  "חש מיליון 40 2021, בנובמבר 29

  "חש מיליון 33 2021, במרץ 21

  "חש מיליון 29 2020, בנובמבר 25

  "חש מיליון 22 2020, באוגוסט 16

  "חש מיליון 19 2020, במאי 27

  "חש מיליון 23 2020, במרץ 29

, קיבל דירקטוריון החברה החלטה עקרונית כי מיד לאחר 2022במרץ,  29יצוין, כי ביום 

לדוח זה, יתכנס הדירקטוריון על מנת להחליט  1.3עסקת המיזוג כמפורט בסעיף השלמת 

כולל של  בהיקף, 2021 לשנת החברה של השנתיים הדוחות בסיס עלעל ביצוע חלוקה 

, תתבצע תאושר. מובהר כי חלוקה כאמור, אם וכאשר , בכפוף לכל דיןש"ח מיליון 150

                                                           
 ידם.-על מומשו או משרה ונושאי לעובדים שהוקצו אופציות ללא 8

" משמען חברות בשליטה של החברה או חברה שהיא בעלת השליטה בחברה או חברה שאותו אדם חברות קשורותלעניין זה, " 9
 הוא בעל שליטה בחברה ובה.
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במלואה לאלטשולר שחם פיננסים. למיטב ידיעת החברה, עם ביצוע חלוקה כאמור, 

בכוונתה של אלטשולר שחם פיננסים לפעול לביצוע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה. 

 כפרק המצורפים, 2021 לשנת החברה של הכספיים לדוחות 14 באור ראו נוספים לפרטים

  .זה לדוח' ג

 דיבידנד חלוקת מדיניות .1.7.2

, בכפוף לפיה דיבידנד חלוקת מדיניות החברה דירקטוריון אימץ 2019 ,במאי 15 ביום

 ועמידה, החברות לחוק 302 סעיף הוראות לרבותלהוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליו, 

והמגבלות החלות עליה מכוח  החלות על פי כל דין על החברה ההון המזערי בדרישות

 מניותיהשל החברה, החברה תחלק לבעלי  יהבלעד דעתה לשיקול ובכפוף, הסכמי המימון

מהרווחים הראויים  (75%) שנתי של לפחות שבעים וחמישה אחוזים דיבידנד, שנה מדי

כי היה ובשל המגבלות האמורות לא תתאפשר  ,יובהר. שנה לאותהלחלוקה בחברה 

( מהרווחים הראויים לחלוקה בחברה, ובכפוף 75%חלוקת שבעים וחמישה אחוזים )

לשיקול  ועמידה בדרישות ההון המזערי החלות על החברה, ובכפוף להוראות חוק החברות

 דעתה הבלעדי של החברה, תבוצע חלוקת דיבידנד בגובה המקסימאלי האפשרי במסגרת

 עמידה במגבלות כאמור. 

 לחלוקה ניתנים רווחים .1.7.3

 הייתהלעיל,  1.7.1ביצוע החלוקה המפורטת בסעיף  וטרם, 2021, בדצמבר 31 ליום נכון

 בסך לחלוקה הניתנים( החברות לחוק 302 בסעיף זה מונח כהגדרת) רווחים יתרת לחברה

 . ח"ש אלפי 285,227 של

 דיבידנד חלוקת על מגבלות .1.7.4

ואות שנטלה החלות על החברה בקשר עם הלואמות מידה פיננסיות בדבר  לפרטים

מתאגידים בנקאיים אשר אי עמידה בהן תדרוש את הסכמת התאגידים הבנקאיים 

 המצורפים 2021 לשנת החברה של הכספיים לדוחותה' 18באור  ראהלחלוקת דיבידנד 

 .זה לדוח' ג כפרק



 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ           תיאור עסקי התאגיד -א'  פרק
 

 

 11-א
 

 אחר מידע: שני חלק

 תחומי הפעילות של החברה לגביכספי  מידע .2.1

 החברההכספיים של  דוחותל 4 באור , ראוהחברהלפעילות  בהתייחס כספיים ונתונים כספי למידע

 בדוחות המובאים בנתונים שחלו ההתפתחויות להסבר. זה לדוח' ג בפרק המצורפים, 2021 לשנת

  .זה לדוח' ב בפרק המצורף, החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח ראו, הכספיים

 התאגידכללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  סביבה .2.2

 או להם יש אשר, החברה של כלכלית-המקרו בסביבה והתפתחויות אירועים, מגמות יתוארו להלן

 :החברה התפתחויות או תוצאות על מהותית השפעה להם להיות צפויה

 ההון בשוק מגמות .2.2.1

 בארץ ההון בשוק מתנודתיות, היתר בין, מושפע החברה ידי על המנוהלים הנכסים שווי

 בחלקוהפנסיה מתבצע  וקרנותהגמל  קופותניהול ההשקעות עבור ש מאחר. ובעולם

בניירות ערך הנסחרים בבורסות בארץ ובעולם, או כאלה אשר מחירם מושפע מהמחירים 

ירידות או עליות שערים בשווקים הפיננסיים משפיעות ש הריבבורסות בארץ ובעולם, 

 המנוהלים על ידי החברה. הפנסיה ובקרנותהגמל  בקופותבאופן ישיר על היקף הנכסים 

 שאינם גורמים, היתר בין, הינם ההון בשוק מגמה לשינוי להוביל עלולים אשר הגורמים

 השווקים מצב: כגוןאו לבטח אותם,  אותם לחזות ביכולתה אין ואשר החברה בשליטת

 שינוייםובמזרח הרחוק,  באירופה, הברית בארצות ובעיקר בעולם הפיננסיים

 ביעדי עמידה, ובעולם בארץ כלכלית האטה או צמיחה(, בישראל)בפרט  גיאופוליטיים

, 2021"ב. כך, לדוגמה, במהלך שנת וכיו הריבית בשיעורי שינוי, מהם חריגה או האינפלציה

עולמית, והתפתחותם של וריאנטים שונים אשר הקורונה השל מגפת  שטותהתפ המשך

 התחלואה התפשטותהעלו את שיעורי התחלואה וזאת על אף פיתוח החיסון כנגד הנגיף. 

על סחורות  חוזיםלתנודתיות בשוק ההון בכל נכסי הסיכון, כולל מניות, אג"ח,  הובילה

פיקים בהם בכלל הא חיוביותהסתיימה עם תשואות  2021, שנת זאת עם יחדוריביות. 

 פועלת החברה.

היו נמוכים, אך בהמשך עם העלייה  2021הפתיחה של מדינות רבות בפתחה של שנת  נתוני

לציין  חשובבהדרגה לפעילות רגילה.  חזרובקצב התחסנות האוכלוסייה, מדינות רבות 

 הגלםשל חומרי  בזמינות וכן, במלאים, האספקה בשרשראות גם פגעהקורונה  שנגיף

 וסחורותבמחירי הסחורות החקלאיות, השבבים,  לזינוק הביא וכןיות בעולם, בכלל התעש

 הביאו, בעולם מוצרים ובייצור האספקה בשרשרת הבעיות. ואלומיניום פלדה כדוגמת

 . העולם כלכלותעליות מחירים ואינפלציה בכלל  חווינו וכנגזרת דרמטי כלכלי לשינוי

בהתערבות מוניטרית מרחיבה של הבנקים המרכזיים, בדגש על  גם התאפיינה 2021 שנת

תמריצים שתמכו  - הכלכלה לעידודכלכליים  תמריצים לרבותהבנק המרכזי בארה"ב, 

 במגמה החיובית בשוקי ההון.  

, למעט מדדי המניות בסין שהפגינו ביצועי 2021 שנת כל לאורך בעליות התאפיין ההון שוק

, כאשר חלק המנוהלים החברה נכסי על לשלילהי השפיעו בשוק הסינ הירידותחסר. 



 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ           תיאור עסקי התאגיד -א'  פרק
 

 

 12-א
 

להשקעות במדדים ומניות בשוק  פניתמהאלוקציה של תיק המניות מחוץ לישראל מו

הסיני. רוב השווקים בעולם הציגו תשואות חיוביות דו ספרתיות, ובכלל זה ארה"ב, 

ג"ח צמודות גם ישראל. שוק האג"ח הציג גם הוא ביצועים חיוביים, בדגש על אואירופה 

וזאת לנוכח האינפלציה שנמצאת ברמה גבוהה מאוד היסטורית.  -בישראל וגם בחו"ל 

בנק ישראל סיים את תכנית רכישות האג"ח, אותה החל בשיאו של משבר הקורונה, 

בשוק  "ח. עם זאת, התערבות בנק ישראלשמיליארד  85-והשלים את המכסה בגובה של כ

מיליארד דולרים במטרה להקטין  35-רכש בנק ישראל כ 2021-המט"ח נמשכת, כאשר ב

את הייסוף של השקל מול הדולר. במהלך השנה החולפת, בנקים מרכזיים המשיכו לתמוך 

רכישת נכסים בסכומי  כן"ח, ווהמט"ח האגבשוקי ההון, באופן שכלל התערבות בשוקי 

 לעובדים תמיכה לספק נועד אשר, ישראל ממשלת שהנהיגה כפי"ת החל מתווהעתק. 

 .2021 יוני חודש במהלך קיצו אל הגיע, הקורונה משבר בעקבות בהכנסותיהם פגיעה שחוו

 .להלן 3.15בדבר אופן ניהול ההשקעות בחברה, ראו סעיף  לפרטים

 ההתרחשויות במשק הישראלי ובעולם והקשרן למדיניות ההשקעה של החברה .2.2.2

  ישראל

 גלי מספר עם החולפת השנה במהלך התמודדה ישראל, בעולם אחרות למדינות בדומה

 התחלואה למיתון הביאו, השלישי וגם השני החיסון כאשר, הקורונה מגפת של תחלואה

, יותר מאוחר. והדלתא האלפא כדוגמת, הנגיף של הראשונים בזנים מדובר היה כאשר

 היקפי אף על וזאת במהירות להתפשט המגיפה חזרה, האומיקרון זן הופעת ובעקבות

 הגבלות ננקטו לא, המפושטת התחלואה אף על. האוכלוסייה של הגבוהים החיסון

 .עסקים או התקהלויות להגבלת הממשלה מצד משמעותיות

המשיכו  2021נתוני הפתיחה של המשק הישראלי בתחילת הרבעון הראשון של שנת 

 שבאה משמעותית התאוששות נרשמה בהמשך אולםלהיות מושפעים ממשבר הקורונה, 

 במהלך 20%-בכ זינק ההייטק בתחום בישראל השירותים יצוא. המאקרו בנתוני ביטוי לידי

 .דולרים מיליארד 70-בכ והסתכם, הישראלי היצוא מכון נתוני פי על, 2021 שנת

 של ברמה, שינוי ללא בישראל הריבית את הותיר ישראל בנק החולפת השנה במהלך

כמעט מידי המהיר והמעבר ה לאור ראש הרימה אשר האינפלציה רקע על זאת, 0.1%

לעבודה מהבית שהגביר את הצורך בציוד טכנולוגי כמו מחשבים, מסכים ועוד, שימוש 

בטכנולוגיה כתחליף למפגשים פיזיים, ובמקביל השבתה של קווי יצור רבים בשל המגיפה 

ומחסור חמור בכוח אדם. כל אלה יצרו שיבושים בשוק התובלה העולמי ובאספקה של 

 מוצרים שונים, שתורגמו בסופו של דבר לעליית מחירים. 

. בנק ישראל 1.6%לשיעור של  2022עדכן מעלה את תחזית האינפלציה לשנת  ישראל בנק

, אמצע תחום 2%, ויתייצב ברמה של 2023-מעריך גם ששיעור האינפלציה ימשיך לעלות ב

ים בשרשראות האספקה היעד שנקבע. תחזית זו מבוססת על הערכה של הבנק כי העיכוב

 "בסבירות גבוהה". 2022יתארכו עד לסוף שנה 
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 הממשלה לראש מונה בנט ונפתלילפיד, -בנט ממשלת בישראל הושבעה 2021 שנת במהלך

 גם אושר, ההשבעה לאחר קצר זמן. נתניהו בנימין של רצופות שלטון שנות 12 לאחר

 גיל העלאת כדוגמת רפורמות מגוון אושרו, היתר בין. הכלכלית והתכנית המדינה תקציב

 .לנשים הפרישה

 אשר לישראלים האבטלה דמי תשלום הסתיים 2021 ביוני, משנה יותר של זמן פרק לאחר

 כדמי "חש מיליארד 39-כ שולמו"כ בסה. הקורונה משבר במהלך"ת לחל הוצאו או פוטרו

 .אבטלה

האבטלה בישראל המשיך במגמת הירידה במהלך השנה החולפת. בחודש דצמבר,  שיעור

. שיעור 2021, בחודש נובמבר 6.5%, לעומת 6%-הרחב ירד לכשיעור האבטלה , 2021

, וזאת מול תחזית 6.5%עמד גם הוא על  2021 שנתהרחב ברבעון הרביעי של האבטלה 

  .6.7%בנק ישראל שצפתה ששיעור זה יעמוד על 

 חלקם, והנפקות גיוסים של רב מספר עם, חדש לשיא הגיעו החולפת בשנה ההון גיוסי

. פריחה זו הפכה אלפי ישראלים למתעשרי הייטק, באופן שבא לידי ספאקים באמצעות

ביטוי גם בשוק הנדל"ן ובהקטנת הגירעון הממשלתי. בשוק הנדל"ן כאמור, חלה עליית 

-, בין היתר גם לאור העלאת מס הרכישה מ2021במהלך  10%-מחירים משמעותית של כ

 , שהביאה לריבוי עסקאות.8%-ל 6%

 בישראל וביטחוני כלכלי מצב

 ההפקדות מרבית ובהתאם, פנסיוני חיסכון ברובו הינו החברה מוצרי באמצעות החיסכון

 הפקדות וכן העובד של ממשכורתו ישירות המופרשות חודשיות הפקדות הינן למוצרים

 על משפיע, שכר והפחתות פיטורים הכולל, הכלכלי במצב לרעה שינוי, לכך אי. מעביד

 המניות שווקי על השפעה והביטחוני המדיני למצב, כן כמו. השוטפות ההפקדות היקף

 המוצגות התשואות על וכן החברה ידי על המנוהלים הנכסים היקף על, ובהתאם"ח, והאג

 .והפוטנציאליים הקיימים לעמיתיה

 "בארה

השנה החולפת התמודדה ארה"ב עם גלי תחלואה נוספים של קורונה, ועל אף  במהלך

שאושרה מנת חיסון שלישית לכלל האוכלוסייה, בדומה למדיניות בישראל, זן האומיקרון 

הביא לשיא שלילי של כמות נדבקים יומית, עם כחצי  -אשר הופיע לקראת סוף השנה 

 מיליון מאומתים בכל יום.

, ברמה אפסית של 2021 שנת במהלךבארה"ב הותיר את הריבית ללא שינוי  הבנק המרכזי

 לעבורכי בכוונתו  הבנק הודיע 2021האחרונה לשנת  בהודעה. עם זאת, 0.25%-0%

. עוד ציין 2022לסיים את תכנית רכישות האג"ח עד מרץ ו מצמצמת מוניטרית למדיניות

להעלות את הריבית לפני סיום רכישות כי בכל מקרה אין בכוונתו להתחיל  יו"ר הבנק

, לרמה של 2022העלאות ריבית במהלך שנת  4האג"ח. בהקשר זה, שוקי ההון מתמחרים 

1%-1.25%.  
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סעיפים, שנועד בעיקר להגביל את  72נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, חתם על צו נשיאותי בעל 

ופה, תרופות, ספנות כוחן של חברות בתחום הטכנולוגיה, אך גם במגזרים אחרים כמו תע

וחקלאות. הצו נועד לחולל שינוי, ובין היתר להגביל את כוחם של התאגידים השולטים 

בכלכלה האמריקאית, להוזיל את המחיה עבור משפחות, להגביר את התחרות במגוון 

ענפים, להוריד את מחירי התרופות, להעלות את שכר העובדים, לקדם חדשנות ואפילו 

 רה יותר.צמיחה כלכלית מהי

שנים,  39בסוף השנה החולפת הגיעה האינפלציה בארה"ב בקצב הגבוה ביותר מזה 

 דלק כמו תנודתיים מחירים המנטרל, הליבה מדד גם. 6.8%והשלימה עלייה שנתית של 

 . 1991, קצב עליית המחירים הגבוה ביותר מאז 5.4% של שנתית עלייה רשם, ומזון

נוספו למשק , 2021"ב. בדצמבר בארה התעסוקה בשוק שיפור חל 2021 שנת במהלך

זאת,  עם. 3.9%-ל 4.2%-משרות חדשות, ושיעור האבטלה ירד מאלף  199האמריקני 

התפשטות האומיקרון אינה מגולמת בנתונים אלה. במקביל, נרשמה עלייה בשכר השעתי 

ולה, בשנה כ 4.7%-בכ עלה השעתי השכרדולרים.  31.31-סנט לכ 19-הממוצע, אשר עלה ב

האינפלציוניים,  הקצב המהיר ביותר בעשורים האחרונים. עלייה זו מוסיפה ללחצים

 את הוצאות החברות ופוגעת ברווחיותן.  מייקרת

 אירופה

השנה החולפת מדינות אירופה המשיכו להתמודד עם תחלואת קורונה נרחבת  במהלך

הגיעה התחלואה לממדים גבוהים  2021שנת הרבעון הרביעי של  במהלךבשטחן, כאשר 

במיוחד. בתוך כך, מדינות כמו אוסטריה והולנד נכנסו לסגר של כעשרה ימים עד 

 שבועיים. 

בעולם, גם מדינות אירופה חוו עליית מחירים משמעותית במהלך שנת  למגמה בדומה

תר השיעור הגבוה ביו -2021בדצמבר  5%האירו עמד מדד המחירים לצרכן על  בגוש. 2021

 מאז הפך האירו למטבע המרכזי במדינות אלה.

 בדצמבר. שנה 30 של שיא - 5.4%בדצמבר לרמה שנתית של  ההגיע האינפלציה, בבריטניה

בלבד. הבנק המרכזי בבריטניה  0.3%, לעומת תחזיות של 0.5%-בכ המחירים טיפסו לבדו

, 2021מבר בחודש דצ כאשרבהעלאת ריבית,  שהחלהיה הבנק המרכזי הגדול הראשון 

  .0.25%-העלה אותה ל

  סין

בגישת הממשל הסיני כלפי פעילות של חברות  משמעותיחל מפנה  2021 שנת מהלךב

, כך בתוךבשטחה, בדגש על חברות טכנולוגיה. שינוי זה כלל הידוק הרגולציה והפיקוח. 

השנה מספר שינויים רגולטוריים, אשר הובילו לירידות בשוק  במהלךממשל הסיני ביצע ה

המניות במדינה בתקופה העוקבת, לבריחת משקיעים ולעלייה משמעותית באי הוודאות. 

ההתערבות המשמעותית הייתה בתחום החינוך והגיימינג, וכן רגולציה על דאטה 

ויות בסין הודיעו קומרס. בין היתר, הרש-שאוספות חברות, ובעיקר חברות בתחום האי

 ופרסמוכי חברות חינוך פרטיות יאלצו להצהיר על עצמן כעל חברות ללא מטרת רווח, 

 שורת הנחיות הנוגעות לחברות בתחום משלוחי מזון. 
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 הפיקוח והוחמר, בשבוע שעות לשלוש קטינים עבור המשחק זמן הוגבל, הגיימינג בתחום

 קומרס האי בתחום חברות של פעילותן, כן כמו. הסיניות הגיימינג פלטפורמות על

 במקביל בנקאי החוץ והאשראי התשלומים בתחום גם לעסוק האפשרות לרבות, הוגבלה

 .הקמעונאית למכירה

 באספקת ולירידה לשיבושים הביא אשר אנרגיה משבר בסין פרץ החולפת השנה במהלך

. לאנרגיה גבוהים וביקושים בפחם ממחסור הנובע, המדינה של שונים בחלקים החשמל

 את להגביל התבקשו והתושבים נסגרו קניונים, מפעלים של פעילות נעצרה, היתר בין

 כדוגמת, בעולם השקעות בנקי מספר, האנרגיה משבר רקע על. שלהם החשמל צריכת

 בשנת הסינית לכלכלה שלהם הצמיחה תחזית  את הורידו, סטנלי ומורגן זאקס גולדמן

2021. 

 על נמצאת היא כי ,2021 ספטמבר חודש במהלך הודיעה, אוורגרנד, הסינית"ן דלנה חברת

 שבו" דומינו"אפקט מ לחשש הוביל זה אירוע. רווח אזהרת ופרסמה פירעון חדלות סף

. הסיני"ן הנדל שוק של שבריריותו את והמחיש, דומה למצב ייקלעו נוספות"ן נדל חברות

 . בסין המניות ובשוקי במנייתה חדות לירידות הביאה אוורגרנד של הודעתה

שנתי  קצב 4%, ורשמה התרחבות כלכלית של 2021בשנת  8.1%-הסינית צמחה ב הכלכלה

נובעת  2021-. העלייה ב2020-ב 9.8%ברבעון הרביעי של השנה. זאת לאחר צמיחה של 

בקצב שנתי.  18.3%בעיקר כתוצאה מהצמיחה החזקה ברבעון הראשון, שעמדה על 

 .2021 שנת בסיכום 1.5% על דהעמ האינפלציה

  כללי

 תמשפיע על הפעילות המשקי הקורונה שנגיףהוודאות הכלכלית והעובדה  חוסר למרות

 2021, בעיות בשרשרת האספקה, אינפלציה ועוד, שנת ים, בידודסגרים בשלבעולם, 

 זינקו"ב בארה המניות מדדי. העולם ברחבי ההון שוקי מרבית עבור חיובית כשנה נרשמה

. 26.6%-כ הוסיףסד"ק אוהנ 26.9%-עלה בכ S&P500-ה מדד כאשר, השנה במהלך בחדות

 MSCIלערכו. מדד  15.8%-הוסיף כ והדאקס 22.2%-האירופי זינק בכ Stoxx600-ה

WORLD כאשר, גבוהות תשואות השנה הניבשוק המניות המקומי . 20.1% לערכו הוסיף 

 לערכו 33.1%-כ הוסיף 90"א ת ואילו 31.1%-בכ זינק 125"א ת, 31.9%-כב עלה 35מדד ת"א 

הסיני נרשמו השנה ירידות שערים, וזאת בניגוד למגמה העולמית.  בשוק .2021 במהלך

-כ איבד סאנג וההאנג, -5.2% של שליליתאת השנה עם תשואה  סיים CSI300-, מדד הכך

 עלו"ב בארהזאת,  עםחיובית.  הייתה המגמה העולמי"ח האג בשוק גם מערכו. -14.1%

 תשואה לעומת, השנה בסוף 1.51% של לרמה שנים 10-ל הממשלתיות"ח האג תשואות

 .השנה בתחילת %0.91 של
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 רגולטוריים שינויים .2.2.3

 של הפעילות תחומי על החלה הרגולציה בהיקף משמעותי גידול ניכר האחרונות בשנים

 המפקחים הגורמים ידי על המותקנות, חדשות רגולטוריות הוראות ריבוי גם כמו, החברה

 בשנים הציבור במודעות מהגידול גם וכתוצאה, מכך כתוצאה. החברה פעילות על

 משפיעה והיא, להם והביקוש המוצרים אפיון על הרגולציה השפעת גוברת ,האחרונות

 מהותי באופן להשפיע עשויה וכן, לקוחותיה בקרב החברה למוצרי הביקוש תמהיל על

. השונים הפעילות בתחומי, החברה של ותוצאותיה הכספי מצבה ועל, תימחורם על

 ועל, החברה פועלת בו בענף הרגולציה בהיקף הגידול של האמורה המגמה לאור, בנוסף

 כספיים משאבים חברהה משקיעה, הרגולטוריות בדרישות הניתן ככל לעמוד מנת

 של והביקורת הפנימית האכיפה, הבקרה מנגנוני את לחזק מנת על, היתר בין, וניהוליים

 תחומי על החלות הספציפיות הרגולטוריות המגבלות אודות נוספים לפרטים. החברה

 .להלן 3.18 סעיף ראו, החברה פעילות

 להשפיע כדי בהם יש ואשר, הרגולציה הוראותו החקיקה תהליכי של הגדול ההיקף לאור

 להעריך החברה של ביכולתה אין, החברה פועלת בה העסקית הסביבה ועל ההון שוק על

 . בפרט החברה פעילות ועל בכלל ההון שוק על להלן המפורטים התהליכים ישפיעו כיצד

 והתפתחות התנהלות על הפנסיה וקרנות הגמל קופות בשוק ההתפתחויות השפעת .2.2.4

 החברה של הפנסיה וקרנות הגמל פותקו

  גמל קופות

 מרכזיות קופות, השתלמות קרנות, ופיצויים תגמולים) בישראל הגמל קופות נכסי סך

 הסתכמו( לילד טווח ארוך לחיסכון להשקעה גמל וקופות להשקעה גמל קופות, לפיצויים

 מיליארד 579.43-כ של סך לעומת ח"ש מיליארד 688.28-כ של לסך 2021 ,בדצמבר 31 ליום

 שבניהול הגמל קופות נכסי. 18.79%-כ של בשיעור גידול המהווה 2020 שנת בסוף ח"ש

 לסך 2020 שנת בסוף ח"ש מיליארד 147.38 של נכסים מסך 2021 שנת במהלך עלו החברה

 של בשיעור גידול המהווה, 2021 ,בדצמבר 31 ליום נכון ח"ש מיליארד 213.18 של נכסים

 אותן הגמל קופות בנכסי הגידול .החברה ידי על המנוהלות הקופות נכסי בסך 44.65% -כ

עודף הפקדות על ל ,לתשואות החיוביות שהשיגה החברה בעיקר מיוחס החברה מנהלת

 30שהושלם ביום  לחברה גמל פסגות ידי על שנוהלו גמל קופות שלמיזוג לו , משיכות

 13באור לעיל ו 1.3סעיף ראו  אודות מיזוג פסגות לפרטים נוספים .2021בספטמבר, 

 . המצורפים כפרק ג' לדוח זה 2021לדוחות הכספיים לשנת 

 מוכעל אף הגידול בנכסים, ההעברות החוצה מהחברה היו גבוהות מההעברות פנימה. 

 קיבלו אשר מוצרים ולשיווק המפיצים עם הקשר להידוק לפעול המשיכה החברה, כן

 להשקעה גמל וקופת להשקעה גמל קופת כגון, המדינה של וביוזמות בחקיקה תוקף

ילד, הידועה בתור "תכנית חיסכון לכל ילד" )לפרטים נוספים ראו ל טווח ארוך לחיסכון

 אלה יוזמות. האחרונות בשנים החברה של המוצרים לסל נכנסו אשרלהלן(,  3.2.1סעיף 

על סדר היום את השיח הפיננסי בקרב הציבור,  העלו, בעקבותיהן שנולדו והמוצרים

 ותרמו להעלאת המודעות והמעורבות של החוסכים בתחום זה. 
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 הפנסיה קרנות

 31ליום  נכון הסתכמו( וכלליות מקיפות חדשות קרנות) בישראל הפנסיה קרנות נכסי

 ח"ש מיליארד 474.77 של נכסים סך לעומת ח"ש מיליארד 590.40 של לסך 2021 ,בדצמבר

 .24.36% -כ של בשיעור גידול המהווה, 2020 שנת בסוף

-כ של נכסים מסךהחברה  של הפנסיה קרנות לנכסי ביחס גידול נרשם, הדוח בתקופת

 שנת בסוף ח"ש מיליארד 30.86-כ של נכסים לסך 2020 שנת בסוף ח"ש מיליארד 17.42

 וגיוס מואצת צמיחה מהמשך בעיקר נבע, אשר 77.12%-כ של בשיעור בגידול מדובר. 2021

 שיווק פעולות, הארוך בטווח לשוק ביחס עודפות מתשואות כתוצאה חדשים לקוחות

 מחיזוק ישירה כתוצאה, וכן החברה של הפנסיה קרן וחיזוק לקידום וממוקדות יעילות

 החברה של הפנסיה קרן בחירת, בנוסף. הישראלי הציבור בקרבהחברה  מותג ומיצוב

, ההון שוק רשות ידי לשנבחרו ע הפנסיה הנבחרותקרנות  מארבע לאחתהשנייה  בפעם

 הובילו, יחד אלה מהלכים. והמפיצים החוסכים ציבור בקרב לחברה המודעות את הגבירו

 שבניהול הפנסיה נותיתים ובהיקף הצבירות שהועברו לקרהעמ בכמות משמעותי לגידול

  .החברה

 נכסי קופות הגמל וקרנות הפנסיה  השקעות

, הגדילה החברה את החשיפה המנייתית בהשקעות שביצעה בקשר עם 2021במהלך שנת 

מסך הנכסים, ביחס למניות עם זיקה ישראלית  4%-הנכסים שבניהולה בשיעור של כ

הגדילה החברה את החשיפה המנייתית בהשקעות שביצעה בקשר עם הנכסים שבניהולה 

. בנוסף, ביחס למניות עם 125ד ת"א , בדגש על חברות הנכללות במד2.5%-בשיעור של כ

זיקה מחוץ לישראל הגדילה החברה את החשיפה המנייתית בהשקעות שביצעה בקשר 

, בדגש על מדדים המובילים בארה"ב. 1.5%-עם הנכסים שבניהולה בשיעור של כ

החשיפות העיקריות בתיק המניות בישראל הן לחברות הנדל״ן המניב וסקטור הבנקאות, 

יקריות של השקעות החברה מחוץ לישראל הן למדדים ומניות מובילים והחשיפות הע

 בארה״ב בדגש על סקטור הטכנולוגיה והפיננסים. 

לרמה  3%-באפיקי החוב, הגדילה החברה את החשיפה לאפיק צמוד המדד בישראל בכ 

 .11%-מתיק החוב. בנוסף, הקטינה החברה את החשיפה למטבע חוץ בכ 40%-של כ

  הקורונה נגיף .2.2.5

, כלכליות ומאקרובריאותיות  השלכות בעל אירוע העולם את פקד 2019 שנת משלהי החל

 לרבות, העולם ברחבי רבות במדינות( Covid-19) הקורונה נגיף בהתפשטות שמקורו

, ישראל מדינת נקטה 2021 שנת במהלך, נוספות רבות למדינות בדומה. ישראל במדינת

 של לסירוגין החלה לרבות הנגיף התפשטות עיכוב שמטרתן בפעולות, נוקטת ועודנה

 מקומות סגירת, מסחר פעילות על הגבלות, אדם בני על תנועה הגבלות כגון מגבלות

 .  חינוך מערכות והשבתת ופנאי תרבות

כלכלית -על הסביבה המאקרו האפשרית והשפעתו הקורונה נגיף התפשטות בדבר לפרטים

לדוח הדירקטוריון המצורף בפרק  4.5סעיף  בה פועלת החברה וכן על עסקי החברה, ראו

 ב' לדוח תקופתי זה. 

 להלן. 3.26.1גורם סיכון, ראו סעיף כנוספים אודות השפעות נגיף הקורונה  פרטיםל
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  פעילות תחומי לפי החברה עסקי תיאור: שלישי חלק

 בצורה להלן מובא הוא, החברה של הפעילות תחומי לשני משותף זה בפרק הנדרש המידע כי העובדה לאור

 הם, החברה של הפעילות תחומי בין הבדלים קיימים בהם בסעיפים. והיעילות הנוחות למען וזאת, מקובצת

 .בהתאם ביטוי מקבלים

 החברה פעילות מיתחו על כללי מידע .3.1

 בהם החלים ושינויים החברה פעילות תחומי מבנה .3.1.1

 כללי

האחרונות חלו רפורמות משמעותיות ושינויים בהוראות הדין הנוגעים לתחום  בשנים

החיסכון ארוך הטווח. בבסיס הרפורמות והשינויים כאמור, עומדת מדיניות ממשלתית 

קצבתי בקרב כלל האוכלוסייה, על מנת להבטיח  פנסיונימכוונת שמטרתה לעודד חיסכון 

 שתי רקע על, היתר בין, נולדה זו יניותמדפרישה. העל רמת החיים לאחר גיל  שמירה

 שרוב היא המרכזית משמעותה אשר החיים תוחלת התארכות, הראשונה. בולטות מגמות

 לשינויים נוגעת, השנייה. הפרישה לאחר לעבר ביחס יותר ארוכות שנים יחיו החוסכים

בשנים כמו כן,  כניסה מאוחרת שלהם למעגל העבודה. היתר ובין החוסכים בהתנהגות

האחרונות ניכרת מגמה של קונסולידציה בין חברות מנהלות הפועלות בענף, לאור 

העלויות הגבוהות של עמידה בדרישות הרגולציה, שחיקה ברווחיות לאור התחרות 

 והמגבלות על דמי הניהול, והיתרון הקיים בענף לגודל.

 גמל קופות

חיסכון לטווח בינוני וארוך, הנהנה  אפיקקופות הגמל וקרנות ההשתלמות מהוות 

קופות הגמל היא צבירת כספי חיסכון  שלהעיקרית  ןמהטבות מיסוי שונות. מטרת

למשיכה בעת הפרישה כקצבה חודשית, כסכום חד פעמי או סכומים חלקיים  המיועדים

וחקיקה  חדשה להשקת מוצר קופת גמל להשקעה יוזמהבהתאם לסוג המוצר ומאפייניו. 

הגמל והגדילו את יכולתו של שוק הגמל  מוצרסייעו לפריחה מחודשת של  190קון כגון תי

לקלוט ולנהל כספים המיועדים לטווח השקעה קצר ו/או בינוני, ולא רק לטווח הארוך. 

קופות הגמל מסווגות לפי ייעודן ומטרת החיסכון, והן מציעות לחוסכים מגוון מסלולי 

נוספים בדבר המוצרים אותם מנהלת החברה לפרטים  השקעה ברמות סיכון שונות.

  להלן. 3.2.1.1בתחום פעילות זה ראו סעיף 

  פנסיה קרנות

החל מגיל לם קצבה שלקרנות הפנסיה הינן מכשיר חסכון לטווח ארוך, המיועדות 

קרן פנסיה מקיפה  – חדשותקרנות פנסיה  שתיתחום הפנסיה בחברה כולל  .הפרישה

שוק קופות הגמל, שוק הפנסיה מאופיין בריכוזיות גבוהה, מ בשונהוקרן פנסיה כללית. 

לתוקף של  הכניסת ותעקבב, ו2016מנוהלים על ידי חברות הביטוח. מאז  בוהנכסים  ורוב

(, ניתן לראות לשעבררפורמת קרנות הפנסיה הנבחרות )קרנות פנסיה ברירת מחדל, 

בניהול בתי ההשקעות ביחס לכלל הענף. שמגמת עלייה בנתח השוק של קרנות הפנסיה 

נוספים בדבר המוצרים אותם מנהלת החברה בתחום פעילות זה ראו סעיף  לפרטים

 להלן. 3.2.1.2
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 הפעילות מידים החלים על תחותקינה ואילוצים מיוחחקיקה,  מגבלות .3.1.2

מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחומי הפעילות של  בדבר לפרטים

 להלן. 3.18סעיף  ראו ,החברה

 וברווחיותם החברה פעילות מיבהיקף הפעילות בתחו שינויים .3.1.3

בתחומי הפעילות ובנתחי השוק  הפעילות היקףב משמעותיבשנים האחרונות חל גידול 

ההשתלמות  וקרנותהגמל לקופות  בהפקדות מעלייהבעיקרו  נובעשל החברה. גידול זה 

 הטבות את, מסוימות בנסיבות, המרחיב, 190בהשפעת תיקון  ,)בין היתר החברה שבניהול

, וכן(, להלן 3.18.1.2סעיף  ום נוספים ראלפרטי – גמל מקופת קצבה משיכת בעת המיסוי

 לאור, היתר בין, החברה של הפנסיוניים המוצרים אל טווח ארוך חסכון כספי מהעברת

, האחרונות בשנים מוצרים כניסת בשל ,הפעילות בתחום החברה של החיובי המוניטין

)לפרטים נוספים בקשר עם המוצרים כאמור,  ילד לכל וחסכון להשקעה גמל קופת כגון

  פסגות. מרכישת וכתוצאה (להלן 3.2.1ראו סעיף 

 בפעם החברה של המקיפה החדשה הפנסיה קרן נבחרה 2021 אוקטובר בחודשכן,  כמו

. זאת לאחר שנבחרה נבחרת פנסיה כקרן ההון שוק רשות של תחרותי בהליךהשנייה 

 ממשיכה החברה של הפנסיה קרןש היא המשמעות. 2018בפעם הראשונה באוקטובר 

 בקרן בחר לא שלו עובד אשר שמעסיק היא משמעותה אשר, נבחרת פנסיה כקרן לשמש

 הפנסיה מקרנות באחת לבחור רשאי( קיים מחדל ברירת הסדר לו אין)ואשר  פנסיה

 בהסכמת צורך ללא העובד בגין הפרשות יבוצעו אליה פנסיה כקרן, בלבד הנבחרות

 הפנסיה לקרן החדשים המצטרפים כל על ויחולו חלים אשרדמי הניהול  שיעורי. העובד

 . מההפקדות 1.0%-ו הצבורה היתרהמ 0.22%הינם  2021 מנובמבר החל

ובעקבות רכישת בית  החברהכן, בעקבות רכישת בית ההשקעות פסגות ע"י  כמו

ההשקעות הלמן אלדובי ע"י חברת הביטוח הפניקס, הצטמצם מספר הקרנות הנבחרות 

קרן הפנסיה של החברה וקרן הפנסיה של בית ההשקעות מיטב דש.  –לשתי קרנות בלבד 

, צפויות להצטרף שתי קרנות פנסיה נבחרות חדשות 2022עם זאת, במהלך חודש אפריל 

 ואינפיניטי.   של בתי ההשקעות מור

י ברירת מחדל קיימים של מעסיקים, דרבוטלו הס 2019 ,באפריל 1החל מיום כי , עוד יצוין

 לקרנות רק, פנסיוני מוצר בחרו שלא עובדיהם עבור להפקיד יכולים מעסיקים משכךו

 . המעסיק שעורך תחרותי בהליך או ההון שוק רשות של מחדל ברירת בהליך נבחרו אשר

מענפים רבים ומגוונים מגמת ההתעוררות בקרב מעסיקים  משכהנ 2021 שנת במהלך

במשק הישראלי, אשר בחרו לצרף את עובדיהם לקרן הפנסיה של החברה. החברה לא 

 לאור זאת, וכאמור עמיתים של םבעקבות הצטרפות בהוצאותיה משמעותי גידולצופה 

 המוזיל דיגיטלי בממשק נעשית שההצטרפות והעובדהשל החברה  המיכונית ההיערכות

 גידול המשך צופה החברה. עמיתים בצירוף מהחברה הנדרשות העלויות את משמעותית

 הפנסיה קרנות נכסי ביתרת גידול, מכך וכתוצאה הפנסיה לקרנות המצטרפים בקרב

 תלוי, היתר בין, 2022ל"קרן הנבחרת" במהלך שנת  שיצטרפומספר העמיתים  .שבניהולה

והעמקת הקשר מול ערוצי ההפצה השונים וחיזוק הפעילות בקרב  הגדלת בהמשך

בקצב ההתאוששות של שוק העבודה והמשק הישראלי בעקבות משבר  וכןמעסיקים, 
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חזרה של עובדים במשק למעגל העבודה, יהוו ו העבודה שוק התאוששות המשךהקורונה. 

נסיה שבניהולה. הזדמנות עבור החברה להמשיך ולהרחיב את היקף המצטרפים לקרן הפ

 הקורונה נגיף התפשטות של להשפעה ביחס החברה הערכות עם בקשר נוספים לפרטים

 להלן. 3.26.1 -ו 2.2.5 סעיפים ראו

בכמות ו בהיקף פעילותה בתחומי פעילותה היא צופה גידול לפיה החברה הערכות

 כהגדרת, עתיד פני, מהווה מידע צופה שבניהולה הפנסיה לקרנותהעמיתים שיצטרפו 

בחברה למועד  יםמבוססות על נתונים ותחזיות הנמצא והן, ערך ניירות בחוק זה מונח

עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי  אלה הערכות. הדוח

מגורמים אשר אינם בשליטתה של החברה, כגון שינויי  כתוצאהשנצפה, וזאת, בין היתר, 

 הכלכלי במצב ושינויים ירידה בתשואות של החברהבתחום,  תחרותב שינויםחקיקה, 

 .ובעולם בארץ

  הםשל הלקוחות במאפייני שינויים או, הפעילות מיתחו של בשווקים התפתחויות .3.1.4

 .לעיל 3.1.3 סעיף ראו לפרטים

  הפעילות מיתחו על מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים .3.1.5

להוראות חוזר מבנה אחיד החברה התאמת מערכות בבימים אלו מושקעים מאמצים 

"( וחוזר אופן הפקדת חוזר מבנה אחידונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני )" להעברת מידע

" 2025"(, אשר עודכנו במסגרת פרויקט "פנסיוני חוזר אופן הפקדת תשלומיםתשלומים )"

של רשות שוק ההון, אשר מטרתו, בין היתר, להבטיח סנכרון מיטבי בין כלל השחקנים 

ים בשוק החיסכון הפנסיוני ולהבטיח את יכולת ציבור החוסכים למצות את עלהפו

זכויותיהם, בהתאם להוראות הדין. לפרטים נוספים בנוגע לחוזר מבנה אחיד ולחוזר אופן 

המצורפים  2021החברה לשנת  שללדוחות הכספיים  27הפקדת תשלומים ראו באור 

  כפרק ג' לדוח זה.

קיעה לאורך השנים משאבים כספיים ניכרים במיכון תהליכי שקיעה ומשהכי החברה  יצוין

עבודה, יצירת ממשקים ממוכנים, שדרוג מרכזייה, שדרוג אתר האינטרנט של החברה 

בנוסף, השקיעה החברה, בתקופת הדוח, משאבים לצורך חיזוק מערך אבטחת  .ועוד

. כמו כן בתקופת ברהמידע, בין היתר גם לצורך הגנה על נתוני הלקוחות מפני התקפות סיי

תשתיות ייעודיות אשר אפשרו קליטה של הדוח השקיעה החברה משאבים לצורך הקמת 

שיפור ביצועים ויציבות ולצורך  מערכות החברהמערכות רלוונטיות מתוך פסגות ל

מבלי לפגוע ברמת בכל המערכות מערכות על מנת לאפשר מיזוג מהיר של עמיתי פסגות 

 ולעובדים. השירות הניתנת ללקוחות 

 חוזר מבנה אחיד וחוזר אופן הפקדת תשלומים, לרבות השפעת בדבר החברה הערכות

 הערכות. ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע הינן" 2025 פנסיוני" פרויקט

 ידי על שמוערך מכפי שונים ובמועדים באופן להתממש או להתממש שלא עשויות אלה

 טכניים קשיים כגון, החברה בשליטת שאינם גורמים בשל היתר בין וזאת, החברה

 הרגולציה בשל בפרט, הפעלתה באופן ושינויים הפנסיונית המסלקה של בהפעלתה

 .הרלוונטית
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  םבה החלים והשינויים הפעילות מיבתחו הקריטיים ההצלחה גורמי .3.1.6

 : הינם הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי, החברה להערכת

 בטווח אחרות מנהלות לחברות ביחס ההשקעות ניהול בתחום עודפים ביצועים .א

 להצטרף המבקשים של השיקולים מבין מרכזי שיקול הן תשואות – והארוך הקצר

. קיימים לקוחות בשימור משמעותי מרכיב מהוות וכן, החברה למוצרי כעמיתים

לציין כי תשואות בטווח הקצר הינן בעלות השפעה משמעותית יותר ביחס  יש

לתשואות בטווח הארוך, בשל פרסום שוטף של התשואות במדיות השונות. 

 .להלן 3.15 סעיף ראה בחברה השקעותלפרטים נוספים בנושא ניהול ה

 המותג עם המזוהה", שחם"אלטשולר  לקבוצת משתייכת החברה – המותג חוזק .ב

 מוכר והינו, ומורכב הדרגתי בתהליך השנים לאורך נבנה אשר", שחם"אלטשולר 

של המותג הוא אחד הגורמים  מעמדועל  . שמירה וטיפוחבשוק ומוערך

שבוצע בספטמבר  שיווקי. בסקר מעמד המשמעותיים להצלחת החברה בפעילותה

שינויים במטרה לזהות  גיאוקרטוגרפיהידי החברה באמצעות קבוצת  על 2021

את "אלטשולר מהמשתתפים  58%-ומגמות בתפיסת המותג בעיני הציבור, ציינו כ

" כגוף הראשון עליו הם חושבים בהקשר של ניהול כספים. ניתן לראות עלייה שחם

 עקבית ומהירה בנתון זה לאורך השנים. 

רישיון פנסיוני  בעלי באמצעות שיווקית פעילות – איכותי והפצה שיווק מערך .ג

 ובנקים פנסיונים ביטוח סוכני ידי על וכן, קבוצהה ידי על מועסקים אשרפנימיים 

 קמפיינים להוסיף יש לכך. מעסיקים מול ישירה לפעילות בנוסף, מייעצים

 לקוחות בקרב המודעות את ומגבירים המותג כוח את שמחזקים פרסומיים

 שמצטרפים קיימים לקוחות או/ו לחברה להצטרף שמבקשים פוטנציאלים

 ראהשיווק והפצה  בנושאלפרטים נוספים  .מציעה שהחברה נוספים למוצרים

 .להלן 3.6 סעיף

 ושוטף יעיל תפעולי ניהולב החברה רואה חשיבות רבה – תפעול מקצועי מערך .ד

 .החברה וללקוחות למעסיקים מהיר מענה מתן תוך, גבוהה ברמה

, מקצועי במענה רבה חשיבות רואה החברה – לקוחות ושימור שירות מערך .ה

 .ההפצה ערוצי לכלל והן לעמיתים הןמערכים אלה  של וזמין איכותי

 לצדתהליכי עבודה וממשקים,  מיכון – וטכנולוגית רעיונית וחדשנות ראשוניות .ו

 רואה החברה. האינטרנט אתר באמצעות הניתנים השירותים של מתמיד שיפור

 בקלות פעולות לבצע והאפשרות האינטרנט אתר בפעילות מכרעת חשיבות

החברה,  לקוחות לטובתלצד עדכון שוטף של המידע המפורסם בו  ,ובמהירות

 והציבור הרחב.  הסוכנים

 בשווקים ולשינויים להתרחשויותומתאימה  מהירה תגובה – תגובה יכולת .ז

 הנוגעת למוצרים השונים ולניהול ההשקעות. 

 העמיתיםכספי שלאור העובדה  ,על פני זמן מוניטיןישנה חשיבות רבה ל – מוניטין .ח

 בעלת לחברה עדיפות קיימת. ארוכים זמן פרקי למשך החברה בניהול מצויים

 . גבוהים מותג ונכסי הישגיים ערכים של מוניטין

 הפעילות מיבתחו הגלם וחומרי הספקים במערך שינויים .3.1.7

 .להלן 3.12 סעיף ראו בהם שחלו והשינויים החברה של קרייםיהע ספקיה בדבר לפרטים
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  בהם החלים ושינוייםהחברה  פעילות תחומי של העיקריים והיציאה הכניסה חסמי .3.1.8

  כניסה חסמי .3.1.8.1

 בהוראות עמידה כולליםהפעילות  תחומי של העיקריים הכניסה חסמי

הדין הרבות החלות על תחום הפעילות, ובכלל זאת המגבלות והתנאים 

הקבועים בחוק לקבלת הרישיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים לצורך 

משמעותי  עצמי הון בדרישותעיסוק בתחום הפעילות, לרבות עמידה 

 ותוקרנ גמל קופות המנהלת חברה של וניהול הקמה לצורך ביטוחים וקיום

חברה המעוניינת לנהל קופות גמל וקרנות פנסיה לעמוד, בין  על. פנסיה

 ושל החברה של הפיננסית לאיתנות ביחסהיתר, בדרישות רשות שוק ההון 

, החברה של העסקית התכנית, בה שליטה אמצעי להחזיק המבקש יחיד כל

 גרעין של קיומו, בחברה המשרה נושאי ושל הדירקטורים של התאמתם

 .ועוד יציב שליטה

ידי הממונה לבעלי השליטה בה(,  על הוענקחברה )שבבהיתר השליטה 

 האחזקות/או מבנה והנוגעות לשינוי השליטה  שונות מגבלותנקבעו 

, בהיתר המפורטים ובתנאים בנסיבות למעט כי קביעה לרבותבחברה 

אישור מראש ובכתב של הממונה לשינוי כאמור. בנוסף, נקבעו  נדרש

אמצעי השליטה ל ביחס שלישי לצד זכויות מתן אי בדבר שונותהוראות 

ו זכות אחרת(, למעט כמפורט א)מסוג משכון, שיעבוד, עיקול, חוב  בחברה

שינוי בשיעור  בדברדרישות דיווח לממונה  בהיתרבהיתר. כמו כן, נקבעו 

שונים  הנמנים על שרשרת השליטה  בתאגידים ההחזקהשיעורי במצטבר 

 רישת דיווח שנתית )הכול כמפורט בהיתר(.ד וכןבחברה, 

 כוח נדרש פנסיה וקרנות גמל קופות לניהול חברה התנהלות לצורךכן,  כמו

 לשם ספציפיים תפקידים בעלי נדרשים וכן ואיכותי מקצועי, מיומן אדם

 מנהל, מידע מערכות מנהל)כגון  החל התחיקתי ההסדר בדרישות עמידה

'(. חברות לניהול וכו מנהלית אכיפה ממונה, פנים מבקר, מידע אבטחת

קופות גמל וקרנות פנסיה נדרשות להשקיע משאבים ניהוליים, תפעוליים 

וכספיים רבים על מנת לעמוד בדרישות הרגולציה. עובדה זו מהווה חסם 

משמעותי עבור גופים קטנים או גופים חדשים המעוניינים להיכנס לתחום 

 קטנים ובינוניים הקיימים בשוק.הגמל והפנסיה ומקשה מאד על גופים 

 מערכות של ובתפעול בפיתוח הצורך הינו נוסף משמעותי כניסה חסם

 נדרשת, החברה להערכת. הפעילות תחום מוצרי לשיווק המתאימות מידע

, בנוסף. אלו מערכות לתפעל מנת על התחום עם והיכרות מקצועיות

, צמצמה מעמיתים לגבות שניתן המרביים הניהול דמי בנושא החקיקה

 ולהוות הפעילות בתחום החברות רווחיות את לצמצם להמשיך וצפויה

 .חדשים שחקנים בפני נוסף משמעותי כניסה חסם

 בקיומו הצורך, החברה להערכת. תחרות עתיר הגמל קופות תחום, לבסוף

 כניסה חסם מהווה המנהלת והחברה ההשקעות למנהלי חיובי מוניטין של

 לתחום זה.  נוסף

  יציאה חסמי .3.1.8.2

 מנהלת לחברה הפעילות של העברה מחייב גמל קופות ניהול פעילות סיום

, הממונה אישור לקבלת וכפוף הגמל בחוק מוסדר, כאמור, זה הליך. אחרת
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 שונות דרישות הכולל הרוכש לגוף שליטה היתר קבלת עם בקשר לרבות

 של מינימאלי הון, מקסימאלית מינוף לרמת ביחס לרבות, ההיתר ממקבל

 .ועוד המבקש

 הרגולטוריות והמגבלות החברה ידי על המנוהלים הנכסים היקף, בנוסף

על היקף נכסי החיסכון ארוך הטווח המקסימאלי אשר רשאי בעל שליטה 

 פעילות לרכישת עסקה ביצוע על להקשות עשויים ,בהם להחזיקכלשהו 

 עשויים להוות חסם ליציאה של החברה מתחום הפעילות. ומשכך החברה

 להלן. 3.18ראה סעיף  התאגיד פעילות על החלים ופיקוח מגבלותאודות  נוספים לפרטים

 בהם החלים ושינויים הפעילות מיתחו למוצרי תחליפים .3.1.9

התחליפיים המובהקים הקיימים בשוק כיום לקופות הגמל לחיסכון ולקרנות  המוצרים

 הפנסיה, הינם תכניות ביטוחי מנהלים. 

 כיום אין, בינוני לטווח השקעה אפיק הינן אשר, השתלמות לקרנות, החברה להערכת

 במועד המס הטבת בין מגלמות שהן הייחודי השילוב לאור תחליפי השקעה מוצר

, הפטור ממס בגין רווחים מניירות ערך )עד לתקרה )עד לתקרה המוכרת( ההפקדה

 (, והאפשרות למשיכת הכספים בטווח בינוני ללא מיסוי, בכפוף להוראות החוק. המוכרת

מוצרים תחליפיים עיקריים: קרנות  4החברה, לקופות הגמל להשקעה ישנם  להערכת

ופיקדונות בבנקים. עם  חסכון ותפוליסנאמנות וקרנות סל, תיקי השקעות מנוהלים, 

זאת, לקופות הגמל להשקעה יתרונות משמעותיים על פני שאר המוצרים התחליפיים. 

לנייד את הקופה  60מעל גיל  לעמיתיםהגמל להשקעה מאפשרות  קופותכך, למשל, 

בין  לעבורלמסלול מקבלי קצבאות בקרן הפנסיה ולקבל תשלום חודשי פטור ממס, 

קופת הגמל לחברה אחרת את  לניידמסלולי ההשקעה ללא תשלום מס רווח הון, וכן 

 מס. מבלי שהדבר ייחשב כאירוע

  הםהפעילות ושינויים החלים ב מיהתחרות בתחו מבנה .3.1.10

 להלן. 3.7ראו סעיף  לפרטים
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 ושירותים מוצרים .3.2

 בשניועלת פ, ובכלל כך קצר, בינוני וארוךלטווח  ןניהול חסכו בענף פועלת החברהלעיל,  כאמור

 שמציעה העיקריים צריםוהמ סוגי להלן. פנסיה קרנות וניהול גמל קופות ניהולפעילות, תחומי 

  :פעילותה תחומי במסגרת החברה

  גמל קופות
 

 אפיון מסלולים שם קופה סוג קופה

קופות גמל לחסכון, 
 לתגמולים ואישיות לפיצויים

אלטשולר שחם 
 גמל

 ומעלה 60אלטשולר שחם גמל לבני 

ראה סעיף 
 א להלן3.2.1.1
  
  

 60–50אלטשולר שחם גמל לבני 

 ומטה 50אלטשולר שחם גמל לבני 

 אלטשולר שחם גמל מניות

אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא 
 מניות

 אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות

 15%אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 
 במניות

 אלטשולר שחם גמל כספי
מדדי  -שחם גמל פאסיבי  אלטשולר

 מניות
 הלכה גמל שחם אלטשולר

אלטשולר שחם 
  שחם קמהאלטשולר  קמה

אלטשולר שחם 
גמל לעמיתי 

 חבר

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר 
 ומעלה 60לבני 

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר 
 50-60לבני 

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר 
  50עד 

אלטשולר שחם  קרנות השתלמות
 השתלמות

 אלטשולר שחם השתלמות כללי 

ראה סעיף 
 ב להלן3.2.1.1

 אלטשולר שחם השתלמות מניות 

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 
 )סגור למצטרפים חדשים(

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח 
 ללא מניות

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח 
 ממשלות 

 אלטשולר שחם השתלמות כספי

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 
 במניות  15%

 הלכהאלטשולר שחם השתלמות 

אלטשולר שחם  מרכזית לפיצויים קופה
 פיצויים

 אלטשולר שחם פיצויים כללי

ראה סעיף  
 ג להלן3.2.1.1

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא 
 מניות

 אלטשולר שחם פיצויים כספי

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 
 במניות 15%

קופה מרכזית לתשלום דמי 
 מחלה

 שחם אלטשולר
קופה  מרפא

 מרכזית קופה מרפא שחם אלטשולר
 מחלה לדמי

ראה סעיף  
 להלן ד3.2.1.1
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מרכזית לדמי 
 מחלה

קופה מרכזית להשתתפות 
 בפנסיה תקציבית

אלטשולר שחם 
קופת גמל 
מרכזית 

להשתתפות 
בפנסיה 
 תקציבית

 תקציבית לפנסיה שחם אלטשולר
 "חאג מסלול

ראה סעיף 
 להלן ה3.2.1.1

 תקציבית לפנסיה שחם אלטשולר
 כללי מסלול

אלטשולר שחם  קופת גמל להשקעה
 חיסכון פלוס

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

ראה סעיף 
 להלן ו3.2.1.1

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח 
 במניות 15%עד 

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח 
 ללא מניות

 שחם חיסכון פלוס כספי אלטשולר

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

קופת גמל להשקעה לחסכון 
 ארוך טווח לילד

אלטשולר שחם 
 חיסכון לילד

אלטשולר שחם חיסכון לילד 
 לחוסכים המעדיפים סיכון מועט 

ראה סעיף 
 להלן ז3.2.1.1

אלטשולר שחם חיסכון לילד 
 לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

אלטשולר שחם חיסכון לילד 
 לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

 אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית 
 מסלול כללי

 
 

 פנסיה קרנות
 אפיון מסלולים /קרןקופה תחום

 קרנות
 פנסיה

אלטשולר 
שחם 

פנסיה 
 מקיפה

 50 לבני מסלול מקיפה פנסיה שחם אלטשולר
 ומטה

 א3.2.1.2סעיף  ראה

 להלן
 50 לבני מסלול מקיפה פנסיה שחם אלטשולר

 60 עד
 60 לבני מסלול מקיפה פנסיה שחם אלטשולר

 ומעלה
 הלכה מסלול מקיפה פנסיה שחם אלטשולר 

 מניות מסלול מקיפה פנסיה שחם אלטשולר
 למקבלי בסיסי מסלול מקיפה שחם אלטשולר 

 קיימים קצבה
 למקבלי בסיסי מסלול מקיפה שחם אלטשולר

 קצבה
אלטשולר 

שחם 
פנסיה 
 כללית

 50 לבני מסלול כללית פנסיה שחם אלטשולר
 ומטה

 ב3.2.1.2סעיף  ראה

 להלן

 50 לבני מסלול כללית פנסיה שחם אלטשולר
 60 עד

 60 לבני מסלול כללית פנסיה שחם אלטשולר
 ומעלה

 הלכה מסלול כללית פנסיה שחם אלטשולר
 מניות מסלול כללית פנסיה שחם אלטשולר
 למקבלי בסיסי מסלול כללית שחם אלטשולר

 קיימים קצבה
 למקבלי בסיסי מסלול כללית שחם אלטשולר

 קצבה
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   והקרנות הקופות סוגי .3.2.1

  :הפעילות תחומיהחברה במסגרת  שמציעה המוצרים של תמציתי תיאור להלן

 גמל  קופות ניהול –פעילות  תחום .3.2.1.1

 לפיצויים אישיות גמל וקופות, לתגמולים גמל קופות, לחסכון גמל קופות .א

 אותם כספים לצבירת המיועדת, ארוך לטווח חסכון תכנית הינה גמל קופת

 למועד בכפוף ,כקצבה או פעמי חד הוני בסכום, בעתיד למשוך יהיה ניתן

 . וייעודם בקופה הכספים הפקדת

 שנועדו שכיר או עצמאי במעמד קופות הינן ולתגמולים לחסכון גמל קופות

, 2008 משנת החל. שונות מס מהטבות נהנות הן וככאלו ארוך לטווח לחיסכון

 . קצבתי באופן לעמית וישולמו פרישה לגיל מיועדות אלו בקופות ההפקדות כל

 הפקדות לקופה מפרישים ומעבידו העמית, שכיר העמית בה גמל תבקופ

, העובד של משכרו 7.5% ועד 7% עד של בשיעור ומעביד עובד ברכיב שוטפות

 חודשיות הפקדות, העמית בקופת להפקיד המעביד רשאי, בנוסף. בהתאמה

 . 8.33% עד של פיטורין לפיצוי העמית זכויות להבטחת

 ללא, לקופה כספים בעצמו העמית מפקיד, עצמאי הינו העמית בה גמל בקופת

 . מעסיק של מקביל תשלום

 שחם אלטשולרקופת  -גמל קופות שלוש החברה מנהלת, הדוח למועד נכון

, ובהן חבר לעמיתי גמל שחם אלטשולר וקופת קמה שחם אלטשולר קופת, גמל

 בהתאם כספו את להשקיע לחוסך המאפשריםמסלולי השקעה  14במצטבר 

 . עבורו המתאימה הסיכון לרמת

 השתלמות קרנות .ב

 למטרת או בינוני לטווח חסכון למטרות גמל קופת הינה השתלמות קרן

 וחברי קיבוץ חברי לרבות, עצמאיים ועמיתים שכירים עובדים עבור השתלמות

 להפקיד עצמאי או שכיר עמית לכל מאפשרת השתלמות קרן .שיתופי מושב

)ובנסיבות מסוימות  הקופה מפתיחת שנים 6 של בטווח נזיל יהיה אשר כסף

 מס מהטבות נהנים השתלמות בקרן המפקידיםאף בפרק זמן קצר יותר(. 

  .לשנה אחת הנקבעת הפקדה תקרת עד ובמשיכה בהפקדה

 לקרן מפקידים והמעביד העובד בה השתלמות קרן – לשכירים השתלמות קרן

מגובה  7.5%הפרשות המעסיק לא יעלה על  שיעור. החודשית ברמה הפקדות

השכר הקובע ועד התקרה המותרת )מלבד עובדי הוראה כהגדרתם בפקודת 

מס הכנסה ורופאים בהסדר מיוחד, הרשאים להפריש באחוז גבוה יותר(. 

מגובה השכר הקובע ועד התקרה  2.5% לא יעלה על העובד הפרשות שיעור

המותרת, או שיעור הנקוב בהסכם קיבוצי שאושר לפי חוק הסכמים קיבוציים, 

 לא פחות משליש מהפרשות המעסיק.  -ובכל מקרה



 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ           תיאור עסקי התאגיד -א'  פרק
 

 

 27-א
 

 או מעסק הכנסה בעלי ליחידים השתלמות קרן – לעצמאים השתלמות קרן

לא  ההפרשות שיעורי. שיתופי מושב חברי או קיבוץ חברי לרבות יד משלח

 מההכנסה החייבת בהתאם לפקודת מס הכנסה. 4.5%יעלו על 

 מסלולי 8 ישנם, החברה ידי על המנוהלת ההשתלמות לקרן, הדוח למועד נכון

 הסיכון לרמת בהתאם כספו את להשקיע לחוסך המאפשרים שונים השקעה

  .עבורו המתאימה

  קופה מרכזית לפיצויים .ג

הוא  המעסיקמרכזית לפיצויים הינה קופת גמל לפיצויים בה  גמל תקופ

 לפתוח ניתן לא 2008 מינואר החל. ועובדילפקיד כספי פיצויים מ אשרהעמית, 

 הפקדות לבצע ניתן לא 2011מינואר  והחל חדשות לפיצויים מרכזיות קופות

 . וז בקופה שונים השקעה מסלולי 4 מנהלת החברה. קיימות לקופות

 לקופות המרכזית בקופה הפיצויים כספי את לפצל רשאי מעסיק כי יודגש

 וזאת, בקופה העודפים הכספים את למשוך אף מסוימים ובתנאים אישיות

 .הדין בהוראות לעמידה בכפוף

 שעניינו 4/2017 הכנסה מס חוזר פורסם 2017 ויולי יוני החודשים במהלך

 מוסדיים גופים חוזר פורסם וכן", לפיצויים מרכזיות בקופות צבורות יתרות"

. לפיצויים מרכזית גמל מקופת כספים העברת בנושא ההון שוק רשות מטעם

 המרכזית בקופה הפיצויים כספי את לפצל למעסיק מאפשרים אלו חוזרים

 .בקופה העודפים הכספים את למשוך מסויימים ובתנאים אישיות לקופות

 קופה מרכזית לתשלום דמי מחלה .ד

מרכזית לתשלום דמי מחלה הינה קופה המיועדת למעבידים הצוברים  קופה

עמיתי  -כספים לתשלומי דמי מחלה, בחשבונות המתנהלים ע"ש המעבידים 

הקופה. הקופה משלמת לעמיתיה סכומים לכיסוי הוצאות ששילמו לעובדיהם 

ות נבעד תקופת מחלה, כהגדרתה בהוראות זכאות לדמי מחלה, כהגדרתן בתק

 .1964-הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"דמס 

 קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית .ה

קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית הינה קופה המיועדת לשם 

 2 מנהלת החברה ;מעביד-השתתפות במימון תשלום קצבה לעובדים של עמית

 .וז בקופה שונים השקעה מסלולי

 להשקעה גמל קופות .ו

 המיועדת ארוך או בינוני, קצר לטווח חיסכון תכנית הינה להשקעה גמל קופת

 לחוסכים מאפשרת, ואשר יבחר בו במועד עצמאי לעמית הוני סכום לתשלום

 עת בכל למשוך ניתן הכספים את .גמל בקופת ההשקעה מיתרונות ליהנות

 ממס פטורה כקצבה או הריאלי הרווח על רווח הון מס בתשלום הוני כסכום

)המשיכה בפועל תבוצע באמצעות ניוד  העמית בחירת פי על 60 מגיל החל
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 ומוגבלות העמית ידי על מבוצעות לקופה ההפקדות. (לקצבה גמל תפלקו

 1 -מידי שנה ב מתעדכןהאמור  הסכום כאשר ,לשנה ח"ש 70,000 של לתקרה

   ."חש 72,616.5התקרה הינה , הדוח למועד .בינואר, לפי שיעור עליית המדד

 6המנוהלת על ידי החברה, ישנם  להשקעה, לקופת הגמל הדוחנכון למועד 

מסלולי השקעה שונים המאפשרים לחוסך להשקיע את כספו בהתאם לרמת 

בתחום  היעד קהלהסיכון המתאימה עבורו. המוצר אינו כולל כיסוי ביטוחי. 

כלל האזרחים המחפשים אלטרנטיבת חיסכון לטווח קצר,  ינופעילות זה ה

 בינוני וארוך.

 לילד טווח ארוך לחיסכון להשקעה גמל קופת .ז

קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הינה מוצר חסכון לטווח ארוך 

 1ידי ביטוח לאומי )החל מיום -)ללא מגבלת זמן(, אשר מופקדים אליה, על

בכל חודש עבור כל ילד במדינת ישראל המשולמת בגינו  כספים -(, 2017בינואר 

ם קצבת הילדים קצבת ילדים על ידי המוסד לביטוח לאומי, וזאת בנוסף לתשלו

 18טרם מלאו להם  2015השוטפת המשולמת עבורו. ילדים אשר בחודש מאי 

 2017בינואר  1ועד ליום  2015שנים, זכאים להפרשות רטרואקטיביות ממאי 

 הילדים זכאים, כן, המוקדם מבין השניים. כמו 18או עד למועד הגיעם לגיל 

 . קבועים במועדים הלאומי הביטוח ידי על הניתנים למענקים

 לסכום זהה סכוםבנוסף, באפשרות ההורה להגדיל את סכום החיסכון ב

, מתוך קצבת הילדים המשולמת על ידי ביטוח לאומי ביטוח ידי על המשולם

 לאומי.

: הבאים הסכומים על והמענקים ההפקדות סכומי עומדים 1.1.2022 מיום החל

ההפקדה החודשי המועבר על ידי הביטוח הלאומי וכן סכום ההפקדה  סכום

, כך שסכום החיסכון יכול להסתכם "חש 52החודשי על ידי ההורה עומד על 

יהיו זכאים  2016בדצמבר  31ש"ח בכל חודש. ילדים שנולדו עד ליום  104 -ב

 2017 בינואר 1ש"ח, ילדים שנולדו החל מיום  522לקבלת מענק בגובה  18בגיל 

 3ש"ח בהגיעו של הילד לגיל  261ש"ח בשתי פעימות:  522יקבלו מענק בגובה 

ש"ח בהגיעו של הילד לגיל בר/בת מצווה. במידה שהילד ימשיך לחסוך  261 -ו

ש"ח,  522למענק נוסף בגובה  21, הוא יהיה זכאי בגיל 18בחשבון גם לאחר גיל 

יהול משולמים על ידי בכפוף לכך שכל כספי החיסכון לא נמשכו. דמי הנ

. בעת משיכת הכסף ינוכה מס רווח 21הביטוח הלאומי עד הגיעו של הילד לגיל 

 הון.

הקופה נחסמת להפקדות והיא ממשיכה להתנהל כקופת גמל  21מגיל 

 להשקעה.
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  פנסיה קרנות יהולנ .3.2.1.2

 :חדשות, כמפורט להלן פנסיה קרנות שתי ניהול כולל בחברה הפנסיה תחום

 מקיפה פנסיה קרן .א

 וקצבת נכות קצבת, זקנה קצבת: מרכיבים שלושה משלבת מקיפה פנסיה קרן

 מפעמיים 20.5% עד של בתקרה שוטפות חודשיות הפקדות במסגרת, שארים

 .במשק הממוצע השכר

שנחסך במשך שנות  הצבורסכום הת על ומבוסס הזקנה פנסיית זכויות

בהתאם למקדם  ,הפרישה בעת זקנה  קצבתהמומר להחברות של העמיתים 

האקטוארי המתאים לנתוני הפרישה שבחר בהם המבוטח )גיל הפרישה שבחר, 

, הבטחת תשלומים לתקופה מוגדרת, זכאות לפנסיית שאירים אחרי פטירתו(

 משולמת ,הזקנה קצבת מקבל של פטירתו אחרי. הפרישה במועד וגילו למינו

כמו  .השנקבע לגביה במועד פרישתו לפנסי בשיעור, שאירים פנסיית לשאיריו

 תקופת תוםכיסוי ביטוחי למקרי נכות ומוות לפני גיל  וענק למבוטחמכן, 

כיסויים אלו ימומנו על ידי ניכוי עלות הסיכונים מחשבון המבוטח,  .הביטוח

 של היותו תקופת לאורך 35% על יעלו לא אלו טוחייםיב כיסויים עלות כאשר

פועלת על בסיס ערבות  המקיפה הקרן כאשר המקיפה בקרן מבוטח העמית

מסלול הפנסיה בו ל בהתאםהיקף הכיסויים ייקבע  .הדדית של מבוטחי הקרן

גילו במועד ו מינו בחר המבוטח )מבין מגוון מסלולי ביטוח אפשריים( לפי

 ידי על שנקבעו לעקרונות בהתאםוהתפתחות שכרו  המקיפההצטרפותו לקרן 

  .הממונה

 לחוק ההרחבה צו – במשק פנסיוני לביטוח הפרשות הגדלתלצו  בהתאם

 החלהעובד לפנסיה.  ממשכורתחובה להפריש חלק  קיימת, חובה פנסיה

 6%, עובד תגמולי עבור 6%) 18.5% הן החובה הפקדות שיעורי 2017 מינואר

 (. מעביד תגמולי עבור 6.5%ו פיצויים עבור

 ,10עצמאיים לעמיתים חובה פנסיית חוק לתוקפו נכנס 2017 בשנת ,בנוסף

 חלק על: הבאים בשיעורים הפקדה תחוב קיימת עצמאי לעמיתכי  הקובע

חובת הפקדה  חלהבמשק  הממוצע השכר מחצית על עולה שאינו ההכנסה

על מחצית השכר הממוצע במשק  שעולהחלק ההכנסה  על. 4.45%בשיעור 

  .12.55% חלה חובת הפקדה בשיעור במשק ואינו עולה על השכר הממוצע

 (המדינה ידי על המונפקות) מיועדות אג"ח רכושזכאית ל מקיפה פנסיהקרן 

 הנכסים . יתרתהמקיפה הקרן מסך נכסי 30% עד של בשיעור ,מסוג "ערד"

 ההון ובשווקים אחרים.  בשוק מנוהלת

, אשר משנות את אופן תשואהה תקנותנכנסו לתוקף  2017ביולי  1ביום 

עדיפות לפנסיונרים ובעתיד גם לעמיתים שניתנת  כךהקצאת אג"ח מיועדות 

מבוגרים על חשבון שיעור ההקצאה לעמיתים צעירים. יצוין, כי עד תום שנת 

                                                           
 (.2018-ו 2017כחלק מחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  10



 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ           תיאור עסקי התאגיד -א'  פרק
 

 

 30-א
 

לעמיתים שאינם מקבלי קצבה בקרן  מיועדות"ח אגשל  שיעור ההקצאה 2023

כי שיעור ההקצאה למקבלי  אלובתקנות  מסוימת יהיה זהה. כמו כן נקבע

  מסך נכסיה. 85% -של קרן מסוימת עשוי לגדול עד לכ הקצבה

 אשר בדבר שינוי מנגנון הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה לפרטים

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות  26במסגרת תיקון מס'  פורסם

המצורפים  2021( לדוחות הכספיים לשנת 5)30ראה באור  2005-גמל(, התשס"ה

 כפרק ג' לדוח זה.

של הוראות לניהול קרן פנסיה קובעים הוראות  נוספים עדכנייםחוזרים 

ית התעריפית, משלימות להוראות התקנות, תוך שהן קובעות ששיעור הריב

שעל בסיסה מחושב מקדם ההמרה בעת פרישה לפנסיה, לא ישתנה למרות 

הגדלת שיעור הקצאת האג"ח המיועדות, כאשר הפנסיות של פנסיונרים 

שיפרשו לאחר מועד תחילת החוזרים יהיו צמודות לפער שבין התשואה 

ת רעונויכאשר ג – שתושג בפועל בגין תיק הפנסיונרים לבין הנחת התשואה

ית יפרישה לפנס שנים. 3או עודפים בשל פער זה ניתן יהיה לפרוס על פני 

זקנה לא תייצר גרעון אקטוארי לקרן הפנסיה, עלויות הכיסוי הביטוחי לנכות 

הגרעון האקטוארי ש כךשאירים לא יהיו בחסר בעקבות ריביות היוון בלבד לו

 .ביחס לשנים קודמות בצורה משמעותית הצטמצםהדמוגרפי של קרן הפנסיה 

מסלולי השקעה לעמיתים  5קיימים בקרן הפנסיה המקיפה למועד הדוח,  נכון

 . לעיל 3.2כמפורט בסעיף  מסלולים למקבלי קצבה 2-ו

 המקיפה הפנסיה בקרן הביטוח ומסלולי ביטוחים כיסויים

הן למקרי נכות )אובדן כושר  כיסוימעניקים למבוטחים  ביטוחיים כיסויים

 מתאפיינים המסלוליםעבודה( והן לשאירים )במקרה של פטירת המבוטח(. 

 :כדלקמן הם הביטוח מסלולי. שאיריםלו לנכות שונות כיסוי ברמות

 סגורים הינם ואשר, 2018 ביוני 1 יוםל עד קיימים היו אשר ביטוח מסלולי (1

   :זה מתאריך החל להצטרפות

 1 ביום הקרן בתקנון נוסף זה מסלול – 67 לגיל נכות עתיר מסלול -

 מסלול בחרו שלא לעמיתים המחדל ברירת מסלול והינו 2015 בינואר

 מרכיב פני על הנכות לפנסיית עדיפות תינתן זה במסלול. אחר

 ופנסיית( הקובעת מההכנסה 75%) הכללי למסלול ביחס, הזקנה

 . הכללי במסלול כמו תהיה השארים

 מרכיבי כל של מתמהיל העמית נהנה זה במסלול – כללי מסלול -

 פני על אחד למרכיב העדפה מתן ללא( ושארים נכות, זקנה) הפנסיה

 .משנהו

 לפנסיית לחסכון עדיפות תינתן זה במסלול – חסכון עתיר מסלול -

 כי, היא הדבר משמעות. והשארים הנכות פנסיית פני על זקנה

 בעוד הכללי למסלול יחסית גבוהה תהיה זקנה לפנסיית הזכאות

 ביחס נמוכים והנכות השארים ממרכיבי שיתקבלו הפנסיה סכומי
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 .הכללי למסלול

 על הנכות לפנסיית עדיפות תינתן זה במסלול – נכות עתיר מסלול -

( הקובעת מההכנסה 75%) הכללי למסלול ביחס, הזקנה מרכיב פני

 .הכללי למסלול זהה תהיה השארים ופנסיית

 ביטוחי לכיסוי דגש ניתן זה במסלול – ושארים נכות עתיר מסלול -

 גבוה בשיעור תהיה ושארים נכות לפנסיית כשהזכאות יותר גבוה

 לזקנה יותר נמוכה הזכאות, ובמקביל הכללי למסלול ביחס יותר

 .הכללי למסלול ביחס

 תינתן זה במסלול – 60 בגיל לפרישה ושאירים נכות עתיר מסלול -

 זקנה ופנסיית הכללי למסלול יחסית ושאירים נכות לפנסית עדיפות

 .60 מגיל החל, הכללי למסלול ביחס נמוך בשיעור

 לפנסיית עדיפות תינתן זה במסלול – שאירים עתיר מסלול -

 הנכות ופנסיית הכללי למסלול ביחס, הנכות מרכיב פני על השאירים

 .הכללי למסלול ביחס נמוך בשיעור תהיה

 פתוחים הינם ואשר, 2018 ביוני 1 ביום נוספו אשר ביטוח מסלולי (2

 :זה מתאריך החל להצטרפות

 (המחדל ברירת מסלול) 11לשאירים 100%-ו לנכות  75%ביטוח מסלול -

 בזכאות העמית את תזכה זה למסלול העמית של הצטרפותו –

, הצטרפות גיל בכל, 75% שהוא המרבי בשיעור נכות לפנסיית

 לנשים, 100% שהוא המרבי בשיעור שאירים לפנסיית ובזכאות

 שהצטרף גבר. 40 גיל עד המצטרפים ולגברים גיל בכל המצטרפות

 נמוך בשיעור שאירים לפנסיית זכאי יהיה ומעלה 41 מגיל החל

 .המרבי מהשיעור

הצטרפותו של  – 13לשאירים 100%-ו 12לנכות  75%ביטוח מסלול -

העמית למסלול זה תזכה את העמית בזכאות לפנסיית נכות בשיעור 

, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים 75%המרבי שהוא 

, 100%, ובזכאות לפנסיית שאירים בשיעור המרבי שהוא 40עד גיל 

. גבר 46לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 

ומעלה יהיה זכאי לפנסיית נכות בשיעור נמוך  41שהצטרף החל מגיל 

ומעלה יהיה זכאי לפנסיית  47מהשיעור המרבי, גבר שהצטרף מגיל 

 שאירים בשיעור נמוך מהשיעור המרבי.

הצטרפותו של  – 15לשאירים 100%-ו 14ותלנכ  75%ביטוח מסלול -

העמית למסלול זה תזכה את העמית בזכאות לפנסיית נכות בשיעור 

, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים 75%המרבי שהוא 

, 100%לפנסיית שאירים בשיעור המרבי שהוא  ובזכאות, 40עד גיל 

                                                           
 ומעלה. 41מגיל  המצטרפים גברים למעט 11
 ומעלה. 41מגיל  המצטרפים גברים למעט 12
 ומעלה. 47מגיל  המצטרפים גברים למעט 13
 ומעלה. 41מגיל  המצטרפים גברים למעט 14
 ומעלה. 41מגיל  המצטרפים גברים למעט 15
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. גבר 40לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 

ומעלה יהיה זכאי לפנסיית נכות בשיעור נמוך  41שהצטרף החל מגיל 

 מהשיעור המרבי, ולפנסיית שאירים בשיעור נמוך מהשיעור המרבי.

תו של העמית הצטרפו – לשארים 40%-ו לנכות  75%ביטוח מסלול -

למסלול זה תזכה את העמית בזכאות לפנסיית נכות בשיעור המרבי 

, לנשים ולגברים המצטרפים בכל גיל, ובזכאות לפנסיית 75%שהוא 

, לנשים ולגברים המצטרפים 40%שאירים בשיעור המזערי שהוא 

 בכל גיל.

הצטרפותו של  – 16לשארים 100%-ו לנכות  37.5%ביטוח מסלול -

זה תזכה את העמית בזכאות לפנסיית נכות בשיעור העמית למסלול 

, לנשים ולגברים המצטרפים בכל גיל, 37.5%% שהואהמזערי 

, לנשים 100%ובזכאות לפנסיית שאירים בשיעור המרבי שהוא 

. גבר שהצטרף 44המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 

מוך ומעלה יהיה זכאי לפנסיית שאירים בשיעור נ 45החל מגיל 

 מהשיעור המרבי.

הצטרפותו של  – לשאירים 40%- ו לנכות  37.5%ביטוח מסלול -

 בשיעורהעמית למסלול זה תזכה את העמית בזכאות לפנסיית נכות 

, לנשים ולגברים המצטרפים בכל גיל, ובזכאות 37.5%המזערי שהוא 

, לנשים ולגברים 40%לפנסיית שאירים בשיעור המזערי שהוא 

 המצטרפים בכל גיל.

הצטרפותו של  – לשאירים 60%- ו לנכות  37.5%ביטוח מסלול -

 בשיעורהעמית למסלול זה תזכה את העמית בזכאות לפנסיית נכות 

, לנשים ולגברים המצטרפים בכל גיל, 37.5%%המזערי שהוא 

, לנשים ולגברים המצטרפים 60%ובזכאות לפנסיית שאירים בשיעור 

 בכל גיל.

 18לשאירים 100%-ו 17תלנכו %75, 60גיל  עד לפורשים ביטוח מסלול -

הצטרפותו של העמית למסלול זה תזכה את העמית בזכאות  –

, לנשים המצטרפות בכל 75%לפנסיית נכות בשיעור המרבי שהוא 

, ובזכאות לפנסיית שאירים 40עד גיל  המצטרפיםגיל ולגברים 

, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים 100%בשיעור המרבי שהוא 

ומעלה יהיה זכאי  41. גבר שהצטרף החל מגיל 48המצטרפים עד גיל 

 49לפנסיית נכות בשיעור נמוך מהשיעור המרבי, גבר שהצטרף מגיל 

ומעלה יהיה זכאי לפנסיית שאירים בשיעור נמוך מהשיעור המרבי. 

 , עבור נשים ועבור גברים.60גיל תום הביטוח במסלול ביטוח זה הינו 

הצטרפותו של העמית למסלול זה תזכה את  – מותאם ביטוח מסלול -

ית בזכאות לפנסיית נכות ולפנסיית שאירים בשיעור לפי העמ

                                                           
 ומעלה. 45מגיל  המצטרפים גברים למעט 16
 ומעלה. 41מגיל  המצטרפים גברים למעט 17
 ומעלה. 49מגיל  המצטרפים גברים למעט 18
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 בכפוף למגבלות הקבועות בתקנון. בחירתו

 37.5%של משיעור הנמוך לנכות ביטוחי כיסוי בשיעור ביטוח מסלול -

 – %40של  משיעור הנמוך לשאירים ביטוחי כיסוי שיעור או/ו

 הצטרפותו של העמית למסלול זה תזכה את העמית בזכאות לפנסיית

נכות ו/או בזכאות לפנסיית שאירים בשיעור הנמוך מהשיעורים 

המזעריים לעיל, בכפוף למגבלות הקבועות בתקנון הקרן לגבי 

 ההצטרפות למסלול זה.

 – לאלמן  85%של בשיעור ביטוחי כיסוי עם ביטוח מסלול -

הצטרפותו של העמית למסלול זה תזכה את העמית בהגדלת חלקו 

סיית השאירים המלאה, תוך הקטנת חלקו מתוך פנ 85%-של האלמן ל

מתוך פנסיית השאירים המלאה, וכן בזכאות  15%-של היתום ל

לפנסיית נכות בשיעור שייקבע בהתאם להוראות התקנון, והכל 

בכפוף למגבלות הקבועות בתקנון הקרן לגבי ההצטרפות למסלול 

 זה.

 כללית פנסיה קרן .ב

 בהפקדות, שארים וקצבת נכות קצבת, זקנה קצבת: מרכיבים שלושה משלבת

 .פעמיות חד או שוטפות

"( מיועדת להפקדות כלליתהקרן האלטשולר שחם קרן פנסיה חדשה כללית )"

השכר הממוצע במשק,  מפעמיים 20.5%דמי גמולים משכר, העולה על 

יחד עם  2008ולהפקדות חד פעמיות לצורך רכישת קצבה. הקרן הוקמה בשנת 

תקנון מבוססת גם הלפי  זקנה יתפנסילצבירת זכויות  המקיפה. הפנסיה קרן

 המקיפה. הפנסיה היא על סכום צבור בדומה לקרן

המקיפה.  הפנסיהשיעורי ההפקדות בקרן הפנסיה הכללית זהים לאלו בקרן 

יחד עם זאת, אין מגבלה על גובה ההפקדה החודשית והקרן מקבלת גם 

משיכת כספים מקרן הפקדות חד פעמיות שאינן מוגבלות בסכום. בעת 

הפנסיה, שלא בדרך של קצבה, ישולם הסכום הצבור של המבוטח, בניכוי מס 

  כדין.

מסלולי השקעה לעמיתים  5למועד הדוח, בקרן הפנסיה הכללית קיימים  נכון

בקרן הכללית קיים מסלול יסוד, מסלול ללא  מסלולים למקבלי קצבה. 2-ו

 כיסוי ביטוחי. מסלול זה מיועד כולו לחיסכון לגיל פרישה. 

כיסוי ביטוחי למקרי נכות  רכישתל אפשרות נוספה, 2020בספטמבר,  1 ביום

כיסויים אלו ימומנו על ידי ניכוי עלות  .ביטוח תקופת תוםומוות לפני גיל 

 על יעלו לא אלו טוחייםיב כיסויים עלות כאשרהסיכונים מחשבון המבוטח, 

הקרן  כאשר המקיפה בקרן מבוטח העמית של היותו תקופת לאורך 35%

פועלת על בסיס ערבות הדדית של מבוטחי הקרן. היקף הכיסויים  הכללית

מסלול הפנסיה בו בחר המבוטח )מבין מגוון מסלולי ביטוח ל בהתאםייקבע 

והתפתחות שכרו  הכלליתגילו במועד הצטרפותו לקרן ו מינואפשריים( לפי 

 . הממונה ידי על שנקבעו לעקרונות בהתאם
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 למעט המקיפה הפנסיה בקרן הביטוח למסלולי זהיםהביטוח  הינם  מסלולי

 85% של כיסוי המקנה מנייד לעמית מסלול, אישית מותאם ביטוח מסלול

 40%-מ או/ו 37.5%-מ נמוך בשיעור כיסוי המקנה מנייד לעמית מסלול, לאלמן

  .לשארים

ואשר הינם פתוחים  2020 בספטמבר 1 יוםב נוספו אשר ביטוח מסלולי

  : להצטרפות החל מתאריך זה

לשאירים )למעט גברים  %100-ולנכות  %75מסלול ביטוח  -

הצטרפותו  – ומעלה(  )מסלול ברירת המחדל( 41המצטרפים מגיל 

של העמית למסלול זה תזכה את העמית בזכאות לפנסיית נכות 

, בכל גיל הצטרפות, ובזכאות לפנסיית 75%בשיעור המרבי שהוא 

, לנשים המצטרפות בכל גיל 100%שאירים בשיעור המרבי שהוא 

ומעלה  41. גבר שהצטרף החל מגיל 40ולגברים המצטרפים עד גיל 

 בשיעור נמוך מהשיעור המרבי. יהיה זכאי לפנסיית שאירים

( ומעלה 41 מגיל המצטרפים גבריםלנכות )למעט  %75מסלול ביטוח  -

 – (ומעלה 47 מגיל המצטרפים גבריםלשאירים )למעט  %100-ו

הצטרפותו של העמית למסלול זה תזכה את העמית בזכאות לפנסיית 

, לנשים המצטרפות בכל גיל 75%נכות בשיעור המרבי שהוא 

, ובזכאות לפנסיית שאירים בשיעור 40מצטרפים עד גיל ולגברים ה

, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים 100%המרבי שהוא 

ומעלה יהיה זכאי לפנסיית  41. גבר שהצטרף החל מגיל 46עד גיל 

ומעלה  47נכות בשיעור נמוך מהשיעור המרבי, גבר שהצטרף מגיל 

 ך מהשיעור המרבי.יהיה זכאי לפנסיית שאירים בשיעור נמו

( ומעלה 41 מגיל המצטרפים גבריםלנכות )למעט  %75מסלול ביטוח  -

 – (ומעלה 41 מגיל המצטרפים גבריםלשאירים )למעט  %100-ו

הצטרפותו של העמית למסלול זה תזכה את העמית בזכאות לפנסיית 

, לנשים המצטרפות בכל גיל 75%נכות בשיעור המרבי שהוא 

, ובזכאות לפנסיית שאירים בשיעור 40גיל ולגברים המצטרפים עד 

, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים 100%המרבי שהוא 

ומעלה יהיה זכאי לפנסיית  41. גבר שהצטרף החל מגיל 40עד גיל 

נכות בשיעור נמוך מהשיעור המרבי, ולפנסיית שאירים בשיעור נמוך 

 מהשיעור המרבי.

הצטרפותו של העמית  – לשארים %40 -לנכות ו %75מסלול ביטוח  -

למסלול זה תזכה את העמית בזכאות לפנסיית נכות בשיעור המרבי 

, לנשים ולגברים המצטרפים בכל גיל, ובזכאות לפנסיית 75%שהוא 

, לנשים ולגברים המצטרפים 40%שאירים בשיעור המזערי שהוא 

 בכל גיל.

 גבריםלשארים )למעט  %100-ולנכות  %37.5מסלול ביטוח  -

הצטרפותו של העמית למסלול זה  – (ומעלה 45 מגיל המצטרפים

תזכה את העמית בזכאות לפנסיית נכות בשיעור המזערי שהוא 
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, לנשים ולגברים המצטרפים בכל גיל, ובזכאות לפנסיית 37.5%%

, לנשים המצטרפות בכל גיל 100%שאירים בשיעור המרבי שהוא 

ומעלה  45החל מגיל . גבר שהצטרף 44ולגברים המצטרפים עד גיל 

 יהיה זכאי לפנסיית שאירים בשיעור נמוך מהשיעור המרבי.

הצטרפותו של  – לשאירים %40-ולנכות  %37.5מסלול ביטוח  -

העמית למסלול זה תזכה את העמית בזכאות לפנסיית נכות בשיעור 

, לנשים ולגברים המצטרפים בכל גיל, ובזכאות 37.5%המזערי שהוא 

, לנשים ולגברים 40%עור המזערי שהוא לפנסיית שאירים בשי

 המצטרפים בכל גיל.

הצטרפותו של  – לשאירים %60-ולנכות  %37.5מסלול ביטוח  -

העמית למסלול זה תזכה את העמית בזכאות לפנסיית נכות בשיעור 

, לנשים ולגברים המצטרפים בכל גיל, ובזכאות 37.5%המזערי שהוא 

 ולגברים המצטרפים בכל גיל., לנשים 60%לפנסיית שאירים בשיעור 

 גבריםלנכות )למעט  %75, 60מסלול ביטוח לפורשים עד גיל  -

 גבריםלשאירים )למעט -%100( ו ומעלה 41 מגיל המצטרפים

הצטרפותו של העמית למסלול זה  – (ומעלה 49 מגיל המצטרפים

, 75%תזכה את העמית בזכאות לפנסיית נכות בשיעור המרבי שהוא 

, ובזכאות 40בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל לנשים המצטרפות 

, לנשים המצטרפות 100%לפנסיית שאירים בשיעור המרבי שהוא 

 41. גבר שהצטרף החל מגיל 48בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 

ומעלה יהיה זכאי לפנסיית נכות בשיעור נמוך מהשיעור המרבי, גבר 

שאירים בשיעור נמוך ומעלה יהיה זכאי לפנסיית  49שהצטרף מגיל 

, עבור 60מהשיעור המרבי. גיל תום הביטוח במסלול ביטוח זה הינו 

 נשים ועבור גברים.

 



 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ           תיאור עסקי התאגיד -א'  פרק
 

 

 36-א
 

  החברה של והשירותים המוצרים אודות פירוט .3.2.2

  כלליים נתונים .3.2.2.1

  תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2021.31.12 ליום נתונים

  
 קרנות פנסיה חדשות

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

 קרנות
 השתלמות

  
  

  
קופת גמל 
 להשקעה

  
  

קופת גמל 
להשקעה 

לחסכון ארוך 
 טווח לילד

קופות 
 מרכזיות *

 סך הכל

 כללית מקיפה
                 מספר עמיתים:

 1,833,181 3,451 862,615 129,809 443,146 145,457 11,743 236,960 פעילים 
 2,099,179 3,728 102,114 107,020 708,615 1,075,859 10,744 91,099 לא פעילים

                 מקבלי קצבה:
 -מקבלי קצבה

 פנסיונרים:
                

 1,391 - - - - - 117 1,274 זקנה
 104 - - - - - 7 97 שארים

             127 נכות
-    - - - - - 127 

                 מקבלי קצבה קיימים:
 9 - - - - - 2 7 זקנה

             25 שארים
-    - - - - - 25 

             10 נכות
-    - - - - - 10 

 1,666 - - - - - 126 1,540 סה"כ מקבלי קצבה
 3,934,026 7,179 964,729 236,829 1,151,761 1,221,316 22,613 329,599 סה"כ מספר עמיתים
                 נכסים מנוהלים, נטו 

                 )באלפי ש"ח(:
 92,084,103 100,734 5,716,789 6,181,847 40,185,038 12,698,056 450,714 26,750,925 פעילים

 151,186,042 1,106,818 592,654 9,891,163 52,629,731 84,086,528 135,955 2,743,193 לא פעילים
 -מקבלי קצבה
                 פנסיונרים: 

 619,072 - - - - - 34,761 584,311 זקנה
 68,183 - - - - - 933 67,250 שארים

 107,720 - - - - -   -  107,720 נכות
                 מקבלי קצבה קיימים: 

 2,155 - - - - - 317 1,838 זקנה
 7,311 - - - - -  -  7,311 שארים

 5,101 - - - - -  -  5,101 נכות
 809,542 - - - - - 36,011 773,531 סה"כ מקבלי קצבה

נכסים מנוהלים,  סה"כ
 244,079,687 1,207,552 6,309,443 16,073,010 92,814,769 96,784,584 622,680 30,267,649 נטו 

נתונים תוצאתיים: 
                 )באלפי ש"ח(

נטו  ,קבלת נכסים
 44,228,863 172,881    -    - 12,689,150 31,366,832    -    - לקופת גמל )מיזוג(

דמי גמולים משונתים 
 4,025,914 65 55,896 371,785 1,528,099 121,901 186,076 1,762,092 עבור מצטרפים חדשים

 20,847,747 1,822 947,099 5,807,105 7,498,928 2,255,441 215,543 4,121,809 תקבולים מדמי גמולים

 
מרכזית לדמי קופה –שחם מרפא  אלטשולרקופה מרכזית לפיצויים וכן את הקופות  –את אלטשולר שחם פיצויים  כולל –מרכזיות  קופות* 

 מיום החל מרצון ניהול העברת במסגרת החברה לניהול הועברו אשראלטשולר שחם קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית ו מחלה
 .2021, באוקטובר 1
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 )המשך( תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2021.31.12 ליום נתונים
 

  
קופות גמל  קרנות פנסיה חדשות

אישיות 
לתגמולים 
 ופיצויים

 קרנות
 השתלמות

 
 

 
קופת גמל 
 להשקעה

 
 

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 

ארוך טווח 
 לילד

קופות 
 סך הכל * מרכזיות

 כללית מקיפה

 40,004 4,668,800 190,736 1,970,730 - - תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים
            

-    6,870,270 

 19,781,025 39,625 12,953 212,385 5,030,741 6,035,746 196,313 8,253,262 העברות צבירה לקופה/לקרן
העברות צבירה 
 מהקופה/מהקרן

(1,568,679) (39,040) (7,568,995) (7,936,683) (1,485,336) (17,998) (31,843) (18,648,574) 

          תשלומים:
 (6,045,567) (64,111) (54,439) (1,456,837) (2,550,006) (1,691,588) (2,050) (226,536) פדיונות
 155,461 - - - - - 2,769 152,692 אחרים

   - - - - -     תשלומים לפנסיונרים:
 (28,797) - - - - - (1,811) (26,986) פנסיית זקנה

 (16,427) פנסיית נכות
            

-    - - - - - (16,427) 

 (3,541) - - - - - (84) (3,457) פנסיית שארים
            קיימים:ה תשלומים מקבלי קצב

 (123) - - - - - (13) (110) פנסיית זקנה
 (620) - - - - - - (620) פנסיית נכות

 (420) - - - - - - (420) פנסיית שארים
 (5,940,034) (64,111) (54,439) (1,456,837) (2,550,006) (1,691,588) (1,189) (121,864) סה"כ תשלומים

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 19,208,807 129,153 660,829 1,337,275 7,511,018 6,995,821 35,611 2,539,100 הוצאות לתקופה

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
         )באלפי ש"ח(:

 1,246,735 6,993 12,853 98,802 600,917 498,417 1,025 27,728 פעילים ולא פעילים
 1,901           86 1,815 מקבלי קצבה

 1,248,636 6,993 12,853 98,802 600,917 498,417 1,111 29,543 סה"כ דמי ניהול שנגבו מנכסים
דמי ניהול שנגבו מהפקדות 

 68,437         2,765 3,090 62,582 )באלפי ש"ח(: 

שיעור דמי ניהול ממוצע 
מנכסים במונחים שנתיים 

 )באחוזים( :
        

  0.21 0.23 0.66 0.75 0.68 0.22 0.12 פעילים
  0.64 0.23 0.67 0.71 0.66 0.35 0.13 לא פעילים

  - - - - - 0.33 0.35 מקבלי קצבה
שיעור דמי ניהול ממוצע 

  - - - - 0.10 1.46 1.53 מהפקדות )באחוזים(:

שיעור הוצאות ישירות ממוצע 
         )באחוזים(:

עמלות קניה ומכירה של 
  0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 ניירות ערך

עמלות דמי שמירה של ניירות 
  - - - - - - - ערך

  0.04 - - 0.01 0.01 - - בגין השקעות לא סחירות
  0.11 0.12 0.11 0.14 0.13 0.09 0.11 עמלות ניהול חיצוני

  - - - - - - - עמלות אחרות
  0.11 0.14 0.13 0.16 0.18 0.16 0.15 הוצאות מוגבלות

שיעור עודף )גרעון( אקטוארי 
         )באחוזים(:

  - - - - - 0.12 0.03 עמיתים/ מבוטחים
  - - - - - (0.24)  0.11 מקבל קצבה קיימים

  - - - - - 3.85  1.10 פנסיונרים

 
קופה מרכזית לדמי –שחם מרפא  אלטשולרקופה מרכזית לפיצויים וכן את הקופות  –את אלטשולר שחם פיצויים  כולל –מרכזיות  קופות* 

 החל מרצון ניהול העברת במסגרת החברה לניהול הועברו אשרמחלה ואלטשולר שחם קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית 
 .2021, באוקטובר 1 מיום
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 תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 31.12.2020 ליום תוניםנ

  
 קרנות פנסיה חדשות

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

 קרנות
 השתלמות

  
  

קופות מרכזיות 
* 

  
קופת גמל 
 להשקעה

  
  

קופת גמל 
להשקעה 

לחסכון ארוך 
 טווח לילד

 סך הכל

 כללית מקיפה
                 מספר עמיתים:

 1,550,440 841,074 110,637 - 368,595 77,505 3,249 149,380 פעילים 
 1,133,642 80,570 73,162 2,263 462,851 448,647 5,765 60,384 לא פעילים

                 מקבלי קצבה:
 -קצבה מקבלי

                 פנסיונרים:

 441 - - - - - 55 386 זקנה
 31 - - - - - 2 29 שארים

 30 - - - - -  - 30 נכות
                 מקבלי קצבה קיימים:

 9 - - - - - 2 7 זקנה
 27 - - - - -  - 27 שארים

 8 - - - - -  - 8 נכות
 546 - - - - - 59 487 סה"כ מקבלי קצבה

 2,684,628 921,644 183,799 2,263 831,446 526,152 9,073 210,251 סה"כ מספר עמיתים
                 נכסים מנוהלים, נטו 

                 )באלפי ש"ח(:
 64,025,246 4,409,236 5,191,824 - 30,886,393 8,263,263 141,539 15,132,991 פעילים

 100,589,532 351,763 6,466,594 991,062 39,680,356 51,146,240 68,465 1,885,052 לא פעילים
 -מקבלי קצבה
 פנסיונרים: 

                

 174,833 - - - - - 13,960 160,873 זקנה
 26,002 - - - - - 32 25,970 שארים

 20,022 - - - - - - 20,022 נכות
                 מקבלי קצבה קיימים: 

 2,152 - - - - - 313 1,839 זקנה
 7,361 - - - - - - 7,361 שארים

 4,899 - - - - - - 4,899 נכות
 235,269 - - - - - 14,305 220,964 סה"כ מקבלי קצבה

נכסים מנוהלים,  סה"כ
 164,850,047 4,760,999 11,658,418 991,062 70,566,749 59,409,503 224,309 17,239,007 נטו 

 נתונים תוצאתיים:
                 )באלפי ש"ח(

דמי גמולים משונתים 
 4,278,490 56,627 391,331 - 2,162,946 164,057 65,256 1,438,273 עבור מצטרפים חדשים

 300,17,749 917,965 4,704,122 - 6,618,636 3,099,689 829,55 2,353,059 תקבולים מדמי גמולים
 
 .קופה מרכזית לפיצויים – את אלטשולר שחם פיצויים כולל –מרכזיות  קופות* 
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 )המשך( תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2020.31.12 ליום נתונים

 

  

קופות גמל  קרנות פנסיה חדשות
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

 קרנות
 השתלמות
  
  

קופות 
מרכזיות 

* 

  
קופת גמל 
 להשקעה

  
  

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 
ארוך 
טווח 
 לילד

 סך הכל

 כללית מקיפה

תקבולים מדמי גמולים חד 
 6,540,768 36,180 3,854,802 - 158,562 2,491,224 - - פעמיים

 28,983,147 11,518 136,099 72,304 10,841,467 11,403,292 47,846 6,470,621 העברות צבירה לקופה/לקרן
 (2,214,642) (1,419) (60,462) (15,674) (846,685) (855,839) (11,160) (423,403) העברות צבירה מהקופה/מהקרן

                 תשלומים:
 (4,583,074) (25,708) (1,044,229) (62,550) (2,250,302) (1,095,452) (971) (103,862) פדיונות
 58,227 - - - - - - 58,227 אחרים

                 תשלומים לפנסיונרים:
 (5,612) - - - - - (590) (5,022) פנסיית זקנה
 (6,448) - - - - - - (6,448) פנסיית נכות

 (1,334) - - - - - (32) (1,302) פנסיית שארים
                 תשלומים מקבלי קצבה קיימים:

 (122) - - - - - (13) (109) פנסיית זקנה
 (1,094) - - - - - - (1,094) פנסיית נכות

 (412) - - - - - - (412) פנסיית שארים
 (4,539,869) (25,708) (1,044,229) (62,550) (2,250,302) (1,095,452) (1,606) (60,022) סה"כ תשלומים

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 7,802,227 319,111 458,678 45,147 3,202,299 2,625,357 10,141 1,141,494 הוצאות לתקופה

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
                 ש"ח(:)באלפי 

 869,632 8,913 58,376 6,245 440,619 340,076 652 14,751 פעילים ולא פעילים
 454 - - - - - 27 427 מקבלי קצבה

 870,086 8,913 58,376 6,245 440,619 340,076 679 15,178 סה"כ דמי ניהול שנגבו מנכסים
דמי ניהול שנגבו מהפקדות 

 41,056 - - - - 2,493 794 37,769 )באלפי ש"ח(: 

שיעור דמי ניהול ממוצע 
מנכסים במונחים שנתיים 

 )באחוזים( :
                

   0.23 0.63 0.00 0.75 0.69 0.39 0.13 פעילים
   0.23 0.67 0.66 0.72 0.67 0.49 0.15 לא פעילים

   - - - - - 0.33 0.39 מקבלי קצבה
שיעור דמי ניהול ממוצע 

   - - - - 0.08 1.46 1.62 )באחוזים(: מהפקדות

שיעור הוצאות ישירות ממוצע 
                 )באחוזים(:

עמלות קניה ומכירה של ניירות 
   0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 ערך

עמלות דמי שמירה של ניירות 
   - - - - - - - ערך

   0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 סחירותבגין השקעות לא 
   0.09 0.08 0.11 0.12 0.12 0.09 0.11 עמלות ניהול חיצוני

   - - - - - - - עמלות אחרות
   0.11 0.11 0.10 0.14 0.14 0.13 0.15 הוצאות מוגבלות

שיעור עודף )גרעון( אקטוארי 
                 )באחוזים(:

   - - - - - 0.23 0.40 עמיתים/ מבוטחים
   - - - - - 0.51 1.66 מקבל קצבה קיימים

   - - - - - (1.03) 0.87 פנסיונרים
 
 .קופה מרכזית לפיצויים – את אלטשולר שחם פיצויים כולל –מרכזיות  קופות* 
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 תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 201912.31. ליום נתונים

 
 

  
 קרנות פנסיה חדשות

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

 קרנות
 השתלמות
  
  

קופות 
מרכזיות 

* 

  
קופת גמל 
 להשקעה
  
  

קופת גמל 
להשקעה 
לחסכון 
ארוך 
טווח 
 לילד

 סך הכל

 כללית מקיפה

                 מספר עמיתים:

 1,328,391 808,441 77,416 - 290,355 64,660 1,479 86,040 פעילים 

 809,330 62,081 44,426 2,207 346,569 325,234 4,650 24,163 לא פעילים

                 מקבלי קצבה:
 -קצבהמקבלי 

 פנסיונרים:
                

 80 - - - - - 16 64  זקנה

 4 - - - - - -   4 שארים

 15 - - - - - -  15  נכות
מקבלי קצבה 

                 קיימים:

 10 - - - - - 2 8 זקנה
 27 - - - - - -  27 שארים

 6 - - - - -   6 נכות
סה"כ מקבלי 

 142 - - - - - 18 124 קצבה

סה"כ מספר 
 2,137,863 870,522 121,842 2,207 636,924 389,894 6,147 110,327 עמיתים

נכסים מנוהלים, 
                 נטו 

                 )באלפי ש"ח(:

 44,030,493 3,335,681 3,389,941 - 23,575,706 6,728,774 67,532 6,932,859 פעילים
 73,083,240 203,851 4,074,269 951,835 29,422,540 37,503,594 52,358 874,793 לא פעילים

 -מקבלי קצבה
                 פנסיונרים: 

 23,142 - - - - - 3,249 19,893 זקנה
 6,826 - - - - - - 6,826 שארים

 8,610 - - - - - - 8,610 נכות
מקבלי קצבה 

                 קיימים: 

 2,353 - - - - - 324 2,029 זקנה

 8,057 - - - - - - 8,057 שארים
 3,392 - - - - - - 3,392 נכות

סה"כ מקבלי 
 52,380 - - - - - 3,573 48,807 קצבה

נכסים  סה"כ
 117,166,113 3,539,532 7,464,210 951,835 52,998,246 44,232,368 123,463 7,856,459 מנוהלים, נטו 

נתונים 
תוצאתיים: 

 )באלפי ש"ח(
                

דמי גמולים 
משונתים עבור 

מצטרפים 
 חדשים

802,584 17,595 127,372 1,844,217 - 319,625 55,951 3,167,344 

תקבולים מדמי 
 14,356,360 1,063,384 3,538,273 - 5,185,360 3,285,253 25,820 1,258,270 גמולים

 
 .קופה מרכזית לפיצויים – את אלטשולר שחם פיצויים כולל –מרכזיות  קופות* 
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 )המשך( תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 201912.31. ליום נתונים

  
 קרנות פנסיה חדשות

קופות 
גמל 

אישיות 
לתגמולים 
 ופיצויים

 קרנות

קופות 
מרכזיות 

* 

קופת גמל   
להשקעה 
לחסכון 
ארוך 
טווח 
 לילד

 סך הכל
 השתלמות

קופת גמל 
 להשקעה

    

     כללית מקיפה

תקבולים מדמי גמולים חד 
 5,598,731 216,793 2,885,641 - 195,486 2,300,811 - - פעמיים

 15,486,783 6,180 - 41,570 6,810,710 6,090,146 22,621 2,515,556 העברות צבירה לקופה/לקרן
 (1,644,314) (680) - (40,536) (660,948) (676,786) (6,404) (258,960) העברות צבירה מהקופה/מהקרן

                 תשלומים:
 (3,332,604) (11,095) (510,254) (84,104) (1,829,615) (835,836) (1,678) (60,022) פדיונות
 39,915 - - - - - - 39,915 אחרים

                 תשלומים לפנסיונרים:
 (844) - - - - - (242) (602) פנסיית זקנה
 (2,446) - - - - - - (2,446) פנסיית נכות

 (405) - - - - - - (405) פנסיית שארים
                 תשלומים מקבלי קצבה קיימים:

 (130) - - - - - (13) (117) פנסיית זקנה
 (871) - - - - - - (871) פנסיית נכות

 (415) - - - - - - (415) פנסיית שארים
 (3,297,800) (11,095) (510,254) (84,104) (1,829,615) (835,836) (1,933) (24,963) סה"כ תשלומים

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 12,737,253 485,802 735,853 119,900 5,814,785 4,800,589 12,200 768,124 הוצאות לתקופה

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
                 )באלפי ש"ח(:

 664,267 6,467 34,433 6,539 343,665 263,250 528 9,385 פעילים ולא פעילים
 187 - - - -  - 19 168 מקבלי קצבה

 664,454 6,467 34,433 6,539 343,665 263,250 547 9,553 סה"כ דמי ניהול שנגבו מנכסים
דמי ניהול שנגבו מהפקדות 

 24,966 - - - - 2,769 410 21,787 )באלפי ש"ח(: 

ממוצע  שיעור דמי ניהול
מנכסים במונחים שנתיים 

 )באחוזים( :
                

   0.23 0.62 0.00 0.77 0.71 0.53 0.17 פעילים
   0.23 0.67 0.68 0.72 0.68 0.61 0.21 לא פעילים

   - - - - - 0.53 0.46 מקבלי קצבה
שיעור דמי ניהול ממוצע 

   - - - - 0.10 1.54 1.81 מהפקדות )באחוזים(:

שיעור הוצאות ישירות ממוצע 
         )באחוזים(:

עמלות קניה ומכירה של ניירות 
  0.06 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.04 ערך

עמלות דמי שמירה של ניירות 
  - - - - - - - ערך

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 בגין השקעות לא סחירות
  0.08 08.0 0.11 0.12 0.12 0.11 11.0 עמלות ניהול חיצוני

  - - - - - - - עמלות אחרות
  0.12 0.12 0.11 0.14 0.15 0.16 0.17 הוצאות מוגבלות

שיעור עודף )גרעון( אקטוארי 
                 )באחוזים(:

   - - - - - (0.17) 0.26 עמיתים/ מבוטחים
   - - - - - (0.04) 0.28 מקבל קצבה קיימים

   - - - - - 8.28 1.26 פנסיונרים
 
 .קופה מרכזית לפיצויים – את אלטשולר שחם פיצויים כולל –מרכזיות  קופות* 
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 קשר ומנותקי פעילים לא חשבונות בדבר מידע .3.2.2.2

  תאריך באותושהסתיימה  ולשנה 2021.31.12 ליום נתונים

 תאריך באותושהסתיימה  ולשנה 2020.31.12 ליום נתונים

 .את אלטשולר שחם פיצויים כולל –מרכזיות  קופות* 

  

 גמל קופות חדשות פנסיה קרנות 
 אישיות

 לתגמולים
 ופיצויים

 קרנות
 השתלמות

 

 קופת
 גמל

 להשקעה

 גמל קופת
 להשקעה
 לחסכון

 טווח ארוך
 לילד

קופות מרכזיות 
* 

 

 הכל סך

 כלליות מקיפות

         :קשר מנותקי חשבונות

 89,644 325 0 10 20,456 68,482 31 340 חשבונות מספר

 1,410,610 11,012 0 518 320,955 1,051,927 627 25,571 "ח(ש)באלפי  נטו מנוהלים נכסים

)באלפי  מנכסים שנגבו ניהול דמי
 3,182 25 0 4 1,015 2,089 2 47 "ח(ש

 שנגבו ממוצע ניהול דמי שיעור
 )באחוזים( מנכסים

0.17 0.50 0.52 0.64 0.76             -    0.35   

 של ביתרה - פעילים לא חשבונות
 "ח:ש 8,000 עד

  
      

 153,052     153,052   חשבונות מספר

 "ח(ש)באלפי  נטו מנוהלים נכסים
  

197,776     197,776 

)באלפי  מנכסים שנגבו ניהול דמי
 "ח(ש

  
1,355     1,355 

 שנגבו ממוצע ניהול דמי שיעור
 )באחוזים( מנכסים

  0.68      

 
 קופה מרכזית-שחם מרפא  אלטשולרקופה מרכזית לפיצויים בלבד שכן הקופות  –כולל את אלטשולר שחם פיצויים  –מרכזיות  קופות -* 

הועברו לניהול החברה במסגרת העברת ניהול מרצון החל מיום אלטשולר שחם קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית ו לדמי מחלה
 2021באוקטובר,  1

 גמל קופות חדשות פנסיה קרנות 
 אישיות

 לתגמולים
 ופיצויים

 קרנות
 השתלמות

 קופות
 מרכזיות

* 

 גמל קופת
 להשקעה

 גמל קופת
 להשקעה

 ארוך לחסכון
 לילד טווח

 הכל סך

 כלליות מקיפות

         :קשר מנותקי נותחשבו

 11,473 1 7 106 5,173 5,878 36 272 חשבונות מספר

 421,733 3 190 3,796 169,753 231,101 300 16,590 "ח(ש)באלפי  נטו מנוהלים נכסים

)באלפי  מנכסים שנגבו ניהול דמי
 3,019 0 1 27 1,304 1,647 9 31 "ח(ש

 שנגבו ממוצע ניהול דמי שיעור
   0.23 0.78 0.76 0.82 0.76 0.65 0.23 )באחוזים( מנכסים

 של ביתרה - פעילים לא חשבונות
 "ח:ש 8,000 עד

  
            

 4,822         4,822   חשבונות מספר

 "ח(ש)באלפי  נטו מנוהלים נכסים
  

7,256         7,256 

 53         53   "ח(ש)באלפי  מנכסים שנגבו ניהול דמי
 שנגבו ממוצע ניהול דמי שיעור

 )באחוזים( מנכסים
  0.76           
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 תאריך באותושהסתיימה  נהולש 201912.31. ליום נתונים

.את אלטשולר שחם פיצויים כולל –מרכזיות  קופות*   

   בדבר שיעור דמי הניהול שרשאית החברה לגבות לפי הוראות הדין מידע .3.2.2.3

 מהפקדות
 
 
 

 מצבירה

 פנסיה קרנות
 גמל קופות 19תחדשו

 לתגמולים אישיות
 ופיצויים

 קרנות
 השתלמות

 קופות
 * מרכזיות

 גמל קופת
 להשקעה

 גמל קופת
 להשקעה
 לחסכון

 טווח ארוך
 לילד

 כלליות מקיפות

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

 -/ 0.23 4/1.05 -/ 2 -/ 2 4/1.05 4/1.05 6/0.5 פעילים

 לא
        :פעילים

 מנותקי
 -/ 0.23 -/ 0.3 -/ 0.3 -/ 0.3 -/ 0.3 -/ 0.3 -/ 0.3 קשר

 - - - - - -/ 1.05 -/ 0.5 אחר

 מקבלי
 קצבה

0.5 /- 0.6 /- - - - - - 

 

קופה -שחם מרפא  אלטשולרקופה מרכזית לפיצויים וכן את הקופות  –כולל את אלטשולר שחם פיצויים  –מרכזיות  קופות -* 

אשר הועברו לניהול החברה במסגרת אלטשולר שחם קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית ו לדמי מחלהמרכזית 

  .2021באוקטובר,  1העברת ניהול מרצון החל מיום 

                                                           

לפרטים נוספים בדבר שיעור דמי הניהול שגובה החברה מעמית מצטרף חדש לקרן הפנסיה של החברה "אלטשולר שחם פנסיה  19

  להלן. 3.18.2.1 סעיףמקיפה" במהלך התקופה שבה היא נקבעה כקרן נבחרת ראה 

 גמל קופות חדשות פנסיה קרנות 
 אישיות

 לתגמולים
 ופיצויים

 קרנות
 השתלמות

 קופות
 מרכזיות

* 

 גמל קופת
 להשקעה

 גמל קופת
 להשקעה

 ארוך לחסכון
 לילד טווח

 הכל סך

 כלליות מקיפות

      :קשר מנותקי חשבונות
  

 

 7,091 - 20 101 2,698 4,226 1 45 חשבונות מספר

 275,064 - 737 3,819 107,375 161,238 0 1,895 "ח(ש)באלפי  נטו מנוהלים נכסים

)באלפי  מנכסים שנגבו ניהול דמי
 127,2 - 5 30 865 1,226 0 1 "ח(ש

 שנגבו ממוצע ניהול דמי שיעור
 )באחוזים( מנכסים

0.27 0.30 0.80 0.86 0.83 0.79 -   

 של ביתרה - פעילים לא חשבונות
 "ח:ש 8,000 עד

        

 6,599     6,599   חשבונות מספר

 "ח(ש)באלפי  נטו מנוהלים נכסים
  

11,762     11,762 

)באלפי  מנכסים שנגבו ניהול דמי
 "ח(ש

  
80     80 

 שנגבו ממוצע ניהול דמי שיעור
 )באחוזים( מנכסים

  0.94      
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  החברה ממוצרי אחד כל עבורהפעילים לכלל העמיתים  משונתים גמולים דמי .3.2.2.4

 חדשות פנסיה קרנות 
 גמל קופות

 אישיות
 לתגמולים
 ופיצויים

 קרנות
 השתלמות

 גמל קופת
 * להשקעה

 גמל קופת
 להשקעה
 לחסכון

 טווח ארוך
 לילד

קופות 
 מרכזיות 

 

 הכל סך

 כלליות מקיפות

גמולים  דמי
 משונתים

 )באלפי ש"ח(
4,613,272 273,831 1,093,914 8,527,783 1,231,972 916,035 7,126 16,663,933 

 4,668,800בסך של  2021לשנת  ,בקופת גמל להשקעה ,פעמיים חד גמולים מדמי תקבולים מתוך, בנוסף  *

אלפי ש"ח מיוחסים לעמיתים אשר הפקידו  1,971,538 סך של לעיל, 3.2.2.1אלפי ש"ח כמפורט בסעיף 

 .2020 בשנת גם

  מרבייםניהול  דמי .3.2.2.5

ההוראות הרגולטוריות החלות על מוצרי החברה, ובכלל כך ביחס לדמי  ברבד לפרטים

 להלן. 3.18, ראה סעיף מרבייםניהול 

אשר בניהול  הפנסיה וקרנות הגמל בקופות שחלו משמעותיים ושינויים התפתחויות .3.2.2.6

 הדוח בתקופתהחברה 

אותן  בקופותנכון למועד הדוח, מספר העמיתים החדשים  – חדשים מצטרפים .א

 להבחין בגידול משמעותי במספר העמיתיםממשיך לגדול. ניתן מנהלת החברה 

יובהר, כי אין וודאות כי ימשיך  החדשים במוצר קרן הפנסיה המקיפה. מצטרפים

, וקצב זה תלוי בין היתר בתשואות העתידיות החדשיםלחול גידול במספר העמיתים 

של החברה וכן בגורמים שאינם בשליטת החברה, ובכללם גם המצב הכלכלי 

 ושינויים ברגולציה על תחום הפעילות. 

 לרכישת בעיקר המיוחס, העמיתים במספר משמעותי גידול חל, הגמל במוצרי בנוסף

 .החברה י"ע פסגות ההשקעות בית

על אף מגמת ירידת דמי הניהול הקיימת בשוק כבר מספר  – מצבירה ניהול דמי .ב

שנים באופן רוחבי ביחס לכלל מוצרי החברה, דמי הניהול הממוצעים במוצרי 

. יחד עם זאת, חלה ירידה מסוימת 2020-ביחס ל 2021החברה נותרו דומים  בשנת 

 בדמי הניהול הממוצעים בעקבות הצטרפותם של עמיתים חדשים במסגרת המיזוג

עם פסגות.  בקרן הפנסיה המקיפה נרשמה ירידה בדמי הניהול על רקע זכייתה של 

 בשנת השנייה בפעם בחירתה וכן, 2018החברה במכרז קרן פנסיה נבחרת בשנת 

2021. 

ואת ובמסגרת רכישתה של החברה את פסגות  בתקופת הדו"ח – חדשים מוצרים .ג

. קופת גמל 2021באוקטובר,  1הועברו לניהולה של החברה, החל מיום , גמלפסגות 

לדמי מחלה וקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית שהינם מוצרים 

 .להלן 1.2לפרטים נוספים אודות כל מוצר בנפרד ראו סעיף . חדשים בניהול החברה

 המשיכהבחירת קרן הפנסיה של החברה לקרן נבחרת פעם נוספת,  – נבחרתקרן  .ד

ההפקדות מכך לגידול בסך לגידול במספר העמיתים המצטרפים, וכתוצאה להביא 

 3.1.3הנכסים המנוהלים בענף הפנסיה. לפרטים נוספים ראו סעיף סך בוהחודשיות 

  .עילל
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 הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  פילוח  .3.3

 
 החברהשיעור מכלל הכנסות  )ש״ח אלפיהכנסות )ב

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

 95% 93.9% 93.4% 652,640 844,131  1,331,837 גמלקופות 
 4.7% 5.9% 6.5% 32,087 53,039  91,875 פנסיהקרנות 
 0.3% 0.2% 0.1% 2,300 1,879  2,008 אחרים
 100.0% 100.0% 100.0% 687,027 899,049  1,425,720 סה״כ

 

 
 )ש״ח באלפי) נפרעים עמלותניהול בניכוי  דמי )ש״ח באלפי) נפרעים עמלות

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

 426,543 550,077  898,687 226,097 294,054  433,150 גמלקופות 
 29,481 49,207  87,468 2,607 3,832  4,407 פנסיהקרנות 

 456,024 599,284  986,155 228,704 297,886  437,557 סה״כ 

  חדשים מוצרים .3.4

: קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל הבאים המוצרים את החברה צירפה פסגות מיזוג בעקבות

 .לעיל 3.2.1.1 סעיף ראה המוצרים בדבר ירוטפל תקציבית.מרכזית להשתתפות בפנסיה 

 של התוספת, הכללית הפנסיה בקרן גם ביטוחי כיסוי מציעה החברה 2020 ,לספטמבר 1-מה החל

 גבוה שכר לבעלי גם ביטוחי כיסוי הכולל פנסיוני לחיסכון פתרון להציע יכולההכיסויים הביטוחיים 

 .בשוק נוספות פנסיה קרנות מול תחרותיים פערים לסגור וגםש"ח  20,000-מ

  (עמיתים) לקוחות .3.5

, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה המנוהלות הגמל. בין עמיתי קופות רחב לקוחות פיזור לחברה

 .(קיבוצים)כגון ועמיתים שיתופיים  מעסיקים, שכיריםעל ידי החברה, נמנים עמיתים עצמאיים, 

 מהוות ממנו שהכנסותיה ,מעסיק עם הסדר באמצעות שצורפה לקוחות קבוצת או לקוח קיים לא

 שצורפה לקוחות קבוצת או לקוח קיים לא, כן כמו. החברה של ההכנסות מסך ומעלה 10%

 החברה .הנכסים מסך ומעלה 1% מהווים עבורו המנוהלים שהנכסים, מעסיק עם הסדר באמצעות

 באמצעות שצורפה לקוחות בקבוצת או לקוחות של מצומצם במספר או בודד בלקוח יהתלו אינה

 אודות נתונים להלן. 20החברה פעילות על מהותי באופן ישפיע אובדנם אשר ,מעסיק עם הסדר

  :מוצריה לפי החברה לקוחות

 שנה 
 של ממוצע גיל

 עמיתים
 של ממוצע וותק

 21עמיתים
 הפדיונות שיעור

 הממוצעת מהצבירה

 מקיפה פנסיה
2020 35.8 1.8 4.20% 

2021 36.5 1.8 3.50% 

 6.98% 1.5 41.0 2020 כללית פנסיה

                                                           
 וקרנות הגמל קופות של הנהלה סקירותב 3 סעיףאודות חמשת המעסיקים הגדולים בכל קופה )ברמה מצרפית( ראו  למידע 20

, אלטשולר שחם גמל -דוחות כספיים /www.as-invest.co.il אשר מופיעות באתר האינטרנט של החברה  2021 לשנת הפנסיה

www.as-invest.co.il פנסיה קרנות שחם אלטשולר - כספיים/דוחות. 

 .מיתים פעילים ממועד ההצטרפות לראשונהמתייחס לע 21

https://bit.ly/2PPfWc6
https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D/
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2021 40.4 1.2 4.41% 

  גמל
2020 53.0 12.6 3.77% 

2021 54.7 13.6 6.33% 

 השתלמות
2020 46.0 4.4 5.01% 

2021 48.0 4.7 6.47% 

 קופות מרכזיות לפיצויים
2020 - 15.3 8.05% 

2021 - 16.6 4.13% 

 להשקעה גמל קופות
2020 34.0 1.4 11.55% 

2021 34.0 1.8 10.05% 

קופת גמל להשקעה 
 לחסכון ארוך טווח לילד

2020 9.0 3.5 0.65% 

2021 9.0 4.2 0.64% 

קופת גמל מרכזית 
להשתתפות בפנסיה 

 * תקציבית

2021 
 

71.0 22.2 %4.23 

 קופה מרכזית לדמי מחלה
* 

2021 
 

62.0 17.8 %0.03 

 .2021, באוקטובר 1 מיום החל החברה של לניהולה גמל מפסגות הועברה*הקופה 
 והפצה שיווק .3.6

( סוכני 1של מוצרים פנסיונים יהיו: ) והפצהיווק שחוק הייעוץ הפנסיוני קובע כי הגופים שיעסקו ב

עובדים של גופים מוסדיים לגבי מוצרים פנסיוניים של  –( סוכני שיווק פנסיוני 2ביטוח פנסיוני; )

על פי רוב תאגידים בנקאיים. ההבדל בין סוכני הביטוח  –יועצים פנסיוניים  (3הגוף המוסדי; )

פנסיוניים הינו קיומה או היעדרה של "זיקה", ועצים לבין י הפנסיוני וסוכני השיווק הפנסיוני

 .כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ הפנסיוני, למוצר הפנסיוני

ערוץ ההפצה העיקרי של  כאשר, הפצה ערוצי מספר על בהתבסס מוצריה לשיווק פועלת החברה

 עם השנים לאורך שנרקמו פעולה שיתופי לחברההחברה הינו סוכנויות וסוכני ביטוח פנסיוני. 

 .אחרת או כזו סוכנות או בסוכן תלות אין לחברה אך ,מובילות יותווסוכנ סוכנים

לפרטים בדבר הסכמי  .לחברה קשורות חברות שהינן ביטוח סוכנויות עם עובדת החברה, בנוסף

 .זה לדוח' ד בפרק 5בין החברה לבין הסוכנויות האמורות, ראה סעיף  שיווק

 הפצת לטובת הייעוץ בתחום הפעילים הבנקים כלל עם התקשרות הסכמי לחברהלאמור,  מעבר

 עם, בנוסף .בשוק הפועלים רבים עצמאייםהסכמים וקשרי עבודה עם יועצים וכן  החברה מוצרי

הוקמה בחברה פעילות שיווק  ,רשות שוק ההון ידי עלבחירתה של החברה כקרן פנסיה נבחרת 

 בעיקר לטובת הנגשת קרן הפנסיה של החברה למעסיקים.  זאתוומכירות מול מעסיקים, 

להצטרף למוצרי החברה  חוסכיםמעבר לערוצי ההפצה המוזכרים לעיל, החברה מאפשרת ל

 בצורה האחרונה בשנה עלה זה הפצה ערוץ של משקלו כאשר, טלייםיבאמצעות כלים דיג

ו/או באמצעות משווקים פנסיונים ו/או סוכני ביטוח פנסיוניים הקשורים בקבוצה. , משמעותית

 ופשוטים נגישים שיהיו כךטליים, יהדיג ההצטרפות תהליכילשיפור  מתמידהחברה פועלת באופן 

 מהירה למוצרי החברה. הצטרפות ויאפשרו

 לרבות, התקשורת באמצעי פרסום באמצעות מוצריה את ולשווק לפרסם פועלת החברה, כן כמו

 .מקצועיים בכנסים והשתתפות חסויות מתן ,חוצות שלטי ,אינטרנט, טלוויזיה
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 הפעילות תחומי לכל החיצוניים ההפצה לגורמי הרלוונטים רכישה ועלויות העמלות מבנה .3.6.1

 החברה של

 2017 ץמר חודש לסוף עד – פנסיוני ביטוח וסוכני לסוכנויות נפרעים עמלות .3.6.1.1

 הנכסים מתיק בפועל הנגבים הניהול מדמי מסוים כאחוז חושב התשלום

. בחברה כספם את לנהל ממשיכים העמיתים עוד כל, זאת ,הסוכן של הצבורים

 ביחס חדשות דין הוראות של לתוקף כניסתן בעקבות 2017 אפריל מחודש החל

 כך התגמול מנגנון עודכן פנסיוני ביטוח סוכני לגבות רשאים אותן לעמלות

או כאחוז קבוע  הסוכן תיק של הצבורים הנכסים מיתרת מחושב שהתשלום

זהו , כי יצוין .מההפקדה המשולמת במקרים בהם נגבים דמי ניהול מהפקדה

חברה ממשיכה לפעול ולהגדיל את הערוץ ההפצה המהותי ביותר עבור החברה. 

לערוץ הפצה זה  .מוצריה שיווקמספר הסוכנים עמם היא משתפת פעולה לצורך 

 המשולמות לגורמי ההפצה הנפרעיםעמלות  מסך 88.9%-כ הדוח בתקופת שולמו

 . החיצוניים

, הנפרעים לעמלות בנוסף – פנסיוני ביטוח וסוכנילסוכנויות  היקף עמלות .3.6.1.2

 הנגזריםמכירות  מבצעי/או ו פעמיים חד תשלומים שהינם תמריצים קיימים

הלקוחות שנכסיהם וכפופים לשימור , מהפקדות/או ו הנכסים העברת מהיקף

 כנגד לרובו שנתית עבודה תוכנית פי עלההיקף משולמות  עמלות. הועברו

מורכב הגמל  במוצריעמלות ההיקף  מנגנוןהמקרים,  ברוב .ביעדים עמידה

סכומים חד פעמיים לקופות  והפקדות הנכסים מעמלה הנגזרת מיעד העברת

שנקבע לסוכן כאשר על הסוכן לעמוד לכל הפחות ביעד העברות הגמל, 

יותר ממדרגה אחת, כל מדרגה  נקבעהש ככלמינימאלי המוצג בכל מדרגה. 

תחליף את כל המדרגות הנמוכות ממנה, כך שהעמלה אותה יקבל הסוכן תקבע 

בהתאם למדרגת היעד הגבוהה ביותר בה עמד הסוכן ותתייחס לכלל הנכסים 

הפנסיה עמלות ההיקף משולמות  בקרנות ידו בתקופה הנמדדת. שהועברו על

ביחס למנגנון המשלב בין גובה דמי הגמולים המופקדים ויחס הפקדה / העברה. 

 לתקופותהופקדו  או שהועברותשלום עמלות ההיקף כפוף לשימור הנכסים 

 ההיקף עמלת חזרות, כאמור שימור אי של במקרה שכן חודשים 36-ל 12 שבין

השנה עמלות ההיקף משולמות במהלך . בחלקה או במלואה, לסוכן ששולמה

. יצוין כי קיימים בשנה בגינה שולמו ביעדים הסוכן העוקבת ובהתאם ולעמידת

  .השנתיתסוכנים עבורם משלמת החברה מקדמות על חשבון הזכאות 

 בקופות הנכסים מסך %0.25 בגובה – פנסיונים ליועצים הפצה עמלת .3.6.1.3

 ומשולמת לחוק בהתאם המרבי התשלום הינה העמלה, להפצה המאושרות

 ,העסקית בפעילות הגידול עם, האחרונות השנים במהלך .חודשית ברמה

 המייעצים הבנקים עםהחברה  של הפעולה שיתוף גבר וכתוצאה ממיזוג פסגות

 ההפצה גורמי לכללהדוח  בתקופת ששולמו הנפרעים עמלות בסך שחלקם כך

   .11.1%-לכ הגיע החיצוניים
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 תוךההפצה החיצוניים  לגורמי( ח"ש באלפי) שנתיות ועמלות רכישה עלויות בדבר מידע .3.6.2

  22פנסיה וקרנות גמל קופות בין הבחנה

  2021 שנת

 
  כ"סה יעדים עמלות 23נפרעים עמלות

 פנסיה גמל פנסיה גמל עמלות

  487,634  40,238  63,472  4,404  379,520 סוכנות/  סוכן

 או/ו קשור צד

 24החברה בשליטת
5,115  3  278  21  5,417  

  47,885    -    -    -  47,885 בנקים

 פנסיונים יועצים

 בנק שאינם
630  -    -    -    630  

  541,565  40,259  63,749  4,407  433,150 כ"סה

  2020 שנת

 
  כ"סה יעדים עמלות 23נפרעים עמלות

 פנסיה גמל פנסיה גמל עמלות

  412,474  32,847 117,691   3,829 258,107 סוכנות/  סוכן

 או/ו קשור צד

 25החברה בשליטת

 3,418  3 419  20  3,860 

  32,058 -   -  -  32,058  בנקים

 פנסיונים יועצים

 בנק שאינם

 471  -    -   -  471  

 448,863  32,867 118,110   3,832  294,054  כ"סה

 2019 שנת

 
  כ"סה יעדים עמלות 23נפרעים עמלות

 פנסיה גמל פנסיה גמל עמלות

  277,435  11,264  68,895   2,577  194,844 סוכנות/  סוכן

 או/ו קשור צד

 26החברה בשליטת

 2,229   7   332   28   2,596  

  28,644  -   -   23   28,620  בנקים

 פנסיונים יועצים

 בנק שאינם

 404   -    -   -  404  

  309,079   11,292  68,227  2,607  226,097  כ"סה

                                                           
מובהר, כי האמור פה אינו משקף את ההוצאה החשבונאית השנתית בגין העמלות כאמור בספרי החברה וזאת שכן ההוצאה בגין  22

  עמלת היעדים נפרסת בספרי החברה.

 .סליקה דמי בניכוי23
 לפרק ד' לדוח זה. 5לפרטים בדבר התקשרות החברה עם צדדים קשורים בקשר עם הפצת מוצרי החברה ראו סעיף  24
 לפרק ד' לדוח זה. 5לפרטים בדבר התקשרות החברה עם צדדים קשורים בקשר עם הפצת מוצרי החברה ראו סעיף  25
 .לפרק ד' לדוח זה 5החברה ראו סעיף לפרטים בדבר התקשרות החברה עם צדדים קשורים בקשר עם הפצת מוצרי  26
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  2021 בשנת בחברה שהתקבלו הגמולים דמי התפלגות פירוט להלן

 הגמולים דמי מסך %58 -כ המהווים ח"ש מיליוני 090,21 – פנסיוניות יותווסוכנ סוכנים

  .בחברה שהתקבלו

 מסך %35 -כ המהווים ח"ש מיליוני 687,3 -  קשור צדפנסיוניות שהינם  סוכנויותו ישירים

לפרטים בקשר עם התקשרות החברה עם צדדים קשורים  .בחברה שהתקבלו הגמולים דמי

 5ראו סעיף  נפרעים לעמלת קשור צד שהינםוזכאות סוכנים  בקשר עם שיווק מוצריה

  .זה לדוח' ד לפרק

 .בחברה שהתקבלו הגמולים דמי מסך %2-כ המהווים ח"ש מיליוני 435 - ויועצים בנקים

 בגין בחברה שהתקבלו הגמולים דמי מסך %5-כ המהווים ח"ש מיליוני 947 - לאומי ביטוח

 .ילד לכל לחסכון להשקעה גמל קופת

 22 באורהחברה ראו  ידי-על שיווק והוצאות עמלות תשלום עם בקשר נוספים לפרטים

 .זה לדוח' ג כפרק המצורפים, 2021לדוחות הכספיים של החברה לשנת 

 תחרות .3.7

 הגמל פעילות תחום .3.7.1

. בתחום הפועלים גופים של רב ובמספר ענפה בתחרות מאופיין הגמל קופות ניהול תחום

 המחירים תחרות את שהכתיבו ומסחריים כלכליים מגורמים כתוצאה הן נובעת התחרות

 לתודעה הפנסיוני החיסכון נושא והעלאת החברתית המחאה כגון) האחרונות בשנים

. ההון ושוק החיסכון, הביטוח בתחום רגולטוריים מתהליכים כתוצאה והן( הציבורית

 גם התגברה התחרות. זה בתחום הפועלים הגופים ברווחיות לשחיקה הובילה זו תחרות

כניסתם של שחקנים חדשים אשר הופכים את הזירה בה פועלת החברה  בעקבות

לתחרותית יותר, סוכני ביטוח אשר שינו את המיקוד העסקי שלהם, הצטרפותם של 

 סוכנים חדשים וכן השיח הציבורי הגובר בתחום הפנסיוני. 

 והיא, הגמל קופות בשוק ביותר הגדולה החברה הינה החברה, 2021, בדצמבר 31 ליום נכון

 ובקרנות הגמל בקופות המנוהלים הנכסים מסך 30.97%-כ של שוק בנתח מחזיקה

 . 2020, בדצמבר 31 ליום נכון 25.44%וזאת לעומת  ההשתלמות

ידיעת החברה, המתחרים העיקריים של החברה בתחום ניהול קופות הגמל הינם:  למיטב

"מ, בע וגמל פנסיה הפניקסילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, מור קופות גמל בע"מ, 

 . מ"בע וגמל פנסיה מבטחים ומנורה"מ בע ופנסיה גמל דש מיטבהראל פנסיה וגמל בע"מ, 

 הפנסיה פעילות תחום .3.7.2

בשנים האחרונות תהליך הכולל את כניסתן של קרנות ברירת המחדל  עברהפנסיה  שוק

. על אף למעסיקים ביחסהתחרות, בעיקר  להגברת"( אשר סייע נבחרת פנסיה קרן)"

 9 פועלות הפנסיה קרנות בתחוםהאמור, שוק הפנסיה ממשיך להתאפיין בריכוזיות. 

 מבטחים מנורה וביניהן, הביטוח חברות של הפנסיה קרנות כאשר, חדשות פנסיה קרנות

קרנות פנסיה  ניהול הראלקרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ,  מקפת מגדלפנסיה בע"מ, 

מהיקף הנכסים המנוהל בשוק  90%-ל בע"מ מחזיקות ביותר מבע"מ וכלל פנסיה וגמ

 השישי במקום, החברה ממוקמת 2021 בדצמבר 31 יוםקרנות הפנסיה החדשות. נכון ל

 המנוהלים הנכסים מסך 5.23% -כ של שוק נתח עם פנסיה קרנות המנהלים הגופים מבין
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 ברירת"קרן  רפורמת של לתוקף כניסתה כי נראה, כאמור. החדשות הפנסיה בקרנות

 לפיה. חיזוק לכך היא הוראת הממונה, בענף התחרות רמת אתמעט  הגבירה" מחדל

 שנה, 2018 באפריל 1שהיו קיימים עם דמי ניהול מקסימליים יבוטלו החל מיום  הסדרים

הסכמי ברירת  בוטלו 2019 באפריל 1 ביום. בנוסף, המקורית בהוראה שנקבע המועד לפני

 את היא אף קידמההמחדל הקיימים בין המעסיקים לקרנות הפנסיה, כאשר הוראה זו 

, ובעקבות החברהפסגות ע"י . בעקבות רכישת הריכוזיות את וצמצמה בענף התחרותיות

פר הקרנות רכישת בית ההשקעות הלמן אלדובי ע"י חברת הביטוח הפניקס, הצטמצם מס

קרן הפנסיה של החברה וקרן הפנסיה של בית ההשקעות  –הנבחרות לשתי קרנות בלבד 

, צפויות להצטרף שתי קרנות פנסיה נבחרות 2022מיטב דש. עם זאת, במהלך חודש אפריל 

 חדשות של בתי ההשקעות מור ואינפיניטי.

ידיעת החברה, המתחרים העיקריים של החברה בתחום הפנסיה הינם: הראל  למיטב

"מ, בע וגמלפנסיה  כלל, מ"בע וגמלים פנסיה ניהול קרנות פנסיה בע"מ, מנורה מבטח

 ופנסיה גמל דש ומיטב"מ, בע פנסיה הפניקס, מ"בע גמל וקופות פנסיה קרנות מקפת מגדל

 . מ"בע

  התחרות עם להתמודדות עיקריות דרכים .3.7.3

 של מעבר למניעת פועלת החברה, ולהרחיבו הקיים הלקוחות תיק על לשמור מנת על

 ומרכזת, אחרות ביטוח וחברות גמל לקופות, המתחרות הפנסיה לקרנות עמיתיה

, המתחרים פני על יתרונותיה הדגשת באמצעות, זאת. חדשים לקוחותמאמצים לגיוס 

 2021שנת  במהלך. כך, הקיים ההפצה מערך של הרחבה וכןחיזוק והידוק הקשר,  ידי עלו

שונים  והפצהארוכת הטווח של הרחבת ההתקשרות מול גורמי שיווק  המגמההמשיכה 

 לשיפורטפסים ו להנגשתבנוסף, החברה פועלת  פנסיונית. - פיננסיתהמתמחים בפעילות 

 תהליכי ההצטרפות הדיגיטליים למוצרי החברה כך שיהיו ידידותיים ופשוטים. 

כפי שתואר לעיל, החברה , החדשות הפנסיה קרנותשוק  את המאפיינת הריכוזיותבשל 

החברה,  שלמפנה משאבים שיווקיים ופרסומיים להגברת המודעות למוצר קרנות הפנסיה 

וזאת, בין היתר, על ידי התמודדות במכרזים, השתתפות בכנסי מעסיקים והרחבת ערוץ 

את תקנון קרן הפנסיה על מנת להעניק לעמיתיה ההפצה הישיר. כמו כן, שיפרה החברה 

 יתרון על פני עמיתי קרנות אחרות.

 שוק רשות"י ע נבחרת פנסיה לקרן שלה הפנסיה קרן בחירת את ממנפת החברה, בנוסף

 והן הפנסיה במוצר הן חדשים לקוחות לגיוס לעיל( 3.1.3)לפרטים ראו סעיף  ההון

 .נוספים במוצרים

, עלתה המודעות האוצר משרד שלעם השקת "תכנית חסכון לכל ילד"  2017שנת  בתחילת

החברה להשתתף בתכנית  בחירתסכון בקרב כלל אזרחי מדינת ישראל. יחה חשיבותל

ילדיהם אצלה, מיצבה את החברה כאחד הגופים  חסכונותולהציע להורים לנהל את 

 המובילים בתודעת החוסכים בישראל.

 ניסיוןלניהול כספי העמיתים באחריות ובמקצועיות, תוך  פועלת החברהלאמור,  מעבר

מדיניות  החברה נוקטת, במקביל. גבוהות תשואותיצירת ו זמן לאורך יציבות על השמירל

 באמצעותהיתר  ביןסיכון הולם לצרכי לקוחותיה, -יחס סיכוי לבטא המבקשת השקעות

 את לשנות לחברה שמאפשרים נזילים בנכסים מיקוד ידי על וכןענפי, ופיזור גיאוגרפי 

 . שנדרש ככל בשווקים לאירועים ולהגיב הנכסים הקצאת
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 עונתיות .3.8

 כניסתועל ידי המעסיקים.  חודשיותהפקדות שוטפות  על תומבוססהגמל של עמיתים שכירים  קופות

וכן כניסתה של קופת גמל להשקעה הביאו  ,2017 שנתב לעצמאים חובה פנסיה חוק של לתוקף

 ההפקדות היקפי לעומתדצמבר, -נובמבר החודשים במהלךההפקדות  בשיעורלצמיחה משמעותית 

 לצורך, במיוחד אלו בחודשים כספים להפקיד נוהגיםעצמאים  עמיתים. השנה של אחרים בחודשים

 להשליםעמיתים בקופת גמל להשקעה אלה נוהגים  בחודשים. כמו כן, שונות מס הטבות ניצול

 המחירים למדד צמוד"ח ש אלפי 70 עללתקרה המותרת בחוק, העומדת  עד זה מכשירהפקדות ל

 אלה בחודשים לעיל(. ו3.2.1.1)לפרטים ביחס לתקרה נכון למועד הדוח ראו סעיף  בשנה לאדם לצרכן

 . עצמאים של השתלמות לקרנות הפקדות יותר גם בנוסף נרשמות

, החברה שבניהול לקופות העמיתים של ההפקדותעונתיות בשיעור  לאפיין שניתן, כי למרות יצוין

 .החברה של הכספיות התוצאות על ישירה השפעהזו  עובדהל אין

  קבוע רכוש .3.9

 הכספיים בדוחות 9-ו 6, 5 יםבאור ראה הדוח למועד החברה של הקבוע הרכוש אודות לפרטים

 .זה לדוח' ג כפרק המצורפים, החברה של השנתיים

 יםימוחש לא םנכסי .3.10

 כללי .3.10.1

 שונים מסחר סימניב בעלות לקבוצה בנוסף, לקוחות וקשרי מוניטין נכסי לחברה

אשר חלקם משמשים את  המשפטים משרד של המסחר סימני במאגר כדין הרשומים

 5 באור ראה החברה שברשות מוחשיים לא נכסים אודות נוספים לפרטים .החברה

 .השנתיים הכספיים לדוחות

 החברה של רשומים מידע מאגרי .3.10.2

 :הבאים הפעילים המידע מאגרי החברה בבעלות, הדוח למועד

 ;ומועמדים עובדים מידע מאגר .א

 ;סוכנים מידע מאגר .ב

 ;השתלמות קרנות מידע מאגר .ג

 ;לפיצויים מרכזיות קופות מידע מאגר .ד

 ;גמל קופות מידע מאגר .ה

 ;מקיפה פנסיה קרן מידע מאגר .ו

 ;כללית פנסיה קרן מידע מאגר .ז

  ;לילד חיסכון מידע מאגר .ח

 ;פלוס חיסכון מידע מאגר .ט

 ;אבטחה מצלמות מידע מאגר .י

 ;ושכר אנוש משאבי מידע מאגר .יא

 ;הפצה גורמי ניהול מידע מאגר .יב
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 ; פסגות לקוחות קשרי ניהול מידע מאגר .יג

 ;ובקרה רכשחשבונות  הנהלתמידע  מאגר .יד

 ;שיחות הקלטת מידע מאגר .טו

 ארכיב; –מידע קופות גמל ופנסיה  מאגר .טז

 .חבר לעמיתי פסגות מידע מאגר .יז

   אנושי הון .3.11

  כללי .3.11.1

, החברה רווחיות על להשפיע ביכולתו אשר חשוב משאב האנושי בהון רואה החברה

 בתחומי וידע ניסיון בעל איכותי אדם כוח ושימור בגיוס רבים משאבים משקיעה ומשכך

 האדם כוח בהכשרת וניהוליים כספיים משאבים משקיעה החברה, כן כמו. פעילותה

כפופים ישירים לנושאי המשרה   64,בכירה משרה נושאי 10 בחברה, הדוח למועד. הקיים

 בעלי תפקיד מרכזי.  10-ו הבכירה

 . זה לדוח' ד בפרק 11 סעיף ראו בחברה הבכירה המשרה נושאי בדבר לפרטים

 תרשים המבנה הארגוני של החברה: להלן .3.11.2

 

 דרך המועסקים עובדים נכללים, לעיל בתרשים המפורטות מהמחלקות בחלק כי, יצוין

, מ"בע אלטשולר מחברת החברה שמקבלת השירותים במסגרת, זה בכלל. מ"בע אלטשולר

 של ההשקעות מדיניות יישום על אמונים אשר השקעות מנהלי של שירותים נכללים

 בדבר לפרטים. להלן 3.15 סעיף ראו החברה של ההשקעות מדיניות בדבר לפרטים. החברה

 בפרק ד' לדוח זה. 6.1 סעיף ראה מ"בע אלטשולר חברת עם השירותים הסכם

 מכן ולאחר בחברה העובדים קליטת מהליך כחלק, בחברה ההדרכות לתוכנית בהתאם

 לצורך הנדרשים בנושאים המתאימות ההכשרות את עוברים החברה עובדי, שוטף באופן

 מועסקים החברה עובדי כל. הסדרהבו בחקיקה הקשור בכל לרבות, תפקידם מילוי

. מיוחדים או כלליים הסכמים הוראות עליהם חלות ולא אישיים עבודה הסכמי במסגרת

 . מסוים בעובד מהותית תלות אין לחברה
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 העובדים מצבת

, חוץ במיקור אחרות חברות ידי ועל החברה ידי על מועסקים, 2021 בדצמבר 31 יוםל נכון

. עובדים 1,154 ככל שעיקר עיסוקם במתן שירות לחברה, סך של קשורות, חברות לרבות

  :העובדים מצבת התפלגות אודות פרטים להלן

 2020 דצמבר  2021דצמבר  מחלקה

 335 302 תפעול

 300 467 שירות

 108 126 מכירות ושיווק

 83 105 מערכות מידע

 41 54 השקעות

 84 100 מטה

 951 1,154 סה"כ

 

 . 1,053 הינה 2021 בשנת הממוצע המועסקים מספר

 בדוח  המתוארת בתקופה העובדים במצבת שחלו מהותיים שינויים .3.11.3

מערכות מידע  במחלקת הינו הגידול עיקר. העובדים במספר גידול חל הדוח בתקופת

 והגידול ההסבה תהליך, פסגות ההשקעות בית מרכישת כתוצאה בעיקרוזאת  ושירות

 .המנוהלים הנכסים בהיקף המשמעותי

 בעובדים תלות .3.11.4

 משרה בנושא או בעובד מהותית תלות לה קיימת לא החברה להערכת, הדוח למועד

 .בחברה מסוים

 והדרכה באימונים השקעות .3.11.5

 וזאת, בחברה הקיימת ההדרכה לתוכנית בהתאם הכשרותו חפיפות עוברים החברה עובדי

 החלות הדין להוראות הקשור בכל לרבות, םתפקיד מילוי לצורך יםשהנדר לנושאים ביחס

  .חדשים עובדים בקליטת אוריינטציה לסדנתובנוסף  םעיסוק אופי על

  תגמול עובדים, הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה בחברה .3.11.6

תנאי ההעסקה אלו  .מוסדרים בחוזים אישייםתנאי העסקתם של כל עובדי החברה 

כוללים, בין היתר, זכאות לשכר חודשי, גמול בגין עבודה בשעות נוספות, ימי חופשה, 

הודעה מוקדמת, קצבת נסיעות חודשית )או העמדת רכב חברה או החזר הוצאות אחזקת 

רכב(, ותנאים סוציאליים נוספים בהתאם להוראות הדין, לרבות הפקדות להסדרים 

הסכמי ההעסקה כוללים התחייבות לשמירה על סודיות בכל הנוגע  פנסיוניים. כמו כן,

 למידע שהגיע לידיעת העובד בקשר עם ובמהלך ביצוע תפקידו בחברה. 

, נוהגת החברה לתמרץ את חלק מעובדיה מן המחלקות השונות, וזאת בין בנוסף

דוד באמצעות בונוס שנתי על פי שיקול דעת החברה ובין באמצעות תמריצים לצורך עי

 '.וכוביצועי העובדים, כדוגמת עמלות בגין עמידה ביעדי מכירות, עמידה ביעדי שירות 
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התפקידים המרכזיים בחברה ועובדים אחרים בחברה כפופים  בעליהתגמול של  תנאי

 של מנהלת כחברה החברה על החלות הדין להוראות בהתאםתגמול  מדיניות להוראות

:  החברה של האינטרנט באתר ורא נוספים לפרטים. פנסיה וקרנות גמל קופות

invest.co.il/interstedin-https://www.as 

 הקצתה, אימצה החברה תכנית אופציות לעובדים, במסגרתה 2019ביוני,  12כן, ביום  כמו

 שירותים ולנותני משרה לנושאי, לעובדים( סחירות)שאינן  אופציות החברה ותקצה

 הצעת דוחות וכן, לתשקיף 3.6-3.5 סעיפים. לפרטים נוספים ראו 27קשורות ובחברות

, במרס 30, 2019, בנובמבר 26, 2019, בספטמבר 15 בימים החברה ידי על שפורסמו המדף

 במאי 27, 2021 במרס 22, 2020, בנובמבר 26, 2020, באוגוסט 17, 2020, במאי 31, 2020

-2020-01, 2019-01-102399, 2019-01-096427: אסמכתא)מס'  2021 באוגוסט 31-ו 2021

032790 ,2020-01-055533 ,2020-01-080260 ,2020-01-120238 ,2021-01-041481 ,2021-01-

של החברה לשנת  יםהכספי ותלדוח 27 באור(. וכן, בהתאמה 2021-01-142281-ו 091995

 . זה לדוח' ג כפרק המצורפים, 2021

 משרה נושאי תגמול

התגמול של נושאי משרה בחברה כפופים להוראות מדיניות התגמול של החברה.  תנאי

)מס'  2019בספטמבר,  25זימון אסיפה כללית של החברה מיום  דוחראו  נוספים לפרטים

בקשר עם הסכם  לפרטים .ההפניה(, הנכלל בזאת על דרך 2019-01-083652אסמכתא: 

 3.5 סעיף ראו, בחברה השליטה ומבעלי החברה"ל מנכ, לוינשטייןהעסקתו של מר יאיר 

  .זה לדוח' ד בפרק

  

                                                           

" משמען חברות בשליטה של החברה או חברה שהיא בעלת השליטה בחברה או חברה שאותו אדם חברות קשורותלעניין זה, " 27
 הוא בעל שליטה בחברה ובה.

https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%94/
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  שירותים ונותני ספקים .3.12

 הגמל פעילות .3.12.1

 2021 ,בדצמבר 29 ביום  –"( הון שוק לאומיבנק לאומי )לאומי שירותי שוק ההון בע"מ( )"

ור קופות הגמל החברה עם לאומי שוק הון בהסכם לקבלת שירותי תפעול עב התקשרה

(, אשר בהתאמה", השירותים"–ו" ההסכם" –זה  בסעיףשבניהולה )וקרנות ההשתלמות 

שנים החל  6 של. ההסכם הינו לתקופה 2012, במרץ 26 מיום הצדדים בין ההסכםהחליף את 

ההסכם  אתכאשר במהלך תקופה זו כל צד רשאי להביא  31.12.2026ועד ליום  1.1.2020מיום 

בתום תקופת ההסכם יתחדש הסכם  חודשים, 18בהודעה מוקדמת מראש של  סיום לכדי

חודשים כל אחת. במהלך תקופה זו כל צד רשאי להביא הסכם  12זה מאליו לתקופות של 

 לאומי תעניק אשר השירותים בגיןחודשים.  9זה לכדי סיום בהודעה מוקדמת מראש של 

 לתקרה עד וזאת, הצדדים בין שהוסכם למנגנון בהתאם תמורה החברה תשלם, הון שוק

זה היות  בספק מסוימתלה תלות  קיימת החברה להערכתהקבועה בהסכם.  מקסימאלית

 .לחברה מהותית עלות בתוספת כרוכה תהיה חלופי לספק שמעבר

 הפנסיה פעילות .3.12.2

, 2008, באפריל 13 ביום – "(סאפיינס"מ )"בעסאפיינס פתרונות תוכנה )חיים ופנסיה( 

 בתחום שירותים לקבלת בהסכם"( גמלתפעול בע"מ )" גמל תפעול עם החברה התקשרה

", השירותים"-ו" ההסכם" –זה  בסעיףתפעול לקרנות הפנסיה )ה משירותי וחלק התוכנה

( בע"מ.  1982טכנולוגיות ) סאפיינסידי  על נרכשהגמל  תפעולשנמסר לחברה,  כפי(. בהתאמה

חברה בת בבעלות מלאה של  שהינהעם סאפיינס  החברה התקשרה, 2020 דצמבר בחודש

 חלף החברה של הפנסיה לקרןשירותי תפעול  בהסכם  "מ,בע( 1982) טכנולוגיות סאפיינס

 ביולי 1שנים החל מיום  3-הינו ל שנחתם. תוקף ההסכם גמל תפעול עם ההתקשרות הסכם

 12. בתום תקופת ההסכם, יתחדש הסכם מאליו לתקופות של 2023 ביוני 30ועד ליום  2020

 החברה מצד הודעה כאשר, ההסכם ביטול על למשנהו צד הודיע אם אלאחודשים כל אחת, 

 חודשים מראש. 12חודשים מראש והודעה מצד סאפיינס צריכה להינתן  6 להינתן צריכה

 בין שהוסכם למנגנון בהתאם תמורה החברה תשלם, סאפיינס תעניק אשר השירותים בגין

 כפי שיבוצעונוספים  לשירותים בהתאם נוספת תמורה לתשלום מנגנון נקבע וכן, הצדדים

נחתם בין החברה לסאפיינס מזכר הבנות בנוגע  2022בפברואר,  2 ביום. בהסכם שהוגדר

להחלפת מערכת התפעול )ניהול זכויות עמיתים( של קרנות הפנסיה של החברה למערכת 

רגת. במסגרת מזכר ההבנות נקבעה התמורה בגין הליך ההסבה בין המערכות ובגין משוד

דמי הרישוי השנתיים המעודכנים וכן נקבעה תקופת רישיון השימוש שניתן לחברה 

 בתוספת כרוכה תהיה חלופי לספק ומעבר היות זה בספק תלות קיימת לחברהבמערכת. 

לכל שנה עם יכולת לביצוע שירותים נוספים  קבועה מורהת הנקבע .לחברה מהותית עלות

 בתשלום נוסף שהוגדר מראש בהסכם.
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 כללי .3.12.3

 ראו זה הסכם בדבר לפרטים – "מבע אלטשולר חברת עם שירותים הסכם .3.12.3.1

 .זה לדוח' ד בפרק 5.1 סעיף

'נריקס הינה צד קשור לחברה ג – 'נריקס"(גחברת ג'נריקס תוכנה בע"מ )" .3.12.3.2

מספקת מערכת מחשוב לניהול ה(, פרפקט ידי–מלא על באופן)מוחזקת 

'נריקס ג, התקשרה החברה עם 2010באוקטובר  10 ביוםזכויות עמיתים. 

בהסכם לקבלת שירותי תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכת המחשוב כאמור, 

 5.9 סעיף ראו זה הסכם בדבר נוספים לפרטים'נריקס לחברה. גאותה מכרה 

 .זה לדוח' ד בפרק

 יוני בחודש – "(פרטנרשותפות מוגבלת )" -פתרונות תקשורת נייחים  פרטנר .3.12.3.3

 לשרתים אירוח שירותי לקבלת בהסכם פרטנר עם החברה התקשרה, 2017

 התקשרות(. הבהתאמה", השירותים"-ו" ההסכם" –זה  בסעיף) החברה של

עד למועד  אוההתקשרות  ממועדחודשים  60 שללתקופה  ההסכם הינה פי על

 לחברה. מבניהםמאוחר יותר בו תבטל החברה את השירותים, לפי המאוחר 

 עלות בתוספת כרוכה תהיה חלופי לספק ומעבר היות זה בספק תלות קיימת

  .לחברה מהותית

  חוזר הון .3.13

  :לכול 2021 בדצמבר  31ליום החברה של החוזר ההון הרכב

 עמידה לשם הנדרשים נזילים נכסים כולל( ךער וניירות מזומנים וללכ –השוטפים הנכסים בצד

בסך ומס שכר לקבל הכנסות לקבל  ,"חש מיליון 541.6של  כולל בסך )מינימאלי הון עצמי בתקנות

 חובה ויתרות וחייבים מיליון ש"ח 5.4ש"ח, נכס מוחזק למכירה בסך כולל של  מיליון 23.2 של כולל

 "ח.ש מיליון 614.9שוטפים  נכסים כ"סה "ח.ש מיליון 44.7של  כולל ךבס

 בסך ואחריםמתאגידים בנקאיים  הלוואה של שוטפות חלויות כולל – השוטפות ההתחייבויות בצד

בסך כולל  ספקים ,מיליון ש"ח 46.7מיליון ש"ח, מיסים שוטפים לשלם בסך כולל של  49.4של  כולל

, "חש מיליוני 251.2 של כולל קצר בסך לזמן זכות ויתרות אחרים זכאים, "חש מיליון 19.5של 

חלויות שוטפות ומיליון ש"ח  10.5המתייחסות לנכסים המוחזקים למכירה בסך כולל של  התחייבות

 מיליון 390.5שוטפות  התחייבויות כ"סה מיליון ש"ח. 13.2של התחייבות בגין חכירה בסך כולל של 

  "ח.ש

"ח )כולל ש מיליון 224.4 של בסך כולל חיובי חוזר הון קיים לחברה 2021, בדצמבר 31 ליום נכון

 נכסים נזילים הנדרשים לשם עמידה בתקנות הון עצמי מינימאלי(. 

 :כולל 2020 בדצמבר 31 ליום החברה של החוזר ההון הרכב

 עמידה לשם הנדרשים נזילים נכסים כולל( ךער וניירות מזומנים וללכ –השוטפים הנכסים בצד

 15.2 של הכנסות לקבל בסך כולל ,"חש מיליון 221.7של  כולל בסך )מינימאלי הון עצמי בתקנות

 מיליון 239.8שוטפים  נכסים כ"סה "ח.ש מיליון 2.9של  כולל ךבס חובה ויתרות וחייבים "חש מיליון

 "ח.ש
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 בסך ואחריםמתאגידים בנקאיים  הלוואה של שוטפות חלויות כולל – השוטפות ההתחייבויות בצד

בסך כולל  ספקים ,מיליון ש"ח 45.7מיליון ש"ח, מיסים שוטפים לשלם בסך כולל של  111.7של  כולל

חלויות ו "חש מיליוני 207.2 של כולל קצר בסך לזמן זכות ויתרות אחרים זכאים, "חש מיליון 5.6של 

 374שוטפות  התחייבויות כ"סה מיליון ש"ח. 3.9שוטפות של התחייבות בגין חכירה בסך כולל של 

  "ח.ש מיליון

"ח )כולל ש מיליון 134.3 של בסך כולל שלילי חוזר הון קיים לחברה 2020, בדצמבר 31 ליום נכון

  נכסים נזילים הנדרשים לשם עמידה בתקנות הון עצמי מינימאלי(.

 משנה ביטוח .3.14

 עמיתיה שמספר פנסיה לקרן משנה ביטוח לרכוש חדשות פנסיה קרנות מחייבות הממונה הוראות

 בחרה המנהלת החברה 1,500 על עולה הקרן עמיתי שמספר אף על .עמיתים 1,500 על עולה אינו

 עלויות באמצעות עמיתי קרן הפנסיה מכספי משולם אשר, המשנ ביטוח לרכישת בהסכם להתקשר

 .הקרן ממבוטחי נגבות אשר הביטוח

 "Swiss reinsurance company Ltd "(SwissRe  חברתהתקשרה החברה עם  ,2019, בדצמבר 24 ביום

מהיקף תביעות מוות  90%מעניקה כיסוי של  2020אשר החל מחודש ינואר "( המשנה מבטח"או 

אשר שימשה כמבטח  Scor Global Life "(("SCOR, וזאת במקומה של ונכות שיהיו בקרן הפנסיה

  .המשנה עד למועד זה

SwissRe ידי-על מדורגת S&P בדירוג AA- עם ההסכם. הפנסיה לקרן שיש היחידי המבטח איוה 

SwissRe בכפוף קלנדרית שנה כל בתום אוטומטית וארךמו שנים 3-כ של ראשונה לתקופה נחתם 

 . "(ההסכם" – זה לעניין) בהסכם המפורטים לתנאים

 במשק הממוצע השכר פעמיים חישוב של נגזרת הינה המשנה מבטח השתתפות לגבי הכיסוי תקרת

 ידי על הנדרשים החיתום לתנאי בהתאם והכל, התקנוני המקסימלי המבוטח מהשכר יותר ולא

 .עמו ההסכם לתנאי ובכפוף המשנה מבטח

כפופה למדיניות החיתום של מבטח המשנה ועל פיה מקיימת הליכי חיתום בקרן הפנסיה  החברה

נק בתקנון המקיפה שבניהולה, בשל הכללת כיסויים ביטוחים למקרי מוות ונכות כנגד הכיסוי המוע

במכרז הקרן הנבחרת של רשות שוק  המקיפה הקרן המקיפה. יחד עם זאת, בעקבות זכיית הקרן

החברה אינה מבצעת חיתום רפואי ו/או עיסוקי בעת קבלת  2018 ,בנובמבר 1 יוםמ החל ,ההון

  .המשנה מבטח עם ובתיאום בהסכמה וזאת, כאמור עמיתים חדשים לקרן

 . הביטוח מסלולי בכלל מקיפהה הקרן עמיתי את מכסה הביטוח

 בכלל הכללית בקרן המבוטחים העמיתים את גם מכסה המשנה ביטוח 2020, בספטמבר 1 מיום החל

 הכללית בקרן הכיסוי תנאי(. ביטוחי כיסוי מקנה שאינו יסוד ביטוח מסלול)למעט  הביטוח מסלולי

 הביטוחי הכיסוי הפרש"ח, ש 20,000כיסוי ביטוחי ללא צורך בחיתום רפואי עד לשכר של  מקנים

 של למעסיקו שיש בכך/או ו רפואי בחיתום כרוך, הקרן תקנון הקבועה לתקרה ועד זה שכר מעל

 .  הפנסיה בקרן יתרה בעלי עמיתים 7 -מ יותר מבוטח

 מחולק חיובי פער. מהעמיתים שנגבית הפרמיה מתוך מכוסה הקרן"י ע שניתן הביטוחי הכיסוי

 הקטנת של בדרך לעמיתים הגרעון לחלוקת מביא שלילי ופער התשואה הגדלת של בדרך לעמיתים

  .התשואה

 של בדרך מועמד של הבריאותי מצבו נבחן( הקרן בתקנון)כאמור  החברה של דעתה שיקול פי על

 במקרי מסוימות רפואיות בדיקות המצאת כולל אחר מידע המצאת או בריאות הצהרת על חתימה
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 Quota" הינו מסוג SwissRe חברת שבניהול הקרן עבור שנרכש המשנה ביטוח .ואחרים כאלו ביטוח

share" תביעה מכל קבוע בשיעור כיסוי משמעותו אשר. 

לכלל סכום של תביעה ועד לתקרות הכיסוי המפורטות בתקנון  90%חלקו של מבטח המשנה הינו 

גם בעת סיום ההסכם, העמיתים שהיו מבוטחים אצל מבטח המשנה ימשיכו לקבל . קרן הפנסיה

כיסוי ביטוחי עד לתחילת קבלת קצבה מהקרן או עד עזיבתם את קרן פנסיה. כמו כן, על פי ההסכם 

מסכום הרווח של מבטח המשנה. רכישת ביטוח המשנה על ידי החברה מוסיפה  50%-הקרן זכאית ל

דוגמה לכך, אירועי נכות ו/או מוות הנובעים ממחלת הקורונה, אינם מוחרגים ליציבות עמיתי הקרן. כ

(, ולפיכך ההשפעה על כלל 90%מהכיסוי הביטוחי שניתן על ידי מבטח המשנה )כאמור כיסוי של 

 .עמיתי הקרן נמוכה, לעומת מצב בו לקרן הפנסיה לא היה כלל כיסוי של מבטח משנה

 על ידי החברה ההשקעות ניהול .3.15

 בחברה ההשקעות ניהול אופן

בטווח הארוך  נמדדהחברה מנהלת את השקעותיה בכל אפיק תוך בחינת אינטרס החוסכים אשר 

 באופן החברה של ההשקעות מערך ידי על מתבצע ההשקעות ניהולבכפוף להוראות רגולטוריות. ו

 :הבא

ומאשר דירקטוריון החברה את מדיניות  קובעלשנה  אחת – שנתית השקעות מדיניות .3.15.1

 במסגרת החברה ידי עלהמנוהלות הגמל וקרנות הפנסיה קופות ההשקעות הצפויה של 

. כמו כן, מקבל השקעות ועדת המלצת בפניו שהוצגה לאחר, החברה פעילות תחומי

 ההשקעות מנהל, בעייתיים חובות מרכז, האשראי ממנהל שוטפיםהדירקטוריון דיווחים 

 בחברה. הסיכונים ומנהל

החברה משתמשת בנגזרים ואמצעים אחרים כדי לגדר את התנודתיות  – מדיניות גידור .3.15.2

 ירותוסיכון המטבע וכדי להפחית את החשיפה המטבעית שנוצרת מהשקעה במוצרים וני

 .יםזר ערך

ל כלשווי של  ערכותהמערך התומך אחראי על עיבוד, סליקה, העברות וה – מערך תומך .3.15.3

הטרנזקציות הפיננסיות שמבוצעות ע"י מערך ההשקעות. בנוסף, המערך התומך אחראי 

שבוצעו נרשמות ומשוערכות במדויק ובזמן. כמו כן, המערך עסקאות הלהבטיח שכל 

התומך אחראי על מיכון וייעול תהליכים. המערך התומך אחראי גם להבטיח סליקה, 

 לגורמים השונים בהתאם לדרישות הרגולציה והבקרות.  נדרשותהתחשבנות והתאמות 

תחת מדיניות  פועלתההשקעות  ועדת – ההשקעות ועדת בידי שוטפת החלטות קבלת .3.15.4

ההשקעה שנקבעה על ידי דירקטוריון החברה, ומנחה את מנהל ההשקעות לפעול 

 ימנהל בעודקובעת את החשיפות לאפיקים העיקריים, שההשקעות היא  תבהתאם. ועד

את ניירות הערך הספציפיים להשקעה במסגרת המדיניות שנקבעה.  יםההשקעות בוחר

 יסקירה כלכלית ממנהל ומקבלת שבועייםאחת ל לפחותועדת ההשקעות מתכנסת 

תוצאות ביצועי הקופות לתקופה המדוברת, הרכב החזקות הקופות  עם בקשרההשקעות 

 ונושאים נוספים הדורשים דיווח מעת לעת.
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החברה מתבססת על ניתוחים מקרו ומיקרו כלכליים של שווקי  שלההשקעות מדיניות 

 נבחנת מעת לעת על ידי ועדת השקעות ומעודכנת ככל הנדרש.  והיאההון בארץ ובעולם, 

ובחו"ל; אג"ח  בארץככלל, משקיעות הקופות במגוון אפיקים כגון מניות בישראל; מניות 

קרנות השקעה לסוגיהן תוך פיזור ומדינה, אג"ח קונצרני, הלוואות בישראל ובחו"ל, נדל"ן 

 להשקיע עשויות הקופות, כן כמובינלאומי של תיק ההשקעות ופיזור סקטוריאלי שלו. 

 או לצד חברות אחרות בקבוצה (גידור קרנות)לרבות  הקבוצה של במוצרים גם לעת מעת

  .הדין להוראות בכפוף והכול

התאמת ביצועי מנהל  של שוטפת בדיקה על אחראיבקר ההשקעות  – בקר השקעות .3.15.5

 ההשקעות בקר. בנושא הרגולטוריות ולהוראות, ההשקעות ועדתההשקעות להחלטות 

לוועדת ההשקעות ולמנהלי החברה, בהתאם לנדרש. יצוין כי בקר ההשקעות  ידווח

מועסק על ידי אלטשולר בע"מ ומעמיד שירותים לחברה בהתאם להסכם השירותים 

  . זה דוח של' ד לפרק 6.1וההעמסות המפורט בסעיף 

  מימון .3.16

 החברה שנטלהאשראי  ומסגרות הלוואות ובכללם, החברה של המימון הסכמי בדבר לפרטים

 המצורפים, 2021של החברה לשנת  השנתיים הכספיים דוחותל 18 באור ראה, בנקאיים מתאגידים

 הכספיים לדוחות 29 באור ראה, החברה שהעמידה ערבויות בדבר לפרטים .זה לדוח' ג כפרק

  .זה לדוח' ג כפרק המצורפים, 2021 לשנת החברה של השנתיים

 מיסוי .3.17

 .זה לדוח' ג כפרק המצורפים ,2021לשנת  החברה של השנתיים הכספיים לדוחות 15 באור ראה

  על פעילות התאגיד החלים ופיקוח מגבלות .3.18

 חקיקה בדברי הנקבעים, רגולטוריים וכללים מגבלות של ארוכה לשורה כפופה החברה פעילות

, הכוללים, נושאים של ארוכה שורה מסדירים אשר, ההון שוק רשות מאת ועמדות הנחיות, ובחוזרים

 רישוי דרישות, תאגידי ממשל כללי לרבות, המנהלת החברה למבנה באשר הוראות, היתר בין

 השוטפת והתנהלותה פעילותה בהקשר הוראות וכן, בה וההחזקה השליטה עם בקשר ודרישות

 איסור, העמיתים זכויות ניהול, השקעות ביצוע על מגבלות לרבות, פנסיה וקרנות גמל קופות בניהול

 המשכיות לניהול הוראות, מעמיתים ניהול ודמי עמלות גביית בדבר ומגבלות הוראות, הון הלבנת

 על החלות המהותיות הדין מהוראות חלק של תמציתי תיאור יובא להלן. ועוד חירום במצבי עסקית

 להיות עשויה או יש, החברה להערכת אשר, הפנסיה וקרנות הגמל קופות פעילות בתחום החברה

 : ותוצאותיהן הפעילות בתחומי החברה פעילות על מהותית השפעה להן

 החברה פעילות על מהותית השפעה להיות עשויה להם ותקנות ראשית חקיקה .3.18.1

יובא תיאור תמציתי של דברי חקיקה ותקנות העשויים להשפיע באופן מהותי על  להלן

 של ממצה תיאור מהווה אינו ואשר הדוחפעילות החברה ועל מיצובה התחרותי למועד 

 .החברה פעילות על החלים והחוזרים התקנות, החקיקה דברי כלל
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 הגמלחוק  .3.18.1.1

. החוק מסדיר את הניהול והתפעול 2005חוק הגמל נכנס לתוקף בחודש נובמבר 

מנהלת קופות גמל, לרבות רישום חברה, דרישות הון עצמי וביטוח, השל חברה 

דירקטוריון, כשירויות דירקטורים וחברי ועדת קבלת רישיון, דירקטורים, ועדות 

השקעות, מגבלות לעניין העברת אמצעי שליטה בחברה מנהלת, סמכויות 

דירקטוריון וועדת השקעות וכן הוראות לעניין עיצומים וקנסות אותם רשאי 

במסגרת  הוראותהגמל  לחוקהשנים נוספו  במהלך .הממונה על שוק ההון להטיל

חדשים שנוספו לשוק החיסכון  למוצרים, למשל, עיםהנוגתיקונים שונים 

. יצוין הפרשה וחובתלסוכנים  עמלותחישוב  אופןלמתן שירות,  כלליםהפנסיוני, 

 על הפיקוחמכח חוק  מסוימותכי חוק הגמל מחיל על חברה מנהלת הוראות 

ביחס לרישוי חברה מנהלת של ובקשר עם ניהול קרנות פנסיה  לרבות, הביטוח

 קרנות פנסיה כמבטח. 

 (190) תיקון מס' 1961-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ התשכ"א .3.18.1.2

 החברה של הפנסיה ומקרנות הגמל מקופות כספים של ומשיכות הפקדות

 מס הכנסה.  לפקודת, הדברים מטבע, כפופות

לחוק  8)ותיקון  2012, במאי 14 ביוםשפורסם  ההכנסה מס תפקודל 190 תיקון

שנערך כתיקון עקיף  2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

לו( נועד לאפשר לחוסך בגיל פרישה וליורשים הטבות מיסוי וניהול כספים 

באמצעות קופות גמל. בין יתרונות המס שעוגנו בתיקון: מתן פטור ממס על 

שב כאירועי מס באפיקי השקעה רווחי הון בעת ביצוע פעולות שעשויות להיח

אחרים; אפשרות מעבר בין מסלולי השקעה ללא תשלום מס; פטור ממס על 

רווחי ההון במקרה בו בחר העמית לקבל את הכספים כקצבה, ולחילופין, היוון 

 15%חד פעמי של הקצבה, בתנאים מסוימים, תוך תשלום מס מופחת בשיעור 

נו בתיקון הטבות מיסוי ביחס ליורשיו של על הרווחים הנומינאליים; כמו כן עוג

 היקף את, להגדיל להמשיך צפוי החברה ולהערכת, הגדיל זה תיקון העמית.

 .החברה ידי על המנוהלות הפנסיה וקרנות הגמל לקופות ההפקדות

 ההפצה עמלות תקנות .3.18.1.3

כוחן מחויבים מנהלי ומ, 2006תקנות עמלות ההפצה נכנסו לתוקף בחודש אפריל 

קופות גמל, בהתקיים תנאים מסוימים )קיום הסכם הפצה, קיום הסכם בין יועץ 

ללקוח( לשלם עמלות הפצה בשעורים קבועים ליועצים פנסיוניים בשיעור קבוע 

 בגובה יציבות צופה החברה, הקבוע השיעור לאור. 0.25%ומוגדר שלא יעלה על 

 . זאת הוצאה

ותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת תקנות הפיקוח על שיר .3.18.1.4

 2009–באסיפה הכללית(, התשס"ט

נכנסו לתוקפן תקנות אשר מפרטות מקרים בהם חברה  2009באוקטובר  8ביום 

מנהלת מחויבת להשתתף באסיפה כללית של תאגיד שהיא בעלת זכות הצבעה 
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 ובת ההצבעה. בו, את אופן גיבוש המדיניות בדבר הצבעה, ואת הסייגים לח

מעורבות הגופים  הגברת, פורסם חוזר בדבר דנןתקנות הבהמשך לפרסום 

המוסדיים בשוק ההון המסדיר את חובת הגוף המוסדי לפרסם את מדיניות ואת 

אופן ההצבעה שלו בפועל בתאגידים בהם הוא בעל זכות הצבעה. תקנות אלו, 

הגם שאין בהן כדי להשפיע על הכנסות החברה, מחייבות את החברות בתחום 

להיות לאופן יישומן  להרחיב את מערך האנליזה והציות שלהם ועשויות

 השפעות מוניטיניות על החברה. 

 תקנות וחוזר הון עצמי .3.18.1.5

. בהתאם להוראות 2012, במרץ 29תקנות וחוזר הון עצמי נכנסו לתוקף ביום 

התקנות, ההון העצמי המזערי הנדרש מחברה מנהלת לא יפחת מסכום הגבוה 

המנוהלים עד מהנכסים  0.1%מיליון ש"ח; )ב( סכום כולל של  10מבין: )א( 

נכסים המנוהלים מעל מה 0.05%"ח, שמיליארד  15לתקרת נכסים מנוהלים של 

 מההוצאות השנתיות. 25%–לתקרה האמורה ו

חברה מנהלת אשר ל החוזר משלים לתקנות ועיקריו מתן הקלות בדרישות ההון

ערכה ביטוח אחריות מקצועית או ביטוח לכיסוי מעילה באמון של עובדיה 

 עים בחוזר. בתנאים הקבו

עומדת החברה בהוראות תקנות וחוזר הון עצמי וצופה כי תמשיך  הדוחלמועד 

 לעמוד בהן בכל המועדים הרלוונטיים.

 2012-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול(, התשע"ב .3.18.1.6

 לגבות שניתן המרבייםדמי הניהול  2014 ת, החל משנאלהלתקנות  בהתאם

לחיסכון ובקרנות ו לפיצויים אישיות, לתגמולים החברה שלבקופות הגמל 

מההפקדות. דמי הניהול  4%מהצבירה ו 1.05%פנסיה חדשות כלליות הינם 

 ,מההפקדות 6%-ו מהצבירה 0.5%המרביים בקרן פנסיה חדשה מקיפה הינם 

מהצבירה. דמי הניהול  0.5%ודמי הניהול המרביים ממקבלי קצבאות הינם 

מרביים בקרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי, קופות גמל מרכזיות וקופות ה

מהצבירה. לתיקון זה  2%למטרה אחרת הינם ו חופשה דמי, מחלה לדמיגמל 

הייתה השפעה מהותית על שיעור דמי הניהול הנגבים על ידי החברות בתחום 

בדמי פעילות החברה ולהערכת החברה צפויה המשך מגמה מתונה של ירידה 

 הניהול בתחום. 

הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על  תקנות .3.18.1.7

 )"תקנות כללי השקעה"(;  2012 -גופים מוסדיים(, תשע"ב

 נכסי ניהול בפרק הקבועות להן המשלימות ההוראות)לצד  השקעה כללי תקנות

 החלים הכללים את מפרטות( ההון שוק רשות של הרגולציה בקודקס השקעה

 כספי השקעת לעניין וכן החברה בידי המנוהלות הגמל קופות השקעת לעניין

 .החברה של הנוסטרו
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 ישירות הוצאות תקנות .3.18.1.8

קובעות מהן סוגי ההוצאות הישירות בשל ביצוע  ישירות הוצאותתקנות 

עסקאות בנכסי קופות הגמל, שגוף מוסדי רשאי לגבות מחשבונות העמיתים. 

 לתקנות א3 בסעיף שעה הוראתכי תקנות הוצאות ישירות כוללות  יצוין

 במסגרת הנכללותנוספות  הוצאות של פירוט, היתר בין, נקבע שבמסגרתה

 להוצאות תקרה וכן, גמל קופת בנכסי עסקאות ביצוע בשל ישירות הוצאות

 המשוערך השווי כל מסך .25%0 של בשיעור מהעמיתים לגבות שניתן הישירות

 28 ליום עד שעה כהוראת נקבעה זו מגבלה"(. המגבלה)" הגמל קופות נכסי של

  .2021 בפברואר

 דיווח, זיהוי)חובות  הון הלבנת איסור צו, מכוחו תקנות, הון הלבנת איסור חוק .3.18.1.9

 הון הלבנת למניעת, מנהלות וחברות ביטוח סוכני, מבטחים של רישומים וניהול

 "(הון הלבנת איסור חוק" –)יחדיו  2017–"זהתשע (,טרור ומימון

איסור הלבנת הון קובע הוראות שונות החלות על תחום הפעילות למניעת  חוק

הלבנת הון ומימון טרור, בכלל זה הוראות בדבר חובת זיהוי לקוחות, ביצוע הליך 

הכרת הלקוח, אימות פרטים, דרישת מסמכים ורישום פרטי לקוחות, שמירת 

חובה לעריכת  הון ומימון טרור, הלבנתמסמכים, מתן דיווחים לרשות לאיסור 

מדיניות, כלים וניהול סיכונים בעניין איסור הלבנת הון  קביעתבקרה שוטפת, 

 שוק רשותומימון טרור ועוד. הוראות נוספות נקבעות בחוזרים ופרסומים של 

. אי עמידה בהוראות החוק לאיסור הלבנת הון והוראות הרשות, עלולה ההון

ומצריכה  פליליות ואזרחיותלחשוף את חברות הקבוצה ועובדיה לסנקציות 

 משאבים תפעוליים מהחברה. 

 פעילות על מהותית השפעה להיות עשויה להם וצווים ההון שוק רשות של חוזרים .3.18.2

 החברה

 "הליך קביעת קרנות נבחרות"  2021-5846שה.  –רן פנסיה נבחרת ק .3.18.2.1

 1קרנות שיהוו קרנות נבחרות החל מיום הקביעת להחוזר קובע כללים לגבי הליך 

, ולגבי שיעור דמי הניהול שייגבו על 2024באוקטובר,  31ועד ליום  2021בנובמבר, 

"י החברות המנהלות עקרנות פנסיה נבחרות  פורסמו, 2021בספטמבר,  14ידן. ביום 

כדלקמן: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ; מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, חברת 

ניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ וחברת מור קופות גמל בע"מ. שתי הזוכות, אינפי

קרן הפנסיה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ וקרן הפנסיה של מיטב דש גמל 

ועד ליום  2021, בנובמבר 1ופנסיה בע"מ, נקבעו כקרנות פנסיה נבחרות החל מיום 

הזוכות ייקבעו כקרנות פנסיה . כמו כן, קרנות הפנסיה של יתר 2024באוקטובר,  31

. עוד נקבע כי שיעור דמי 2021באוקטובר,  31נבחרות החל ממועד הקמתן ועד ליום 

הניהול, מהיתרה הצבורה ומהפקדות, שתגבה כל אחת מהחברות המנהלות של 

)הטווח  1%הקרנות הנבחרות לא יעלה על השיעור כדלקמן: דמי ניהול מהפקדות: 

)הרשות קבעה מינימום  0.22%(; דמי ניהול מצבירה 0.5%-1%שקבעה הרשות הוא 

(. שיעור דמי הניהול לעמית חדש שיצטרף לקרן נבחרת יהיה בתוקף למשך 0.15%של 

 שנים לפחות ממועד הצטרפותו לקרן הפנסיה הנבחרת. 10
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צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק ההסכמים  .3.18.2.2

  1957-, התשי"זםהקיבוציי

הועלו שיעורי ההפרשות על  2017בהתאם לצו ההרחבה החל מחודש ינואר 

 .%6.5-ושיעורי ההפרשות על חשבון המעסיק ל %6-חשבון העובד ל

 תיקון" –"דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני  2017-9-15חוזר גופים מוסדיים  .3.18.2.3

 ניהול יינתנו בדמי הנחות כי היתר, נקבע, בין במסגרתו קיים לחוזר תיקון

 שנתיים( וכן, הוראות לכל הפחות )במקום שנים (5של חמש ) לתקופה

 5ניהול גם בטרם עברו  דמי להעלות ניתן יהיה המקרים בהם את המסדירות

בהעלאת דמי הניהול של  החברהשנים כאמור. חוזר זה מקטין את הגמישות של 

 של החברות בתחום. החוסכים ובכך עשוי להשפיע לרעה על ההכנסות

 "מוסדיים בגופים חוץ מיקור" 2018-9-19 חוזר .3.18.2.4

מיקור חוץ בגופים מוסדיים. מטרת  – 2018-9-19, פורסם חוזר 2018ביוני  3ביום 

החוזר להבטיח, בין היתר, כי מיקור חוץ של פעילות שהיא מהותית לגוף מוסדי 

המוסדי יוסדרו יבוצע על ידי נותן שירות מתאים והיחסים בינו לבין הגוף 

בהסכם כתוב ומוגדר היטב. כמו כן, נקבעו הסדרי בקרה ופיקוח והסדרים 

לצמצום והתמודדות עם ניגודי עניינים פוטנציאליים, כך שביצוע הפעילות 

במיקור חוץ אינו פוגע ביעילותם ועצמאותם של מנגנוני הבקרה והפיקוח של 

 .הגוף המוסדי

ר חוץ בגופים מוסדיים, לרבות תהליך החוזר קובע גם כללים לשימוש במיקו

הוצאת פעילויות למיקור חוץ וניהולן השוטף. במסגרת החוזר הורחבו תפקידי 

 31. ביום ץהדירקטוריון ונקבעו קריטריונים אליהם תתייחס מדיניות מיקור החו

 1 יוםפורסם תיקון לחוזר לפיו הסכמי מיקור חוץ שנכרתו לפני  2018, בדצמבר

, וכן נקבע כי גוף המועד לאותויותאמו להוראות חוזר זה עד  2019, באפריל

מוסדי רשאי להתאים הסכם מיקור חוץ של פעילות מהותית שנכרת יום לפני 

בדצמבר,  31עד ליום  'בפרק המצורף בנספח א 6, להוראות סעיף מועד אותו

 .חתומה היתה עליהםשנדרשו בנוגע להסכמים  התאמות ביצעה החברה. 2021

 "י"דירקטוריון גוף מוסד 5  בשער 1 לחלק 2 פרק המאוחד החוזר הוראות .3.18.2.5

, פורסם חוזר דירקטוריון גוף מוסדי, אשר בא להחליף 2018באוגוסט  26ביום 

את ההוראות המתייחסות לדירקטוריון וועדותיו בתקנות דירקטוריון וועדותיו 

וחוזר נוהל עבודת דירקטוריון וועדותיו. חוזר זה קובע הוראות לעניין כשירות 

 נכנסופן התנהלותו. החוזר חברי הדירקטוריון, הרכבו, תפקידיו, סמכויותיו וא

. החוזר עשוי להשפיע על הרכב הדירקטוריון 2019באפריל,  24ביום  פולתוק

 .תווסדרי עבוד

והתפרסמו בתקופת  , אשר חלים על החברהרגולטוריים וכללים מגבלותנוספים בקשר עם  לפרטים

 , המצורפים כפרק ג' לדוח זה. 2021לדוחות הכספיים של החברה לשנת  30, ראו באור הדוח
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החברה ביחס להשפעה האפשרית של דברי החקיקה, התקנות והחוזרים השונים החלים  הערכות

על פעילותה הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. הערכות החברה, כאמור בסעיף 

זה, לרבות ביחס לשאלה אילו דברי חקיקה, תקנות וחוזרים משפיעים באופן מהותי על פעילותה, 

מש או להתממש באופן שונה מהערכות החברה, וזאת בין היתר כתוצאה עשויים שלא להתמ

מגורמים אשר אינם בשליטת החברה, ובכלל זה כתוצאה משינויים בטעמי הציבור, מדיניות 

  האכיפה של גורמי האכיפה ועוד.

  פעולה שיתוף והסכמי מהותיים הסכמים .3.19

וכן בהסכמים למכירת נכסים בקשר עם  פסגות לרכישת בהסכם החברה התקשרה הדוח בתקופת

 המצורפים 2021 לשנת החברה של הכספיים לדוחות 13 באור ראו נוספים לפרטים. עסקת פסגות

, לרבות הסכם עניין בעלי עם החברה התקשרה בהם הסכמים בדבר לפרטים. זה לדוח' ג כחלק

  .זה לדוח' ד בפרק 6 סעיף ראוהמיזוג, 

 משפטיים הליכים .3.20

 לדוחות 29 באורפיהם, ראו -משפטיים מהותיים שהחברה נתבעת על הליכים אודות לפרטים

 .זה לדוח' ג כפרק המצורפים, 2021הכספיים של החברה לשנת 

  עסקית ואסטרטגיה יעדים .3.21

 להתפתחויות בהתאם יעדיה את ולעדכן לעת מעת האסטרטגיות תכניותיה את לבחון נוהגת החברה

 ובסביבה ברגולציה, התחרות במפת, ההון בשוק, וקרנות הפנסיה הגמל קופות בענף שחלות

 .העסקית

בישראל,  פנסיהיות החברה המובילה בשוק קופות הגמל והלה משיךלה הינהחברה ה אסטרטגיית

ות חת ללקווברווחיות, מצוינות והובלה בשוק ההון, השאת תשואות מיטביתוך מתן דגש לגידול 

השירות מערך התפעול ושיפור  , אמינות והגינות,מקצועיותות, פהקפדה על שקיוהחברה לאורך זמן 

 מובילות טכנולוגית. וללקוחות החברה, חדשנות בשירותים ומוצרים 

חדשנות, פיתוח וביסוס מוצרים פנסיוניים  כפועל יוצא, החברה שואפת להתרחבות וצמיחה עסקית,

העונים לצרכיהם של לקוחות החברה, איתור הזדמנויות עסקיות חדשות, השגת יעילות ארגונית 

הבטחת קיום תשתית , הקיימים והרחבתם ההפצה ערוצי שימורתוך הקטנת שיעורי ההוצאות, 

המשך קיום מערכי ניהול והשליטה וארגונית וטכנולוגית לצמיחה עתידית, חיזוק מערכי הבקרה 

 ציות להוראות הרגולציה.ו סיכונים

של המוצרים  ,החברה לחזק ולשמר את המותג הכללי של בית ההשקעות ממשיכה, נוסףב

קרן הפנסיה בפרט וזאת באמצעים השיווקיים העומדים לרשותה לרבות בדרך של של הפנסיוניים ו

 ותלקוחה שירות של מתמיד שיפור באמצעות הקיימים הלקוחות שימורופועלת ל שיווק דיגיטלי

, בין היתר, בדרך של שינוי או גיוון מסלולי החיסכון, וכן באמצעות ומקיף מקצועיומתן מענה 

 מעטפת כוללת ומקיפה של שירותים ומוצרים בהתאם לצרכי הלקוח.

וביצוע  של כניסה , החברה תמשיך לקדם מהלך לשינוי מבני וזאת על מנת לאפשר בחינה במקביל

לתחומי פעילות נוספים, לרבות כאלה שהינם סינרגטיים לפעילות החברה מבלי שיחולו מגבלות 

 להלן. 3.22לפרטים נוספים ראה באור  ייחוד העיסוק החלות על החברה מכוח היותה חברה מנהלת.

 

 

 

https://www.clalbit.co.il/pensionprovidentsaving/pension/Pages/default.aspx
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, הדוח פרסום למועד נכון החברה של המדיניות את משקפת, לעיל כמפורט, החברה של האסטרטגיה

 חליטלה עשויה החברה. של החברה למועד זה ומצבה ההערכות של תחומי פעילות על ומבוססת

שלא ליישם את האסטרטגיה האמורה לעיל, כולה או חלקה, וזאת, בין היתר, מהסיבות הבאות: 

שוק שינויים בשוק ההון בארץ ובעולם, שינויים בכדאיות הכלכלית, שינויים בתנאי התחרות ב

וכן כתוצאה מגורמי  ואישורים רגולטוריים נדרשים ושינויים בשווקים עצמם, שינויים רגולטורים

 .להלן 3.26.5 בסעיף כמפורטהסיכון האחרים החלים על פעילות החברה, 

  הקרובה בשנה להתפתחות צפי .3.22

 של הופכי משולש מיזוג יבוצע במסגרתו, מבני שינוי על החברה הודיעה, 2022 בינואר 17 ביום

 שתוחזק פרטית לחברה החברה תהפוך, כך. חדשה ציבורית חברהחברת בת של ההחברה עם 

 הזדמנויותיהלמקסם  לחברה יאפשר המהלךלהערכת החברה, . ציבוריתה חברהה"י ע במלואה

. החברה לפעילות סינרגטייםהעסקיות, בין היתר, באמצעות שירותים ופעילויות נוספות שהינם 

. 2022במרץ,  31למיטב ידיעת החברה, תעודת המיזוג מאת רשם החברות צפויה להתקבל ביום 

 וכן בקשר עם פעילות החברה לאחר המיזוג ,בקשר עם מועד קבלת תעודת המיזוג החברה הערכות

אשר  המבוסס על הערכות החברה, ,ערך ניירות בחוק זה מונח כהגדרת, עתיד פנימהווה מידע צופה 

 כתוצאהלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שנצפה, וזאת, בין היתר, ש עשויות

, כגון הצורך בקבלת אישורים של גורמים רגולטורייםמגורמים אשר אינם בשליטתה של החברה, 

 ושינויים(, ירידה בתשואות של החברה שיהיו ככל, והעתידיים)הקיימים  החברה לשירותי ביקוש

  .ובעולם בארץ הכלכלי במצב

  הפנסיה קרן אקטואר .3.23

  אורזיצר ישעיהו – םש

  גן רמת, 7 הלל אבא רחוב – מען המשרד

  2008 יולי – נהתאריך תחילת כהו

בוגר  – וניסיונו השכלתו לרבות, התפקיד לביצוע הפנסיה קרן אקטואר את המכשירים הכישורים

. 1979אוניברסיטת ת"א משנת כלכלה ומתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן. אקטואר מוסמך מטעם 

חבר מלא באגודת האקטוארים. משמש כיום כאקטואר בקרנות פנסיה וגופים אחרים כגון: 

  אוניברסיטת בן גוריון, הטכניון, פנסיה תקציבית של עובדי המדינה ועוד.

  .על ידי החברה כגורם חיצוני מועסק – האקטואר של העסקתו דרך

 אקטוארי.שירותי יעוץ  – השירותים

אינו מועסק בתפקידים נוספים  – התפקידים נוספים שממלא האקטואר בחברה או בחברה קשורה ל

 .בחברה או בחברה הקשורה לה

 – אחרים שירותים ובגין האקטואריה שירותי בגין, האקטואר זכאי לו הכולל השכר

 2021 2020 

 "חש 156,472 183,071 כולל שכר
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  -החברה של הפנימי המבקר בדבר גילוי .3.24

 אהרוני שי – שם

 2009ביוני,  16 – תאריך תחילת כהונה

שני במנהל  ותוארוחשבונאות  בכלכלהרואה חשבון מוסמך, בעל תואר ראשון  – כישורי המבקר

  בר אילן. מאוניברסיטתהתמחות במימון  -עסקים

מבקר הפנים, למיטב ידיעת החברה, לפי הודעתו של  – עמידת המבקר הפנימי בדרישות חוקיות

לחוק הביקורת  8 -ו)א( 3 פים)ב( לחוק החברות, ובהוראות סעי146עומד בהוראות סעיף  םמבקר הפני

 "(. חוק הביקורת הפנימית)" 1992-הפנימית, התשנ"ב

למבקר הפנים אין קשרים עסקיים עם החברה או גוף קשור אליה.  – המבקר של נוספים תפקידים

ואינו ממלא תפקידים נוספים בחברה. מבקר הפנים משמש גם כמבקר מבקר פנים הינו עובד החברה, 

 פנים בחברות קשורות של החברה, בקבוצת אלטשולר שחם. 

 בוועדת, 2009, ביוני 14 -ו 2009, ביוני 8 בימיםאושר  בחברה הפנים מבקרשל  ומינוי – המינוי דרך

 השכלתו וניסיונו רב השנים.. לאחר בחינה מעמיקה של בהתאמההביקורת ודירקטוריון החברה, 

 על הארגוני הממונה הינו החברה דירקטוריון"ר יו – זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי

 .הפנימי המבקר

 מטלות של התכנון. שנתית רב תכנית הינה הביקורת תכנית – תוכנית העבודה של המבקר הפנימי

 לקיומם ההסתברות :הבאים מהגורמים מושפעים הביקורת ותדירות העדיפויות קביעת, הביקורת

 מתבקשת בהם נושאים, ופעולות פעילויות של לסיכונים החשיפה, ומינהליים ניהוליים ליקויים של

 או פנימיות נוהל הוראות פי על, דין פי על המתחייבים נושאים, המנהלים המוסדות ידי על ביקורת

 בתהליכי ושינויים רבעב כבר שנבחנו נושאים בבדיקת מחזוריות על בשמירה הצורך, חיצוניות

 ר"יו של בשיתוף נעשתה, בחברה הפנימית הביקורת של השנתית העבודה תכנית קביעת .עבודה

 החברה של הביקורת בוועדת מאושרת השנתית העבודה תכנית. הפנים ומבקר הביקורת וועדת

 להמלצת בהתאם נקבעת התכנית .הבאה כספים שנתהחברה בתום כל שנה לקראת  ובדירקטוריון

 לסטות רשאי הפנימי המבקר. הביקורת וועדת החברה הנהלת עם התייעצות לאחר, הפנים מבקר

ועדת ביקורת עוקבת אחר יישום תכנית העבודה  .ביקורת לוועדת לדיווח בכפוף העבודה מתכנית

השנתית של הביקורת הפנימית באמצעות דיווחים רבעוניים שנמסרים לה, וככל שנדרשים שינויים 

 ו/או עדכונים כלשהם הם מתבצע בתיאום עם הוועדה.

שעות ביקורת פנימית בחברה בקשר עם  528,6עמד על  1202בשנת  – היקף העסקת המבקר הפנימי

, בין היתר, בשל שעות 693-בכ 2020ביחס לשנת  קטןפעילות החברה בישראל. היקף שעות הביקורת 

. היקף שעות הביקורת נקבע על ידי ועדת הביקורת 2020חריגה מתקציב הביקורת שתוכנן לשנת 

ואושר על ידי הדירקטוריון והוא מבוסס על סקר סיכונים שנערך בחברה לקביעת תכנית ביקורת 

 ורב שנתית.ית שנת

 בהתאם, פסגות מיזוג עסקת של בחינה כוללות 2021-2022 בשנים הפנים מבקר של העבודה תכניות

 .ההון שוק רשות חוזרי פי על הפנימי המבקר על החלים לחובות
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 ידי גורמים אחרים בחברה. -לא ניתן סיוע על הפנים למבקר

 הביקורת עבודת את לבצע נדרשים, לו הכפופים העובדים וצוות הפנימי המבקר – הביקורת עריכת

 תלויה ובלתי עצמאית, מהימנה, מקצועית ביקורת לקיום הכרחיות מידה אמות על הקפדה תוך

 בתקניםהמבקר הפנימי  של עמידתו בדבר החברה דירקטוריון של דעתו הונחה. המבוקר בגורם

 על בהסתמך, הביקורת את עורך הוא לפיהםלשכת המבקרים הפנימיים העולמית  של המקצועיים

 . הפנימי המבקר של הצהרתו

לחוק הביקורת  9למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף  – ומסמכים למידעגישה 

בלתי אמצעית למערכות המידע של החברה, לרבות לנתונים ו מתמדתהפנימית, ובכלל זה גישה 

 . כספיים

"ל ולמנכ הביקורת לוועדת, הדירקטוריון"ר יודוחות המבקר הוגשו ל –דין וחשבון המבקר הפנימי 

 :28להלן כמפורט, 2021ועדת הביקורת בישיבותיה בשנת בו דיוןחברה בכתב, והובאו לה

                                                           

מדוחות הביקורת בקשר ; דיון בחלק 2020הדיונים המתוארים לעיל כוללים דיונים גם בדוחות מבקר הפנים מתכנית העבודה של  28
 .2022בוצע בתחילת  2021עם שנת 

 נדון בועדת ביקורת נמסר לחברה חודש

 5 5 2021ינואר 

 -- -- 2021פברואר 

 3 3 2021מרץ 

 -- -- 2021אפריל 

 -- -- 2021מאי 

 1 -- 2021יוני 

 4 5 2021יולי 

 3 3 2021אוגוסט 

 -- -- 2021ספטמבר 

 2 -- 2021אוקטובר 

 2 3 2021נובמבר 

 3 4 2021דצמבר 
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 ורציפות אופי, היקףהחברה,  דירקטוריון לדעת – הפנימי המבקר פעילות את הדירקטוריון הערכת

 הפנימית הביקורת מטרות את להגשים כדי בהם ויש סבירים עבודתו ותכנית הפנימי המבקר פעילות

 . בחברה

ועדת  ידי עלתגמול המבקר הפנימי נקבע בהסכם העסקה אישי ואושר  – תגמול המבקר הפנימי

 של אופציה)כתבי  הוני תגמול, תגמול קבועהתגמול ודירקטוריון החברה. התגמול מבוסס על 

ותגמול משתנה בהתאם למדיניות התגמול של החברה. לדעת דירקטוריון החברה אין  (החברה

 בתגמול שנקבע בכדי להשפיע או לפגוע בהפעלת שיקול דעתו המקצועי של מבקר הפנים.

אופציות )לא סחירים(  כתביבהמבקר הפנימי של החברה מחזיק  – החברה של ערך בניירות החזקה

(. 2020-01-032823)מספר אסמכתא  2020במרץ,  30של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

  .הפנימי מבקר של עבודתו טיב על להשפיע כדי הזו בהחזקה אין, לדעת דירקטוריון החברה

  יםהמבקר החשבון ירוא בדבר גילוי .3.25

  הפנסיה וקרנות הגמל קופות של המבקר החשבון רואה

 זיו האפט. BDO: שם משרד המבקר

 .2013 באוקטובר 15: מינוי

 , תל אביב.48: דרך מנחם בגין רשום ןמע

 רו"ח.  - לישנסקי מלכי: שם השותף האחראי על הביקורת

 ש"ח בתוספת מע"מ(. 365,000 - 2020ש"ח בתוספת מע"מ ) 000425, :שכר בגין שירותי ביקורת

  .("ח בתוספת מע"מש 782,28 - 2020)ש"ח בתוספת מע"מ  10,500: מיוחדים שכר בגין שירותי מס

  .("ח בתוספת מע"מש 85,000 -2020ש"ח בתוספת מע"מ ) 57,000: אחרים שירותיםשכר בגין 

 המנהלת החברה של המבקרחשבון הרואה 

   : קוסט פורר גבאי את קסירר.שם המשרד המבקר

  .2006: שנת מינוי

  אביב.-א', תל144מנחם בגין : דרך רשום ןמע

 רו"ח.  - מושקוביץ דני: שם השותף האחראי על הביקורת

 ש"ח בתוספת מע"מ(. 000390, - 2020ש"ח בתוספת מע"מ ) 004,799: ביקורתשכר בגין שירותי 

 ש"ח בתוספת מע"מ(. 253,137 - 2020"ח בתוספת מע"מ )ש 757,362: מיוחדים שכר בגין שירותי מס

  .("ח בתוספת מע"מש 000,85 - 2020"ח בתוספת מע"מ )ש 390426,1, :אחרים שירותיםשכר בגין 

 (."המבקרים החשבון רואי" – יחדיולעיל יקראו להלן  3.25 ף)רואי החשבון המוזכרים בסעי
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: שכר רואי העקרונות לקביעת שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים והגורמים המאשרים

, ולדעת הנהלת יםהחשבון המבקר יהחשבון המבקרים נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לבין רוא

 יםהחשבון המבקר יהחברה הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה והיקף הפעילות שלה. שכר רוא

אושר על ידי דירקטוריון החברה בהתאם להסמכתו מכוח הוראות תקנון החברה. העקרונות לקביעת 

החברה, שכרו של רואה החשבון המבקר הינם על בסיס הערכת שעות עבודה הנדרשות לביקורת 

  בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה.

 2021בשים לב לשיעור שהיווה שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר בעבור שירותי ביקורת לשנת 

ביחס להכנסה הכוללת של רואה החשבון המבקר בגין שירותים שהעמיד לחברה בשנת הדיווח, 

התלות -רואה החשבון המבקר בכללי איולאחר שוועדת הביקורת של החברה בחנה את עמידת 

והעבירה את ממצאיה והחלטותיה בפני הדירקטוריון, ולאחר שהוצגה בפני הדירקטוריון עמדת רואה 

החשבון המבקר לעניין אי התלות, בחן דירקטוריון החברה את עמידת רואה החשבון המבקר בכללי 

רו"ח המבקר, וכן, בשים לב לעובדה  התלות החלים עליו. בהמשך לממצאי וועדת הביקורת ועמדת-אי

תלות כתוצאה -( לתקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי1)א()2( בהתאם לאמור בסעיף 1כי )

, בדיקת נאותות שנעשתה לצורך רכישת פעילות עבור הגוף מבוקר 2008 -מעיסוק אחר(, תשס"ח

"ט ששולם לרוה"ח המבקר בגין ( שכה2)-אינה מקימה חזקה שנפגעה אי תלות רוה"ח המבקר; ו

השירותים הנוספים שולם, בחלקו הארי, בקשר עם שירותים שהועמדו לחברה בקשר עם בדיקת 

הנאותות בקשר עם עסקת פסגות, עסקה אשר אינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, והינה 

י, סבור פעמ-מאורע חריג בחיי החברה, ומשכך מדובר בשירותים בעלי אופי מיוחד, חריג וחד

דירקטוריון החברה כי לא נפגעה אי תלותו של רואה החשבון המבקר ולכן בכוונת הדירקטוריון 

 להמשיך את ההתקשרות עם רואה החשבון המבקר של החברה המנהלת.
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 סיכון  גורמי .3.26

  מאקרו סיכוני .3.26.1

 ההון שוק מצב .3.26.1.1

משברים בשוק ההון וירידות שערים בבורסה הן במניות והן באגרות חוב, 

ידי החברה ולמשיכות של  עלעלולים לגרום לירידה בהיקף הנכסים המנוהלים 

האטרקטיביות של  על להשפיע עלולהבשוקי ההון  תנודתיותעמיתים. בנוסף, 

ה חלק ממוצרי החברה )כדוגמת קופת גמל להשקעה אשר עשויים להיות ל

באופן ישיר בהיקף הנכסים  ותתלוי המוצרים תחליפיים(. הכנסות החבר

משברים וירידות שערים בשוק ההון, או תקופות  כן כמו .ההמנוהלים על יד

בשוק ההון, עלולים להשפיע לרעה על תוצאות  במיוחד גבוההשל תנודתיות 

   .חברהה

 הקורונה נגיף התפשטות .3.26.1.2

, כלכליות מאקרו השלכות בעל אירוע העולם את פוקד 2019 שנת משלהי החל

, העולם ברחבי רבות במדינות (Covid-19) הקורונה נגיף בהתפשטות שמקורו

 .ישראל במדינת לרבות

 בצעדים לנקוט ממשיכות, ישראל בכללןו, רבות מדינות, זה אירוע בעקבות

 גם כמו, אלו לצעדים כאשר ,הנגיף התפשטות את למנוע בניסיון משמעותיים

 ההון וקיוש על וכמובן רבות כלכלות על משמעותיות השלכות, עצמו לאירוע

  .בעולם

להיות השפעה על היקף הנכסים  עלולה הקורונה למשברלהערכת החברה, 

 חוסרהחברה.  שלההכנסות והרווח הנקי  היקףידי החברה, -המנוהלים על

הפנסיה  וקרנותשפיע על תשואות קופות הגמל לה עלול בשווקים יציבות

 שיכולה עובדה, עמיתים ידי על כספים משיכות היקף עלשבניהול החברה ו

 . המנוהלים הנכסים היקף לירידת להביא

נוספים בדבר השפעות משבר נגיף הקורונה על החברה, הערכות  לפרטים

החברה ביחס להשפעות העתידיות על פעילות החברה והיקף הנכסים 

 סעיף ראו המנוהלים על ידה וכן ביחס לפעולות המבצעת החברה בהקשר זה, 

 לעיל.   2.2.5

יובהר כי הערכות החברה בקשר עם השלכות נגיף הקורונה כאמור לעיל, 
לרבות לעניין ההשפעה הישירה על החברה בכובעה כחברה מנהלת וההשפעה 

ידה ותשואות הקופות שבניהולה, נסמכות, -על היקף הנכסים המנוהלים על
בין היתר, על מידע פומבי אשר פורסם בכלי התקשורת נכון למועד הדוח. 

כות החברה בהקשר זה עשויות להשתנות או לא להתממש או להתממש הער
 באופן שונה מהאמור לעיל. 
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 סיכוני ריבית  .3.26.1.3

 הנכסים ערך על פיעלהש עלולים ובעולם בארץ ריבית בשערי שינויים

 עליית של בסביבה בעיקר זאת ,החוב ובאיגרות הגמל בקופות המוחזקים

, כלכליות–מאקרו השפעות עקב לקרות יכולים ריבית בשערי שינויים. ריבית

 .ועוד בינלאומי סחר, פוליטיות)לחצים אינפלציוניים למשל( 

–מאקרו משתנים לגבי ומחקרים תחזיות לידיה מקבלת ההשקעות ועדת

 לקרות צפויים בגינם אשר אחרים ומשתנים, חליפין שערי , ריביות, כלכליים

 השינויים לגבי ההשקעות מנהלי את מנחה הוועדה. הריבית ברמות שינויים

 לגבי, וכן, החוב איגרות חיי אורך מבחינת, חוב באיגרות בהשקעות הנדרשים

 . הריבית סיכוני עם התמודדות לשם גידור עסקאות ביצוע

  חליפין  יסיכון שער .3.26.1.4

ההשקעות של הקופות מאפשרת השקעה בשווקים הפיננסיים מחוץ  מדיניות

לישראל. מאחר וכך, הקופות משקיעות באגרות חוב ובמניות במטבעות שונים. 

ההשקעה במטבעות שונים מייצרת חשיפה לשינויים בשערי חליפין העלולים 

 במטבעות השונים. הקופותשל אחזקות  השקלילפגוע בערכם 

 חליפין שערי לגבי תחזיות מובאות ההשקעות נהליומ השקעות ועדת בפני

 למנהלי וממליצה דעת שיקול השקעות ועדת מפעילה עליהן ובהסתמך

 הגידור תקופת אורך, מטבעות אילו: חליפין שער סיכוני גידור לגבי ההשקעות

 .הגידור אופן על מחליט ההשקעות מנהל. הגידור עסקאות ונפח

  סיכוני אשראי .3.26.1.5

בתחום האשראי והחוב היא להשקיע באגרות חוב ובמתן מדיניות החברה 

הלוואות מתואמות, שטרי הון ופיקדונות של חברות וגופים שמרביתם 

מדורגים בדרוג אשראי המבטא סיכון אשראי המתאים למדיניות אותה התווה 

הדירקטוריון וחלקם אינם מדורגים אך גם הם תחת מדיניות האשראי שמכתיב 

 חשיפה על שומרות הקופותובכפיפות לרגולציה הרלוונטית.  הדירקטוריון

 הלוואה או השקעה. הדירקטוריון והנחיות ההשקעה לתקנות בהתאם למנפיק

 לשרת המנפיקה או הלווה הישות יכולת של והערכה ניתוח לאחר מתבצעת

 .ההלוואה בתנאי עמידה תוך החוב את

, חובה קיימת בהם ובמקרים החברה של האשראי מערך ידי על נעשית הבדיקה

 איכות לגבי המלצותיה את מעבירה אשר אשראי לוועדת אשראי בקשת מוגשת

 אלו המלצות. ההשקעות וועדת להחלטת, החוב שירות ויכולת האשראי

 רמת כמו האשראי מתן לשם נוספים תנאיםל דרישה לכלול עשויות

 ההלוואה חיי אורך, מוקדם כפוי לפירעון תנאים, הביטחונות סוגי, הביטחונות

 המאשרת הסמכות הינה ההשקעות ועדת. והריבית הקרן של הפירעון ותנאי

 הריבית לשערי, האשראיועדת  להמלצת התייחסות תוך ההלוואה מתן את

 ועדת מתייחסת כן כמו. החוב ובאיגרות בהלוואות הגלומים האשראי ומרווחי

 .הדירקטוריון במתווה ההשקעות למדיניות ההשקעה להתאמת השקעות
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נציין כי בתחום סיכוני האשראי בהלוואות מתואמות ובאיגרות חוב החברה 

אינה מבצעת עסקאות גידור. מזעור סיכוני האשראי בהלוואות מתואמות 

נעשה כמעט תמיד דרך התנאים הנדרשים באשראי. לגבי איגרות חוב סחירות 

 בהן החברה משקיעה אין החברה מבצעת גידור כלשהו.

    סיכוני נזילות/סחירות .3.26.1.6

 כגון, סחירות שאינן השקעות לבצע רשאיות הפנסיה וקרנות הגמל קופות

 לבצע עשויות הן, כן כמו. מתואמות והלוואות פרטיות השקעה קרנות ן"נדלב

 בכמות שהונפקו מניות או חוב אגרות למשל, נמוכה בהן שהסחירות השקעות

 סחירות בעלות השקעות לגבי השקעה מגבלות קבעה השקעות ועדת. קטנה

 עמידה אחר יומי מעקב מבצעת ההשקעות בקרת. נזילות שאינן או נמוכה

 השקעות לוועדת דיווח מתבצע, הפרה של במקרה. אלו במגבלות

 .ולדירקטוריון

 ענפיים סיכונים .3.26.2

  תחרותסיכוני  .3.26.2.1

 הן מתבטאת התחרות .ביותר תחרותי ענף הינו בישראל והפנסיה הגמל ענף

 התחרות. ההשקעות מנהלי משיגים אותן בתשואות והן ניהול דמי בתחום

, בנוסף. היחסית וברווחיות החברה בהכנסות עשויה לפגוע הניהול בדמי

 ידי על הצבירה גידוללהגדיל את קצב  עשויות המתחרים על עודפות תשואות

 נחותות שתשואות בעוד המנוהלים הנכסים בהיקףו העמיתים במספר גידול

 לקיטון להביא ואף הצבירה גידול קצב את להקטין עשויות למתחרים ביחס

 הפעולות על נוספים לפרטים .המנוהלים הנכסים והיקף העמיתים במספר

 .לעיל 3.7 סעיף ראו, התחרות סיכוני עם להתמודד כדי החברה שנוקטת

 (ואכיפה ציותרגולטורים ) םיסיכונ .3.26.2.2

 קיום אי בגין כספיים עיצומים ולהטלת רגולטוריים לסיכונים חשופה החברה

 ודיווח בקרה ותהליכי עבודה נהלי, אכיפה מערך בנתה החברה. הדין הוראות

 .אלו ציות סיכוני עם להתמודד מנת על

 נגדי צד סיכוני .3.26.2.3

, בנקים באמצעות העמיתים כספי את משקיעות הפנסיה וקרנות הגמל קופות

 אצל מוחזקים הערך ניירות כאשר(, הקסטודיאנים) ומשמורנים ברוקרים

 במכשירים עסקאות. בבנקים מוחזקים הכספיים והפיקדונות המשמורנים

 הבנק דרך מתבצעות( עתידיים וחוזים)אופציות  סחירים נגזרים פיננסיים

( שאינן סחירות  OTC – Over the Counter) בנקאיות בין עסקאות. המקומי

 -החלף  עסקאות, פורוורד עסקאותעל מטבעות וריבית,  אופציות)כמו 

SWAP ,)מקומיים ובינלאומיים עמם יש לחברה הסכמי  בנקים עם מתבצעות

ISDA .ברוקרים באמצעות מבוצעות ערך ניירות של ומכירה קניה עסקאות 

 אם בין נגדי צד סיכון מהווים והברוקרים הבנקים. ובעולם בארץ ובנקים

 .פיננסי כסיכון אם ובין תפעולי כסיכון
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 לחברה מיוחדים סיכונים .3.26.3

 אנושי הון .3.26.3.1

 חשוב גרעין מהווים אשר משמעותיים ועובדים מנהלים מספר ישנם בחברה

 כמקובל יתוגמלו אלו ועובדים מנהליםש מנת על פועלת החברה. לפעילותה

 האיכותי האדם כוח במערך יציבות שקיימת כך ,דומים בתפקידים בשוק

 ובעלי המשרה נושאי תגמול על הקיימות למגבלות גם לב בשים וזאת בחברה

  .הדין הוראותו הבכירים תגמול לחוק בהתאם בחברהתפקיד מרכזי 

 החברה במוניטין פגיעה .3.26.3.2

 בריבוי, גדולה תקשורתית בחשיפה ניםמאופיי החברה של הפעילות תחומי

 גורם הינן טוב ושם מוניטין. לחברה הלקוחות בין מתמשכים וביחס לקוחות

 פגיעה. חדשים לקוחות עם והתקשרות קיימים לקוחות על בשמירה קריטי

 משמעותית לפגיעה להוביל יםעלולשלה  והמוניטין החברה של הטוב בשמה

 .החברה של העסקיות בתוצאות

 והונאות מעילות .3.26.3.3

 סיכוני של רחבה לקשת חשופה ולכן נרחבת עסקית פעילות מנהלת החברה

 זה סיכון במסגרת. ותדמיתי כספי לנזק לגרום עלולים אשר והונאות מעילות

 עמיתים הפקדות, תשלום אמצעי, נכסים של לרעה ניצול, היתר בין, נכללים

 למעילות אינהרנטי סיכון קיים בהם בתחומים בקרות מתווה החברה .ועוד

 .עמיתים של כספים בהעברות וטיפול המסחר תחום כגון והונאות

 תפעוליים סיכונים .3.26.3.4

 תפעוליים סיכונים, הדברים מטבע ,יוצרהפנסיה  וקרנות הגמל קופות תפעול

 הן, החברה של השוטפת בפעילות ולפגוע נזקים לגרום עלולים, יתממשו שאם

, בחברה שגובשו עבודה לנהלי בהתאם .ההשקעות בצד והן העמיתים בצד

 קביעת, התפעוליים הסיכונים סוגי כל זיהוי לשם משאבים משקיעה החברה

 של היווצרותם למניעת אמצעים בניית, מהם ואחד אחד כל של החומרה רמת

 בפעילות פגיעה של במקרה אלטרנטיביים עבודה ותהליכי אלו סיכונים

 . התקינה

 :הבאים הנושאים סביב מתרכזים העיקריים התפעוליים הסיכונים

 המחשב מערכות – ואבטחת מידע החברה של המחשב במערכות פגיעה .א

 מידורים, Firewall כמו אמצעים של מגוון ידי על מוגנות החברה של

 הנתונים ובסיסי המערכות גיבוי. ועוד סיסמאות, גישה הגבלות, לוגיים

 שרתים בחוות הנתונים של גיבוי מבצעת החברה, בנוסף. יום מידי נעשה

  .נפרדת

 לאומי בנק) המתפעלים מהגופים לשנה אחת מקבלת החברה, כן כמו

 בתחום בקרה יעדי הגדרת הכוללים ISAE 3402 דוחות (גמל ותפעול

 מנת על בקרות והפעלת יישום, תכנון אפקטיביות ובחינת המידע מערכות

 .שהוגדרו הבקרה יעדי את להשיג
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כפועל יוצא מחשיבותן של מערכות המידע לפעילותה  – סייבר סיכוני .ב

העסקית של החברה, גדלים הסיכונים הנובעים מהשבתה, שיבוש או 

פגיעה במידע הקיים במערכות עקב מתקפת סייבר. החברה מטמיעה 

אמצעים טכנולוגים ותהליכים אשר נועדו לשפר את יכולות הניטור, 

ביצוע סקרי אבטחה סדירים המניעה והבקרה של סיכוני הסייבר, בנוסף ל

 מתמיד באופן תנערכ החברהובחינות חדירה פנימיות וחיצוניות. 

להטמעה והתאמת המערכות לשינויים רגולטוריים וטכנולוגיים בתחום 

 אבטחת מידע וסייבר.

 קיימים וכן, מידע להוצאת נוקשים נהלים קיימים בחברה – מידע דלף .ג

 .פיזיות וחסימות ממוחשבים מעקבים

 התקשרה החברה – הבנקים מול ובפעילות התפעול במערכות פגיעה .ד

 השוטף לתפעול ,(לעיל 3.12 בסעיף כמפורט) תפעול גופי שני עם בהסכם

 לצורך CRM מערכת בחברה ,כן כמו .הפנסיה וקרנות הגמל קופות של

 בפעילות התומכות מחלקות בחברה .העמיתים זכויות אחר ותיעוד מעקב

 ניתן התפעול מסיכוני לחלק .התפעול גורמי עבודת את ומלוות השוטפת

  .התפעול הסכמי במסגרת ביטוי

. והצפה אש, גניבה הינם לרכוש העיקריים הסיכונים – ברכוש פגיעה .ה

 נעילת, כגון, אלו סיכונים למניעת שונים באמצעים נוקטת החברה

 בקרות העוברים ועשן אש גלאי התקנת, החברה למשרדי הכניסות

 .ועוד תקופתיות ובדיקות

 יכולה היא אליו משבר לשעת חלופי אתר מפעילה החברה, כן כמו

 החברה מבצעת כך לצורך. הצורך בעת הקריטית פעילותה את להעתיק

 .חלופי לאתר פעילותה להעתקת חירום תרגילי לעת מעת

כחלק  – וקרנות הפנסיה הגמל קופות ותפעול מניהול הנובע סיכון .ו

מפעילות השוטפת נדרשת החברה ליישם תהליכים תפעוליים 

ורגולטוריים שונים. כתוצאה מכך החברה חשופה לסיכון באי עמידה 

בנהלים ובהוראות רגולטוריות כגון גביית חובות מעסיקים, שיוך כספי 

 עמיתים ועוד.

  משפטייםסיכונים  .3.26.3.5

, היתר בין, ביטוי לידי הבא, שוטף משפטי בייעוץ מלווה החברה פעילות

 קשורים בעיקרם הסיכונים. החברה של וההסכמים ההתקשרויות בעריכת

 מתביעות הנובעים סיכונים וכן התחיקתי ההסדרו הדין בהוראות בעמידה

 מהותית השפעה להן להיות עשויה אשר עמיתים של אחרות ותביעות ייצוגיות

  .ותוצאותיה החברה על
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 ביטוחים סיכונים .3.26.4

   הפנסיה בקרנות אקטואריים סיכונים .3.26.4.1

 מודל סיכון, חיים תוחלת שינוי סיכון: כגון לסיכונים חשופות הפנסיה קרנות

 בנוסף. האקטוארי למודל הפרמטרים בחירת של פרמטרי וסיכון אקטוארי

 בחירת למשל) העמיתים בהתנהגות ושינויים רגולטוריים סיכונים קיימים

 הינם ובכללית המקיפה בפנסיה רלבנטיים סיכונים(. פנסיה הבטחת תקופת

 או עבודה כושר אבדן בגין עמיתים מתביעות שמושפעת דמוגרפית תשואה

 .ישראל ממשלת של מיועדות חוב אגרות הנפקת והיקף שארים

 האקטואר בין תיאום תוך הסיכונים כלל על ובקרה מעקב מבצעת החברה

 פעילות לביטוח משנה מבטח עם התקשרה הקרן, כן כמו .הסיכונים ומנהל

 נכות בגין תביעות מפני, פנסיה הכללית בקרןו המקיפה הפנסיה בקרן העמיתים

 המשנה מבטח עם בקשר נוספים לפרטים .שארים או/ו( עבודה כושר אבדן)

 .לעיל 3.14 סעיף ראה

 למידת בנוגע החברה הערכת לפי, החברה של הסיכון גורמי מוצגים, שלהלן בטבלה .3.26.5

  :29(שיתממשו בהנחה) עסקיה על השפעתם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .זה לדוח' ג כפרק המצורפים, 2021 לשנת החברה של הכספיים בדוחות 28 באור ראה נוסף למידע

                                                           

 2021סקירות הנהלה של קופות הגמל וקרנות הפנסיה לשנת ב 5 סעיףראו  הסיכוניםהסיכון וניהול  גורמיאודות  נוסףלמידע  29

-www.as, אלטשולר שחם גמל -דוחות כספיים /www.as-invest.co.il של החברה אשר מופיעות באתר האינטרנט 

invest.co.il טשולר שחם קרנות פנסיהאל -/דוחות כספיים. 

השפעה  הסיכון סוג
 גדולה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 קטנה

 סיכוני מאקרו ושוק

   x ההון שוק מצב

  x  ריביתסיכוני 

  x    חליפין ישער סיכון

  x   אשראי ניסיכו

  x  נזילות/סחירות

 סיכונים ענפיים
   x תחרות 

  x  רגולטורים )ציות ואכיפה( סיכונים

 x   נגדי צד סיכוני
 סיכונים מיוחדים לחברה

   x הון אנושי

   x מוניטין פגיעה

  x  והונאות מעילות

   x תפעולייםסיכונים 

  x  סיכונים משפטיים

 סיכונים ביטוחים
 x   פנסיההקרנות ב אקטואריים סיכונים

https://bit.ly/2PPfWc6
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הערכת החברה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על הקבוצה, ושל 

ידה בעת זו בפרט, מבוססת על -התפשטות נגיף הקורונה וההשפעה על החברה והנכסים המנוהלים על

התחשב אינפורמציה הקיימת בחברה ובעולם נכון למועד הדוח וכן כוללת הערכות וכוונות של החברה, ב

במצב הדברים הנוכחי. יובהר, כי החברה עלולה להיות חשופה בעתיד לגורמי סיכון נוספים ו/או כי 

גורמי הסיכון המתוארים לעיל יתפתחו באופן שונה מהערכות החברה והשפעתו של כל גורם סיכון, אם 

 יתממש, עשויה להיות שונה מהערכותיה של החברה. 

 -והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות .3.27

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .3.27.1

 תקופת לתום העריכו, בשיתוף המנכ"ל ומנהלת הכספים של החברה, החברה הנהלת

. על בסיס הערכה החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הדיווח

הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי  הכספים ומנהלת החברה"ל מנכזו, 

 המידע על ולדווח סכםאפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, ל הינן חברההגילוי של ה

לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע  תנדרש שהחברה

 .וובמועד שנקבע בהוראות אלעל שוק ההון ביטוח וחסכון הממונה 

 ל דיווח כספי בקרה פנימית ע .3.27.2

לא אירע כל שינוי בבקרה  2021 ,בדצמבר 31תקופת הדיווח המסתיימת ביום  במהלך

הפנימית של החברה על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע 

  באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 2021, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה הדירקטוריון דוח  

להציג את דוח  מתכבדת"( החברה המנהלת" או "החברהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ )"

 "(. "חהדו תקופת)" 2021בדצמבר,  31של שנה שהסתיימה ביום  לתקופה הדירקטוריון

 לדוחא'  בפרק המצורףדירקטוריון זה נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי תיאור עסקי התאגיד,  דוח

, 4 חלק, 5 לשער( מנהלת חברה של דירקטוריון דוח) 5.4.1.11בהתאם להוראות נספח  נערך, וכן, זה

 האוצר במשרד וחסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה ידי על שפורסם, הרגולציה לקודקס 1 פרק

 "(.הממונה)"

 החברה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .1

 העסקית וסביבתה החברה של תמציתי תיאור .1.1

(, גמל)קופות  פיננסים שירותים על הפיקוח לחוק בהתאם מנהלת חברה הינה החברה

רישיון שהוענק לה לפי חוק הפיקוח על "(, והינה מבטח מכוח הגמל חוק)" 2005-"התשס

 ביום התאגדה אשר"(, הביטוח על הפיקוח חוק)" 1981-שירותים פיננסים )ביטוח(, התשמ"א

 1.3סעיף  ובדבר אחזקות בעלי המניות בחברה של החברה רא לפירוט .2001, בדצמבר 9

 לפרק א' לדוח זה.

בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  למסחר החברהמניות  נרשמו 2019, ביולי 22 ביום

-2019-01)מס' אסמכתא:  2019ביולי  10ביום  שפרסמה החברה תשקיף מכוח"( הבורסה)"

 . 1"(התשקיף.( )"070528

 פנסיה קרנות וניהול גמל קופות ניהול: פעילות תחומי בשני החברה עוסקת, הדוח למועד

 לפרטים"(. הקופות)" פנסיה קרנות 2-ו גמל קופות 9 החברה ובניהול"(, הפעילות תחומי)"

לפרק  1.4 סעיףוהמוצרים שמציעה החברה, ראו  הקופות, הפעילות תחומי אודות נוספים

    א' לדוח זה.

 השקעות ביתכמו כן, במהלך תקופת הדוח השלימה החברה עסקה לרכישת מניות פסגות 

, מהלך אשר תרם באופן משמעותי לגידול בנכסי החברה לתאריך הדוח. "(פסגות"מ )"בע

ידי פסגות ומכירת -לפרטים נוספים בקשר עם העסקה כאמור, מיזוג קופות הגמל שנוהלו על

 יםהכספי ותלדוח 13 ובאור לפרק א' לדוח זה  1.3חלקים אחרים מפעילות פסגות, ראו סעיף 

  ."(עסקת פסגות)" לדוח זה' ג כפרק פיםשל החברה, המצור השנתיים

ה תאישרה האסיפה הכללית של החברה עסקת מיזוג שתוצא בנוסף, לאחר תאריך הדוח,

. לפרטים נוספים שאינו צפוי להשפיע על שיעור החזקות בעלי המניות בחברהבשינוי מבני 

לדוחות  א'31לפרק א' לדוח זה ובאור  1.3בקשר עם עסקת המיזוג כאמור ראו סעיף 

סטרטגיית א הכספיים של החברה המצורפים כפרק ג' לדוח זה. לפרטים נוספים בקשר עם

    לפרק א' לדוח זה. 3.22-ו 3.21סעיפים , ראו החברה וצפי התפתחות לשנה הקרובה

                                                           

 15. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 2022ביולי,  16תוקף תשקיף המדף של החברה הוארך עד ליום  1

 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.2021-01-117603)מס' אסמכתא:  2021ביולי, 
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  כספי מצב .1.2

פסגות אשר  נתוני את, כוללים 2021בדצמבר,  31של החברה ליום  הכספייםדוחות ה

לפרטים נוספים בקשר לאיחוד  .2021במאי,  12 יוםהחל מ החברהפעילותה אוחדה בדוחות 

המצורפים כפרק ג'  2021לדוחות הכספיים של החברה לשנת  13ובאור  3פסגות ראה באור 

החברה המנהלת של  המאוחדמאזן הלהלן פרטים לגבי סעיפים עיקריים מתוך  לדוח זה.

 "ח(:ש)באלפי  2021, בדצמבר 31 ליום

  

 
 בדצמבר 31 ליום

  החברה הסברי
2021 2020 

 493,229 1,082,039 נכסים

העלייה ביתרת הנכסים בתקופת הדוח אל מול התקופה 

המקבילה אשתקד נובעת בעיקר מגידול בנכסים בלתי 

, נטו, בחכירה השקעה נכס, , נכסי זכות שימושמוחשיים

כתוצאה ויתרות חובה  וחייבים למכירה המוחזקים נכסים

פסגות ומגידול בנכס הוצאות רכישה נדחות כתוצאה  מעסקת

אלפי ש"ח  115,925-מתשלום עמלות היקף לסוכנים בסך של כ

 .אלפי ש"ח 791,76-בניכוי הפחתות בסך של כ

 90,109 245,077 פיננסיות השקעות

הגידול בהשקעות הפיננסיות בתקופת הדוח אל מול התקופה 

מרכישות של נכסי חוב  בעיקרהמקבילה אשתקד נובע 

, בדרישות הנזילות החלות החברה מעלייה כתוצאה סחירים

 .פסגות רכישתעקב  לצד גידול בהשקעות הפיננסיות

 ושווי מזומנים

 140,047 296,570 מזומנים

ושווי מזומנים בתקופת הדוח נובע הגידול ביתרת המזומנים 

 206.9-ממזומנים, נטו שנבעו מפעילות שוטפת בסך של כ

במזומנים, נטו ששימשו לפעילות  גידולמיליון ש"ח, אל מול 

 159.4-מיליון ש"ח כ 654.7-השקעה ולפעילות מימון, בסך של כ

-בסך של כ ומזומנים מפעילות מופסקת מיליון ש"ח בהתאמה

  .תמיליון ש"ח כתוצאה מאיחוד פסגו 7.763

 --- 723,385 1,623,686 סה"כ נכסים

 283,480 551,521 עצמיהון 

הגידול בהון העצמי בתקופת הדוח נובע מרווח כולל לתקופה 

מגידול בקרן הון בשל עלות  ,מיליון ש"ח 253.9-בסך של כ

 מיליון ש"ח, נטו 11.4-תשלום מבוסס מניות בסך של כ

אל מול דיבידנד  מיליון ש"ח 75.7-פקת מניות בסך שח כנומה

 מיליון ש"ח. 73שהוכרז בסך של 

 439,905 1,072,165 התחייבויות

הגידול בהתחייבויות בתקופת הדוח נובע בעיקר מעלייה 

התחייבויות בגין חכירה, בהתחייבויות הפיננסיות, 

התחייבויות בגין נכסים המוחזקים למכירה וזכאים ויתרות 

 בעיקר כתוצאה מעסקת פסגות.זכות 

 סה"כ התחייבויות

 723,385 1,623,686 והון עצמי
--- 
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  וצאות הפעילותת .1.3

הפעילות של החברה לרבעון הרביעי כוללות לראשונה את פעילותה של  תוצאות .א

ברווחיות ברבעון זה נובע מגידול ברווח מפעילויות  השינויהחברה לאחר מיזוג פסגות. 

ותחילת מיצוי  המיזוג בעקבות בעיקרמיליון ש"ח, הנובע  13.7-של כ בסךנמשכות 

מיליון ש"ח  19.4 -בסך של כופסקו מול ירידה ברווחיות מפעילויות שה אלהסינרגיה, 

 קומפס ופסגות"מ בעבע"מ, פסגות ניירות ערך  נאמנות קרנות פסגותמכירת  עקב

 פנסיה וקרנות גמל קופות נכסי ומכירתלוואליו קפיטל וואן בע"מ השקעות בע"מ 

 2021לדוחות הכספיים לשנת  13לפרטים נוספים ראה באור . להראל פנסיה וגמל בע"מ

 פרטים לגבי סעיפים מתוך הדוח על הרווח הכולל להלןהמצורפים כפרק ג' לדוח זה. 

  ("חש)באלפי  המאוחד

 מחדשסווג ( *

 

 

  2021 2020 2019 
 4רבעון  1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

2021 2021 2021 2021 2020 

                  

                 הכנסות
מדמי ניהול קופות גמל וקרנות 

 פנסיה, נטו
1,423,712 897,170 684,727 389,982 394,145 352,497 287,088 256,614 

רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו 
 והכנסות מימון

(1,912) 4,331 12,471 (771) (631) 116 (626) 727 

 471 492 491 480 *) 545 2,300 1,879 2,008 הכנסות אחרות

 257,812 286,954 353,104 393,994 389,756 699,498 903,380 1,423,808 סך כל ההכנסות

          

         הוצאות

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
 רכישה אחרות

514,407 352,293 266,819 136,355 137,326 129,244 111,482 100,538 

 85,275 92,124 134,737   142,792 *)    130,398 281,295 320,509 500,051 הוצאות הנהלה וכלליות

 1,536 4,168 4,336 11,348 8,765 4,729 6,274 28,617 הוצאות אחרות

 1,823 1,401 6,439 10,730 4,626 5,867 7,712 23,196 הוצאות מימון

 189,172 209,175 274,756 302,196 280,144 558,710 686,788 1,066,271 סך כל ההוצאות

          

 68,640 77,779 78,348 91,798 109,612 140,788 216,592 357,537 רווח לפני מסים על ההכנסה

                  

 24,108 29,090 36,403 34,166 38,341 49,819 78,335 138,000 מסים על ההכנסה

          

 44,532 48,689 41,945 57,632 71,271 90,969 138,257 219,537 רווח מפעילויות נמשכות

          

רווח מפעילויות שהופסקו )לאחר 
 מס(

38,726 - - - 19,373 19,353 - - 

          

 44,532 48,689 61,298 77,005 71,271 90,969 138,257 258,263 רווח נקי

          

 - - (2,829) 80 (1,557) (146) 232 (4,306) רווח )הפסד( כולל אחר

          

 44,532 48,689 58,469 77,085 69,714 90,823 138,489 253,957 רווח כולל
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  הכנסות

ניהול  מדמיהעלייה בהכנסות  - נטו, פנסיה וקרנות גמל קופות ניהול מדמי הכנסות

מול התקופה המקבילה אשתקד נובעת מעלייה ביתרת הנכסים  אלהדוח  בתקופת

מעלייה בסך ההפקדות , בין היתר, לאור עסקת פסגות, והמנוהלים על ידי החברה

בשיעור דמי  ירידהלקופות הגמל ולקרנות הפנסיה אשר בניהול החברה אל מול 

הניהול הממוצעים שגובה החברה, בעיקר במגזר הפנסיה עקב בחירתה של קרן 

  הפנסיה בניהול החברה כקרן נבחרת.

מול התקופה המקבילה  אלהדוח  בתקופתהירידה בהכנסות מימון  - מימון הכנסות

הנוכחי מהשקעות  הדוח תקופתשהוכרו במהלך  מהפסדיםאשתקד נובעת בעיקר 

 המקבילה.  בתקופהשהוכרו  רווחים לעומתפיננסיות 

בהכנסות אחרות בתקופת הדוח אל מול התקופה  העלייה - אחרות הכנסות

הכנסות החברה משיווק מוצרי מ בתמורה ידולהמקבילה אשתקד נובעת בעיקר  מג

 אלטשולר שחם בע"מ.

 הוצאות

העלייה בעמלות, הוצאות שיווק  - עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

והוצאות רכישה אחרות אל מול התקופה המקבילה אשתקד נובעת מעלייה 

עקב גידול בנכסים ומעלייה בהפחתת הוצאות רכישה נדחות בעמלות שוטפות 

 המנוהלים על ידי החברה.

העלייה בהוצאות הנהלה וכלליות אל מול התקופה  - הוצאות הנהלה וכלליות

ומעליה בהוצאות נובעת בעיקר מעלייה בשכר עבודה ונלוות  המקבילה אשתקד

הנהלה  לצדדים קשורים, דמי תפעול, פחת והפחתות, פרסום ושיווק והוצאות

 וכלליות אחרות. 

מול התקופה  אלהעלייה בהוצאות אחרות בתקופת הדוח  - הוצאות אחרות

 אשרמיליון ש"ח  2.9בסך של  עסקה מעלויות בעיקרהמקבילה אשתקד נובעת 

 מוחשיים לא נכסים הפחתתב ומעלייה רכישת פסגותל מהתקשרותנבעו כתוצאה 

 .פסגות מרכישת כתוצאהבעיקר  ,והפסד הון מחכירה, בהתאמה

בהוצאות המימון אל מול התקופה המקבילה אשתקד  הגידול - מימוןהוצאות 

 אשראיגידול ב עקבבהוצאות מימון לתאגידים בנקאיים  מעלייה בעיקרנובעת 

  .נפרע במהלך תקופת הדוחופסגות אשר היה קיים בומאשראי  שנלקח
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  "ח(ש)באלפי  סולו להלן פרטים לגבי סעיפים מתוך הדוח על הרווח הכולל .ב
 

 
  

  2021 2020 2019 
 4רבעון  1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

2021 2021 2021 2021 2020 

                  

          

         הכנסות

מדמי ניהול קופות גמל 
 וקרנות פנסיה, נטו

1,306,413 897,170 684,727 389,982 318,764 310,579 287,088 256,614 

רווחים )הפסדים( מהשקעות, 
 נטו והכנסות מימון

(1,410) 4,331 12,471 (696) 95 (183) (626) 727 

 471 492 491 480 545 2,300 1,879 2,008 הכנסות אחרות

 257,812 286,954 310,887 319,339 389,831 699,498 903,380 1,307,011 סך כל ההכנסות

          

         הוצאות

עמלות, הוצאות שיווק 
 והוצאות רכישה אחרות

489,880 352,293 266,819 136,354 121,623 120,421 111,482 100,538 

 85,275 92,124 93,082 94,606 130,148 281,295 320,509 409,960 הוצאות הנהלה וכלליות

 1,536 4,168 2,226 1,960 9,202 4,729 6,274 17,556 הוצאות אחרות

 1,823 1,401 3,233 5,504 4,965 5,867 7,712 15,103 הוצאות מימון

 189,172 209,175 218,962 223,693 280,669 558,710 686,788 932,499 ההוצאותסך כל 

          

)הפסדי( חלק החברה ברווחי 
 חברה כלולה, נטו

17,136 - - (8) 14,847 2,297 - - 

          

          

 68,640 77,779 94,222 110,493 109,154 140,788 216,592 391,648 רווח לפני מסים על ההכנסה

          

 24,108 29,090 32,924 33,488 37,642 49,819 78,335 133,144 מסים על ההכנסה

          

 44,532 48,689 61,298 77,005 71,271 90,969 138,257 258,263 רווח נקי

          

 - - (2,829) 80 (1,557) (146) 232 (4,306) רווח )הפסד( כולל אחר

                  

 44,532 48,689 58,469 77,085 69,714 90,823 138,489 253,957 רווח כולל
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  הכנסות  

ניהול  מדמיהעלייה בהכנסות  - נטו, פנסיה וקרנות גמל קופות ניהול מדמי הכנסות

מול התקופה המקבילה אשתקד נובעת מעלייה ביתרת הנכסים  אלהדוח  בתקופת

מעלייה בסך ההפקדות , בין היתר, לאור עסקת פסגות, והמנוהלים על ידי החברה

בשיעור דמי  ירידהלקופות הגמל ולקרנות הפנסיה אשר בניהול החברה אל מול 

הניהול הממוצעים שגובה החברה, בעיקר במגזר הפנסיה עקב בחירתה של קרן 

  הפנסיה בניהול החברה כקרן נבחרת.

מול התקופה המקבילה  אלהדוח  בתקופתהירידה בהכנסות מימון  - מימון הכנסות

הנוכחי מהשקעות  הדוח תקופתשהוכרו במהלך  מהפסדיםאשתקד נובעת בעיקר 

 המקבילה.  בתקופהשהוכרו  רווחים לעומתפיננסיות 

הכנסות החברה משיווק מוצרי תמורה בגין מ מורכבת היתרה - אחרות הכנסות

 אלטשולר שחם בע"מ.

 הוצאות

העלייה בעמלות, הוצאות שיווק  - עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

והוצאות רכישה אחרות אל מול התקופה המקבילה אשתקד נובעת מעלייה 

בעמלות שוטפות ומעלייה בהפחתת הוצאות רכישה נדחות עקב גידול בנכסים 

 על ידי החברה.המנוהלים 

העלייה בהוצאות הנהלה וכלליות אל מול התקופה  - הוצאות הנהלה וכלליות

 בהוצאות ומעליהנובעת בעיקר מעלייה בשכר עבודה ונלוות  המקבילה אשתקד

והוצאות הנהלה  ושיווק פרסום, והפחתות פחת, תפעול דמילצדדים קשורים, 

 וכלליות אחרות. 

בהוצאות אחרות בתקופת הדוח אל מול התקופה העלייה  - הוצאות אחרות

מיליון ש"ח אשר  2.9המקבילה אשתקד נובעת בעיקר מעלויות עסקה בסך של 

נבעו כתוצאה מהתקשרות לרכישת פסגות ומעלייה בהפחתת נכסים לא מוחשיים 

 והפסד הון מחכירה, בהתאמה, בעיקר כתוצאה מרכישת פסגות.

בהוצאות המימון אל מול התקופה המקבילה אשתקד  הגידול - מימוןהוצאות 

 אשראיגידול ב עקבבהוצאות מימון לתאגידים בנקאיים  מעלייה בעיקרנובעת 

 .שנלקח
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 החברה המנהלת נזילות .1.4

  "ח(:ש)באלפי החברה  של המאוחד המזומנים תזרים דוחלהלן פרטים לגבי סעיפים מתוך       

  2021 2020 2019 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 90,969 138,257 258,263 רווח נקי לתקופה
 1,615 (18,437) (51,330)  התאמות לרווח

 92,584 119,820 206,933 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
     

 (44,037) (21,680) (654,739) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

        
 (31,390) (37,137) (159,417) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

    
 17,157 61,003 (607,223) עלייה במזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים בין הפעילות הנמשכת 
     763,746 לפעילות המופסקת

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 61,887 79,044 140,047 התקופה

 79,044 140,047 296,570 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

העלייה בתזרימי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת  - תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת

החברה  שלמגידול ברווח הנקי  בעיקרתקופה המקבילה אשתקד נובעת האל מול  2021 בשנת

במיסים עלייה ו זכות ויתרות זכאים ביתרת שינויאל מול  ביתרות חייבים ויתרות חובה ומשינוי

 . נטוששולמו, 

בתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות  העלייה - תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

 מעלייהו מוחזקות חברות מרכישתהשקעה אל מול התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר 

השקעות  של ומרכישה נכסים בלתי מוחשיים, נטועלייה ברכישת , נטו, ברכישת רכוש קבוע

 .נטו, פיננסיות

העלייה בתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות מימון  - שימשו לפעילות מימוןשתזרימי מזומנים 

דיבידנד ששולם לבעלי ב עלייהנובעת בעיקר מ תקופה המקבילה אשתקדהאל מול  2021 בשנת

 .אל מול הנפקת מניות נטוומעלייה בפירעון הלוואות לבנקים, המניות 

  הון ודרישות עצמי הון .1.5

 הנדרשת ההון יתרת"ח. ש אלפי 551,521 הינה 2021, בדצמבר 31 ליום העצמי ההון יתרת

 מחברההנדרש  מזערי( )הון עצמי גמל קופותעל פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )

הינה  המאזן לתאריך"( ההון תקנות)" 2012-ב"עתשה(, פנסיה קרן או גמל קופת של מנהלת

 אלפי 184,092הסתכם לסך של  ח"הדו תקופת לסוף העצמי ההון עודף"ח. ש אלפי 367,429

 "ח.ש

, מרשות שוק ההון 2021במאי,  11בהתאם להיתר שניתן לבעלי השליטה בחברה ביום 

לחברה  ניתנופסגות גמל, ובביטוח וחיסכון, לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בחברה 

פסגות ועד  לרכישתהתקופה שממועד השלמת העסקה י הקלות בדרישת ההון העצמי לגב
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מועד החברה )"לחוק החברות של פסגות גמל לתוך  323ביצוע מיזוג בהתאם לסעיף 

חודשים ממועד המיזוג, ובלבד  12"( ולגבי התקופה שממועד המיזוג ועד תום המיזוג

העצמי  ההון דרישותבדבר  לפרטיםתחלק את סכומי ההקלות כדיבידנד.  שהחברה לא

לדוח  13 -ו 14 באורים ראוהשלמת רכישת פסגות  עם החברהעל  חלות אשרהמזערי 

 לדוח זה. ףהכספי של החברה המצור

 להוביל, לא קיימים אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים או החברה להערכת

. ככל שתידרש התאמה ההוןהנדרש בהתאם לתקנות  המינימליעצמי ה בהון לגירעון

בנכסים הנדרשים מכוח תקנות ההון, לאור גידול בפעילות החברה, החברה בדעה כי לא 

  צפויים קשיים בהעמדת נכסים אלו, לרבות באמצעות נטילת מימון חיצוני ככל שיידרש.

את תשומת ליבה של החברה  דעתו בחוותמנהלת לא הפנה רו"ח המבקר של החברה 

 לאירועים מהותיים אשר יש בהם כדי להשפיע על התוצאות הכספיות.

לפרק  1.5, ראו סעיף 2021לפרטים נוספים בקשר עם הנפקת מניות החברה בחודש דצמבר, 

 א' לדוח זה.

 מקורות מימון של החברה המנהלת  .1.6

 וכן העצמיים תיהממקורו פעילותה את מנתממ החברהלמועד פרסום דוח זה,  נכון

היקפן הממוצע של הלוואות לזמן ארוך  .בנקאיים מתאגידים לה שהועמדו מהלוואות

מיליון  326.3-עמד על כוהלוואות לזמן קצר )כולל חלויות שוטפות( מתאגידים בנקאיים 

  בהתאמה.מיליון ש"ח  80.6-ש"ח וכ

 בהם מימון הסכמי לרבותנוספים בדבר מקורות המימון של החברה המנהלת,  לפרטים

 לדוח הכספי של החברה, המצורף לדוח זה.  18ראו באור  החברה התקשרה

 

 

 

 

 

 

  



 "מבעופנסיה גמל  שחם אלטשולר
 ענייני החברהדוח הדירקטוריון על מצב  -פרק ב' 

 

  9 -ב 
   

 "ח( ש)באלפי  2021 בדצמבר 31שווי זכויות עמיתים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה ליום  .2

 קופות הגמל .2.1

המסלולים  שם הקופה הקופה סוג

 בקופה

 סה"כ זכויות עמיתים 

 2021 בדצמבר 31ליום 

 סה"כ זכויות עמיתים 

 2020 בדצמבר 31ליום 

 קופות גמל
 ,לחיסכון

 קופות גמל
 לתגמולים

קופת גמל ו
אישית 

 פיצוייםל

 
אלטשולר שחם 

 גמל
 (1092מ.ה. )

 
 
 
 
 
 

אלטשולר שחם 
 60 לבניגמל 

 ומעלה
17,529,010 14,561,178 

אלטשולר שחם 
 30,336,635 55,797,946 50-60 לבניגמל 

אלטשולר שחם 
 50 לבניגמל 

 ומטה
11,203,136 8,811,871 

אלטשולר שחם 
 3,075,517 4,543,633 גמל מניות

אלטשולר שחם 
גמל אג"ח ללא 

 מניות
1,158,490 585,818 

אלטשולר שחם 
גמל אג"ח 

 ותממשל
382,052 293,780 

 שחם אלטשולר
 עד"ח אג גמל

 במניות 15%
4,797,500 1,387,949 

אלטשולר שחם 
 356,755 336,596 גמל כספי

שחם  אלטשולר
 -גמל פאסיבי 
 מדדי מניות

86,233 - 

 שחם אלטשולר
 - 177,430 הלכה גמל

 שחם אלטשולר
 (1219)מ.ה.  קמה

אלטשולר שחם 
 - 1,117 קמה

 
אלטשולר שחם 
 גמל לעמיתי חבר

 (1303מ.ה. )
 

אלטשולר שחם 
לעמיתי גמל 
 60 לבניחבר 

 ומעלה

148,050 - 

אלטשולר שחם 
לעמיתי גמל 
 60-50 לבניחבר 

468,310 - 

אלטשולר שחם 
לעמיתי גמל 

  50 חבר עד
155,081 - 

 59,409,503 96,784,584   כ"סה
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 השתלמותקרנות  .2.2

סה"כ זכויות  המסלולים בקופה שם הקופה הקופה סוג
 עמיתים 

 31ליום 
 בדצמבר

2021 

 סה"כ זכויות עמיתים 
 2020 בדצמבר 31ליום 

אלטשולר שחם  קרן השתלמות
 קרן השתלמות

 (1093מ.ה. )
 
 
 
 
 

 

אלטשולר שחם השתלמות 

 51,461,065 69,431,123 כללי 

אלטשולר שחם השתלמות 

 6,496,602 9,411,074 מניות 

אלטשולר שחם השתלמות 

 למצטרפים' )סגור ב כללי

 (חדשים
1,716,405 1,775,158 

אלטשולר שחם השתלמות 

 696,504 1,057,426 מניות ללאאג"ח 

אלטשולר שחם השתלמות 

 362,565 371,014  ממשלותאג"ח 

אלטשולר שחם השתלמות 

 414,010 342,914 כספי 

 השתלמות שחם אלטשולר

 9,239,017 10,115,774  במניות 15% עד"ח אג

אלטשולר שחם השתלמות 

 121,828 369,039 הלכה

 70,566,749 92,814,769   סה"כ

 קופות מרכזיות לפיצויים .2.3

סה"כ  המסלולים בקופה הקופה שם הקופה סוג

זכויות 

 עמיתים 

 31ליום 

 בדצמבר

2021 

 סה"כ זכויות עמיתים 

 2020 בדצמבר 31ליום 

קופת גמל מרכזית 
 לפיצויים

 אלטשולר שחם 

קופה מרכזית לפיצויים 

 (1094)מ.ה 

אלטשולר שחם 

 745,974 791,113 פיצויים כללי 

אלטשולר שחם 

 ללאפיצויים אג"ח 

 מניות
26,196 27,772 
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אלטשולר שחם 

 4,452 14,156 פיצויים כספי

 שחםאלטשולר 

 עד"ח אג פיצויים

 במניות %15
208,764 212,864 

 991,062 1,040,229    סה"כ

 קופה מרכזית לתשלום דמי מחלה .2.4

סה"כ זכויות  המסלולים בקופה שם הקופה הקופה סוג

 עמיתים 

 31ליום 

 בדצמבר

2021 

 סה"כ זכויות עמיתים 

 בדצמבר 31ליום 

2020 

קופה מרכזית 

לתשלום דמי 

 מחלה

אלטשולר 
מרפא  שחם

מרכזית  הקופ
מחלה דמי ל

 (872)מ.ה. 

 אלטשולר שחם
מרכזית  המרפא קופ

 - 49,232 לדמי מחלה

 - 49,232    "כסה

 קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית .2.5

סה"כ זכויות  המסלולים בקופה שם הקופה הקופה סוג

 עמיתים 

 31ליום 

 בדצמבר

2021 

 סה"כ זכויות עמיתים 

 בדצמבר 31ליום 

2020 

קופה מרכזית 

להשתתפות 

 בפנסיה תקציבית

אלטשולר 
קופת  שחם

גמל מרכזית 
להשתתפות 

בפנסיה 
)מ.ה. תקציבית 
1309) 

אלטשולר שחם 
לפנסיה תקציבית 

 מסלול אג"ח
91,338 - 

אלטשולר שחם 
לפנסיה תקציבית 

 מסלול כללי
26,753 - 

 - 118,091    "כסה
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 להשקעה גמל קופות .2.6

 

 לילד טווח ארוך לחיסכון להשקעה גמל קופת .2.7

 הקופה שם הקופה סוג

 

סה"כ זכויות  קופהב המסלולים

 עמיתים 

 31ליום 

 בדצמבר

2021 

סה"כ זכויות 

 עמיתים 

 בדצמבר 31ליום 

2020 

שחם  אלשולר  גמל להשקעה קופת
גמל  קופת

להשקעה )מ.ה 
7797) 

 שחם אלטשולר
 כללי פלוס חיסכון

 
8,757,012 6,746,366 

 שחם אלטשולר
 3,329,563 5,420,548 מניות פלוס חיסכון

 שחם אלטשולר
"ח אג פלוס חיסכון

 במניות 15% עד
1,401,134 1,094,391 

 שחם אלטשולר
"ח אג פלוס חיסכון

 מניות ללא
251,456 292,429 

 שחם אלטשולר
 106,862 68,125 כספי פלוס חיסכון

אלטשולר שחם 
 88,807 174,735 חיסכון פלוס הלכה

 11,658,418 16,073,010   סה"כ

 שם הקופה סוג הקופה

 

סה"כ זכויות  קופהב המסלולים

 עמיתים 

 31ליום 

 בדצמבר

2021 

סה"כ זכויות 

 עמיתים 

 בדצמבר 31ליום 

2020 

קופת גמל להשקעה 
לחיסכון ארוך טווח 

 לילד

אלטשולר שחם 
קופת גמל 

 - להשקעה
חיסכון ארוך 

טווח לילד )מ.ה 
11324) 

 שחם אלטשולר
 לילד חיסכון

 המעדיפים לחוסכים
 מועט סיכון

685,643 541,888 

 שחם אלטשולר
 לילד חיסכון

 המעדיפים לחוסכים
 בינוני סיכון

1,373,879 1,084,082 

 שחם אלטשולר
 לילד חיסכון

 המעדיפים לחוסכים
 מוגבר סיכון

3,679,065 2,693,326 

 שחם אלטשולר
 441,703 570,856 הלכה לילד חיסכון

 4,760,999 6,309,443   סה"כ
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 קרן פנסיה כללית .2.8

סה"כ זכויות   המסלולים בקרן הקרן שם הקרן סוג

 עמיתים 

 31ליום 

 בדצמבר

2021  

סה"כ זכויות 

 עמיתים 

 בדצמבר 31ליום 

2020 

קרן 
פנסיה 
חדשה 
  כללית

אלטשולר 
שחם פנסיה 
כללית )מ.ה 

1329)  

אלטשולר שחם פנסיה כללית 
 147,118 368,714 ומטה 50מסלול לבני 

אלטשולר שחם פנסיה כללית 
 35,497 94,186 60עד  50מסלול לבני 

אלטשולר שחם פנסיה כללית 
 24,033 45,103 ומעלה  60מסלול לבני 

כללית  אלטשולר שחם פנסיה
 3,346 78,351 מסלול מניות

אלטשולר שחם פנסיה כללית 
 27 1,450 מסלול הלכה

כללית  פנסיה אלטשולר שחם
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 

 קיימים
305 314 

כללית פנסיה אלטשולר שחם 
 13,973 34,572 מסלול בסיסי למקבלי קצבה

 224,309 622,680   סה"כ

 קרן פנסיה מקיפה .2.9

 סוג

 הקרן

 שם

 הקרן

סה"כ זכויות  קרןב המסלולים

 עמיתים 

 31ליום 

 בדצמבר

2021  

סה"כ זכויות 

 עמיתים 

 בדצמבר 31ליום 

2020 

קרן 
פנסיה 
חדשה 
  מקיפה

אלטשולר 
שחם פנסיה 

 מקיפה
 (1328)מ.ה 

קיפה אלטשולר שחם פנסיה מ
 13,046,216 20,665,068 ומטה 50מסלול לבני 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 
 1,824,728 3,563,163 60 - 50מסלול לבני 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 
 682,687 1,221,286 ומעלה  60מסלול לבני 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 
 136,040 251,132 הלכה מסלול

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 
 1,328,663 3,794,541 מסלול מניות

מקיפה מסלול  אלטשולר שחם
 13,955 14,024 בסיסי למקבלי קצבה קיימים

אלטשולר שחם מקיפה מסלול 
 206,718 758,436 בסיסי למקבלי קצבה

 17,239,007 30,267,649   סה"כ
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 והשפעתם הדוח בתקופת העסקית ובסביבתה החברה בפעילות והתפתחויות אירועים, מגמות .3

 .  החברה של כלכלית המקרו בסביבה התפתחויות לרבות, הכספי הדוח על

' א לפרק 2.2 סעיף ראו החברה של כלכלית המקרו בסביבה התפתחויות אודות נוספים לפרטים

  .זה לדוח

 הרגיל העסקים ממהלך החורגים או החברה בעסקי פעמיים חד אירועים .4

  פסגות ומיזוג רכישת .4.1

. לפרטים נוספים בקשר פסגות מניות, הושלמה עסקה לרכישת 2021במאי,  12 ביום

על ידי  נוהלו אשרעם רכישת פסגות, לרבות, העברת ניהולן של מספר קופות גמל 

"(, לניהולה של החברה, ומכירת פסגות גמלפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )"

חלקים אחרים מפעילות פסגות, לרבות התקשרות בעסקה למכירת פסגות קרנות 

התקשרות של פסגות גמל בהסכם  ולרבותבע"מ, נאמנות בע"מ ופסגות ניירות ערך 

"( למכירת פעילות קרן הפנסיה החדשה ומספר הראלעם הראל פנסיה וגמל בע"מ )"

קופות גמל, בכללן, קופת גמל להשקעה, קופת חסכון לכל ילד, קופת גמל וקרן 

, בהתאם ןהשלמת מיזוג וכןהפנסיה הוותיקה ה.ע.ל,  וקרןהשתלמות בניהול אישי 

, בדצמבר 31 ביוםלתוך החברה  ופסגותלחוק החברות, של פסגות גמל  323לסעיף 

 יםהכספי ותלדוח 13 ובאור זה לדוח' א לפרק 1.3 סעיףראו "( מועד המיזוג)" 2021

   ' לדוח זה.ג כפרק פיםשל החברה, המצור השנתיים

 נבחרת פנסיה קרן לניהול בהליך זכייה .4.2

, הודיעה רשות שוק ההון לחברה כי קרן הפנסיה שבניהולה 2021בספטמבר,  14 ביום

ועד ליום  2021 ,בנובמבר 1לשמש כקרן נבחרת החל מיום  בשנית נבחרהשל החברה 

בהליך כאמור ושיעור דמי  הזכייה עם בקשר נוספים לפרטים. 2024 ,באוקטובר 31

 14י של החברה מיום הניהול שתהיה רשאית החברה לגבות ראו דיווח מייד

לדוחות הכספיים  30וכן באור  2021-01-147093) )מס' אסמכתא: 2021בספטמבר, 

 המצורפים לדוח זה. 

 מימון הסכמי .4.3

לפרטים נוספים בקשר עם הלוואות ומסגרות אשראי שנטלה החברה בהיקפים 

)מס' אסמכתא:  2021בספטמבר,  14של החברה מיום  מהותיים ראו דיווח מיידי

לדוחות  18לעיל וכן באור  1.6(, הנכלל בזאת על דרך ההפניה, סעיף 2021-01-147096

 הכספיים המצורפים לדוח זה. 

 הקורונה נגיף עם התמודדות .4.4

 COVID-19, החל העולם להתמודד עם התפשטות נגיף 2020שנת  בראשית

הקורונה( אשר הוכרז ע"י ארגון הבריאות העולמי כמגפה עולמית.  )להלן:נגיף

התפרצות נגיף הקורונה ואי הוודאות באשר לקצב התפשטותו, כמו גם ההנחיות 

והפעולות השונות שנוקטות המדינות השונות להתמודדות עם המגיפה, הביאה 

הערכת לירידות חדות בבורסות ברחבי העולם ולהאטה כללית בכלכלה העולמית. ל

החברה, להמשך התפשטות נגיף הקורונה עשויה להיות השפעה על היקף הנכסים 

ידי החברה, הכנסותיה והרווח הנקי שלה, וזאת, בין היתר, לאור -המנוהלים על
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 אפשריים בתשואות, קיטון אפשרי בקצר ההפקדות ומשיכות של כספים.  שינויים

כך שמשבר הקורונה הינו משבר מתמשך, אשר קשה לדעת כיצד יתפתח  לאור

בעתיד, הנהלת החברה אינה יכולה לאמוד בשלב זה את היקף ההשלכות העתידיות 

הנהלת  מעריכהשל נגיף הקורונה על פעילות החברה ותוצאותיה. על אף האמור, 

החברה כי החברה ערוכה להתמודד בצורה מיטבית עם אתגרי התקופה 

ההתפתחויות בשוקי ההון במהלך משבר הקורונה, בין היתר הודות להיקף הנכסים ו

מיליון לקוחות, המותג החזק  2.4-הגדול המנוהל בחברה, פיזור יתרת הנכסים על כ

והבולטות בניהול ההשקעות בכל שנות פעילותה כמו גם הנגישות והזמינות 

ות להיערכות והתמודדות חברה נקטה ותמשיך לנקוט בצעדים ובפעולהללקוחותיה. 

 אלה כוללים בין היתר:  צעדיםמיטבית עם השלכות המשבר. 

 לאפשר מנת על שלה המידע במערכות הנדרשות ההתאמות את ערכה החברה (א)

 עובדיה מרבית אתבהתאם לנדרש  והעבירה העובדים לכלל מרחוק עבודה

 .מהבית לעבודה

 פעילות המשך להבטיח מנת על חיוניים עובדים בין הפרדה בוצעהבעת הצורך  (ב)

 .החברה של חיוניים מערכים של

 נהלים ועודכנו החברה של והתפעול המידע מערכות שרידות של בחינות נערכו (ג)

 .נדרשים

 לצד החברה של הלקוחות ושירות המכירות במערכי נדרשות התאמות נערכו (ד)

 .השונים ההפצה ערוצי עם הקשרים ועיבוי חיזוק

 של בהתאמה הצורך את שוטף באופן בוחנת החברה של ההשקעות ועדת (ה)

 . בשווקים התנודתיות לאור החברה של ההשקעות מדיניות

 מונח כהגדרתמהוות מידע צופה פני עתיד,  לעיל המפורטות והתחזיות ההערכות

, בין היתר, על פרסומים פומביים בארץ ובעולם, ומבוססות, ערך ניירות בחוק זה

 שתחזיותוהן עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה, וזאת ככל 

 כתוצאהוהערכות החברה המפורטות מעלה לא יתקיימו באופן מלא או חלקי, וכן 

בצעדים הננקטים  שינוייםאשר אינם בשליטתה של החברה, כגון  נוספיםמגורמים 

בתחום,  בתחרות שינויםעם התפשטות נגיף הקורונה, שינויי חקיקה,  בקשר

  .ובעולם בארץ הכלכלי במצב ושינוייםשינויים בטעמי הציבור, 

  החברה של הרגיל העסקים ממהלך החורגות הקרובה בשנה עתידיות תכניות .5

לפרק א' לדוח  3.22נוספים בקשר עם צפי התפתחות החברה בשנה הקרובה ראו סעיף  לפרטים

 זה.

 העיקריים ויעדיה החברה של העסקית האסטרטגיה תיאור .6

לחלק א'  3.21סעיף  ראו, העיקריים ויעדיה החברה של העסקית האסטרטגיה אודות לפירוט

 .זהלדוח 
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 הדוח תקופת לאחר מהותיים אירועים .7

את התקשרות החברה , אישרה האסיפה הכללית של החברה 2022בפברואר,  22ביום 

בע"מ  לטשולר שחם פיננסים, בין החברה לבין חברת א2022בינואר  17מיזוג מיום  בהסכם

"( ובין חברת א.ש. יעד הנפקה שחם פיננסיםאלטשולר "לשעבר א.ש מטרת הנפקה בע"מ( ))

למחזיקים במניות  שחם פיננסיםבע"מ, וזאת בתמורה להקצאת מניות חברת אלטשולר 

 יםראו דיווחנוספים בקשר עם האמור לעיל,  לפרטים. 2החברה במועד הקובע למיזוג

 22ומיום  (2022-01-008047)מס' אסמכתא:  2022בינואר,  18יום משל החברה  יםמיידי

הנכלל  ההפניה דרך על בזאת הנכללים(, 2022-01-021712)מס' אסמכתא:  2022, פברוארב

א' לדוחות הכספיים של 31לפרק א' לדוח זה ובאור  1.3, וכן סעיף בזאת על דרך ההפניה

  החברה המצורפים לדוח זה.

לדוחות  31נוספים בקשר עם אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח ראו באור  לפרטים

 , המצורפים כפרק ג' לדוח זה.2021הכספיים של החברה לשנת 

  תרומות .8

לשנת  דירקטוריון החברה את הגדלת תקציב התרומות של החברה אישר 2020, בדצמבר 24 ביום

 שלא סכוםלתרום בכל שנה  רשאיתתרומות לפיה החברה תהיה המדיניות  ואשרר את 2021

, בין אם יחשבו מטרות מספר או אחת למטרה"(, התרומות תקציב"ח )"ש מיליון 7.2 על יעלה

 ועדתידי -על שיוחלט כפי והכלכהוצאה מוכרת בהתאם לפקודת מס הכנסה ובין אם לאו, 

התרומות אשר לא יוכרו כהוצאה מוכרת  שיעורשיקול דעתה הבלעדי. ל התאםב התרומות

  .התרומות מתקציב 20% עלבהתאם לפקודת מס הכנסה לא יעלה 

  2021בדצמבר,  31תרומות החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  היקף

 7.2סכום של  תרמהו 2021 לשנת התרומות תקציב מלוא את החברה ניצלה 2021שנת  במהלך

החברה לגופים מסוימים תרומות העולות על סך של  תרמה מתוכו, שונות למטרות"ח, ש מיליון

, כללי למנהל, לדירקטורלחברה,  יםהקשור פיםלא בוצעו תרומות לגואלפי ש"ח לתרומה.  50

 . לקרובו או השליטה לבעל

 .תרומות למתן מהותיות התחייבויות אין לחברה, הדוחלמועד  נכון

  

                                                           

כי הוא המועד הקובע למיזוג וכי כל מי שיחזיק באותו מועד  יודיעו החברה ואלטשולר ניהול בדיווח מיידיהמועד בו  2

מניות של החברה )ביום יום המסחר( יהיה זכאי לקבל מניה אחת של אלטשולר ניהול כנגד כל מניה אחת של החברה 

 "(.המועד הקובע למיזוגשבבעלותו )"
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  לסיכוני שוקחשיפה  .9

סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים פיננסיים ושל 

התחייבויות פיננסיות ישתנו כתוצאה משינויים במחירי שוק. סיכוני שוק כוללים, בין היתר, 

 חוץ. סיכונים הנובעים משינויים בשערי הריבית, בשערי מניות, במדד מחירים לצרכן ובמטבע

  מימושה ואופן שוק סיכוני ניהול על פיקוחמדיניות ו .9.1.1

מצויים תחת פיקוח הדירקטוריון )ברמת הנוסטרו( השוק של החברה  סיכוני

ומדווחים בדוחות הכספיים. בשל טיב הנכסים הפיננסים של החברה והתחייבויותיה 

 . נמוכה הינההפיננסיות, רמת סיכוני השוק בהן מצויה החברה 

, לתת מענה לדרישת הנכסים הנזילים היתר ביןתיק הנוסטרו של החברה מיועד, 

החלה על החברה מכוח תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופת גמל( )כללי 

, לפיה על 2012-"(, תשע"בתקנות כללי השקעההשקעה החלים על גופים מוסדיים( )"

 50% מולת כללי השקעה, החברה להחזיק "נכסים נזילים" כהגדרת המונח בתקנו

מסכום ההון העצמי המזערי הנדרש ממנה לפני תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

)קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה(, 

החברה שאינו מהווה  שללכך, כל סכום נוסף בתיק הנוסטרו  מעבר. 2012-תשע"ב

סחירים או לא סחירים,  בנכסיםנזילים כאמור, יושקע חלק מדרישת הנכסים ה

 .בחברה המוסמכים האורגניםבהתאם להחלטת מנהלי הכספים בחברה, ובאישור 

בעלי השפעה  הינם, הפיננסיים הנכסים תיק בשווי השינויים, זו למדיניות בהתאם

 .הפיננסי וחוסנהנמוכה על ריווחיות החברה 

  .זהלחלק א' לדוח  3.26סעיף  ראו, החברה של הסיכון גורמי לפירוט

 בחברה שוק סיכוני ניהול על האחראי .9.1.2

 מאז זה בתפקיד ומשמש התאגיד של פיננסיים סיכונים מנהל שמעוני משה"ר ד

 חקר תחום, עסקים במנהל דוקטור תואר בעל הינו שמעוני"ר ד. 2010 שנת תחילת

 בסטטיסטיקה שני תואר'לס, אנג בלוס קליפורניה מאוניברסיטת ביצועים

 בעבודתו. העברית מהאוניברסיטה במתמטיקה ראשון ותואר"א ת מאוניברסיטת

 הוא. לאומי בבנק נגזרים פיננסיים מכשירים זרים ערך ניירות אגף ראש היה הקודמת

 והן ההשקעות בתחום הן, ובעולם בארץ ההון בשוקי שנה 20 -מ יותר של ניסיון בעל

החברה דיווחה לרשות שוק ההון על סיום כהונה  .בהשקעות הסיכונים ניהול בתחום

. החברה תדווח לרשות שוק ההון לקראת מינוי כהונת צפוי של ד"ר משה שמעוני

 אחראי על ניהול סיכוני שוק חדש בחברה.

 דו"ח בסיסי הצמדה .9.1.3

' ג כפרק המצורפים, 2021לדחות הכספיים של החברה לשנת  28ראה באור  לפירוט

 . זה לדוח

 מבחני רגישות .9.1.4

' ג כפרק המצורפים, 2021לדחות הכספיים של החברה לשנת  28ראה באור  לפירוט

 .זה לדוח
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  (1970-(א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל 49 )תקנה מאודמהותית פרטים בדבר הערכת שווי  .10

, הינה הערכת שווי מהותית מאור במועד העלייה לשליטה בפסגות (PPAשווי ששימשה לצורך הקצאת עלות רכישת מניות פסגות בית השקעות בע"מ )ההערכת 
  ב)ט( לתקנות הדוחות בקשר עם הערכת השווי כאמור:8להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה  .לחברה ומצורפת לדוח זה

.זה לדוחכפרק ג'  ף, המצור2021הכספי של החברה לשנת  לדוח 13ובאור  3נוספים ראה באור  לפרטים

זיהוי נושא 
 ההערכה

עיתוי 
 ההערכה
)תאריך 
 התוקף(

שווי נושא ההערכה 
סמוך לפני מועד 

ההערכה )אילו כללי 
החשבונאות 

המקובלים, לרבות 
פחת והפחתות, לא 
היו מחייבים את 

שינוי ערכו בהתאם 
 השווי(  להערכת

שווי נושא ההערכה 
שנקבע בהתאם 

 לערכה 

זיהוי המעריך ואפיוניו, לרבות 
השכלה, ניסיון בביצוע הערכות שווי 

לצרכים חשבונאיים בתאגידים 
מדווחים ובהיקפים דומים לאלה של 

ההערכה המדווחת או העולים על 
היקפים אלה ותלות במזמין ההערכה, 
ולרבות התייחסות להסכמי שיפוי עם 

 מעריך השווי

מודל ההערכה 
שמעריך השווי 

 פעל לפיו

הנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, בהתאם למודל 
 ההערכה 

  

חיר מ הקצאת
הרכישה של 
פסגות בית 

 השקעות בע"מ

הרכישה 
הושלמה 

 12ביום 
במאי, 

2021 

ההון העצמי של 
פסגות בית השקעות 

-בע"מ עמד על כ
מיליוני ש"ח  210.8

 12למועד הרכישה, 
  2021, במאי

השווי ההוגן של   
קשרי הלקוחות 

מיליוני  387-נאמד בכ
שך סל  מתוכם)ש"ח 

מיליוני ש"ח  158-כ
יוחס לפעילות 

המופסקת( 
 238-והמוניטין בכ

מיליוני ש"ח )מתוכם 
 מיליוני 27-שך סל כ

ח יוחס לפעילות ש"
 המופסקת(

הערכת השווי בוצעה על ידי צוות 
בראשותו של מר שלום סופר, רו"ח, 

שותף בקסלמן וקסלמן 
PricewaterhouseCoopers  ומומחה

במימון והערכות שווי. מר סופר הינו 
בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה 

בהצטיינות, ותואר שני בכלכלה 
בהצטיינות, שניהם מאוניברסיטת 

  ת"א

השווי ההוגן   
של הנכסים 

הבלתי מוחשיים 
של פסגות בית 
השקעות בע"מ 
נקבע לפי גישת 
הרווח על ידי 
יישום שיטת 
היוון זרמי 

 DCF) המזומנים
method) 

 הההנחות העיקריות ששימשו בהערכת השווי של קשרי הלקוחות:
 

ת, קרן וקשרי הלקוחות נאמדו עבור כל סוג חיסכון בנפרד )גמל אישי
להשקעה, קרן  גמלהשתלמות, קרן מרכזית לפיצויים, חיסכון לכל ילד, 

 פנסיה ותיקה, קרן פנסיה חדשה( בהתאם להנחות הבאות:
 לשנה 2.5%-הונח בממוצע כ –ל הנכסים שיעור תשואה ע• 
 שיעור הפקדות שנתי היסטורי מסך הנכסים• 
 שיעור משיכות היסטורי מסך הנכסים• 
 /החוצהפנימהשיעור העברות היסטורי • 
 

על בסיס ההנחות לעיל, נחזתה יתרת הנכסים לסוף כל שנה לאורך 
י תקופת התחזית וההכנסות מדמי ניהול נגזרו על בסיס שיעור דמ

 הניהול הנוכחי לכל סוג נכס בהתאם לנתונים בפועל למועד הרכישה. 
ההוצאות נאמדו על בסיס שיעור עמלות הסוכנים הממוצע ההיסטורי 
מסך ההכנסות מדמי ניהול )הוצאות ישירות( ובניכוי הוצאות המטה 

 הנדרשות לתפעול הנכסים )הוצאות עקיפות(.
 14.5%נאמד בטווח של  ששימש לחישוב קשרי הלקוחות ההיון שיעור

 בהתאם לסוג הנכס. 19.0%עד 
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 בחברה תלויים בלתי ודירקטורים ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים על דיווח .11

את מפרט  החוזר המאוחד " בהוראותמוסדי גוף"דירקטוריון  5 בשער 1 לחלק 2 לפרק 7 סעיף

 הדוחלמועד  .2022המומחיות הנדרשת בהרכב הדירקטוריון וצפוי להיכנס לתוקף בחודש אפריל 

. יתופיננס מיומנות חשבונאית בעלי הינםהחברה  בדירקטוריון המכהנים דירקטורים( 10) עשרה

 זה.  לפרק ד' לדוח 26 תקנה אלו, ראו באשר לדירקטורים נוספים לפרטים

החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים שיכהנו בחברה. יחד  תקנון

 כבעלי ניםשליטה בחברה, מכה בעליש העובדה לאור, כאמור חוזרה הוראותפי  לעם זאת, ע

 .תלויים בלתי דירקטורים הינם הדירקטוריון מחברי מחצית, בחברה מרכזי תפקיד

 הפנים מבקר בדבר גילוי .12

 .זה לדוח' א לפרק 3.24 סעיף ראו נוספים לפרטים

 מבקר חשבון רואה בדבר גילוי .13

 זה. לפרק א' לדוח 3.25סעיף  ראונוספים  לפרטים
 
 
 
 
 
 

  שחם רן הדירקטוריון"ר יו

  לוינשטיין יאיר "למנכ
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  בע"מ ופנסיה שחם גמל אלטשולר

 
 מאוחדים דוחות כספיים 
 

 2021בדצמבר,  31ליום 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
  
  

 2  כספי דיווח על פנימית בקרה -רואה החשבון המבקר  דוח
  
  

 3 המבקר החשבון רואה דוח
  
  

 4 הכספי המצב על מאוחדים דוחות
  
  

 5  אחר כולל ורווח הפסד או רווח על מאוחדים דוחות
  
  

 6  בהון השינויים על מאוחדים דוחות
  
  

 7-8 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
  
  

 9-97  הכספיים לדוחות באורים
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144מנחם בגין  דרך
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 
 בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

 
 בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

 
 

חברה מנהלת )להלן  -ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 
, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה 2021בדצמבר,  31"החברה"( ליום 

(. הדירקטוריון וההנהלה "COSO")להלן  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-על ידי ה
של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של החברה ולהערכתם את האפקטיביות של 
בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף. 

 רה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.אחריותנו היא לחוות דעה על בק
 

בארה"ב בדבר  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה נדרש -ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על

תכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קוימה, מכל הבחינות המהותיות, מאיתנו ל
בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של החברה. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח 

נון והתפעול של בקרה כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכ
פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם 

 לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
  

ה של ביטחון בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה שהיא גוף מוסדי הינה תהליך המיועד לספק מידה סביר
בינלאומיים  כספי דיווח לתקני בהתאםלגבי המהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות 

(IFRS)  ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתאם לחוק
בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה שהיא גוף מוסדי . 2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה

שר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן ( מתייחסים לניהול רשומות א1כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר: )
( מספקים מידה סבירה של ביטחון 2נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה )לרבות הוצאתם מרשותה(; )

ובהתאם  (IFRS)בינלאומיים  כספי דיווח לתקני בהתאםשעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים 
י הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים לדרישות הגילוי שנקבעו על יד

, ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון 2005-)קופות גמל( התשס"ה
שימוש או ( מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, 3)-וההנהלה של החברה; ו

העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשים של נכסי החברה, שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות 
 הכספיים.
 

בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, 
חית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכ

 מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
 

בדצמבר,  31ליום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי  , מכל הבחינות המהותיות,לדעתנו, החברה קיימה
 .COSO, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 2021

 
של החברה לימים המאוחדים ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים 

הדוח שלנו, מיום ו 2021בדצמבר,  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2020-ו 2021בדצמבר,  31
  כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים., 2022במרס,  29
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2022במרס,  29 
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 דוח רואה החשבון המבקר
 

 בע"מ  אלטשולר שחם גמל ופנסיהלבעלי המניות של 
 
 
 

 -בע"מ )להלן  אלטשולר שחם גמל ופנסיההמצורפים של  הכספי המצב על המאוחדים הדוחותביקרנו את 
על  הדוחות, אחר כולל ורווח הפסד או רווח המאוחדים על דוחותהואת  2020-ו 2021בדצמבר  31החברה( לימים 
. 2021בדצמבר  31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  לכלעל תזרימי המזומנים  והדוחותהשינויים בהון 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים 
 אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
-כספיים של חברות בנות שאוחדו אשר הכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כלא ביקרנו את הדוחות ה

הדוחות הכספיים של אותן חברות . 2021 ,בדצמבר 31 ביום השהסתיימ לשנהמכלל ההכנסות המאוחדות  8.3%
ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו , בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו

  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים, בגין אותן חברות
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. 
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.ודוחות רואי החשבון האחרים הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 
 

הנ"ל  המאוחדים הדוחות הכספיים, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחריםלדעתנו, 
 2021בדצמבר  31לימים במאוחד  משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה

לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  ותזרימי המזומנים ן, השינויים בהועילותהפואת תוצאות  2020-ו
כפי שאומצו על ידי הממונה על רשות שוק ( (IFRSבינלאומיים דיווח כספי  בהתאם לתקני 2021בדצמבר  31ביום 

ההון, ביטוח וחסכון ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידו, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 
 .2010-הוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עובהתאם ל 2005 -גמל(, התשס"ה 

 
, כפי בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי בארה"ב PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 

 ,בדצמבר 31שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
והדוח  COSOעל ידי  הבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ, 2021

כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של  2022במרס,  29שלנו מיום 
 החברה.

 
 
 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל

 רואי חשבון  2022במרס,  29 
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 על המצב הכספי מאוחדים ותדוח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדצמבר 31ליום    
    2021  2020   
 אלפי ש"ח  באור  
       

       נכסים:
 124,811   570,195  5  נכסים בלתי מוחשיים 

 15,151   36,532  6  נכסי זכות שימוש
 -   24,756  6  השקעה בחכירה, נטו 
 314,437   353,571  7  הוצאות רכישה נדחות

  161,20   19,919  9  רכוש קבוע
 -   5,368  8  נכסים המוחזקים למכירה

 18,669   71,698  10   חייבים ויתרות חובה
       

     11  השקעות פיננסיות:
 81,699   235,927    נכסי חוב סחירים 
 8,410   9,150    נכסי חוב אחרים 

       
 90,109   245,077    סך כל ההשקעות הפיננסיות

 140,047   296,570  12  מזומנים ושווי מזומנים
       

 723,385   1,623,686    סך כל הנכסים

              
     14  :הון

 1,962   2,013    הון מניות
 157,365   235,669    פרמיה על מניות

 1,340  (1,805)    קשורצד  עם עסקהבגין  קרן
 17,993   29,867    מניות מבוסס תשלום עסקאות בגין קרן

קרן הון בגין נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל 
   550    אחר

 
 - 

  820,104   285,227    יתרת רווח
       

 283,480   551,521    סך כל ההון 
       
       

       התחייבויות:
 6,842   8,644  15  התחייבויות בגין מסים נדחים

 3,037   6,004  16  נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 45,735   46,737  15  התחייבויות בגין מסים שוטפים

 212,819   270,724  17  זכאים ויתרות זכות
 15,363   71,897  6  התחייבות בגין חכירה 

 -   10,507  8  התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים למכירה
 156,109   657,652  18  תחייבויות פיננסיותה
       

  439,905    1,072,165     סך כל ההתחייבויות
       

 723,385   1,623,686    סך כל ההון וההתחייבויות
 
 

 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 

       2022במרס,  29
 שרון גרשביין  יאיר לוינשטיין  רן שחם  תאריך אישור הדוחות הכספיים

מנהלת , משנה למנכ"ל  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
 ומטה מקצועי כספים
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 רווח או הפסד ורווח כולל אחרעל  מאוחדים דוחות

 
 
 לשנה שהסתיימה ביום    

 בדצמבר 31 
    2021  2020   2019  
 אלפי ש"ח  באור  
         

  684,727   897,170   1,423,712  19  ומקרנות פנסיה, נטו הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל
 12,471  4,331  (1,912)  21  מימון והכנסות נטו, מהשקעות)הפסדים(  רווחים

 2,300  1,879   2,008  ב'26  הכנסות אחרות
         

 699,498  903,380   1,423,808    סך כל ההכנסות
         

 266,819  352,293   514,407    22  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
  281,295   320,509    500,051   23  הנהלה וכלליותהוצאות 

  4,729  6,274   28,617  24  הוצאות אחרות
 5,867  7,712   23,196  25  הוצאות מימון

         
 558,710  686,788   1,066,271    ההוצאותסך כל 

         
 140,788  216,592   357,537    רווח לפני מסים על ההכנסה

         
 49,819  78,335   138,000  15  מסים על ההכנסה 

         
 90,969  138,257   219,537    נמשכות מפעילויות רווח
 -  -   38,726  13  (מסמפעילויות מופסקות )לאחר  רווח

   
 

     

 90,969  138,257   258,263    נקי רווח
         

         )לאחר מס( כולל אחררווח )הפסד( 
       (146)   232  (4,856)  16  בגין תוכנית להטבה מוגדרת  ממדידה מחדש (הפסדרווח )

רווח מהשקעות במכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי 
   אחר לדרך רווח כולהוגן 

 
550  

 
 -  

 
 - 

         
 (146)      232  (4,306)    )לאחר מס( אחר כולל )הפסד( רווח סה"כ

         
 90,823  138,489   253,957    סך הרווח הכולל

         
         בש"ח  -רווח נקי בסיסי למניה

 0.47  0.72  1.14    נמשכות מפעילויות רווח
 -  -  0.20    שהופסקו מפעילויות רווח

 0.47  0.72  1.34    רווח נקי בסיסי למניה
         

         בש"ח -רווח נקי מדולל למניה
 0.47  0.70  1.11    רווח מפעילויות נמשכות

 -  -  0.20    רווח מפעילויות שהופסקו
 0.47  0.70  1.31    רווח נקי מדולל למניה

 
 
 
 

 .המאוחדים הכספיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות
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  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 

   
 
 
 הון

  מניות

 
 
 

פרמיה על 
  מניות

 בגין קרן
 צד עם עסקה
  קשור

בגין  קרן
עסקאות 
תשלום 

  מבוסס מניות 

קרן הון בגין 
נכסים פיננסים 

וי הנמדדים בשו
הוגן דרך רווח 

  כולל אחר
 יתרת
  רווח 

 סה"כ
 הון 

 "חש אלפי   

               
 184,848   94,508  -  -  1,460  87,053  1,827  2019בינואר,  1יתרה ליום 

               
 90,969  90,969  -  -  -  -  -   נקי רווח

               
               )לאחר מס( אחר כולל הפסד

 הטבה מתכנית אקטואריים הפסדים
 לעובדים מוגדרת

 
-  -  -  -  -  (146)  (146) 

               
 90,823  90,823  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל

               
 ישירות שנזקפו בעלים עם עסקאות

 :להון
 

             
 8,830  -  -  4,271  4,559  -  -  מניות מבוסס תשלום עלות
 (2,442)  -  -  -    (2,442)  -  -  קשור לצד הטבה

 70,000  -  -  -  -  69,866  134  מניות הנפקת
 (126,000)  (126,000)  -  -  -  -  -  לבעלי המניות של החברה  דיבידנד

               
 226,059  59,331  -  4,271  3,577  156,919  1,961  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

               
 138,257  138,257  -  -  -  -  -   נקי רווח

               
               )לאחר מס( אחר כולל רווח

 הטבה מתכנית אקטואריים רווחים
 לעובדים מוגדרת

 
-  -  -  -  -  232  232 

               
 138,489  138,489  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל

               
 ישירות שנזקפו בעלים עם עסקאות

 :להון
 

             
 11,932  -  -  14,169  (2,237)  -  -  מניות מבוסס תשלום עלות

 -  -  -  (447)  -  446  1  לעובדים אופציות כתבי מימוש
 (93,000)  (93,000)  -  -  -  -  -  לבעלי המניות של החברה  דיבידנד

               
 283,480  104,820  -  17,993  1,340  157,365  1,962  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

               
 258,263  258,263  -  -  -  -  -   נקי רווח

               
               )לאחר מס( אחר כולל)הפסד(  רווח

 הטבה מתכנית אקטואריים הפסדים
 לעובדים מוגדרת

 
-  -  -  -  -  )856(4,  )856(4, 

 במכשירים מהשקעות רווח
 הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים

 אחר כול רווח דרך

 

-  -  -  -   550  -  550  
               

  253,957   253,407  550   -  -  -  -  כולל רווח"כ סה
               

 ישירות שנזקפו בעלים עם עסקאות
 :להון

 
             

  11,405  -  -   14,550  (3,145)  -  -  מניות מבוסס תשלום עלות
  -  -  -  (2,676)  -   2,670   6  לעובדים אופציות כתבי מימוש
  75,679  -  -  -  -   75,634   45  , נטומניות הנפקת
 (73,000)  (73,000)  -  -  -  -  -  לבעלי המניות של החברה  דיבידנד

               
  551,521   285,227   550   29,867  (1,805)   235,669   2,013  2021בדצמבר,  31יתרה ליום 

 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2021  2020   2019  
 ש"חאלפי   

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 90,969  138,257   258,263  רווח נקי לתקופה
       
       ריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:פ
       

       הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות:

      (2,675)  (1,664)   974  נכסי חוב סחירים
 (9,301)  (2,436)   760  השקעות אחרות

 4,900  5,488   18,673  הוצאות מימון בגין התחייבויות פיננסיות
 (447)  947   ,0571  מימון, נטו ( הוצאותהכנסות)
 (9)  61   7,705   שימוש זכות נכסרכוש קבוע ו ממימושהפסד  (רווח)

 669  743   2,041  הוצאות מימון בגין התחייבות בגין חכירה
 8,830  ,93211   ,40511    עלות תשלום מבוסס מניות

        והפחתות:פחת 
 4,495  4,566   10,809  נכסי זכות שימוש

 7,208  7,689   8,379  רכוש קבוע
 7,900  12,785   30,086  נכסים בלתי מוחשיים

 -  -  (38,726)  רווח מפעילת מופסקת
 49,819  78,335   138,000  הוצאות מסים על הכנסה

  191,163   118,446  71,389 
       בסעיפים מאזניים אחרים:שינויים 

       
 (54,870)  (109,419)  (39,134)  שינוי בהוצאות רכישה נדחות, נטו

 (75)  (6,910)   13,377  שינוי בחייבים ויתרות חובה
 11,816  57,040  (62,174)  שינוי בזכאים ויתרות זכות

 168  231  (6,652)  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
  (94,583)  (59,058)  (42,961) 

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה:
       

 (4,577)  (6,215)  (20,490)  ריבית ששולמה
  447  236   1,910  ריבית שהתקבלה

 4,586  -   -  שהתקבלומסים 
 (27,269)  (71,846)  (129,330)  מסים ששולמו

       
  (147,910)  (77,825)  (26,813) 
       

 92,584  119,820   206,933  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
        

 -  290   -  שטר הון  פירעון
 (11,414)  (5,604)  (7,707)  קבוע רכוש רכישת

 (13,423)  (18,020)  (32,602)  השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
 -   -   (514,578)  מוחזקות חברות רכישת

 (19,200)  1,654  (99,852)  נטו, פיננסיות השקעות של רכישות
       

 (44,037)  (21,680)  (654,739)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 (423)  -   -  קצר לזמן אשראיפירעון 
 30,000  164,275   1,240,000  מבנק הלוואות קבלת
 6,500  1,500   -  מאחרים הלוואה קבלת
 (4,325)  (4,559)  (12,589)  חכירה בגין התחייבות פירעון

 (7,142)  (134,353)  (1,360,507)  ואחרים םנקיבמ ותרעון הלוואיפ
 -  -   75,679  נטו, מניות הנפקת

 (56,000)  (64,000)  (102,000)  החברה מניות לבעלי ששולםדיבידנד 
       
 (31,390)  (37,137)  (159,417)  מימון לפעילותששימשו  נטו זומניםמ
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 על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2021  2020  2019 
 ש"חאלפי   
       

 17,157  61,003  (607,223)  במזומנים ושווי מזומנים)ירידה( עלייה 
       

 -  -   763,746   *( המופסקת לפעילות הנמשכת הפעילות בין מזומנים תזרים
       

 61,887  79,044   140,047   התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
       

 79,044  140,047   296,570   התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

       

       

       פעילויות מהותיות שלא במזומן 

       

 8,895  998   14,304  התחייבות בגין חכירה כנגד שימוש זכות בנכס הכרה

 70,000  29,000   -  שהוכרז דיבידנד

 1,894  2,062   2,820  מוחשיים בלתי נכסים רכישת

 94  62   460  רכוש קבוע  רכישת

 -  116   -  רכוש קבוע  מכירת

 -  51,871   -  כולל ריבית לשלם כנגד שטר הון קשור לצד הלוואהפרעון 

 70,000  447   -  מניות הנפקת

       

       

       לראשונה שאוחדו מאוחדות חברות רכישת (א)

       

       :והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום הרכישהנכסים 

       

 -  -   9,576  הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(

 -  -  (228,797)  נכסים בלתי מוחשיים

 -  -  (56,118)  נכסי זכות שימוש

 -  -  (211,251)  מוניטין

 -  -  (2,057)  מסים נדחים

 -  -  (722,451)   נכסים זמינים למכירה

 -  -   70,941  התחייבויות בגין חכירה

 -  -   625,579  התחייבויות לא שוטפות אחרות

       

  (514,578)  -  - 

       
 
השקעות בע"מ על  קומפס"מ ופסגות בע ערך ניירות פסגות"מ, בע נאמנות קרנות פסגותכולל תמורה ממכירת     *(

 הראללממכירת פעילות הפנסיה  ותמורהשנקבעו בהסכם  כפיש"ח בתוספת התאמות מסוימות  מיליון 405סך של 
 להלן. 13לפרטים נוספים ראה באור  "ח.ש מיליון 185 של סך על
 
 

 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 כללי -: 1באור 
 

  ופעילותה חברהכללי של התיאור  א.
 

וקרנות  חברה לניהול קופות גמלהחברה( הינה  -בע"מ )להלן ופנסיה שחם גמל  חברת אלטשולר
לחברה אישור להפעלת קופת גמל לחסכון, לתגמולים ולפיצויים,  2021 בדצמבר, 31 ליום. פנסיה

קופה מרכזית , קופה מרכזית לתשלום דמי מחלההשתלמות,  ןמרכזית לפיצויים, קר הקופ
קופת גמל להשקעה וקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח , להשתתפות בפנסיה תקציבית

קרן פנסיה  -אישור להפעלת שתי קרנות פנסיה  , לחברהכן כמולילד )בעלות מספר מסלולים(. 
 מקיפה וקרן פנסיה כללית.

 
א' ברמת החייל 19ופועלת בכתובת הברזל  2001בדצמבר,  9החברה התאגדה בישראל בתאריך 

 .בתל אביב
 

 נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 2019ביולי,  22ביום 
 

וקרנות המסדירות את העיסוק בניהול קופות גמל, קרנות השתלמות העיקריות הוראות הדין 
והתקנות שהותקנו  2005-פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה שירותיםחוק הפיקוח על נן הי פנסיה,
-, התשס"ה)ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים( חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ,מכוחו
רשות חוזרים של ו( 1964-התשכ"ד ,, תקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופת גמל2005

ולרשות לניירות  הולהוראותישוק ההון  רשותשל  ההחברה כפופה לפיקוחבנוסף, . שוק ההון
  .ערך ולהוראותיה

 
חברות מנהלות של קופות גמל של נקבעו כללים המסדירים פעילות חוק אלו במסגרת הוראות 

המינימלי בו צריכה לעמוד העצמי הוראות המסדירות את דרישות ההון  ובהם, וקרנות פנסיה
 החברה.

 
( "קבוצת פסגותו/או " "פסגות": להלן"מ )בע השקעות בית פסגות מניות לרכישת בקשר לפרטים . ב

 .להלןהשקעה בחברות מוחזקות  בדבר 13 בדבר צירופי עסקים ובאור 3 באור ראו
 
בשינוי  התשתוצא, אישרה האסיפה הכללית של החברה עסקת מיזוג 2022בפברואר,  22ביום  ג. 

אה באור ר. לפרטים נוספים מבני שאינו צפוי להשפיע על שיעור החזקות בעלי המניות בחברה
 .' להלןא31
 

 החברה פעילות .ד
 

 החברה מנהלת את קרנות הפנסיה וקופות הגמל, כמפורט להלן: 
 

 סוג קרן הפנסיה  שם קרן הפנסיה
   

 חדשה מקיפה  אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
 חדשה כללית  שחם פנסיה כלליתאלטשולר 

 
 הגמל קופת סוג  *( הגמל קופת שם

   
 תגמולים ופיצויים  אלטשולר שחם גמל  

 קרן השתלמות  אלטשולר שחם השתלמות
 קופה מרכזית לפיצויים  אלטשולר שחם פיצויים

 קופת גמל להשקעה  סכון פלוסיחאלטשולר שחם 
       לחיסכון ארוך טווח לילדקופת גמל להשקעה   אלטשולר שחם חיסכון לילד       

 תגמולים ופיצויים  אלטשולר שחם קמה
 תגמולים ופיצויים  אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר

 קופה מרכזית לתשלום דמי מחלה  אלטשולר שחם מרפא
 קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית  אלטשולר שחם להשתתפות בפנסיה תקציבית

 
   ב' להלן.13ראה באור גמל פסגות אשר נוהלו על ידי מיזוג קופות גמל  לפרטים נוספים בדבר *( 
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 )המשך( כללי -: 1באור 
 

  הגדרות .ה
 

 -בדוחות כספיים אלו 
 

 בע"מ. ופנסיה שחם גמל אלטשולר - החברה
   

 בשליטתהוחברות  החברה - הקבוצה
   

 בעל השפעה
  ."מבע אחזקות יאיר לוינשטייןשחם בע"מ, אלטשולר  - מהותית

   
 חברות מאוחדות - חברות מוחזקות

   
 .IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים

 
 .2010-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע - בעלי עניין 

   
 .שוק ההון, ביטוח וחסכון רשות - שוק ההון רשות

   
 ההון ביטוח וחסכון. הממונה על שוק - הממונה

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

   
 חוק הפיקוח

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

עצמי מזערי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()הון  - ההון תקנות
 .2012-הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה(, התשע"ב
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  עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א
 

 בסיס המדידה .1
 

פיננסיים מכשירים ערוכים על בסיס העלות, למעט  חברההדוחות הכספיים של ה
 .ו/או דרך רווח כולל אחר דרך רווח והפסד בשווי הוגןמסוימים אשר נמדדים 

 
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .2

 
 (.IFRS -דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

 
  ,כמו כן, הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו על ידי הממונה

ובהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  הגמלבהתאם לחוק הפיקוח על 
 .2010-התש"ע 

 
 IFRSמדיניות חשבונאית עקבית ויישום לראשונה של תקני  .3

 
המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות 

 המוצגות, למעט אם נאמר אחרת.
 

 מבנה הדיווח הנוכחי .4
 

, הוצגו החברה, הכוללים בעיקר את הנכסים וההתחייבויות של הכספיהדוחות על המצב 
לפי סדר נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף. הצגה זו, מספקת מידע  מהימן ורלבנטי 

 .IAS 1 -כפי שנדרש ביותר, 
 

 מהות ההוצאה.החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת 
 

 דוחות כספיים מאוחדים .ב
 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות 
בנות(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על החברה המושקעת, חשיפה או זכויות 
לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בחברה המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה 

שינבע מהחברה המושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון כדי להשפיע על סכום התשואות 
השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל 

 ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.
 

ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  בנותהדוחות הכספיים של החברה והחברות ה
ת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בנובונאית בדוחות הכספיים של החברות ההחש

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים . בדוחות הכספיים של החברה
 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 

 

 צירופי עסקים ומוניטין .ג
 

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה 
 שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. 

 .עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 )המשך( עסקים ומוניטיןצירופי  .ג
 

מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות 
שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום 

 .המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה
 

 ומטבע חוץ מטבע ההצגה ,עילותהפ מטבע .ד
 

 .חברהה של הפעילות מטבע שהינו"ח, ש הינו הכספיים הדוחות של ההצגהמטבע    
 

 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע .ה
 

 השיקולים
 

שקלה ההנהלה את הנושאים הבאים,  חברהבתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של ה
 בדוחות הכספיים: המהותית ביותר על הסכומים שהוכרושלהם ההשפעה 

 

 חכירה בגין התחייבות של היוון שיעור .1

 החברה אינה יכולה לקבוע בנקל את שיעור הריבית הגלומה בחכירות ולכן לצורך חישוב
שיעור ההתחייבויות בגין חכירה היא משתמשת בשיעור הריבית התוספתי של החברה. 

נכס  שהחברה הייתה צריכה ברה מהווה את שיעור הריביתהריבית התוספתי שקובעת הח
במצבים  זכות השימוש הנובע מהחכירה והכל בסביבה כלכלית דומה. בערך דומה לנכס

הריבית  בהם אין עסקאות מימון עליהן החברה יכולה להתבסס היא קובעת את שיעור
כלכליים  תניםהתוספתי בהתאם לסיכון המימוני המיוחס לחברה, תקופת החכירה וכן מש

 נוספים הנובעים מתנאים ומגבלות הקיימות בחוזה החכירה. 
 לעיתים במעריך שווי חיצוני לצורך קביעת שיעור הריבית התוספתי. החברה נעזרת

 

 מניות מבוסס תשלום עסקאות של ההוגן השווי קביעת .2
באמצעות בעת ההכרה לראשונה השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע 

שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר 
 המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.

 

 עלויות פיתוח .3

על הנהלת החברה לבחון האם מתקיימים התנאים להכרה בעלויות בגין פרויקטים של 
 .פיתוח כנכסים בלתי מוחשיים

 של היוון העלויות לראשונה המועדברה מהוונת עלויות בגין פרויקטים של פיתוח. הח
כלכלית, טכנולוגית ועל שיקול הדעת של ההנהלה שקיימת היתכנות  , בין היתר,מתבסס

. בקביעת של החברה הנהלהה ידי-עלשהוגדרה אבן דרך לרוב כאשר פיתוח הפרויקט הגיע ל
ים המזומנים העתידי לתזרימיות המתייחסות הנהלה מבצעת הערכההסכום שיהוון, 

 .של הפרויקט, שיעור ההיוון והתקופה הצפויה של ההטבות מהפרויקט הצפויים

 
  

 
 
 

  



 "מבעופנסיה גמל  שחם אלטשולר   
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 
13 
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  )המשך( הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע .ה
 

 אומדנים והנחות
 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על 
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות 

 .אומדןהוהוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי 
 

 ואומדנים הדיווחההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך  להלן
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את  החברה ידי על שחושבו קריטיים

 ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
 

 משפטיות תביעות .1
 

כייצוגית.  תובענהתלויות ועומדות תביעות משפטיות וכן בקשות לאישור  חברהנגד ה
על חוות  ההחבר ה, הסתמכחברהבהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד ה

יועצים המשפטיים מתבססות על מיטב הדעת יועציה המשפטיים. הערכות אלה של 
המשפטי שנצבר  ןהניסיושיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על 

בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות 
 .להלן 29ר ראה מידע נוסף בבאו אלה להיות שונות מהערכות אלה.

 
ת, החברה חשופה לטענות/תביעות משפטיות שטרם בנוסף לתביעות האמורו

וזאת, בין היתר, בהתקיים ספק בפרשנות הסכם ו/או הוראת דין ו/או אופן  ,נטענו/הוגשו
במספר דרכים, ובין היתר: באמצעות פניות החברה יישומם. חשיפה זו מובאת לידיעת 

 מצעות תלונות , באחברהממונה על פניות הציבור בלובמיוחד  חברהגורמים בללקוחות 
, ובאמצעות תביעות )שאינן ייצוגיות( שוק ההון ברשותליחידה לפניות הציבור  קוחותל

אם וככל  חברההמוגשות לבית המשפט. נושאים אלו מובאים לידיעת הנהלת ה
שהגורמים המטפלים מזהים כי הטענות עשויות להיות בעלות השלכות רחבות. בהערכת 

על הערכות פנימיות של  מסתמכת החברהשטרם הוגשו הסיכון הנובע מטענות/תביעות 
הגורמים המטפלים וההנהלה, המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי 

 להצלחת התביעה, אם וככל שתוגש.
 

ההערכה מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות לגופן. 
מצוי ברור הטענה המשפטית, עשויה התוצאה מטבע הדברים, לאור השלב הראשוני בו 

 בפועל להיות שונה מההערכה שנעשתה בשלב שטרם הוגשה התביעה.
 

  מוניטין ערך ירידת .2
 

ירידת ערך של מוניטין בחינת בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה.  חברהה
ין. החברה נקבעת על ידי בחינה של היחידה מניבת המזומנים שאליה הוקצה המוניט

  בחרה בשיטה לפיה סכום בר ההשבה נקבע על בסיס שווי הוגן בניכוי עלויות מימוש.
 

  קביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות .3
 

הוצאות רכישה נדחות בגין מכירת תוכניות פנסיה וגמל מופחתות על פני התקופה 
על ידי אומדן  בוחנת את ברות ההשבה חברההמשוערת לקבלת ההכנסות מדמי ניהול. ה

על בסיס תיק חוזי הפנסיה ערך וזאת  לירידת סממנים ישנםכאשר  של תקופת ההכנסות
במידה ולא תתקיים ברות השבה, יתכן שיהיה צורך בהאצת הפחתת  והגמל בכללותם.

  הוצאות הרכישה הנדחות או אף במחיקת הוצאות הרכישה הנדחות.
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 הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה .4
 

התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש 
השאר לגבי בטכניקות הערכה אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות בין 

שיעורי היוון, שיעורי תשואה צפויים על נכסים, שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת 
עובדים. יתרת ההתחייבויות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית בגין שינויים 

 באומדנים אלו.
 

 נכסי מיסים נדחים .5
 

זמניים, שטרם נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים 
נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש 
אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו 

 בהתבסס על העיתוי וסכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ואסטרטגיית תכנון המס.
 

 נכסי חוב מול צד קשור .6
 

חוב מול צד קשור נזקפים בדוחות הכספיים בשווים ההוגן. על מנת להציג את  נכסי
ההוגן, אומדת החברה את ערכם הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים מנכסי  השווי
  .החוב

 
 נכס חוב לא סחיר .7
 

ההוגן,  השוויעל מנת להציג את  .ההוגן ושוויב יםהכספי ותנזקף בדוח סחיר לא חוב נכס
 .החובאומדת החברה את ערכם הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים מנכס 

 שיעורי לגבי השאר בין הנחות בקביעת כרוךסחיר  לאהחוב ה נכס של הוגןה שוויו ישובח
 ופרמיות מבטח משנה. צפויות פרמיות ,שנתי פדיונות שיעור, היוון

 
 לעסקאות חכירה הכוללות אופציות הארכה וביטו . 8
 

לצורך הערכה האם ודאי באופן סביר שהחברה תממש אופציה להארכת תקופת חכירה 
, מביאה בחשבון החברה את כל העובדות חכירה תקופת לביטול אופציה לממש לא או

והנסיבות הרלוונטיות אשר יוצרות עבור החברה תמריץ כלכלי לממש אופציה להארכה 
בגין שיפורים  משמעותיים שהושקעו, כגון: סכומים לביטול אופציה לממש לא או

 ןבמושכר, חשיבות נכס הבסיס והייחודיות הטמונה בו לצורך פעילותה של החברה, ניסיו
 העבר של החברה בעסקאות חכירה דומות ועוד.

מועד התחילה החברה מעריכה מחדש האם ודאי באופן סביר שהיא תממש אופציה  לאחר
או שינוי  ותימתרחש אירוע משמע כאשר לביטול אופציה תממש לא אולהארכה 

 אי אומשמעותי בנסיבות אשר יש בהן כדי להשפיע על החלטות החברה בדבר מימוש 
שבוצעו במושכר ולא היו חזויים במועד  םהאופציה, כגון: שיפורים משמעותיי מימוש

התחילה, התקשרות בחכירת משנה של נכס הבסיס לתקופה העולה על סוף תקופת 
 .קודם לכן ועודהחכירה שנקבעה 
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 הוצאות רכישה נדחות .ו
 

 נרשמות וקרנות הפנסיה גמל קופות של נכסים לניהול חוזים רכישתהמשולמות עבור  עמלות
( אם ניתן לזהותן בנפרד ולמדוד אותן באופן מהימן ואם DAC -להלן רכישה נדחות ) כהוצאות
על פני התקופה המשוערת לקבלת מופחת  DAC -ה באמצעות דמי ניהול, צפויה.השבתן, 
שנים  6על פי אומדן החברה, תקופת ההפחתה שנקבעה הינה תקופה של  .ניהול מדמיהכנסות 

 10 של תקופהלו 2018בספטמבר,  30 ליוםעד ש הפנסיהשנים לחוזי  6תקופה של ו גמלהלחוזי 
 . 2018באוקטובר,  1לחוזי הפנסיה שהחל מיום  שנים

 

 מכשירים פיננסיים .ז
 
 פיננסיים נכסים .1
 

 עסקה עלויות ובתוספת ההוגן בשווים לראשונה ההכרה במועד נמדדים פיננסיים נכסים
 אשר פיננסי נכס של במקרה למעט הפיננסי, הנכס של לרכישה במישרין לייחס שניתן
  הפסד. או לרווח נזקפות עסקה עלויות לגביו הפסד, או רווח דרך הוגן בשווי נמדד

 
 הקריטריונים בסיס על הכספיים בדוחותיה החוב מכשירי את ומודדת מסווגת החברה
 :הבאים

 

  וכן הפיננסים הנכסים לניהול החברה של העסקי המודל )א(
 הפיננסי. הנכס של החוזי המזומנים תזרים מאפייני )ב(
 

 החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר: .א
המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות 
במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן 

 שטרם נפרעה.
 

לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות 
 יבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקט

יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר  חברהבמועד ההכרה לראשונה 
חוב כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין 

, לדוגמה במקרה בו ההתחייבות משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה
  .אף היא בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהפיננסית המתייחסת נמדדת  

 

 החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר: .ב
המודל העסקי של החברה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
מזומנים חוזיים והן מכירת הנכסים הפיננסים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים 
הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי 

  קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. 
 או רווחים. הכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגןלאחר ה
 ברווח מוכרים שער הפרשיו ריבית למעט, הוגן שווי מהתאמות כתוצאה הפסדים

 .אחר כולל
 

 החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר: .ג
למדידתו בעלות מופחתת נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים 

או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד 
בשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח 

 או הפסד.
 



 "מבעופנסיה גמל  שחם אלטשולר   
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 
16 

 
 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מכשירים פיננסיים .ז
 

 פיננסיים נכסים ערך ירידת .2
 

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 
 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

  :החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד
 
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז חוב  מכשירי א(

להפסד הפרשה ה – או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך ,נהמועד ההכרה לראשו
 12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  בגין מכשיר חוב זה שתוכר

 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או
אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד חוב  מכשירי ב(

 להפסד ההפרשה ,אינו נמוך ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם
 .תקופת חיי המכשיר יתרתלאורך  -שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים 

 
 מכשיר של האשראי שסיכון מניחה היא לפיה בתקן שנקבעה ההקלה את מיישמת החברה

 כי הדיווח במועד נקבע אם לראשונה ההכרה מועד מאז משמעותי באופן עלה לא חוב
 של חיצוני דירוג בעל הינו המכזיר כאשר לדוגמא נמוך, אשראי יכוןס בעל הינו המכשיר

 השקעה". "דרגת
 

 כנגד הפסד או לרווח תיזקף מופחתת עלות לפי הנמדדים חוב מכשירי בגין הערך ירידת 
 אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים חוב מכשירי בגין הערך ירידת ואילו הפרשה
 המצב על בדוח הפיננסי הנכס של בספרים הערך את תקטין ולא הון קרן כנגד תיזקף

 הכספי.
 

 רשאית היא בגינם לקוחות, כגון קצרות אשראי תקופות בעלי פיננסיים נכסים לחברה
 בסכום להפסד ההפרשה את תמדוד החברה קרי בתקן, שנקבעה ההקלה את ליישם
 ההקלה את ליישם בחרה החברה המכשיר. חיי לאורך החזויים האשראי להפסדי השווה

 אלה. פיננסיים נכסים לגבי
 

 פיננסיים נכסים גריעת .3
 

 כאשר: ורק כאשר פיננסי נכס גורעת החברה
 או הפיננסי, מהנכס המזומנים לתזרימי החוזיות הזכויות פקעו א(
 מהזכויות הנובעים וההטבות הסיכונים כל את מהותי באופן מעבירה החברה ב(

 מהסיכונים חלק כאשר או הפיננסי מהנכס המזומנים תזרימי לקבלת החוזיות
 כי לומר ניתן אך החברה בידי נותרים הפיננסי הנכס העברת בעת ההטבותו

 או ,הנכס על השליטה את העבירה
 הנובעים המזומנים תזרימי לקבלת החוזיות הזכויות את בידיה מותירה החברה ג(

 אלו מזומנים תזרימי לשלם חוזית מחויבות עצמה על נוטלת אך הפיננסי, מהנכס
 מהותי. עיכוב ללא שלישי, לצד

  
 פיננסיות התחייבויות .4

 
 מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות

 בניכוי הוגן בשווי הפיננסיות ההתחייבויות את מודדת החברה לראשונה, ההכרה במועד
 ההכרה לאחר הפיננסית. ההתחייבות של להנפקה במישרין לייחס שניתן עסקה עלויות

 תוך המופחתת העלות לפי הפיננסיות ההתחייבויות כל את מודדת החברה הראשונית,
 והפסד לרווח נזקפת האפקטיבית הריבית הפחתת האפקטיבית. הריבית בשיטת שימוש
 המימון. לסעיף
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 פיננסיות התחייבויות גריעת .5
 

 המחויבות כאשר דהיינו מסולקת, היא כאשר, ורק כאשר נגרעת פיננסית התחייבות
 כאשר מסולקת פיננסית התחייבות פוקעת. או מבוטלת או נפרעת בחוזה שהוגדרה

 או אחרים פיננסיים בנכסים במזומן, תשלום ידי על ההתחייבות את פורע החייב
 .מההתחייבות משפטית משוחרר או שירותים,

במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי 
ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים ומביאה בחשבון שיקולים איכותיים 

 וכמותיים. 
כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת או החלפה של התחייבות 

השונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה, בהתחייבות אחרת בעלי תנאים 
העסקה מטופלת כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש 

 בין היתרות של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
 

חייבות שאינו מהותי בתנאי התחייבות קיימת או החלפה של התשינוי נעשה במקרה בו 
בהתחייבות אחרת בעלי תנאים שאינם שונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו 
מלווה,  החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי היוון של תזרימי המזומנים החדשים 

 בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרש נזקף לרווח או הפסד.
 

 פיננסיים מכשירים קיזוז .6
 

 הכספי המצב על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים
 כוונה קיימת וכן שהוכרו, הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם

 את ולסלק הנכס את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק
 במקביל. ההתחייבות

 
 של הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות 

 על  הצדדים. אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה הצדדים
 או עתידי באירוע תלויה תהיה שהיא אסור מיידי, באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות מנת

 לפקיעתה. שיגרמו אירועים שיהיו או תחול, לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו
 

 רכוש קבוע .ח

 
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, 

 .שנצברו, ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפות בניכוי הפסדים מירידת ערךו
 

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 
 כדלקמן:השימושיים בנכס, 

  % 
   

 %15  כלי רכב
 %7  משרדיריהוט וציוד 

 %33  מחשבים וציוד היקפי
 ראה להלן  שיפורים במושכר
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)לרבות תקופת  השכירותשיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת 
או בהתאם לתקופת החיים המשוערת  שבכוונתה לממשה( חברההאופציה להארכה שבידי ה

  .שבהם הקצר, לפי השיפורשל 
 

שינויים שנה והשיטת הפחת, וערך השייר נבחנים לפחות בכל סוף  ים,אורך החיים השימושי
הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא. 

 מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.
 

 נכסים בלתי מוחשיים  .ט
 

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת 
רכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדדים לפי השווי עלויות 

ההוגן במועד הרכישה. עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי, למעט 
 עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות לרווח או הפסד בעת התהוותן.

 
מופחתים על פני אורך החיים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, נכסים 

ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים  על בסיס שיטת הקו הישר השימושיים שלהם
המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות 

 .לפחות בכל סוף שנה
 

וחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי נכסים בלתי מ
וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת  ,וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה

ערך. אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים 
אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור, השינוי כבלתי מוגדר עדיין תקפה. 

באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי, ובאותו מועד 
נבחנת גם ירידת ערך. החל מאותו מועד מופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים 

 השימושים שלו.
 
 נהעלויות פיתוח תוכ .1
 

 ,הוצאות פיתוח תוכנה מהוונות אך ורק אם ניתן למדוד באופן מהימן את עלויות הפיתוח
צפויה הטבה כלכלית עתידית מהפיתוח,  ,התוכנה ישימה מבחינה טכנית ומסחרית

כוונה ומקורות מספיקים להשלים את הפיתוח ולהשתמש בתוכנה. הוצאה  ולחברה
שהוונה כוללת את עלות החומרים, שכר עבודה ישיר והוצאות תקורה שניתן ליחסן 
ישירות להכנת הנכס לשימושו המיועד. הוצאות פיתוח אחרות נזקפות לרווח והפסד עם 

 התהוותן.
 

ר באופן פנימי, עלויות פיתוח נזקפות לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצ כאשר
או הפסד במועד התהוותן. עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות  לרווח

 כנכס בתקופה מאוחרת יותר.
 

 תוכנות .2
 

כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק  חברההנכסי 
אינטגרלי מחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות 

לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות  תרישיונוכרכוש קבוע. לעומת זאת, 
 ם.פונקציונליות נוספת לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי מוחשיי
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 הפחתה .3
 

 לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו כדלקמן: יםאומדן אורך החיים השימושי
 

הפרש מקורי המתייחס לדמי ניהול עתידיים צפויים ברכישת  -דמי ניהול עתידיים  א(
 .ופחת בהתאם לתקופה החזויה לקבלת דמי הניהולפנסיה מקופות גמל וקרנות 

 שנים. 3-6בקו ישר על פני  ותמופחת -תוכנות  ב(
 

נבחנים מחדש לפחות בכל סוף  יםהאומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי
 שנת דיווח.

 

 של נכסים לא פיננסים ירידת ערך .י
 

 נכסים שאינם פיננסיים
 
, שאינם הוצאות רכישה נדחות, בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים חברהה

כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים  ,נכסים הנובעים מהטבות לעובדים ונכסי מס נדחים
השבה. במקרים -או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת

ההשבה שלהם, -הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום ברבהם היתרה בדוחות הכספיים של 
הוגן  שוויההשבה הינו הגבוה מבין -בר סכוםהההשבה שלהם. -מופחתים הנכסים לסכום בר

מכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לבניכוי עלויות 
פציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הס

השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך -תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
 .הפסד ואהפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח הנכס. 

 
נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו  של ערך מירידת הפסד

ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול -בר בקביעת הסכום
ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או 

ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף -הפחתה( או סכום בר
 לרווח או הפסד.

 
 להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים: הייחודיים הקריטריונים

 
  מוניטין

 
בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר  31בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, ליום  חברהה

 אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
 

יחידה מניבת הההשבה של -סכום ברהל ידי בחינת בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת ע
-סכום ברההמוניטין. כאשר  הוקצהמזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה ה
מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( נמוך מהיתרה היחידה מניבת ההשבה של ה

יחידות מניבות מזומנים( שאליה מזומנים )או קבוצה של היחידה מניבת הבדוחות הכספיים של 
הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין. הפסדים מירידת ערך 

 .מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות
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 הוגן שווי מדידת .יא
 

המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או 
 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

 
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או 

 ( ביותר. advantageousההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )
 

שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך 
תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים 

 שלהם.
 

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות 
ו למשתתף אחר בשוק כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירת

 שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו. 
 
משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים  חברהה

השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים  מקסוםשניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך 
 השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. ומזעורלצפייה 

 
השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך 

  הדיווח. 
 

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים 
השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית  מדרגלקטגוריות בתוך 

 דת השווי ההוגן בכללותה:למדי
 

 זהים. תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 

 או בעקיפין.  
ללא שימוש נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה  : 3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
 

 המוחזקים למכירהלא שוטפים נכסים קבוצת או  נכס .יב
 

נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר 
באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים 

ם הנוכחי, קיימת מחויבות של החברה למכירה, קיימת תוכנית לאיתור למכירה מיידית במצב
( להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג. נכסים highly probable) גבוהה הקונה והמימוש צפוי ברמ

אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד, לפי הנמוך 
רווח )הפסד( כולל אחר מכירה. למבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות 

ירה מוצגים בנפרד בהון. כאשר בגין נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המסווגים כמוחזקים למכ
החברה משנה את תכנון המכירה כך שההשבה של הנכס לא תתבצע באמצעות עסקת מכירה, 
היא מפסיקה לסווג את הנכס כמוחזק למכירה ומודדת אותו לפי הנמוך מבין ערכו בספרים 
 אילו לא היה מסווג כמוחזק למכירה או לפי סכום בר ההשבה של הנכס במועד בו התקבלה

 ההחלטה לסגת מכוונת המכירה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל  .יג
 

  לעובדים: סוגי הטבותמספר  קיימים חברהב
 
 הטבות לזמן קצר .1
 

 12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 
לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים  יםחודש

המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק 
לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או 

ת מחויבות משפטית או קיימ לחברהתוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר 
וניתן לאמוד  בעבר משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד

 באופן מהימן את הסכום.
 

 הטבות לאחר סיום העסקה .2
 

 כתוכניות מסווגות והן ביטוח לחברות הפקדות ידי על כלל בדרך ממומנות התוכניות
 .מוגדרת להטבה כתוכניות וכן מוגדרת להפקדה

לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן  14להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף  תוכניות חברהל
משפטית או משתמעת  מחויבותמשלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה  החברה

גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל  ,לשלם תשלומים נוספים
 בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.  ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד

 
 בעת כהוצאה מוכרות, תגמולים בגין או פיצויים בגין מוגדרת להפקדה לתוכנית הפקדות
 .מהעובד העבודה שירותי לקבלת במקביל לתוכנית ההפקדה

 
להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין.  תוכנית חברהל בנוסף 

לפי החוק, זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל 
לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. החישוב  נמדדתהעסקה  סיום

ת עובדים, וזאת על בסיס האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיב
הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים 

קונצרניות של אגרות חוב  בהתאם לתשואה במועד הדיווח  הצפויים, לפי שיעורי הריבית
דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת  ןפירעונ, אשר מועד צמודות מדד באיכות גבוהה

 י הפרישה.לפיצוי
 

מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן  חברהה 
נכסי התוכנית(. נכסי התוכנית הם נכסים  -שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן 

המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי 
 .חברהישירות ל לשלמםניתן  , ולאחברההתוכנית אינם זמינים לשימוש נושי ה

 
 הערך את מייצגת הכספי המצב על בדוח המוצגת לעובדים הטבות בשל ההתחייבות

 מדידות .התוכנית נכסי של ההוגן השווי בניכוי המוגדרת ההטבות התחייבות של הנוכחי
 .ןבתקופת התהוות אחר כולל לרווח נזקפות נטו ההתחייבות של מחדש
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 עסקאות תשלום מבוסס מניות .יד
 

  .זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים החברה עובדי 
 

עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של 
באמצעות שימוש במודל תמחור המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע 

 אופציות מקובל.
 

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל 
ומסתיימת במועד שבו  ,בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים

המצטברת המוכרת בגין תקופת ההבשלה(. ההוצאה  -העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן 
עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את 

לגבי מספר המכשירים  החברהמידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של 
 ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.

 
למעט הענקות שההבשלה  הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת,

אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק,  ,שלהן תלויה בתנאי שוק
 בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה )שירות ו/או ביצוע( התקיימו.

 
מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת הוצאה  החברהכאשר 

חושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של נוספת מעבר להוצאה המקורית ש
 לפי השווי ההוגן במועד השינוי. התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד/נותן השירות האחר

 
ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה 

הענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה שטרם הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית. עם זאת, אם ה
חדשה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה, ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה 

 תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר לעיל.
 

 הפרשות .טו
 

קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(  חברהמוכרת כאשר ל IAS 37-הפרשה בהתאם ל 
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את 

צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר  חברההמחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר ה
ימת וודאות למעשה לקבלת , כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיחברהל

 הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.
 

 בדוחות הכספיים: ושנכלל ותההפרש ילהלן סוג
 

 תביעות משפטיות
 

קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות  חברההפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר ל
תידרש  חברהמשתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי ה

 למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 
 

 הכרה בהכנסה .טז
רות מועברות ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות 

בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי התמורה שצפוי להתקבל מחיר העסקה הוא סכום ללקוח. 
 הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(. 
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 )המשך( הכרה בהכנסה .טז
 

 שירותים ממתן הכנסות
הלקוח מקבל וצורך את הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה 

תקופות הדיווח שבהן . ההכנסות מוכרות בהתאם לההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה
 סופקו השירותים. 

 
 חוזה השגת עלויות

להשגת  עבור השגת חלק מהחוזים של החברה עם לקוחותיה היא נושאת בעלויות תוספתיות
החוזה )למשל עמלות מוכרנים המותנות בביצוע עסקת מכירה מחייבת(. עלויות אשר התהוו 
על מנת להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא היה מושג ושהחברה 
מצפה להשיבן, מוכרות כנכס ומופחתות על בסיס שיטתי שהוא עקבי עם מתן השירותים 

 .הספציפי החוזה במסגרת שסופקו
 

  מימון והוצאות מימון הכנסות, נטו מהשקעות רווחים .יז
 

מהשקעות נטו, והכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית והפרשי הצמדה בגין נכסי חוב  רווחים
 .ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד בשווי שינוייםו

ין תמורת המימוש, נטו לבין העלות המקורית או רווחים ממימוש השקעות מחושבים כהפרש ב
 העלות המופחתת ומוכרים בעת קרות אירוע המכירה. 

 
 הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.

 רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות מדווחים בנטו.
 

 ה והפרשי שער על הלוואות שנתקבלוריבית, הפרשי הצמדהוצאות מימון כוללות הוצאות 
ושינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות. עלויות האשראי, שאינן מהוונות, נזקפות לדוח רווח 

 והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
 

 כנסההמסים על ה .יח
 

חסות תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתיי
 לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.

 
 מסים שוטפים .1

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 
חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס 

 לתשלום בגין שנים קודמות.
 

 מסים נדחים .2
לבין  הכספייםנדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

 .הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס
הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 

ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה 
 . לתאריך הדיווחעד 

הפרשים זמניים  .ניצולם בהתאם לצפיבכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים 
 מוכר בגינםבגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח וניתנים לניכוי 

 ., אם צפוי שינוצלונכס מס נדחה מתאים
 

ס שוטף כנגד התחייבות מס מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מ
 .מס רשות ולאותה במס החייבת ישות לאותה מתייחסים הנדחים והמסיםשוטפת 
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 חכירות .יט
 

חכירות  - 16תקן דיווח כספי בינלאומי מספר יישמה החברה לראשונה את  2019בינואר  1ביום 
החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של  .)להלן "התקן"(

 מספרי השוואה(.

 
 :כדלקמן הינה חכירות בגין 2019, בינואר 1 מיום החל שמיושמת החשבונאית המדיניות

 
החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס 

 ורה.מזוהה לתקופת זמן בעבור תמ
 

 כחוכר החברה .1
 

עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות 
 12שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 

 בהן בחרה החברה להכיר , חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך
במסגרת  כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. בתשלומי החכירה        

מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא 
 שירותי, ניהול שירותי: כגון ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה

 הכלולים באותה עסקה. ,ועוד אחזקה
 

זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת החברה בעסקאות בהן          
 ולא כעסקת חכירת משנה. IAS 19בעסקאות אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות 

 
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו          

עה בנקל או בשיעור מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקבי
לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין  הריבית התוספתי של החברה.

 חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
 
נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי   

 שהתהוו.חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה 
מופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או ו נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות

שבהם. כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה  לפי הקצרתקופת החכירה 
 .IAS 36ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 

 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד .2
 

החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב  במועד התחילה משתמשת         
 .תשלומי החכירה העתידיים

כתוצאה  העתידייםתשלומי החכירה בגובה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים     
מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה(  משינוי במדד

ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר  יתרת נכס זכות שימושל
חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי 

 . החכירה נכנס לתוקף(
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 )המשך( חכירות .יט
 

 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה .3

 
תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה   

להאריך את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות 
סביר שהאופציה לביטול  המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן

 לא תמומש.
, ביטול אופציית מימוש לאי או הארכה אופציית למימוש בצפי שינוי חל בו במקרה
 החכירה לתקופת בהתאם החכירה בגין ההתחייבות יתרת את מחדש החברה מודדת

 ליתרת נזקף השינוי סך כאשר, בצפי השינוי ביום המעודכן ההיוון שיעור לפי, המעודכנת
 .הפסד או לרווח לכך ומעבר לאיפוסו עד השימוש זכות נכס

 

 תיקוני חכירה .4
 

כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל 
כעסקת חכירה נפרדת, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם 
לתנאי החכירה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום התיקון וזוקפת את סך 

 נכס זכות השימוש. השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת
כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה החברה 
ברווח או בהפסד הנובע מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש 
וההתחייבות בגין החכירה. לאחר מכן, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין 

ה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן במועד התיקון חכירה בהתאם לתנאי החכיר
 וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש

 

 משנה חכירות .5
 

 נכס אותו את מחכירה ומנגד( ראשית)חכירה  בסיס נכס חוכרת החברה בהן בעסקאות         
 הנלווים וההטבות הסיכונים עברו האם החברה בוחנת(, משנה)חכירת  שלישי לצד בסיס

 המשנית החכירה תקופת של בדיקה ידי על היתר בין השימוש זכות נכס על לבעלות
 .הראשית מהחכירה הנוצר השימוש זכות נכס של השימושיים החיים לאורך ביחס

 
עברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על נכס זכות השימוש  כאשר         

 מטופלת המשנה חכירת אחרת, מימוניתמטפלת החברה בחכירת המשנה כחכירה 
 .תפעולית כחכירה

 
, במועד התחילה הנכס החכור נגרע וכנגד מימוניתכאשר חכירת המשנה מסווגת כחכירה         

" השווה לערך הנוכחי של תקבולי החכירה מימוניתן חכירה מוכר נכס "חייבים בגי
מהוונים בריבית הגלומה בחכירה. הפרש כלשהו בין יתרת הנכס החכור לפני הגריעה 

 מוכר ברווח או הפסד. מימוניתלבין יתרת החייבים בגין חכירה 
 

 רווח למניה .כ
 

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות 
 במהלך התקופה. הקיים בפועלהרגילות המשוקלל 

השפעתן מדללת את אם מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה 
שהומרו במהלך התקופה נכללות מניות רגילות פוטנציאליות  מפעילויות נמשכות.הרווח למניה 

 ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 של של הדולר היציג שער החליפיןבמדד המחירים לצרכן וב חלוששיעורי השינוי  על פרטים .כא
  ארה"ב

 שער חליפין      
 יציג של  מדד המחירים לצרכן  
 דולר ארה"ב  מדד ידוע  מדד בגין  
  %  %  % 
       

 (3.3)  2.4  2.8  2021, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
 (7.0)  (0.6)  (0.7)  2020, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
 (7.8)  0.3  0.6  2019, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

 

 יישומם שלפני בתקופה חדשים  IFRSלתקני גילוי .כב
 

 וטעויות חשבונאיים באומדנים שינויים ,חשבונאית מדיניות - IAS 8 ל תיקון .1

: מדיניות חשבונאית, 8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -פרסם ה 2021פברואר,  בחודש
 הגדרה להציג הינה התיקון מטרת שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות )להלן: "התיקון"(

 ".חשבונאיים"אומדנים  חהמונ של חדשה
 ודאות לאי הכפופים הכספיים בדוחות כספיים סכומים"כ מוגדרים חשבונאיים אומדנים

משינויים  נבדלים הם וכיצד חשבונאיים באומדנים שינויים מהם מבהיר התיקוןבמדידה". 
 .טעויות ומתיקוני החשבונאית במדיניות

והוא חל  2023בינואר,  1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות פרוספקטיבי ופןבא ייושם התיקון
 או תקופה אותה בתחילת המתרחשים חשבונאיים ובאומדנים חשבונאית במדיניות שינוייםעל 

 אחריה. יישום מוקדם אפשרי.
להערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של 

 החברה.
 

 מיסים על הכנסה -  IAS 12ל תיקון .2

 "IAS12" להלן: ההכנסה על מסים 12 בינלאומי חשבונאות לתקן תיקון IASB-ה פרסם 2021 במאי
 15בסעיפים  המובא נדחים במסים לראשונה ההכרה חריג תחולת את מצמצם אשראו "התקן"( 

, מחריג נדחים מסים והתחייבויות בנכסי ההכרה הנחיות במסגרת. לתקן )להלן: "התיקון"( 24 -ו
 מההכרה הנובעים, םמסוימי זמניים הפרשים בגין נדחים מסים והתחייבויות בנכסי הכרה התקן

 .לראשונה ההכרה חריג המכונ זה חריג. מסוימות בעסקאות והתחייבויות בנכסים לראשונה
 בנכסי הכרה על חל אינו הוא כי ומבהיר, הלראשונ ההכרה חריג תחולת את מצמצם התיקון

 נוצרים בגינה ואשר עסקים צירוף אינה אשר מעסקה הנובעים נדחים מסים והתחייבויות

 .החריג תנאי ביתר עומדים הם אם גם ובזכות בחובה שווים זמניים הפרשים
 מוקדם יישום. לאחריו או 2023 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התיקון
 החל ייושם התיקון - ושיקום פירוק בגין בהתחייבות והכרה חכירה לעסקאות בנוגע. אפשרי

 יושם התיקון בהם הכספיים בדוחות המוצגת ביותר המוקדמת הדיווח תקופת מתחילת
 העודפים של הפתיחה ליתרת לראשונה היישום של המצטברת ההשפעה זקיפת תוך, לראשונה

 .זה למועד (ורלוונטי ככל, בהון אחר רכיב)או 
החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של  להערכת
 החברה.
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  עסקים צירופי  -: 3 באור
 

, השלימה החברה את רכישת מלוא הון המניות 2021במאי,  12ביום , להלן 13בהמשך לאמור בבאור  
תקבלה הערכת שווי סופית על ידי הנכון למועד אישור הדוחות הכספיים פסגות. המונפק והנפרע של 

 מעריך שווי חיצוני ביחס לשווי ההוגן של הנכסים המזוהים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו. 
 

השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של חברת 
  פסגות במועד הרכישה:

 שווי הוגן
 2021במאי,  12ליום 

 אלפי ש"ח  
   

 91,921  מזומניםמזומנים ושווי 
 2,057  נכסי מיסים נדחים, נטו

 734,26  חייבים ויתרות חובה
 4,179  נכסי מיסים שוטפים, נטו

 56,694  נכסי חוב סחירים
 1,731  נכסי חוב שאינם סחירים

 56,118  נכסי זכות שימוש
   

 (134,653)  זכאים ויתרות זכות
 (70,941)  התחייבויות בגין חכירה

 (2,644)  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 (622,935)  התחייבויות פיננסיות

   
   

 722,451  להלן 13לפרטים ראה באור  - מופסקתפעילות 
 228,797  לקוחות קשרי

 ,512211  מוניטין הנובע מהרכישה
   

 606,499  עלות הרכישה  סך
 

 .במזומןכולה  ושולמה ח"ש אלפי 606,499הכוללת של צירוף העסקים הסתכמה לסך של  העלות
 בסעיף"ח נזקפו כהוצאה ונכללו ש אלפי 2,899-כ של בסך לעסקה המיוחסות ישירות רכישה עלויות

 אחרות.  הוצאות
 של הפעילויות שילוב של מהסינרגיה הנובעות החזויות להטבות מיוחס ברכישה שנוצר המוניטין

 .הכנסה מס לצרכי בניכוי מותר יהיה שהוכר שהמוניטין חזוי לא .הנרכשת והחברה החברה
על  התבסססכום זה  .אלפי ש"ח זוהו במועד הרכישה 24,792התחייבויות תלויות בשווי הוגן של 

 בגין נוספים לפרטים החברה על סמך עמדתם של יועציה המשפטיים.עריכה ההתוצאה הצפויה כפי ש
  .להלן 13ראה באור  העסקים צירוף

אלפי  14,395-כ של רווחתרמה  פסגות, 2021 ,ספטמבר 30 ביום ועד מועד המיזוג החל ממועד הרכישה
  ההכנסות המאוחד. למחזור 116,872-המאוחד ו הכוללש"ח לרווח 
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  פעילות מגזרי  -: 4 באור
 

  כללי .א
הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע 

(CODM ,לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת )
 פועלת במגזרי הפעילות הבאים: החברהלמטרות ניהול, 

 

הפעילות הינה ניהול קרנות הפנסיה. מוצרי הפנסיה הכלולים במגזר הינם:   - מגזר פנסיה .1
 חדשה מקיפה, קרן פנסיה חדשה כללית.קרן פנסיה 

 
הפעילות הינה ניהול קופות גמל, לרבות קרנות השתלמות. מוצרי הגמל  - גמל מגזר .2

 מרכזיות גמל קופותקרנות השתלמות, , ופיצויים תגמוליםקופות הכלולים במגזר הינם: 
קופה מרכזית לתשלום דמי מחלה, קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה , םפיטורי לפיצויי

 .וקופות גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד להשקעה גמל קופותתקציבית, 
 

 .2המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בבאור 
 

הרווח לפני מיסים על הכנסה בנטרול הוצאות  תוצאותהמגזרים מוערכים בהתבסס על  ביצועי
 .הכספיים בדוחות כמוצגמוקצות בין המגזרים  ןוהכנסות שאינ

 

מדמי ניהול, עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות  הכנסותהפנסיה והגמל,  במגזרי
יוחסו למגזרי  לא וההוצאות ההכנסות יתר ,הפעילותישירות למגזר  כוישו והוצאות תפעול

למגזר  אלה הוצאותלא מייחס  בחברההראשי  התפעוליהפעילות מאחר ומקבל ההחלטות 
 ספציפי בעת קבלת ההחלטות בחברה.

 
 שויכו לא וההכנסות ההוצאות יתר. למגזר ישירות ניהול מדמי הכנסות יוחסו הגמל במגזרי
 .אלו תוצאות בוחן אינו בחברה הראשי התפעולי ההחלטות ומקבל מאחר למגזר

 

 פעילות מגזרי בדבר דיווח .ב

  
 לשנה שהסתיימה ביום

  2021בדצמבר  31

 גמל  פנסיה  

לא מיוחס  
למגזרי 
 סה"כ  פעילות

 "חשאלפי   
         

  1,423,712   -  1,331,837   91,875  הכנסות מדמי ניהול
 (1,912)  (1,912)   -   -  הכנסות מהשקעות נטו והכנסות מימון

  2,008   2,008   -   -  הכנסות אחרות

   91,875  סך כל ההכנסות 
 

1,331,837  96   1,423,808  
         

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
  514,407   -   499,831   14,576  אחרות

  35,314   -   31,025   4,289  דמי תפעול 
  ,721549   -   530,856   ,86518  סך כל ההוצאות המשותפות

         
  ,087874   96   800,981   ,01073  רווח מגזרי

         
 516,550        הוצאות משותפות בלתי מוקצות

         
 357,537        רווח לפני מסים על ההכנסה

         
 (442,6)        (מס)לפני  אחר כולל הפסד

         
הרווח הכולל לשנה לפני מסים על סך כל 

 111,351        הכנסה



 "מבעופנסיה גמל  שחם אלטשולר   
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 
29 

 
 

 )המשך( פעילות מגזרי  -: 4באור 
 

נדרשת החברה לייחס הוצאות משותפות ביטוח וחסכון בהתאם לדרישות הגילוי של רשות שוק ההון, 
 למגזרי הפעילות השונים. אשר אינן מיוחסות על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בחברה

 להלן הייחוס:

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 2021בדצמבר  31

  גמל  פנסיה  

לא מיוחס 
למגזרי 
 סה"כ  פעילות

 "חשאלפי   

  464,737   19,842   397,490   47,405  בניכוי דמי תפעול הנהלה וכלליות הוצאות
  28,617   10,604   17,107   906  הוצאות אחרות

  23,196   8,534   13,715   947  מימוןהוצאות 
         

  516,550   38,980   428,312   49,258  משותפות הוצאות"כ סה
         

 (6,424)   550  (6,636)  (338)  רווח )הפסד( כולל אחר )לפני מס(
         

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

  2020בדצמבר  31

 גמל  פנסיה  

לא מיוחס  
למגזרי 
 סה"כ  פעילות

 "חשאלפי   
         

 897,170  -  844,131  53,039  הכנסות מדמי ניהול
 4,331  4,331  -  -  הכנסות מהשקעות נטו והכנסות מימון

 1,879  1,879  -  -  הכנסות אחרות
 903,380  6,210  844,131  53,039  סך כל ההכנסות 

         
 352,293  -  342,805  9,488  שיווק והוצאות רכישה אחרותעמלות, הוצאות 

 23,616  -  20,050  3,566  דמי תפעול 
 375,909  -  362,855  13,054  סך כל ההוצאות המשותפות

         
 527,471  6,210  481,276  39,985  רווח מגזרי

         
 310,879        משותפות בלתי מוקצותהוצאות 

         
 216,592        רווח לפני מסים על ההכנסה

         
 352        (מס)לפני  אחר כולל רווח

         
 216,944        סך כל הרווח הכולל לשנה לפני מסים על הכנסה
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 )המשך( פעילות מגזרי  -: 4באור 
 

נדרשת החברה לייחס הוצאות משותפות ביטוח וחסכון בהתאם לדרישות הגילוי של רשות שוק ההון, 
למגזרי הפעילות השונים.  אשר אינן מיוחסות על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בחברה

 להלן הייחוס:

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 2020בדצמבר  31

  גמל  פנסיה  

לא מיוחס 
למגזרי 
 סה"כ  פעילות

 "חשאלפי   

 296,893  5,403  259,207  32,283  בניכוי דמי תפעול הנהלה וכלליות הוצאות
 6,274  -  5,694  580  הוצאות אחרות
 7,712  2,956  4,472  284  הוצאות מימון

         
 310,879  8,359  269,373  33,147  משותפות הוצאות"כ סה
         

 352  -  305  47  רווח כולל אחר )לפני מס(
         

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

  2019בדצמבר  31

 גמל  פנסיה  

לא מיוחס  
למגזרי 
 סה"כ  פעילות

 "חשאלפי   
         

 684,727  -  652,640  32,087   הכנסות מדמי ניהול
 12,471  12,471  -  -  מימוןהכנסות מהשקעות נטו והכנסות 

 2,300  2,300  -  -  הכנסות אחרות
 699,498  14,771  652,640  32,087  סך כל ההכנסות 

         
  266,819  -  260,511  308,6  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 18,546  -  747,15  2,799  דמי תפעול 
 285,365  -  276,258  9,107  סך כל ההוצאות המשותפות

         
 414,133  14,771  376,382  22,980  רווח מגזרי

         
 273,345        הוצאות משותפות בלתי מוקצות

         
  140,788        רווח לפני מסים על ההכנסה

         
 (222)        (מס)לפני  אחר כולל הפסד

         
 140,566        הרווח הכולל לשנה לפני מסים על הכנסהסך כל 
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 )המשך( פעילות מגזרי  -: 4באור 

 
 גמל מגזר לגבי נוספים נתונים

 

 

 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

  2019בדצמבר  31 

  

 קופות
 אישיות

 לתגמולים
  ולפיצויים

 קרנות
  השתלמות

 קופות
 מרכזיות
  לפיצויים

 גמל קופת
 להשקעה

גמל  קופות 
להשקעה 
לחיסכון 

ארוך טווח 
 לילד        

 

 "כסה
 "חש אלפי  
             

 655,953  6,467  34,371  6,528  343,047  265,540   גמל מקופות ניהול מדמי הכנסות
             

 (3,313)  -  -  -  -  -  לעמיתים ניהול דמי החזרי
             

 652,640             ניהול מדמי הכנסות סך
             

 258,276            הוצאות משותפות
             

 382,376            למגזר מיוחס רווח
 
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

   2021בדצמבר  31 

  

 קופות
 אישיות

 לתגמולים
  ולפיצויים

 קרנות
  השתלמות

 קופות
 מרכזיות
  לפיצויים

 גמל קופת
 להשקעה

גמל  קופות 
להשקעה 
לחיסכון 

ארוך טווח 
 לילד        

קופה  
מרכזית 

להשתתפות 
בפנסיה 
  תקציבית

קופה 
מרכזית 
לתשלום 
 דמי מחלה

 

 "כסה
 "חש אלפי  
                 

 מדמי הכנסות
  1,338,595   336   730   12,853   98,802   6,931   600,917   618,026  גמל מקופות ניהול

                 
 ניהול דמי החזרי

 (6,758)  -  -  -  -  -  -  -  לעמיתים
                 

 מדמיהכנסות  סך
  1,331,837                ניהול 

                 
  530,856                משותפות  הוצאות

                 
  800,981                למגזר מיוחס רווח

  
 ביום שהסתיימה לשנה

   2020בדצמבר  31 

  

 קופות
 אישיות

 לתגמולים
  ולפיצויים

 קרנות
  השתלמות

 קופות
 מרכזיות
  לפיצויים

 גמל קופת
 להשקעה

גמל  קופות 
להשקעה 
לחיסכון 

ארוך טווח 
 לילד        

 

 "כסה
 "חש פיאל  
             

 856,722  8,913  58,376  6,245  440,619  342,569  גמל מקופות ניהול מדמי הכנסות
             

 (591,12)  -  -  -  -  -  לעמיתים ניהול דמי החזרי
             

 844,131            ניהול  מדמיהכנסות  סך
             

 855,362            משותפות  הוצאות
             

 276,481            למגזר מיוחס רווח



 "מבעופנסיה גמל  שחם אלטשולר   
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 
32 

 
 

  נכסים בלתי מוחשיים  -: 5באור 
 

  
דמי ניהול 
  עתידיים

 
  מוניטין 

 תוכנות
 סה"כ  מחשב

 אלפי ש"ח  
         :עלות

 182,353  46,601  86,039  49,713  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
         

 20,082  *( 20,082  -  -  תוספות 
         

 202,435  66,683  86,039  49,713  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
         

 048,440  -  **( 251,211  **( 228,797  חברה שאוחדה לראשונה
         

 422,35  *( 422,35  -  -  תוספות 
         

 905,677  105,102  902,297  278,510  2021בדצמבר,  31יתרה ליום 
         

         הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך שנצברו
         

 (64,839)  (19,484)  (934)  (44,421)  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
         

 (12,785)  (11,464)  -  (1,321)  שהוכרה במהלך השנההפחתה 
         

 (77,624)  (30,948)  (934)  (45,742)  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
         

 )086,30(  )792,18(  -  ,11)294(  הפחתה שהוכרה במהלך השנה
         

 )710,107(  )740,49(  (934)  ,57)036(  2021בדצמבר,  31יתרה ליום 
         

         ערך בספרים
         

 570,195  52,365  296,356  221,474  2021בדצמבר,  31ליום 
         

 124,811  35,735  85,105  3,971  2020בדצמבר,  31ליום 
 

 סך של 2020 -ו 2021בשנים : עצמי פיתוחתוספות בגין תוכנות מחשב כוללות תוספות בגין  *(
 .אלפי ש"ח בהתאמה 7,436 -אלפי ש"ח ו 11,077

 לעיל. 3לפרטים נוספים ראה באור    **(
 

לצורך בחינה לירידת ערך, מוניטין שנרכש בצירוף עסקים, יוקצה ממועד הרכישה לכל  IAS 36פי  על
מזומנים של הרוכש ללא קשר אם נכסים אחרים או התחייבויות אחרות של -אחת מהיחידות המניבות

 הגוף שנרכש שויכו ליחידות אלה. כל יחידה אליה הוקצה מוניטין כאמור לעיל:
ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוניטין לצרכי הנהלה פנימיים; תייצג את הרמה הנמוכה  )א( 

 וכן
 .מגזרים קיבוץ לפנילא תהיה גדולה ממגזר פעילות,  )ב( 

 
 מזומנים מניבת ליחידה שהוקצה למוניטין ומתייחסות, לתקן 134 בסעיף מפורטות, הגילוי דרישות

 .משמעותי הוא אם
 

  מוגדר לא חיים אורך בעליערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים  ירידת

לצורך בחינת ירידת ערך של הנכסים הבלתי מוחשיים יש לבחון אם הסכום בר ההשבה של היחידה 
 היחידה והנכסים שהוקצו לה יחשבו כבלתי פגומים בערכם. -עולה על ערכה בספרים. אם כן 

 הסכום בר ההשבה שלה החברה מכירה בהפסד מירידת ערך.אם הערך בספרים של היחידה עולה על 
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 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים  -: 5באור 
 

 )המשך( מוגדר לא חיים אורך בעליערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים  ירידת
( עתידיים ניהול ודמי מוניטין)לרבות  הגמל פעילות של ההוגן השווי את בחנה 2021, ברמבדצ 31 ביום

 .החברה של השוק מחיר על בהתבסס
צורך בהפרשה לירידת ערך.  איןגבוה מהערך בספרים של היחידה ולכן  הינוההשבה  ברהסכום  אומדן

 ראה בהיררכיה השונות הרמותבהיררכיית השווי ההוגן )להגדרת  1מדידת השווי ההוגן מסווגת ברמה 
 (.הוגן שווי מדידת בדבר, 'יא2 באור
לעומת הון עצמי  ,מיליון ש"ח 3,305-כ של החברה עמד עלשווי השוק  2021בדצמבר,  31כי ליום  יצויין

 של סךו מיליון ש"ח 3,221-סך של כ 2020בדצמבר,  31ליום ) חמיליון ש" 551.5-כ של של החברה בסך
 , בהתאמה(."חש ליוןמי 283.5-כ
 
 

 חכירות -: 6באור 
 

  חוכר מהווה החברה בהן חכירה עסקאות עבור גילויים
 

לצורך קיום הפעילות  הסכמי חכירה הכוללים חכירות של מבנים ורכבים אשר משמשים לחברה
 השוטפת של החברה.

 הרכבים של החכירות הסכמי ודבע, שנים 9 -ל 2 בין הנעה לתקופה הינם המבנים של החכירות הסכמי
  .שנים 3של  לתקופההינה 
 .הארכה אופציות כוללים החברה התקשרה שבהן החכירה מהסכמי חלק

 

 חכירה עסקאות בדבר פירוטים .א

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  
     

 743   1,951      ת חכירהיוהוצאות ריבית בגין התחייבו
 -  171   הכנסה מהחכרת משנה של נכסי זכות שימוש

 5,177   10,621    חכירותסך תזרים מזומנים שלילי עבור 
     

 אופציות הארכה .ב

 
ביחס לנכסי זכות השימוש ברחוב הברזל בתל אביב,  ,חכירהקיימים מספר הסכמי לחברה 

הכוללים אופציות הארכה. אופציות אלה מקנות לחברה גמישות בניהול עסקאות החכירה 
 והתאמה לצרכים העסקיים של החברה.

דעת משמעותי בבחינה האם ודאי באופן סביר כי אופציות הארכה החברה מפעילה שיקול 
 .ימומשו

 
על פי הסכם הארכת השכירות, דמי השכירות עבור תקופת מימוש האופציה, ייקבעו במועד 
מסירת הודעת מימוש האופציה, במידה ותמומש, על בסיס התנאים המקובלים בשוק במועד 

 מסירת ההודעה.
 

ביחס לנכסי זכות השימוש ברחוב הברזל בתל  ,שכירות הארכת סכםה נחתם, 2020 שנת במהלך
המקורי, לפיו  החכירה להסכם"( שהינו תוספת הארכת השכירות הראשונה הסכם:"להלן) אביב,

דמי השכירות החודשיים הבסיסיים בגין כל אחד משטחי המושכר. כחלק מהחתימה על  הופחתו
, בינואר 1תקופת השכירות מיום  להארכת האופציה את החברה מימשה, החדש החכירההסכם 

כולל אופציית הארכה נוספת בת  החדש החכירה. בנוסף, הסכם 2025, בדצמבר 31ועד ליום  2021
 .0302בדצמבר,  31ליום  ועד 2026בינואר,  1שנים, מיום  5
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 )המשך( חכירות -: 6באור 
 

 )המשך( אופציות הארכה .ב
 

, "(החדש השכירות הסכם)להלן: " נוספת שכירות הארכת הסכם נחתם 2022פברואר  בחודש
 בהסכםכאמור.  הראשונה השכירות הארכת בהסכם הכלולהאת מימוש האופציה  המאשר

 לגדול צפויים השכירות דמיהאופציה.  תקופתדמי השכירות עבור  סכום נקבע החדש השכירות
 השכירות הארכת בהסכם נקבע אשרלצרכן  המחיריםלמדד  יםצמוד ויהיו, 10% -בשיעור של כ

 .2022במרס,  31ליום השפעת ההסכם תבוא לידי ביטוי בדוחות הכספיים ביניים  .הראשונה
, שטחים נוספים לשכור מהמשכיר תהיה רשאית החברהכן, נקבע בהסכם השכירות החדש כי  כמו

שנים  3משכיר מעת לעת, וזאת לתקופה של לזמינות שטחים שיועמדו להשכרה ע"י ה בהתאם
המוקדם מביניהם,  2030בדצמבר,  31שנים נוספות בגין כל שטח נוסף או עד ליום  3 -עם אופציה ל

 בהתאם לתנאים שיסוכמו בין הצדדים באותה עת אשר יחסו גם הם תחת הסכם השכירות.
לקצר את תקופת השכירות ביחס  תהיה רשאית עוד נקבע בהסכם השכירות החדש, כי החברה

לכלל שטחי המושכר )כולם או חלקם( לרבות את השטחים הנוספים, ככל שיהיו, באופן 
 .בהתאם למגבלות ולתנאים המצוינים בהסכם, וזאת 2028ביוני,  30שהשכירות תסתיים ביום 

ת עוד נקבע בהסכם השכירות החדש, כי המשכיר יעמיד לרשות השוכר הקצב לטובת השתתפו
 בעבודות שיפוץ והתאמה במבני שטחי המושכר כמתואר בהסכם.

 

 השקעה בחכירה, נטו .ג
 

בדבר מכירת חלק מחברות קבוצת פסגות לוואליו קפיטל וואן בע"מ,  13בהמשך לאמור בבאור 
חתמה החברה על הסכם שכירות משנה עם חברת וואליו קפיטל וואן  2021באוגוסט,  26ביום 

, 3"( בחלק מהקומות בבית פסגות ברחוב רוטשילד המשנה שוכרזה: " ניהול בע"מ )להלן בסעיף
ועד לתום תקופת ההשכרה של  2021ת"א. בהסכם נקבעה תקופת שכירות המשנה מאוגוסט 

, בהתאם להסכם שכירות של פסגות בית 2027בדצמבר,  31החברה בפועל, שהינה עד ליום 
 "(.וריהמק השכירות הסכםהשקעות עם בעלי הבניין )להלן: "

בתמורה להשכרת המושכר, שוכר המשנה ישלם לחברה דמי שכירות חודשיים הצמודים למדד 
  בהסכם השכירות המקורי. כפי שנקבענוספים ותשלומים נלווים 

 

בעקבות התפתחויות אשר קרו נכון למועד הדוח, פסגות,  עסקתבדבר  13 בבאורלאמור  בהמשך .ד
 בבית הקומות בגין וההתחייבויות הנכסים את סיווגה החברה, 2021ברבעון הרביעי של שנת 

. למכירה כמוחזקות, הבניין לבעלי מוחזרות צפויות להיות אשר"א, ת, 3 רוטשילד ברחוב פסגות
 .להלן 8 באור ראה לפרטים
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 )המשך( חכירות -: 6באור 
 

 שימוש זכות נכסי בדבר גילויים .ה
 

 2021שנת 
 

 סה"כ  רכב כלי   מבנים   
 "חש אלפי  

       עלות
       

 20,740   6,928   13,812   2021, בינואר 1 ליוםיתרה 
       

       תוספות במשך השנה:
תוספות לנכסי זכות שימוש בגין חכירות חדשות 

 13,001   2,918   10,083    בתקופה

 56,118   3,144   52,974   *( לראשונה שאוחדה חברה
 1,522   79   1,443   למדד הצמדות התאמות בגין

       
       גריעות במשך השנה:

 (9,294)  -   (9,294)   ¤ ****( העברה לנכסים המוחזקים למכירה
 (30,669)  (4,023)  (26,646)  **( התאמות בגין שינויים בתנאי החכירה

          
 51,418   9,046   42,372   2021בדצמבר,  31יתרה ליום 

       
       נצברשפחת 

       
 5,589   3,662   1,927  2021, בינואר 1 ליוםיתרה 

       
       תוספות במשך השנה

 10,809  3,326  7,483   פחת
 (3,925)  -   (3,925)  ****( העברה לנכסים המוחזקים למכירה

 5,193  -   5,193  **( ירידת ערךלהפרשה 
       

 (2,780)  (1,362)  (1,418)  **( במשך השנה גריעות
       

 14,886   5,626   9,260   2021בדצמבר,  31יתרה ליום 
       

 36,532   3,420   33,112   2021, בדצמבר 31 ליום מופחתת עלות יתרת
       
 

 להלן. 13-לעיל ו 3לפרטים נוספים ראה באורים  *( 
קומות ה. החזרת משרדי החברהוב קומות בבית פסגותהבגין החזרת חלק מהסכום כולל גריעה  **(

ובמשרדי , ן ש"חמיליו 22.2 שליצרו לחברה קיטון של נכסי זכות שימוש בסך בבית פסגות 
 5,193בנוסף, הכירה החברה במהלך תקופת הדוח בהפרשה בסך של  .מיליון ש"ח 4.4החברה 

 כי תוך שנה יימצאו שוכרים. יזוחאשר בבית פסגות ש"ח בגין חלק מהקומות אלפי 
 .להלן ה'28 באור ראה - חכירה התחייבות של פרעון מועדיבדבר  לפרטים *(**

 להלן. 8****(  לפרטים נוספים ראה באור 
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 )המשך( חכירות -: 6באור 

 

 )המשך( שימוש זכות נכסי בדבר גילויים .ה
 

 :2020שנת 
 
 סה"כ  רכב כלי   מבנים   

 "חש אלפי  
       עלות

       
 22,995  5,589  17,406  2020, בינואר 1 ליוםיתרה 

       
       תוספות במשך השנה:

תוספות לנכסי זכות שימוש בגין חכירות חדשות 
 2,324  1,853  471   בתקופה

 981  -  981  התאמות בגין שינויים בתנאי החכירה
 (121)  (19)  (102)  למדד הצמדות בגין שימוש זכות לנכסי עדכונים

       
       גריעות במשך השנה:

 (439,5)  (495)  (4,944)  התאמות בגין שינויים בתנאי החכירה
       

 20,740  6,928  13,812  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
       

       נצברשפחת 
       

 4,348  1,936  2,412  2020בינואר,  1ליום יתרה 
       

 4,566  1,994  2,572  תוספות במשך השנה
       

 (3,325)  (268)  (3,057)  גריעות במשך השנה
       

 5,589  3,662  1,927  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
       

 15,151  3,266  11,885  2020, בדצמבר 31 ליום מופחתת עלות יתרת
       

 
 

 נדחות רכישה הוצאות -: 7 באור
 

 ההרכב א. 
 בדצמבר 31ליום   
  2021     2020  
 אלפי ש"ח  
     

 66,178  99,225   פנסיה
 248,259  254,346   גמל

      
   353,571  314,437 
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 )המשך( נדחות רכישה הוצאות -: 7 באור
 

 התנועה בהוצאות רכישה נדחות ב.
 

 סה"כ   גמל   פנסיה  
  אלפי ש"ח  
       

 205,018  168,839  36,179  2019, בדצמבר 31יתרה ליום 
       

 163,826  128,191  35,635  תוספות
 (54,407)  (48,771)  (5,636)  הפחתה שוטפת

       
 314,437  248,259  66,178  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

       
 115,925   72,660   43,265   תוספות

 (76,791)  (66,573)  (10,218)  הפחתה שוטפת
       

 353,571   254,346   99,225   2021בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

לפרטים נוספים ראה נכון למועד הדוח, החברה אמדה את אומדן אורך החיים החזוי של הנכס. 
 ו' לעיל.2באור 

 
 למכירה המוחזקים נכסים -: 8באור 

 
לחברה תוכנית פעילה לאיתור שוכרים לקומות  ,פסגותבדבר רכישת  להלן 13בהמשך לאמור בבאור 

, ת"א, אשר זמינות למסירה מיידית, וחזוי כי תוך שנה יימצאו 3שנותרו בבית פסגות ברחוב רוטשילד 
את נכס זכות השימוש בגין הקומות  2021בדצמבר,  31 שוכרים. לאור האמור, סיווגה החברה ביום

 םנוספי םלפרטי וההתחייבות בגינן כמוחזקות למכירה. לבעלי בית פסגותצפויות להיות מוחזרות אשר 
 לעיל. ד'6ראה באור 

 
 קבוצות הנכסים וההתחייבויות העיקריות שסווגו כמוחזקים למכירהלהלן 

 
 בדצמבר 31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

     נכסים
     

 -  368,5  מימוש זכות נכס
     

 -  368,5  למכירה המוחזקים נכסים
     

     התחייבויות
     

 -  (10,507)   התחייבות בגין חכירה
     

 -  (10,507)  התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים למכירה
     

 -  (5,139)  נטו המוחזקים למכירה לנכסיםהמתייחסות  התחייבויות
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 רכוש קבוע -: 9באור 
 

 :2021 שנת

  

 כלי 
  רכב 

ריהוט 
וציוד 
 משרדי

מחשבים  
שיפורים   וציוד היקפי

 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח  
           עלות

           
  48,740   19,298   23,826   5,462   154  2021, ינוארב 1יתרה ליום 

  8,167   2,652   4,696   819  -  השנה במשך תוספות
 (43)  -  (43)  -  -  במשך השנה גריעות

           
  56,864   21,950   28,479   6,281   154  2021בדצמבר,  31יתרה ליום 

           
           פחת שנצבר

           
  28,579   7,280   19,112   2,033   154  2021, ינוארב 1יתרה ליום 

  8,379   2,864   5,113   402  -  השנה במשך תוספות
 (13)  -  (13)  -  -  במשך השנה גריעות

           
  36,945   10,144   24,212   2,435   154  2021בדצמבר,  31יתרה ליום 

           
 ליום מופחתת עלות יתרת

  19,919   11,806   4,267   3,846  -  2021, בדצמבר 31  
 

 :2020 שנת

  
 כלי 
  רכב 

ריהוט 
וציוד 
  משרדי

מחשבים 
  וציוד היקפי

שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח  
           עלות

           
 43,260  18,429  19,472  5,205  154  2020, ינוארב 1יתרה ליום 

 5,658  869  4,532  257  -  תוספות במשך השנה
 (178)  -  (178)  -  -  גריעות במשך השנה

           
 48,740  19,298  23,826  5,462  154  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

           
           פחת שנצבר

           
 20,935  5,130  13,994  1,657  154  2020, ינוארב 1יתרה ליום 

 7,689  2,150  5,163  376  -  תוספות במשך השנה
 (45)  -  (45)  -  -  גריעות במשך השנה

           
 28,579  7,280  19,112  2,033  154  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

           
 ליום מופחתת עלות יתרת

 20,161  12,018  4,714  3,429  -  2020, בדצמבר 31   
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 חובה חייבים ויתרות -: 10באור 
 

 בדצמבר 31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  
     

 15,179   13,911  הכנסות לקבל *(
 -  9,310   מס שכר לקבל

 -   491,16  **( בגין עסקת פסגות נכס שיפוי לקבל
 -  14,600   ***( נכס ביטוח לקבל

 2,858   13,527  הוצאות מראש
 326   1,353  (1) עמלות סוכנים מראש

 83   875  צדדים קשורים
 188   216  הלוואות לעובדים

 35  886,1  חייבים אחרים
     
 -  (471)  מסופקים לחובות הפרשה בניכוי (1)

     
  71,698  18,669 

 
 .2020-ו 2021בגין חודש דצמבר קרנות הפנסיה קופות הגמל ומהכנסות מדמי ניהול השלמת  *(

 .להלן 13באור לפרטים נוספים ראה  **(
  .להלן 2ב'29באור  ראהלפרטים נוספים  ***(

 
 (.3)ד'28במסגרת באור ראה פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה 

 
 

 פירוט השקעות פיננסיות -: 11באור 
 
 הרכב א.

 בדצמבר 31  

  2021  2020 
 אלפי ש"ח  

     
 81,699   235,927  *(נכסי חוב סחירים מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
 -  2,100  **( נכס חוב לא סחיר מוצג בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

 8,410  7,050  *(** והפסד רווח דרך הוגן בשווי מוצג סחיר לא חוב נכס
     
  245,077   90,109 

 
בריבית קבועה שאינה צמודה למדד  מועד ותקצרת ומלוות ות חוב ממשלתיואגר *( 

 .והפסד רווח דרך הוגן בשווי מוצגות החוב אגרות המחירים לצרכן.
  .כולל אחרת בשווי הוגן דרך רווח מוצגלא סחירה ה קונצרניתאגרת חוב  **(

 .להלן 3'א26ראה באור חוב לא סחיר  נכסאודות  לפירוט***(   
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 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות -: 11באור 
 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות ב.
 

חייבים ויתרות חובה תואמת או קרובה לשווי ההוגן ו יתרה בדוחות הכספיים של מזומניםה
 שלהם.

 2021, בדצמבר 31   
 "כסה  3 רמה  2 רמה  1 רמה  
 מבוקר בלתי   
 אלפי ש"ח   

 מוצגים סחירים חוב נכסי
  235,927   -   -   235,927  והפסד רווח דרך הוגן בשווי

 בשווי מוצג סחיר לא חוב נכס
  2,100   -   2,100   -  הוגן דרך רווח כולל אחר

 מוצגים סחירים לא חוב נכסי
 7,050    7,050   -   -  והפסד רווח דרך הוגן בשווי

         
  245,077   7,050   2,100   235,927  "כסה

 
 

 2020, בדצמבר 31  
 סה"כ  3רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  

 81,699  -  81,699  נכסי חוב סחירים מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 8,410  8,410  -  שטר הון מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד

       
 90,109  8,410  81,699  "כסה

 

 (ההוגן השווי במדרג 3 רמה) הערכה טכניקות .ג
 

 וליום 2021, בדצמבר 31צפי הרווחים העתידיים בתוספת הכנסות לקבל ליום  שלההוגן  שוויה
, "חשמיליון  8.4-ובכ"ח שמיליון  7.1-בכ נאמדהלוואות לאחרים  ובתוספת 2020דצמבר,  31

 בשיעור הוונו לקבל הכנסות בתוספת העתידיים הרווחים צפי 2020-ו 2021 בשנים. בהתאמה
  .7% של

"ח ש אלפי 446בגין שערוך נכס חוב אחר בסך של  הפסד רשמה החברה הדוח תקופת במהלך
 אשר נזקף לסעיף הכנסות מימון.

 
 :2021, בדצמבר 31 ליום העתידיים הרווחים צפי לחישוב ששימשו העיקריות ההנחות

 
  .7% - ריאלי היוון שיעור
  . 15.25%-9.6%שנע בין  שנתי פידיונות ושיעור 17.6%-8.5% בין שנע שנתי ביטולים שיעור

 הביטוחיים הכיסויים של התעריפים ללוחות בהתאם נקבעו משנה מבטח ופרמיות פרמיות
 .השונים
 .המשנה ביטוח מפרמיית 75%-כ של בשיעור ותביעות 90% בשיעור משנה ביטוח
 תיק את פעלשמת הצד ועם הביטוח סוכני עם השונים להסכמים בהתאם והוצאות עמלות

 .הביטוח
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 מזומנים ושווי מזומנים -: 12באור 
 

 בדצמבר 31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  
     

 140,047   296,570  למשיכה מיידית תופיקדונומזומנים 
 

בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעור ריבית בגין  המזומנים
 .(0.01% - 2020בדצמבר,  31) 0.07%-0.01%של  הפקדות בנקאיות יומיות

 
 (.3)ד'28ראה באור , למשיכה מיידית תיקדונוופאשר לתנאי ההצמדה של המזומנים ב

 
 

 השקעות בחברות מוחזקות  -: 13באור 
 

 פסגות לרכישת הסכם
 

, עדכנה החברה כי התקשרה בהסכם לרכישת מלוא הון המניות המונפק 2021בפברואר,  12ביום  .א
"( מידי בעלת השליטה בפסגות, הימלאיה אפ.אס הרכישה הסכםוהנפרע של פסגות )להלן: "

"(. פסגות הינה בית השקעות פרטי העוסק במגוון פעילויות בשוק ההון, אשר המוכרתבע"מ )"
יקריות שבהן הינן ניהול נכסים פיננסיים ופנסיוניים, לרבות קופות גמל, קרנות השתלמות, הע

קרנות פנסיה, קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות. כמו כן, עוסקת פסגות בפעילויות נוספות 
 כגון פעילות מסחר )חבר בורסה וברוקארז'( והחזקה בסוכנויות ביטוח.

 
החברה את רכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של פסגות , השלימה 2021במאי,  12ביום 

מיליון ש"ח  910"ח )ש מיליוני 602.3-"(, בתמורה למועד השלמת העסקהמידי המוכרת )להלן: "
, בתוספת יתרת המזומנים בפסגות נכון 2020בדצמבר,  31בניכוי החוב הבנקאי של פסגות ליום 

בהסכם הרכישה( ובתוספת/ניכוי התאמות מסוימות  )כפי שזו הוגדרה 2020בדצמבר,  31ליום 
מנגנונים מסוימים  הרכישה"(. בנוסף, קובע הסכם התמורהשנקבעו בהסכם הרכישה )"

להתאמת התמורה במהלך תקופה של שנה לאחר השלמת העסקה, בסכומים שאינם מהותיים 
ת בין החברה ו מספר מחלוקועלאחר השלמת העסקה התגלמהתמורה(. יצוין, כי  5%-)פחות מ

למנגנוני התאמת התמורה. מחלוקות אלו מתבררות בפני בורר , בין היתר, לבין המוכרת ביחס
 מוסכם וזאת בהתאם להוראות ההסכם. 

 .לעיל 3 באור ראהעלות הרכישה  בדבר נוסף למידע
הדוח התהוו לחברה הוצאות חד פעמיות בגין שירותים מקצועיים חיצוניים לצורך  בתקופת

 "ח. ש מילון 2.9השלמת העסקה אשר הסתכמו לסך של 
 

שוק ההון  מרשות, 2021במאי,  11כמו כן, בהתאם להיתר שניתן לבעלי השליטה בחברה ביום 
מל, סוכמו בין בעלי ביטוח וחיסכון, לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בחברה ובפסגות ג

, אשר יידרשו הקבוצהביחס לפעילות  פעולות השליטה בחברה, החברה ורשות שוק ההון, מספר
העסקה )בין היתר, הוסכם כי במהלך התקופה  לביצוע במהלך תקופה בת שנה ממועד השלמת

ק )א( לחו31את הניהול של נכסי חיסכון לטווח ארוך, כהגדרתם בסעיף  הקבוצההאמורה תפסיק 
בתקופת הדוח, עמדו בעלי השליטה "ח(. שמיליארד  7.7הפיקוח על הביטוח, בסכום כולל של 

 מהותית על ועיפעולות אשר נדרשו במסגרת אישור הממונה לא השפבדרישה זו. כמו כן, ה
 .החברה. לפרטים בדבר הסכם למכירת נכסים להראל פנסיה וגמל בע"מ ראה להלן תוצאות

 
הקלות בדרישת ההון העצמי המזערי לגבי התקופה שממועד השלמת , ניתנו לחברה בנוסף

של פסגות גמל לתוך  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 323העסקה ועד ביצוע מיזוג בהתאם לסעיף 
חודשים ממועד  12"( ולגבי התקופה שממועד המיזוג ועד תום מועד המיזוגהחברה )להלן: "

 .דקלות כדיבידנהמיזוג, ובלבד שהחברה לא תחלק את סכומי הה
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -: 13באור 
 

 )המשך( הסכם לרכישת פסגות
 

 לא יפחת מהמפורט להלן: החברהבהתאם להיתר האמור, ההון העצמי המזערי של 
 חודשים ממועד המיזוג, לא יפחת מסכום שני הסכומים שלהלן: 12במשך  (1)

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות ( 2)א()3הסכום הקבוע בתקנה  )א(
גמל()הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה(, 

 "( ביחס לחברה;תקנות ההון)להלן: " 2012-התשע"ב
מסכום ההוצאות השנתיות של פסגות גמל בדוח האחרון לפני המיזוג, כשהוא  25% )ב(

חודשים מאותו מועד. על אף האמור  12ך מופחת בקו ישר ממועד המיזוג ולמש
"(, ובלבד ההקלהמסכום זה )להלן: " 35%בפסקה זו, החברה רשאית להפחית עד 

 שהחברה לא תחלק את סכום ההקלה כדיבידנד.
 

ההון העצמי המזערי הנדרש מהחברה ממועד השלמת העסקה ועד למועד המיזוג יהיה  (2) 
ור בסעיף זה, החברה רשאית להפחית לתקנות ההון. על אף האמ 5כאמור בתקנה 

לעיל ביום המיזוג,  1מהסכום האמור את ההפרש בינו לבין הסכום הצפוי להתקבל בסעיף 
"(, ובלבד הקלה בתקופת הרכישהכולל סכום ההקלה אך ללא הפחתה בקו ישר )להלן: "

 שהחברה לא תחלק את סכום ההקלה בתקופת הרכישה כדיבידנד.
 

 הגמל קופות מיזוג .ב
( קופת גמל 1הוגשה בקשה לממונה לקבלת אישור להעברת ניהולן של ) 2021, ביוני 22ם ביו

( קופת 3( קופת גמל לעמיתי חבר )2לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים )
( מרפא קופה מרכזית לדמי 5( קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית )4גמל קמה )

, כאשר אגב העברת החברה( קרן השתלמות; המנוהלות על ידי פסגות, לניהולה של 6)-ומחלה 
הניהול תמוזגנה קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת אישית לפיצויים וקרן 

, באוגוסט 4. ביום החברההשתלמות עם ולתוך קופות גמל וקרנות השתלמות המנוהלות על ידי 
 להעברת הניהול ולמיזוג קופות הגמל בהתאם לבקשת החברה.התקבל אישור הממונה  2021
 הושלמה העברת הניהול ומיזוג הקופות כאמור. 2021בספטמבר,  30ביום 

 

 החברה ולתוך עם פסגות מיזוג .ג
מוזגו חברות פסגות בית השקעות בע"מ ופסגות קופות גמל ופנסיה  2021באוקטובר,  1ביום 

 .הסטטוטורי מרשם החברות התקבל האישור 2021, בדצמבר 31 ביום בע"מ עם ולתוך החברה.
 

 השקעות בע"מ קומפס"מ ופסגות בע ערך ניירות פסגות"מ, בע נאמנות קרנות פסגות מכירת .ד
במאי,  31בהמשך להשלמת עסקת פסגות כמפורט לעיל, ובהתאם לתנאי הסכם הרכישה, ביום 

 מהאחזקות 75%( 1התקשרה פסגות בהסכם עם וואליו קפיטל וואן בע"מ למכירת: ) 2021
מיליון  288-ך של כה כוללת בסבפסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות ניירות ערך בע"מ בתמור

 21-פסגות קומפס השקעות בע"מ, בתמורה כוללת בסך של כב מהאחזקות 100%( 2)-; וש"ח
 "(. הסכם מאימיליון ש"ח. התמורה כפופה להתאמות מסוימות כפי שנקבעו בהסכם )"

 25%התקשרה פסגות בהסכם נוסף עם וואליו קפיטל וואן בע"מ למכירת  2021באוגוסט,  3ביום 
יה בפסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות ניירות ערך בע"מ, בתמורה כוללת בסך של מהחזקות

)"מועד ההשלמה"( הושלמו שני  2021באוגוסט,  26"(. ביום הסכם אוגוסטמיליון ש"ח )" 96-כ
ההסכמים, כך שבמועד פרסום דוח זה, פסגות אינה מחזיקה בפסגות קרנות נאמנות בע"מ, 

פסגות קומפס השקעות בע"מ. במסגרת השלמת הסכם מאי, תוקן בפסגות ניירות ערך בע"מ וב
מיליון ש"ח שולמו תוך תקופה  60אף הסכם מאי, כך שמתוך התמורה הכוללת בגין הסכם מאי, 

של מספר שבועות ממועד ההשלמה, תוך העמדת בטוחות לתשלום סכום זה, כפי שנקבע בתיקון 
לעיל בגין הסכם הרכישה  'משך לסעיף אכמו כן, זכאית המוכרת לתמורה נוספת בהכאמור. 

 המתואר לעיל.
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -: 13באור 
 

 )המשך( הסכם לרכישת פסגות
 

 השקעות בע"מ קומפס"מ ופסגות בע ערך ניירות פסגות"מ, בע נאמנות קרנות פסגות מכירת .ד
 )המשך(

 
ת יורווח או הפסד מהותי בגין השלמת העסקה. בדוחות הכספיים הפעילו רשמההחברה לא 

וחברות אלו נרכשו לצורך מכירתן,  ת למכירה. היותות ומוחזקוכפעילויות מופסק סווגוהנ"ל 
לא נדרשים גילויים לסוגים  IFRS 5-וזאת בין היתר לאור דרישות רגולטוריות, בהתאם ל

תוח של סכום יחיד בדוח על הרווח הכולל שמורכב מסיכום וני ,עיקריים של נכסים והתחייבויות
של הרווח או ההפסד לאחר מס של פעילויות שהופסקו וכן הרווח או הפסד לאחר מס שהוכר 

 עלויות מכירה.ניכוי בבעת המדידה לפי שווי הוגן 
 

 "מבע וגמל פנסיה להראל נכסים למכירת הסכם .ה
"( הראלגמל בהסכם עם הראל פנסיה וגמל בע"מ )להלן: "התקשרה פסגות  2021ביולי,  4ביום 

פעילות קרן הפנסיה החדשה ומספר קופות גמל, בכללן, קופת גמל להשקעה וקופת  למכירת
מיליארד ש"ח ולמכירת קרן הפנסיה הוותיקה  10-חסכון לכל ילד בהיקף נכסים מנוהלים של כ

 185זאת בעבור תמורה כוללת בסך של מיליארד ש"ח, ו 16-ה.ע.ל, בהיקף נכסים מנוהלים של כ
מיליוני ש"ח. כמו כן, הראל התקשרה עם חברת סלייס גמל בע"מ בעסקה למכירת פעילות 

(, כאשר בפועל העברת הניהול לגבי קופות אלו IRAקופות גמל וקרן פנסיה בניהול אישי )
 תתבצע ישירות בין פסגות גמל לסלייס גמל בע"מ. 

 
שה בקשה לממונה לקבלת אישור להעברת ניהול מרצון של קרנות פנסיה הוג 2021ביולי,  5ביום 

התקבל  2021באוגוסט,  9וקופות גמל המנוהלות על ידי פסגות גמל, לניהולה של הראל, וביום 
אישור הממונה כאמור להעברת ניהול של קרן פנסיה מקיפה, קרן פנסיה כללית, קרן פנסיה 

פת גמל להשקעה וקופת גמל להשקעה לחיסכון לילד. כמו ה.ע.ל, קופות מרכזיות לפיצויים, קו
אישור הממונה להעברת ניהולן של קופת גמל וקרן השתלמות  גםניתן  2021באוגוסט,  9 ביוםכן, 

 2021לספטמבר,  30 ביוםבניהול אישי המנוהלות על ידי פסגות, לניהולה של סלייס גמל בע"מ. 
גמל בע"מ,  ולסלייס להראלסיה וקופות הגמל הושלמה העברת הניהול מרצון של קרנות הפנ

 .רווח או הפסד מהותי בגין השלמת העסקה רשמההחברה לא . כאמור
 
 

 עצמי ודרישות הון הון -: 14באור 
 

 הרכב הון המניות .א
 

   
 בדצמבר 31  
  2021  2020 
 מונפק ונפרע  רשום   מונפק ונפרע  רשום   
 מספר המניות  
         

 191,659,108  400,000,000  378,745,196  400,000,000   ש"ח ע.נ. כ"א 0.01מניות רגילות בנות 
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 )המשך( הון עצמי ודרישות הון -: 14באור 
 

 התנועה בהון המניות .ב
 

 :ההון המונפק והנפרע
 

 .נ.ע חש"   מניות מספר  
     

 0.01  191,545,900   2019בינואר,  31ליום  יתרה
     

 0.01  113,208  לעובדים אופציות כתבי מימוש
     

 0.01  191,659,108  2020, בדצמבר 31 ליום יתרה
     

 0.01  586,270  לעובדים אופציות כתבי מימוש
     

 0.01  4,500,000  )*( מניות הנפקת
     

 0.01  378,745,196  2021, בדצמבר 31 ליום יתרה
     
-כל , נטובתמורהש"ח ע.נ  0.01 מניות 4,500,000החברה  הנפיקה, 2021, בדצמבר 15ביום  )*(

 .מיליון ש"ח 1.3-כלהסתכמו הוצאות הנפקה . ש"חמיליון  76
 

 זכויות הנלוות למניות .ג
 

  .זכויות בפירוק החברהוזכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד,  .1

  אביב.-בתלסחירות בבורסה לניירות ערך  .2
 

 דיבידנד קתוחל מדיניות .ד

, בכפוף להוראות לפיה דיבידנד חלוקת מדיניות החברה דירקטוריון אימץ 2019, במאי 15 ביום
ההון  בדרישות ועמידה, החברות לחוק 302 סעיף הוראות לרבותכל דין שלא ניתן להתנות עליו, 

 ובכפוףהמזערי החלות על פי כל דין על החברה והמגבלות החלות עליה מכוח הסכמי המימון, 
שנתי של  דיבידנד, שנה מדי מניותיהשל החברה, החברה תחלק לבעלי  הבלעדי דעתה לשיקול

. יובהר, שנה לאותה( מהרווחים הראויים לחלוקה בחברה 75%לפחות שבעים וחמישה אחוזים )
( מהרווחים 75%ל המגבלות האמורות לא תתאפשר חלוקת שבעים וחמישה אחוזים )כי היה ובש

הראויים לחלוקה בחברה, ובכפוף להוראות חוק החברות ועמידה בדרישות ההון המזערי החלות 
על החברה, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, תבוצע חלוקת דיבידנד בגובה 

  לות כאמור.המקסימאלי האפשרי במסגרת עמידה במגב
 

  יםדיבידנד .ה

לבעלי ש"ח,  אלפי 33,000כריזה החברה על דיבידנד בסך של ה, 2021, סבמר 21 ביום .1
 ש"ח. 0.17 הינו. הדיבידנד למניה יהמניות

אלפי ש"ח, לבעלי  40,000החברה על דיבידנד בסך של  הכריזה, 2021, בנובמבר 29 ביום .2
 ש"ח. 0.21 הינו. הדיבידנד למניה יהמניות

 בסך של, 2022במרס,  29יום בדבר החלטה עקרונית על חלוקת דיבידנד מ לפרטים נוספים .3
 .הלןל ד'31ראה באור  יהאלפי ש"ח, לבעלי מניות 150,000
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 )המשך( הון עצמי ודרישות הון -: 14באור 
 

 הון קרנות .ו
 

 צד קשור עם עסקה בגין הון קרן

 -למימוש בחברת אלטשולר שחם בע"מ לעובדי החברה  מניות מבוסס תשלום גיןב .1
הכירה החברה בהוצאות בגין תשלום מבוסס מניות בסך של  2020-ו 2021שנים במהלך 

 .ב'27 באורגם  ראהאשר נזקפו להון. אלפי ש"ח, בהתאמה,  2,432-ואלפי ש"ח  397

 

-ו 2021שנים במהלך  -בחברה  למימוש האם חברת לעובדי מניות מבוסס תשלום גיןב .2
ל עובדי חברת שבגין אופציות למניות הכירה החברה בעלות תשלום מבוסס מניות   2020

ה נזקפאשר  ש"ח בהתאמה,אלפי  4,670-אלפי ש"ח ו 3,542בסך של  האם למימוש בחברה
  לקרן הון. 

 
  הון ודרישותניהול  .ז

להמשיך  חברהה מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת .1
כדי שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות  את פעילותה

 .הממונה לדרישות הון הנקבעות על ידי הכפופ חברהעסקית עתידית. ה
 
ההון והנחיות בהתאם לתקנות  חברהלהלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של ה .2

 .הממונה
 בדצמבר 31 ליום  
  2021  2020 
 "חש אלפי  
     

  235,762    367,429  )א( ההון תקנות פי על הנדרש הסכום
     

 283,480    551,521  קיים עצמי הון
     

 47,718   184,092   עודף

     
     :בגין הון דרישות כולל הנדרש הסכום  )א(
     
 89,925  129,540   מנוהלים נכסים היקף   
 155,837   208,847   שנתיות הוצאות   

 -   60,065    (4) נשלטתדרישה בגין חברה         
 (10,000)  (10,000)  (3הקלה בגין עריכת ביטוח )        
 -  (21,023)  (4) הקלה בגין חברה נשלטת        

     
 235,762   367,429  הנדרש הסכום כל סך   

 
, חוזר שעיקריו מתן הקלות 2012הממונה בחודש פברואר בהתאם לסמכותו פרסם  .3

בדרישות ההון לחברות מנהלות מסוימות. בהתאם לחוזר, בין יתר הדברים, חברה מנהלת 
אשר ערכה ביטוח אחריות מקצועית או ביטוח לכיסוי מעילה באמון של עובדיה, כאמור 

 1964-ת גמל(, התשכ"ד( לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופו1ה)ו41בתקנה 
 הביטוח סכוםבסכום העולה על הסכום הנדרש ממנה בהתאם לתקנה זו )להלן: "

"(, רשאית להפחית את סכום ההון העצמי המזערי בשקלים חדשים הנדרש ממנה העודף
מסכום הביטוח העודף ובכפוף  20%לתקנות ההון, בשיעור של  3בתאריך הדוח, לפי תקנה 

מסכום ההון העצמי המזערי  30%שהסכום המופחת לא יעלה על  למספר מגבלות וביניהן
 הנדרש.

 
 .לעיל 13לפרטים נוספים ראה באור  .4

 
 .מזערי עצמי להון בדרישות עומדת החברה 2021בדצמבר,  31ליום  נכון
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 מסים על ההכנסה -: 15באור 
 

 חוקי המס החלים על החברה א.
 
 כללי .1
 

. המס החל על 1975-הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו החברה
 הכנסות של מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס רווח.

 
 החוק( -)להלן  1985-המס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ" חוק .2
 

מס  רכיונמדדו התוצאות לצ, חוקהפי -על .החוק, 2007, עד לתום שנת חל החברהעל 
 במדד. כשהן מותאמות לשינויים

 
חוק תסתיים התחולתו של התקבל בכנסת תיקון לחוק שקבע כי  2008בחודש פברואר 

לא יחולו עוד הוראות החוק, למעט הוראות המעבר  2008, ומשנת המס 2007בשנת המס 
, נמדדות התוצאות לצורכי מס 2008החל משנת שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס. 

 31ים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד בתקופה שעד ליום בערכ
  .2007בדצמבר, 

 
תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים 

התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל . לחול עד למועד המימוש
 (2007)לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס  והניכוי הנוסף בשל פחתאינפלציה 

 .2008החל משנת 
 
 החברהשיעורי המס החלים על הכנסות  ב.

 
 מס מ, מורכב ממס חברות והחברה ובכללםוסדות כספיים, מהמס הסטטוטורי החל על  .1

 רווח. 
 

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות  2016דצמבר  בחודש .2
, אשר כולל הפחתת שיעור מס 2017-(, התשע"ז2018 -ו 2017הכלכלית לשנות התקציב 

בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1החברות החל מיום 
 . 23%לשיעור של  2018

 
 :החברה ובכללם כספיים מוסדות על החלים הסטטוטוריים המס שיעורי להלן

 

  שנה
 מס שיעור

  רווח מס שיעור  חברות
 כולל מס שיעור

 כספיים במוסדות

  % 
 34.19  17.00  23.0  ואילך 2019

 

  .2017לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .ג

 הסכום את ושילמה 2014-2017 לשנים מס שומות הסכם על החברה חתמה, 2020 שנת במהלך
 .זה הסכם בגין הנדרש
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 15באור 

 

 מס לצרכי מועברים הפסדים .ד

 לסך, 2021בדצמבר,  31 ליום ומסתכמים הבאות לשנים המועבריםהפסדי הון לצרכי מס  לחברה
נדחים בסך של  יםיתרות אלו נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מס בגין"ח. שאלפי  11,794-כ של

 "ח. שאלפי  912-כ
 

 13 בבאור אמורפסגות כ מיזוג, וזאת עקב הבאות לשנים המועברים עסקיים הפסדים לחברה
על הפסדי החברה חלים מגבלות קיזוז לאור שינוי מבנה שביצעה "ח. ש מיליוני 246.6-בסך של כ

 .לפקודת מס הכנסה 103בפטור ממס לפי סעיף  החברה
 נדחים מסים נכסי הכספיים בדוחות נרשמומיליוני ש"ח  127.7-כ של בסך עסקיים הפסדיםבגין 
 מיליוני 118.9-כ"ח. לא הוכרו מסים נדחים על הפסדים עסקיים בסך של ש מיליוני 29.3 של בסך

 "ח.ש
 
בנוגע למיזוג שנעשה בין חברות  הכנסה ממס מיסוי החלטת התקבלה, 2021בדצמבר,  19 יוםב

הקולטת "( עם ולתוך פסגות בית השקעות בע"מ )"החברה המעבירהפסגות גמל ופנסיה בע"מ )"
 ."(החברה הסופית" ו/או "2הקולטת "( ולתוך אלטשולר שחם גמל ופנסיה )"1

 :להלןהעיקריים  התנאים נקבעו זו בהחלטה

לבעלי המניות  2ובחברה הקולטת  1חדשות בחברה הקולטת לא יוקצו בשל המיזוגים זכויות  .1
 .בהן

, לא תיווסף למחיר המקורי של המניות עלות 2בעת מכירת המניות של החברה הקולטת  .2
 .1ההשקעה במניות החברה המעבירה ובמניות הקולטת 

 בעקבות המיזוגים לא ייווצרו נכסים בלתי מוחשיים, יתרות ו/או סכומים מהוונים. .3

במיזוג ויתרת המחיר המקורי,  2ולקולטת  1מקורי של המניות המועברות לקולטת המחיר ה .4
שווי הרכישה ויום הרכישה יהיו כפי שהיו בחברה המעבירה כאילו לא הועברו המניות וזאת 

 .ה לפקודה103בהתאם לסעיף 

 .לא יחולו שינויים בבעלות הנכסים שבבעלות החברות המשתתפות בשינוי המבנה .5

ו/או החברה הסופית עד למועד המיזוג  1נצברו בחברה המעבירה או בקולטת על הוצאות ש .6
ח לפקודה לעניין קיזוז ההפסדים 103)והותרו בניכוי לצרכי מס( יחולו הוראות סעיף 

 המעוברים.

כנגד הכנסתה  1קיזוז הפסדים מועברים מהקולטת   - 1הפסדים מועברים מהקולטת  6.1
לאחר המיזוג, הניתנים להעברה בהתאם החל בשנת המס ש 2החייבת של הקולטת 

מסכום ההפסד המועבר  10%לפקודה תתבצע לפי הנמוך מבין  92או  29, 28לסעיפים 
 מההכנסה החייבת של הקולטת. 25%לשנה או 

קיזוז הפסדים מועברים מהחברה המעבירה  -הפסדים מועברים מהחברה המעבירה  6.2
לאחר המיזוג, הניתנים המס שהחל בשנת כנגד הכנסתה החייבת של החברה הסופית 

מסכום  20%לפקודה תתבצע לפי הנמוך מבין  92או  29, 28להעברה בהתאם לסעיפים 
 מההכנסה החייבת של החברה הקולטת. 50%ההפסד המועבר לשנה או 

לעיל, לא יעלה על  6.2 -ו 6.1מובהר כי סך קיזוז ההפסד המצטבר כאמור בסעיפים  6.3
הסופית באותה שנת מס לפני קיזוז הפסדים מההכנסה החייבת של החברה  25%

 משנים קודמות שלפני המיזוג.

 10%תהיינה ניתנות לקיזוז כנגד מס או מס שבח לפי  -קיזוז מקדמות בשל הוצאות עודפות  .7
 כל שנה בהתאם. 20%כל שנה או 
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 15באור 
 

 הפסד או ברווחמסים על ההכנסה הכלולים  ה.

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2021    2020    2019 
 אלפי ש"ח  

       
 699,48  79,021   ,950131  מסים שוטפים

 -  (1,530)    925   מסים בגין שנים קודמות
 1,120  844   5,125  מסים נדחים

       
  138,000  78,335  49,819 

 
 אחר כולל)הפסד(  רווח לסעיפי המתייחסים הכנסה על מסים .ו

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

אקטוארי בגין  הפסדבגין  (הטבת מסהוצאת מס )
 (76)  121  (2,119)  תוכניות להטבה מוגדרת
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 15באור 
 

 מסים נדחים .ז
 

  ההרכב:

  

 הוצאות
 רכישה
  נדחות

 הטבות
 לעובדים

 מוניטין 
 ונכסים
 בלתי

  מוחשיים

 
 נכסי
 זכות

 שימוש

 

 התחייבות
 חכירה בגין

 

 רכוש
 קבוע 

 
 השקעה
 בניירות

 ערך

 

 אופציות
  לעובדים

 התחייבויות
 פיננסיות

 
הפסד 
הון 

 מועבר 

 

עסקי הפסד 
  מועבר

זכאים 
  ויתרות זכות

נכס מוחזק 
  למכירה, נטו

נכס חכירה 
 לקבל

 

 סה"כ
 "חש אלפי     
                               

נכס )התחייבות( מס  תיתר
 (5,877)  -  -  -  -  -  -  -  (479)  (1,396)  6,430  (6,375)  (7,792)  2,708  1,027  2020, בינואר 1נדחה ליום 

                               
 לרווח נזקפו אשר שינויים

 (844)  -  -  -  -  924  (198)  2,722  (72)  (549)  (1,178)  1,195  50  272  (44,06)  והפסד
אשר נזקפו לרווח  שינויים

 (121)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (121)  -  כולל אחר 

                               
נכס )התחייבות( מס  תיתר

בדצמבר,  31נדחה ליום 
2020  (73,03)  2,859  (7,742)  (5,180)  5,252  (11,89)  (551)  2,722  (198)  924  -  -  -  -  (6,842) 

                               
  2,057  -  -   6,814   22,285   -   2,009  -  -   22,378   24,255  (19,187)  (78,023)   2,125   19,401  כניסה לאיחוד 
שינויים אשר נזקפו לרווח  

 (5,125)  (8,464)   1,757  (1,225)   7,008  (12)  (1,811)   558   711  (10,505)  (4,925)   11,877   3,468  (2,339)  (1,223)  והפסד
שינויים אשר נזקפו לפעילות  

 (853)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   175  (216)  (812)  מופסקת
שינויים אשר נזקפו לרווח  

  2,119  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   2,119   -   כולל אחר

                               
נכס )התחייבות( מס  תיתר

בדצמבר,  31נדחה ליום 
2021  14,329   4,548   (82,122)  (12,490)  24,582   9,982   160   3,280   -   912   29,293   5,589   1,757   (8,464)  (8,644) 

                               
 

  



 "מבעופנסיה גמל  שחם אלטשולר   
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 
50 

 
 

 )המשך( מסים על ההכנסה -: 15באור 
 
   תיאורטימס  .ח
 

וההוצאות, הרווחים  בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות התאמה תלהלן מובא
מסים , לבין סכום שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםהיו מתחייבהפסד ורווח דוח ב וההפסדים

 :הפסד ואשנזקף ברווח על ההכנסה 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

  2021   2020   2019  
 אלפי ש"ח  

       
 140,788  216,592  357,537   רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 34.19%  34.19%  34.19%  שיעור מס סטטוטורי

       
 48,133  74,052  122,235   מס מחושב לפי שיעור מס סטטוטורי 

       
עלייה במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים 

       הבאים:
       

 3,019  2,604  3,236   עלות תשלום מבוסס מניות
השפעת יצירת מסים נדחים בשיעור מס שונה 

 -  -  3,409   מהמס העיקרי
 -  1,162   925  מסים בגין שנים קודמות
 -  391  96   מס הכנסההוצאות ריבית והצמדה 

 1,797  1,426  1,758   הוצאות שאינן מותרות לניכוי
 (3,180)  (1,320)  (136)  המס נדח הוכרלא  ובגינלצרכי מס  רווח

לצרכי מס בגינם לא הוכרו  גידול בהפסדים
 -  -  6,568   מסים נדחים בתקופה

 50  20  (91)  אחרים

       
 49,819  78,335   138,000  מסים על ההכנסה 

       
 35.06%  %17.36  38.60%  ממוצע שיעור מס אפקטיבי
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  נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -: 16באור 
 

הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר, הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות אחרות לטווח ארוך, 
 והטבות בגין פיטורין.

 
 הטבות לאחר סיום העסקה

 
לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או  חברהמחייבים את הדיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל 

כמתואר לחוק פיצויי פיטורין  14פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת, לפי סעיף 
 חברהחישוב התחייבות ה בשל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה. חברהלהלן. התחייבויות ה

ותקופת  ם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובדבשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכ
 את הזכות לקבלת הפיצויים. יםיוצראשר  העסקתו

 
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית 

 הפקדה מוגדרת כמפורט להלן:להטבה מוגדרת או כתוכנית ל
 

 תוכניות הפקדה מוגדרת .1
 

, 1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג 14חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף  לגבי
פיו הפקדותיה השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, -על

פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. 
 ם מהוות תוכניות הפקדה מוגדרת. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולי

 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

 904,4  5,566  9,182  להפקדה מוגדרת תוכניותבגין  הוצאות
 
 מוגדרת הטבהל תוכניות .2

 
מוגדרת, הפקדה להחלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות 

התחייבות  מוכרתהטבה מוגדרת לפיה לכתוכנית  חברהכאמור לעיל, מטופל על ידי ה
מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים  חברהבגין הטבות עובדים ובגינה ה

 ובפוליסות ביטוח מתאימות.
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 שך()המ נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -: 16באור 
 

 )המשך( מוגדרת הטבהל תוכניות .2
 

  תוכניתבהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי  שינויים (א
 

 2021 שנת
       אחר כולל ברווח מחדש מדידה בגיןהפסד       הפסד או לרווח שנזקפו הוצאות    

  

 ליום יתרה

  2021, בינואר 1 

 שירות עלות

 שוטף

 

, ריבית הוצאות

  נטו

 הוצאות"כ סה

 או לרווח שנזקפו

  בתקופה הפסד

 תשלומים

  כניסה לאיחוד  מהתוכנית

 אקטוארי הפסד

 שינויים בגין

 בהנחות

  הפיננסיות

 אקטוארי סדפה

 סטיות בגין

  בניסיון

 השפעה"כ סה

 כולל הפסד על

  בתקופה אחר

 בגין שכר מס

  כספי מוסד

 הפקדות

 ידי על שהופקדו

 המעביד

 

 ליום יתרה

 2021, בדצמבר 31

 "חש אלפי  

                         

                         

   19,610   -       967    7,533    7,004    529    35,491   - 39,327    1,992    479    1,514    12,954  מוגדרת להטבה התחייבויות

                         

   13,606    2,076    535    902    900    2    32,847   - 33,084    412    412   -       9,917  תוכניתהוגן של נכסי  שווי

                         

 הטבה בגין נטו)נכס(  התחייבות

 מוגדרת

 

3,037    1,514    66    1,580    6,243 -   2,644    527    6,104    6,631    432    2,076 -   6,004   

 
 

 2020 שנת
       אחר כולל ברווח מחדש מדידה בגיןהפסד     הפסד או לרווח שנזקפו הוצאות    

  

 ליום יתרה

  2020, בינואר 1 

 שירות עלות

 שוטף

 

, ריבית הוצאות

  נטו

 הוצאות"כ סה

 או לרווח שנזקפו

  בתקופה הפסד

 תשלומים

  מהתוכנית

 אקטוארי הפסד

 שינויים בגין

 בהנחות

  הפיננסיות

 אקטוארי רווח

 סטיות בגין

  בניסיון

 השפעה"כ סה

 כולל רווח על

  בתקופה אחר

 בגין שכר מס

  כספי מוסד

 הפקדות

 ידי על שהופקדו

 המעביד

 

 ליום יתרה

 2020, בדצמבר 31

  

                       

                       

 12,954  -  613  (65)  (146)  81  (235)  1,111  270  841  12,007  מוגדרת להטבה התחייבויות

                       

 9,917  708  155  236  236  -  (238)  207  207  -  8,849  תוכניתוגן של נכסי ה שווי

                       

 הטבה בגין נטו)נכס(  התחייבות

 מוגדרת

 

3,158  841 

 

63  904  3  81  (382)  (301)  (91)  (708)  3,037 
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 )המשך( נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -: 16באור 
 
 התוכנית נכסי (ב
 

נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך )קופ"ג 
 לשכירים וקרנות פנסיה( וכן פוליסות ביטוח מתאימות. 

 
 ההנחות העיקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרת (ג

 
  2021  2020 
  % 
     

 2.51%  3.27%  (1) שיעור היוון
 4.48%  5.65%  צפויה שיעור עליית שכר

 

 שיעור ההיוון מבוסס על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה. (1)
 
 

 זכאים ויתרות זכות -: 17באור 
 

 בדצמבר 31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  
     

 30,671  34,350  עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
 5,325  7,298  הפרשה לחופשה והבראה

 121,436  100,055  לשלם עמלות סוכנים
 78  -   שלםדמי תפעול ל

 7,257  18,232   הוצאות לשלם
 27,819   9,635   *( צדדים קשורים

 5,646  19,502   רותיםיספקים ונותני ש
 179  341   ריבית לשלם

 -  18,899   תביעות תלויות 
 -  43,180    ***( עסקת פסגותהתחייבות בגין 

 14,408  19,232   **( אחרים
      

 212,819  270,724   סך הכל זכאים ויתרות זכות
 

 אלפי ש"ח. 21,005דיבידנד לשלם בסך של  כולל 2020בדצמבר,  31 ליום *( 
 אלפי ש"ח. 7,995דיבידנד לשלם בסך של  כולל 2020בדצמבר,  31 ליום **( 
 לעיל.ד' 13-וא' 13ם יבאורנוספים ראה  לפרטים ***(

 
  (.3)ד'28במסגרת באור ראה פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה 
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 פיננסיות התחייבויות -: 18באור 
 

באור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של התחייבויות פיננסיות. מידע נוסף בדבר החשיפה של 
 .ניהול סיכונים, בדבר 25לסיכוני ריבית, מטבע חוץ ונזילות, ניתן בבאור  חברהה
 
 פרוט התחייבויות פיננסיות א.

 בדצמבר 31  
 הוגן שווי  ערך בספרים  

  2021  2020  2021  2020 
 אלפי ש"ח  
         

התחייבויות פיננסיות המוצגות 
 בעלות מופחתת:

 
       

         
 **(157,843  **( 646,025  *( 156,288  *( 993,657  הלוואות מתאגיד בנקאי 

         
 *(*157,843  **( 646,025  *( 156,288  *( 993,657  סך התחייבויות פיננסיות

 
 לשלם ריביתולל כ( *

    השווי ההוגן מבוסס על היוון תזרימי המזומנים העתידיים )קרן וריבית( של כל הלוואה        ( **
 בריבית השוק המתאימה בהתאם לדירוג האשראי של החברה ומח"מ ההלוואה הרלוונטי.

 
 פרטים בדבר ריבית והצמדה -התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת  .1ב

 

 אפקטיבית ריבית  
 בדצמבר 31  
  2021  2020 

 אחוזים   בסיס הצמדה
     

 %2.1-%29.3  %1.4-02.%  שקלי
 

  מועדי פירעון .2ב
 בדצמבר 31ליום   
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  
     

 61,731    49,390  שנה ראשונה
 61,162   219 390,  שנה שניה

 10,627    49,390  שנה שלישית
 10,121    49,390  רביעיתשנה 

 12,468    290,092  שנה חמישית ואילך
     

 156,109  657,652  סה"כ
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 )המשך( התחייבויות פיננסיות -: 18באור 
 

 נוספים פרטים .ג
 

  אשראי מסגרות .1
 

"ח בריבית שנתית בשיעור של פריים. ש אלפי 1,500לחברה מסגרת אשראי בנקאית בסך 
  נוצלה מסגרת אשראי זו. לא 2021, בדצמבר 31נכון ליום 

 
  בנקאיות הלוואות .2

 הפניה
 

 לקיחת תאריך
 הלוואה

 
 הלוואה סכום

 מקורי

 
 ריבית שיעור

ליום  יתרה 
בדצמבר,  31

2021 )* 

ליום  יתרה 
בדצמבר,  31

2020 )* 

  
 פירעון תאריך

 מקורי

    "חש אלפי  "חש אלפי    "חש אלפי     

              
 19/03/2021   50,029  -  +0.35%פריים   50,000  19/03/2020  (1א)
 19/09/2025   30,441  -  3.17%  35,770  19/03/2020  (2א)
 19/06/2026   7,849  -  3.23%  9,020  19/03/2020  (3א)
 19/03/2027   17,875  -  3.29%  20,000  19/03/2020  (4א)
 14/09/2031   -  243,984  2%  250,000  14/09/2021  (6)א
 31/03/2022   50,094  -  +0.35% פריים  70,000  29/08/2020  (2ב)
 01/11/2023   -  70,011  -0.24% פריים  70,000  02/11/2021  (2ב)
 14/09/2031   -  243,929  2%  250,000  14/09/2021  (2ג)
 14/09/2023   -   100,069  1.4%  100,000  14/09/2021  (3ג)
        657,993   156,288    

 
 .לשלם ריבית כולל*( 
 
  :להלן כמפורטבע"מ  לישראל בנק לאומיהלוואה מול  הסכמי (א

 
 הוחלפהמיליון ש"ח לתקופה של שנתיים אשר  40מסגרת אשראי בסך של  .1

 בריבית, ח"שמיליון  50בסך של אשראי  במסגרת, 2020במרס,  19 ביום
מסגרת  הוחלפה, 2021במרס,  21ביום לתקופה של שנה. שקלית קבועה 

מיליון ש"ח בריבית שקלית  50סך של ב אשראי מסגרתב כאמורהאשראי 
 ביוםלתקופה של שנה.  1.75%משתנה בהתאם לריבית הפריים בשיעור של 

 .במלואה האשראי מסגרת נפרעה 2021, בספטמבר 30
 

 19ביום  הוחלפה אשרשנים  7"ח לתקופה של שמיליון  45הלוואה בסך של  .2
שקלית קבועה  בריבית"ח, שמיליון  35.7בהלוואה בסך של  2020במרס, 

 ההלוואה נטילת מיום שנים 7 של לתקופהאחת לרבעון  המשולמת
 .במלואה האשראי מסגרת נפרעה 2021, בספטמבר 30 ביום .המקורית

           
 הוחלפה אשרשנים  7מיליון ש"ח לתקופה של  10מסגרת אשראי בסך של  .3

 שקלית בריביתמיליון ש"ח,  9.02בסך של , בהלוואה 2020, במרס 19 ביום
 האשראי ניצול ממועד שנים 7 של לתקופה המשולמת אחת לרבעון קבועה

  .במלואה האשראי מסגרת נפרעה 2021, בספטמבר 30 ביום .המקורי
 

( לעיל, מהווה 3א)-( ו2החלפת מסגרות האשראי המתוארות בסעיפים א)
שינוי תנאי אשראי שאינו מהותי. לפיכך הוכרו הכנסות מימון בסכום לא 

, המשקפות את הפער בין ערך 2020לשנת  מהותי בדוחות הכספיים
הנוכחי של תזרימי המזומנים של ההתחייבות בספרים לפני השינוי לערך 

 אי החדשות מהוון בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי. מסגרות האשר
 

 2020, במרס 19 יוםמשנים  7"ח לתקופה של שמיליון  20בסך של  הלוואה .4
חתמה  2021במאי,  10ביום המשולמת אחת לרבעון.  קבועה שקליתבריבית 

במאי,  24מיליון ש"ח. ביום  30אשראי בסך של ההחברה על הגדלת מסגרת 
מיליון ש"ח מתוך מסגרת אשראי זו בריבית שקלית  20החברה ניצלה  , 2021

 2021, בספטמבר 30 ביום שנים. 4לתקופה של  2.39קבועה בשיעור של %
  .במלואה האשראי מסגרת נפרעה
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 )המשך( פיננסיות התחייבויות -: 18באור 
 

 :)המשך( להלן כמפורטהלוואה מול בנק לאומי לישראל בע"מ  הסכמי (א

 

, בריבית 2021במאי,  11 מיוםמיליון ש"ח  200אשראי בסך של  מסגרת .5
לתקופה של עד שנה  0.2%שקלית משתנה בהתאם לריבית הפריים בניכוי 

 19 ביום. הבמלוא המסגרת האשראי נוצל .המשולמת אחת לרבעון
 , נפרעה מסגרת האשראי במלואה.2021, בספטמבר

 

בריבית שקלית  2021בספטמבר,  14יום מ"ח שמיליון  250הלוואה בסך של  .6
. פירעון קרן ההלוואה יתבצע בתשלומים רבעוניים 2%קבועה בשיעור של 

שנים מיום העמדת ההלוואה ותשלום  10שווים לפי לוח סילוקין של 
 הריבית בגין ההלוואה יבוצע בכל רבעון.

 

לתקופה של שנה,  2021בספטמבר,  14יום ממסגרת אשראי מול בנק לאומי  .7
מיליון ש"ח בריבית שקלית משתנה בהתאם לריבית  100כולל של בסך 

או בריבית קבועה בשיעור שיקבע על ידי הבנק,  0.15%הפריים בניכוי של 
בהתאם להחלטת החברה. מסגרת ההלוואה כאמור תיפרע בתשלומים 

שנים מיום העמדת האשראי  10רבעוניים שווים לפי לוח סילוקין של 
גרת האשראי תבוצע בכל רבעון. נכון למועד הדוח ותשלום הריבית בגין מס

 2022במרס,  29ביום  החברה טרם ניצלה החברה את מסגרת האשראי.
 .אישר דירקטוריון החברה את ביטול מסגרת האשראי כאמור

 
-ו 2020 ,2021 יםבשנמסתכמות  אלו אשראית והוצאות המימון שנזקפו בגין מסגר

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 2,611 -ו "חשאלפי  2,931ש"ח, אלפי  5,576לסך של  2019
 

 : כמפורט להלןבע"מ הלוואה מול בנק מזרחי טפחות  הסכמי (ב
 

בסך של  2018, באוגוסט 21 מיוםטפחות בע"מ  מזרחי מבנקהלוואה  סכםה .1
 בריבית, ההלוואה נטילת ממועד שנתיים עד של לתקופה, "חשמיליון  40

 2 ביום. לחודש אחת המשולמת הפריים לריבית בהתאם משתנה שנתית
 נפרעה ההלוואה במלואה. 2020באוגוסט, 

 

בסך  נוסף, חתמה החברה על הסכם מסגרת אשראי 2020באפריל,  1ביום  .2
 הסכם על החברה חתמה, 2020באוגוסט,  16ביום  .מיליון ש"ח 40של 

באפריל,  1מסגרת אשראי אשר נחתמה ביום את  החליפהמ אשראי מסגרת
 משתנהש"ח, בריבית שנתית  ןמיליו 80, כמפורט לעיל, בסך של 2020

  פריים המשולמת אחת לחודש.ה לריבית בהתאם
 המחליפה אשראי מסגרת הסכם על החברה חתמה, 2021, בנובמבר 2ביום 

, כמפורט לעיל, 2020, אוגוסטב 16את מסגרת אשראי אשר נחתמה ביום 
פריים ה לריבית בהתאם משתנהש"ח, בריבית שנתית  ןמיליו 100בסך של 

ניצלה החברה  הדיווחהמשולמת אחת לחודש. עד למועד  0.24%בניכוי של 
 מיליון ש"ח ממסגרת זו. 70סך של 

 

, בריבית 2021במאי,  11 מיוםמיליון ש"ח  200אשראי בסך של  מסגרת .3
לתקופה של עד שנה  0.2%שקלית משתנה בהתאם לריבית הפריים בניכוי 

 30 ביום. הבמלוא ה. מסגרת האשראי נוצללחודשהמשולמת אחת 
 נפרעה מסגרת האשראי במלואה. ,2021בספטמבר, 

 
 2020, 2021 יםבשנמסתכמות  אלו אשראית ומסגרהוצאות המימון שנזקפו בגין 

  .בהתאמהש"ח  אלפי 984-ו"ח שאלפי  1,052 ,"חשאלפי  2,533לסך של  2019-ו
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 )המשך( התחייבויות פיננסיות -: 18באור 
 

 : כמפורט להלןבע"מ  פועליםההלוואה מול בנק  הסכמי (ג
 

, בריבית 2021במאי,  11 מיום"ח ש מיליון 200 של בסך אשראי מסגרת .1
עד שנה לתקופה של  0.2%שקלית משתנה בהתאם לריבית הפריים בניכוי 

 30 ביום. הבמלוא ההמשולמת אחת לרבעון. מסגרת האשראי נוצל
 .נפרעה מסגרת האשראי במלואה ,2021בספטמבר, 

 

בריבית שקלית  2021בספטמבר,  14יום מ"ח שמיליון  250הלוואה בסך של  .2
. פירעון קרן ההלוואה יתבצע בתשלומים רבעוניים 2%קבועה בשיעור של 

שנים מיום העמדת ההלוואה ותשלום  10 שווים לפי לוח סילוקין של
 הריבית בגין ההלוואה יבוצע בכל רבעון.

 

בריבית שקלית  2021בספטמבר,  14מיום ש"ח  מיליון 100הלוואה בסך  .3
. פירעון ההלוואה יתבצע בתשלום אחד 1.4%ריבית קבועה בשיעור של 

בתום שנתיים ממועד העמדת ההלוואה ותשלום הריבית בגין ההלוואה 
מליון ש"ח מתוך  50, פרעה החברה 2022מרס, ב 3ם ביו צע בכל רבעון.יבו

 מסגרת נטילת אישר דירקטוריון החברה 2022במרס,  29ביום  הלוואה זו.
 .מיליון ש"ח 100של  אשראי נוספת בסך

 
לסך של  2021בשנת מסתכמות  אלו אשראית ומסגרהוצאות המימון שנזקפו בגין 

  ש"ח. 3,587
 

 הלוואות בנקאיות של פסגות (ד
 

לפרטים בדבר השווי ההוגן של ההלוואות הבנקאיות של פסגות למועד השלמת 
את מלוא יתרת פסגות פרעה  2021 ,בספטמבר 9ביום לעיל.  3העסקה ראה באור 
 ההלוואות לבנקים.

 
 946,6לסך של הדוח הסתכמו  בתקופת זו הלוואההוצאות המימון שנזקפו בגין 

  "ח.שאלפי 
 

 אמות מידה פיננסיות (ה
 

 יםהבנקאי יםהחברה מהתאגיד שנטלהת האשראי ומסגר כללהבטחת  לצורך
 , התחייבה החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות להלן:כאמור

 

"ח ש מיליוני 200-מ יפחתו לא, רבעון מדי, ניהול דמי בגין החברה הכנסות (1
 250 של מסך יפחתו לא השלמתו ממועד והחל פסגות מיזוג שיבוצע וככל

-לכהסתכמו  2021לשנת  הרביעי"ח. הכנסות החברה בגין הרבעון ש מיליוני
 ש"ח.  מיליוני 390

 
 מיליוני 245 של מסך יפחת לא, הון קרנות בניכוי, החברה של העצמי ההון (2

-כ על, ההון עצמי של החברה בניכוי קרנות הון, עמד הדוח"ח. למועד ש
 ש"ח. ימיליונ 523
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 )המשך( התחייבויות פיננסיות -: 18באור 
 

 )המשך(אמות מידה פיננסיות  (ה
 
יתרת חובות והתחייבויות החברה כלפי הבנקים חלקי  - חוב כיסוי יחס ( 3

לא  האחרוניםכפי שנרשם בארבעת הרבעונים הקלנדריים  "EBITDA"ה
 :יעלה על

 שיעור תקופה
 4 30.9.2021-ב החל הבדיקה למועד עד

 3.7 30.6.2022 ועד 31.12.2021-מ שהחל הבדיקה במועדי
 3.5 30.6.2023 ועד 30.9.2022-מ שהחל הבדיקה במועדי
 3.3 30.6.2024 ועד 30.9.2023-מ שהחל הבדיקה במועדי
 3 ואילך 30.9.2024-מ שהחל הבדיקה במועדי

 
 .1.5 עלעומד נכון למועד הדוח יחס כיסוי החוב  

 
ת בניכוי השקעו "EBITDA"ה מחלוקת המתקבלת המנה - חוב שירות יחס (4

בארבעת הרבעונים הקלנדריים ברכוש קבוע ותוכנות ובניכוי מס 
 והפרשי ריבית הוצאות של המצטבר)הסכום  החוב בשירות האחרונים

קרן וריבית )למעט , השוטפות החלויות תשלומי סכום בתוספת הצמדה
תשלומי קרן בגין אשראי שהועמד למימון עמידה בדרישות רגולטוריות 
בדבר דרישות נזילות של חברה מנהלת של קופות גמל וכן פרעונות של קרן 

רק תשלומי ריבית בגין  חודשים, אלא 12של כל אשראי לתקופה של עד 
במהלך ארבעת הרבעונים  , שהחברה תידרש לשלם לבנקיםאשראי זה(

בתשלום הקלנדריים העוקבים למועד הדוח, למעט אשראים אשר נפרעים 
למועד הדוח יחס כיסוי החוב עומד  נכון. 1.5-יפחת מ לא( תקופהאחד בסוף 

 .5.4 לע
 
 .החברה עומדת באמות מידה פיננסיות 2021בדצמבר,  31נכון ליום       ( 5
 

 
 קשור מצד הלוואה .3

 
, אישר דירקטוריון החברה הסכם התקשרות עם צד קשור הכולל 2017ביולי,  26 ביום

מיליון ש"ח מחברת אלטשולר שחם שירותי ניהול  50העמדת מסגרת אשראי בסך של 
בע"מ )לשעבר: אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ( הנושאת ריבית שנתית בהתאם 

, בתוספת האשראישראי"(. )י( לפקודת מס הכנסה )להלן: "מסגרת הא3להוראות סעיף 
שנים ממועד העמדת האשראי.  3הריבית יוחזרו לאלטשולר שחם שירותי ניהול בתום 

  ממסגרת האשראי. "חש מיליון 48החברה סך של  ניצלה 2020בדצמבר,  27ליום  עד
 בסך לשלם ריבית כולל ההלוואה יתרת מלוא את החברה פרעה, 2020, בדצמבר 27 ביום

  .להלן '3א26 באור ראה הון שטר פירעון בדבר נוספים לפרטים"ח. ש אלפי 3,871 של
לסך של  מסתכמות 2019-ו ,2020 בשניםהלוואה זו  מסגרתהוצאות המימון שנזקפו בגין 

 . בהתאמה אלפי ש"ח 1,121-ו אלפי ש"ח 1,365
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  ניהול מדמי הכנסות -: 19באור 
 

 ניהול דמי של ממוצע שיעור  ניהול דמי  

 
 ביום שהסתיימה לשנה 

 בדצמבר 31
 שהסתיימה ביום  לשנה 

 בדצמבר  31
  2021  2020  2019  2021  2020  2019 
 אחוזים  "חש אלפי  

             גמל מקופות ניהול דמי
             

             :מצבירה ניהול דמי
 0.71  0.7    0.68  262,771  340,076   497,816   מסלולית קופה - גמל שחם אלטשולר
קופה  -שחם השתלמות  אלטשולר
 מסלולית

 
600,917   440,619  343,047  0.73    0.75  0.76 

 קופה - פיצויים שחם אלטשולר
 מסלולית

 
6,931   6,245  6,528  0.66    0.68  0.69 

 קופה - פלוס חיסכון שחם אלטשולר
 מסלולית

 
98,802   58,376  34,371  0.67    0.69  0.68 

 קופה - לילד חיסכון שחם אלטשולר
 מסלולית

 
12,853   8,913  6,467  0.23    0.23  0.23 

 -  -   0.42   -  -   2,019  אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר
 -  -   0.20   -  -   232  אלטשולר שחם קמה

אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית 
 -  -   0.51   -  -   156  לדמי מחלה

אלטשולר שחם קופה מרכזית 
 -  -   0.21   -  -   172  תקציביתלפנסיה 

 -  -   0.62   -  -   74,880  פסגות גדיש
 -  -   0.59   -  -   31,464  פסגות שיא השתלמות

 -  -   0.37   -  -   7,870  דמי ניהול בגין פעילויות שנמכרו
             

       653,184  854,229   1,334,112  מצבירה ניהול דמי"כ סה
             

             :מהפקדות ניהול דמי
             

 0.11  0.09   0.12   2,769  2,493   4,483   מסלולית קופה - גמל שחם אלטשולר
             

       2,769  2,493   4,483  מהפקדות ניהול דמי"כ סה
             

       (3,313)  (12,591)  (6,758)  לעמיתים החזרים בניכוי
             

       652,640  844,131   1,331,837  גמל מקופות ניהול דמי"כ סה
             

             פנסיה מקרנות ניהול דמי
             :מצבירה ניהול דמי

             
 0.58  0.43   0.26   547  679   1,111  כללית פנסיה שחם אלטשולר
 0.18  0.13   0.12   9,553  15,178   29,543   מקיפה סיהפנ שחם אלטשולר

             
       10,100  15,857   30,654  מצבירה ניהול דמי"כ סה
             

             :מהפקדות ניהול דמי
             

 1.54  1.46   1.52   410  794   3,090  כללית פנסיה שחם אלטשולר
 1.81  1.62   1.53   21,787  37,769   62,582   מקיפה סיהפנ שחם אלטשולר

             
       22,197   38,563   65,672  מהפקדות ניהול דמי"כ סה
             

       (210)  (1,381)  (4,451)  החזרים לעמיתים  בניכוי
             

       32,087  53,039   91,875  פנסיה מקרנות ניהול דמי"כ סה
             

       684,727  897,170   1,423,712  ניהול דמי"כ סה
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 החברה שבניהול הפנסיה וקרנות הגמל קופות אודות נתונים -: 20 באור
 

 ותשלומים תקבולים, מנוהלים נכסים היקף .א
 
 בדצמבר 31  

 2021  
 לשנה שהסתיימה ביום

 2021בדצמבר  31
 סך נכסים  

 מנוהלים
 תשלומים  תקבולים 

 אלפי ש"ח  
       

 (1,690,002)   2,248,275   96,012,026  קופה מסלולית  -שחם גמל  אלטשולר
 (4,000)   -   1,117  אלטשולר שחם קמה

 (14,900)   23,921   771,441  אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר
 (2,550,006)   7,498,928   92,814,769  קופה מסלולית  -שחם השתלמות  אלטשולר
 (60,403)  -   1,040,229  קופה מסלולית  -שחם פיצויים  אלטשולר

 (30)  -   49,232  אלטשולר שחם מרפא
 (9,991)   9,079   118,091  אלטשולר שחם להשתתפות בפנסיה תקציבית

 (1,456,837)   5,807,105   16,073,010  מסלולית קופה - פלוס חיסכון שחם אלטשולר
 (54,439)   947,099   6,309,443  מסלולית קופה - לילד חיסכון שחם אלטשולר
 (1,189)   215,543   622,680  כללית פנסיה שחם אלטשולר
 (121,864)   4,121,809   30,267,649  מקיפה סיהפנ שחם אלטשולר

       
20,871,759    244,079,687  הכל סך

20,871,759 
 (5,963,661) 

 
 

 בדצמבר 31  
 2020  

 לשנה שהסתיימה ביום
 2020בדצמבר  31

 סך נכסים  
 מנוהלים

 תשלומים  תקבולים 
 אלפי ש"ח  
       

 (1,095,452)   3,099,689  59,409,503  קופה מסלולית  -שחם גמל  אלטשולר
 (2,250,302)   6,618,636  70,566,749  קופה מסלולית  -שחם השתלמות  אלטשולר
 (62,550)   -  062,991  קופה מסלולית  -שחם פיצויים  אלטשולר
 (1,044,229)   4,704,122  11,658,418  מסלולית קופה - פלוס חיסכון שחם אלטשולר
 (25,708)   917,965  999,4,760  מסלולית קופה - לילד חיסכון שחם אלטשולר
 (1,606)   55,829  224,309  כללית פנסיה שחם אלטשולר
 (60,022)   2,353,059  239,007,17  מקיפה סיהפנ שחם אלטשולר

       
 (869,394,5)   300,17,749  047,850,164  סך הכל

 
 

 בדצמבר 31  
 2019  

 לשנה שהסתיימה ביום
 2019בדצמבר  31

 סך נכסים  
 מנוהלים

 תשלומים  תקבולים 
 אלפי ש"ח  
       

 (835,836)  253,3,285  844,232,36  קופה מסלולית  -שחם גמל  אלטשולר
 (1,829,615)   360,5,185  246,52,998  קופה מסלולית  -שחם השתלמות  אלטשולר
 (84,104)   -  951,835  קופה מסלולית  -שחם פיצויים  אלטשולר
 (510,254)   3,538,273  210,7,464  מסלולית קופה - פלוס חיסכון שחם אלטשולר
 (11,095)   1,063,384  3,539,532  מסלולית קופה - לילד חיסכון שחם אלטשולר
 (1,933)   25,820  123,463  כללית פנסיה שחם אלטשולר
             7,856,459  מקיפה סיהפנ שחם אלטשולר

7,856,459  
 

 1,258,270   (24,963) 
       

        117,166,113  סך הכל
117,166,047  

 

 360,14,356   (3,297,800) 
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 )המשך( החברה שבניהול הפנסיה וקרנות הגמל קופות אודות נתונים -: 20 באור
 

  העברות כספים ב.
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 2021בדצמבר  31
 סה"כ  קרנות פנסיה  קופות גמל  
 אלפי ש"ח  

       העברות לחברה מגופים אחרים
       

 2,279,906   840,093   1,439,813   העברות מחברות ביטוח
 7,889,408   7,415,426   473,982   העברות מקרנות פנסיה

 9,622,224   194,056   9,428,168   העברות מקופות גמל
       

 19,791,538   8,449,575   11,341,963   סך כל העברות לחברה
       

       העברות מהחברה לגופים אחרים
       

 (336,519)  (27,745)  (308,774)  העברות לחברות ביטוח
 (1,756,907)  (1,481,524)  (275,383)  העברות לקרנות פנסיה

 (16,655,360)  (98,450)  (16,556,910)  העברות לקופות גמל
       

 (18,748,786)  (1,607,719)  (17,141,067)  סך כל העברות מהחברה
       

 1,042,752   6,841,856   (5,799,104)   העברות, נטו
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 2020בדצמבר  31
 סה"כ  קרנות פנסיה  קופות גמל  
 אלפי ש"ח  

       העברות לחברה מגופים אחרים
       

 2,330,438  101,653  2,228,785  העברות מחברות ביטוח
 6,757,593  5,974,499  783,094  העברות מקרנות פנסיה

 19,895,116  442,315  19,452,801  העברות מקופות גמל
       

 28,983,147  6,518,467  22,464,680  סך כל העברות לחברה
       

       העברות מהחברה לגופים אחרים
       

 (118,639)  (11,716)  (106,923)  לחברות ביטוחהעברות 
 (476,540)  (382,748)  (93,792)  העברות לקרנות פנסיה

 (1,619,463)  (40,099)  (1,579,364)  העברות לקופות גמל
       

 (2,214,642)  (434,563)  (1,780,079)  סך כל העברות מהחברה
       

 26,768,505  6,083,904  20,684,601  העברות, נטו
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  )המשך( החברה שבניהול הפנסיה וקרנות הגמל קופות אודות נתונים -: 20 באור
 
 של העדכון ושיעור החברה שבניהול הפנסיה בקרנות חושבסכום העודף האקטוארי ש להלן .ג

 חלוקת בשל קיזוז לפני לפנסיה קיימים ולזכאים לפנסיונרים והקצבה למבוטחים היתרות
 :השנה במהלך שבוצעה דמוגרפית תשואה

 
אלטשולר שחם   

  פנסיה כללית
אלטשולר שחם 

 מקיפה סיהפנ
 אלפי ש"ח  
     

האקטוארי לעמיתי הקרן לשנה העודף  סך
 39,906  2,304  2021בדצמבר,  31שהסתיימה ביום 

     
  % 
     

     שיעור עדכון יתרות:
 0.14%  0.12%  עמיתים פעילים ומוקפאים

     
 1.39%  7.55%  פנסיונרים

 1.20%  (0.64%)  מקבלי קצבה קיימים
 

אלטשולר שחם   
  פנסיה כללית

אלטשולר שחם 
 מקיפה סיהפנ

 אלפי ש"ח  
     

האקטוארי לעמיתי הקרן לשנה העודף )גרעון(  סך
 55,688  651  2020בדצמבר,  31שהסתיימה ביום 

     
  % 
     

     עדכון יתרות:שיעור 
 0.40%  0.23%  עמיתים פעילים ומוקפאים

     
 0.87%  1.03%  פנסיונרים

 1.66%  0.51%  מקבלי קצבה קיימים
 
 

  מימון והכנסות נטו, מהשקעות)הפסדים(  רווחים -: 21באור 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

 2,675  1,664  (1,973)  שינויים בשווי הוגן, נטו בגין נכסים מוחזקים למסחר
 9,301  2,436  -  רווח מעליית ערך שטר הון

 -  -  (835)  שינויים בשווי הוגן, נטו בגין נכסים לא סחירים
 227  -  -  הכנסות  ריבית מס הכנסה

 והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים שאינם ריבית  הכנסות
 31  -  -  בשווי הוגן דרך רווח והפסד

והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים בשווי  ריבית  הכנסות
 210  210  999  הוגן דרך רווח והפסד

 27  21  (103)  אחרות
       

 12,471  4,331  (1,912)  מימון מהשקעות, נטו והכנסות)הפסדים( סך הכל רווחים 
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 אחרות רכישה והוצאות שיווק הוצאות, עמלות -: 22 באור
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2021   2020   2019  
 אלפי ש"ח  
       
 232,089  839,302  444,078  עמלות שוטפות   
 38,115  54,407  76,791   הוצאות רכישה נדחותהפחתת   
 ( 3,385)  (4,953)  (6,462)  בניכוי דמי סליקה  
       

  266,819  352,293  514,407   סה"כ עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
 

  
 וכלליות הנהלה הוצאות  -: 23 באור

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

  2021   2020   2019  
 אלפי ש"ח  
       

 153,106  176,151   257,170  שכר עבודה ונלוות
 46,962  49,547   58,901  נטו, יםקשור דיםהוצאות לצד

   18,249  23,709   37,732  פחת והפחתות 
 18,546  23,616   35,314  דמי תפעול *(

 4,135  5,456   15,034  מקצועיות
  283,014  374,734   555,761  פרסום ושיווק כולל עמלות

 8,736  10,164   25,216  ותקשורת מחשוב
  4,903  4,601   13,477  משרד אחזקת
  2,025  1,175   3,283  רכב אחזקת
 5,326  5,403   7,190  תרומות

 2,439  -   -  הוצאות הנפקה
 9,151  7,664   16,603  אחרות

       
 556,592  682,220   1,025,682  "כסה

       
 שיווק הוצאות, עמלות בסעיף שסווגו סכומים בניכוי

 ( 266,819)  (352,293)  (514,407)  אחרות רכישה והוצאות
       השתתפות בהוצאות החברה ע"י:

 (8,478)  (9,418)  (8,553)  (**"מ בע שחם אלטשולר חברת
 -  -  (2,670)  **(* אחרים

       
 281,295  320,509   500,051  וכלליות הנהלה הוצאות

 
 תפעול, לתפעול השוטף של קופות הגמל וקרנות מספר גופיהחברה התקשרה בהסכם עם  *(

 פנסיה.
 .1'א2'ה26 באורראה  **(

מול פסגות קרנות נאמנות  הדדיהסכם שירותים  על החברה חתמה 2021, באוגוסט 26 ביום  ***(
 בהסכם"(. ההסכם)להלן: " בע"מ ניהולוואליו קפיטל וואן ובע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ 

. השירותים םלמשנהו, והתמורה בגינ מהצדדים אחד כל יספקו אשר השונים השירותים נקבעו
 ,ותשוטפות נוספ והתחשבוניות כוללים: כוח אדם, מערכות מחשוב משותפות, מאגרי מידע

 .2021, בדצמבר 31 ליום עד בתוקף ההסכםככל ויהיו. 
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 אחרות הוצאות  -: 24 באור
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

 41,34  1,321  294,11  הפחתת נכסים לא מוחשיים
  3,385  4,953  719,6  סליקה דמי בגין אחרות הוצאות

 -  -  705,7  הפסד הון בגין חכירה
 -  -  2,899  *( עסקההוצאות 

       
  4,729  6,274  28,617  אחרותסך הכל הוצאות 

 
 ב' לעיל.13 -ו 3ראה באורים  *( 

 
 

 הוצאות מימון -: 25באור 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

 4,900  5,378   18,639  ואחרים התחייבויות לבנקים
 298  448   ,2282  עמלות והוצאות מימון אחרות

 -  1,143   288  ריבית למס הכנסה
 669  743   ,0412  הוצאות מימון חכירה 

        
 5,867  7,712  23,196  סך הכל הוצאות מימון
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 עניין וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי  -: 26באור 
 

 חברה אם
 על ידי חברת אלטשולר שחם בע"מ )המאוגדת בישראל(. מוחזקת, במישרין ובעקיפין,החברה 

 
 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.

 
 ההרכב:

 
 2021בדצמבר,  31ליום 

  
 בדבר תנאים

  ראה
השפעה בעל 

  מהותית

בעל עניין  
וצדדים קשורים 

 אחרים 
 אלפי ש"ח  באור  
       

 282  -    (1 חייבים ויתרות חובה
 1,680  7,892  ה'23   (2זכאים ויתרות זכות 

 2,368  -     (4בגין חכירה  התחייבות
 

 2020בדצמבר,  31ליום 

  
 בדבר תנאים

  ראה
בעל השפעה 

  מהותית

בעל עניין  
וצדדים קשורים 

 אחרים 
 אלפי ש"ח  באור  
       

 83  -    (1 ויתרות חובהחייבים 
 2,708  25,111  ה'23  (2זכאים ויתרות זכות 

 2,743  -     (4התחייבות בגין חכירה 
 

אחרים בעל עניין וצדדים קשורים השפעה מהותית,  בעלשל  חייבים ויתרות חובה תויתר (1
 "חש אלפי 1,400-ו "חש אלפי 1,500 על 2020-ו 2021בשנים  עמדהביותר  הגבוהה

 .בהתאמה
 
 .קבוצהה לחברות החברה בין שוטפות מהתחשבנויות הנובעת שוטפות תויתר (2
 
החברה לחברת אלטשולר שחם ניהול פיננסי בע"מ )להלן הלווה(,  העניקה, 2016שנת ל עד (3

"ח. שמיליון  73.5 -כ של כוללהמהווה חברה בשליטת בעלי השליטה, שטרי הון בסך 
 כי נקבע, כן כמו. ריבית נושאים ואינם חליפין לשער או למדד צמודים אינם הסכומים
 יוסכם אשר במועד, החתימה ממועד שנים 5 של חלוף לאחר רק לפירעון יעמדו הסכומים

 שתחלק מהרווחים 25% ל החברה זכאית, בשטר כנקוב מסוימים בתנאים. הצדדים בין
 .הלווה

שטרי הון שהוענקו וכתוצאה מכך, צפי ההחזרים בגין  נועודכ, 2019-ו 2020 שנים במהלך 
ערך  עלייתבגין בהתאמה,  ,"חש אלפי 9,301 -כו "חש אלפי 2,436-כבסך של  רווח הוכר

 מימון. הכנסותלסעיף  שנזקפו
ההון בדרך של קיזוז יתרת ההלוואה שהועמדה  שטרי 3, נפרעו 2020בדצמבר,  24 ביום   

 בדבר הלוואה מצד קשור נוספים )לפרטיםאלטשולר שחם שירותי ניהול בע"מ  לחברת
 נפרעה ההון שטר יתרת"ח. שאלפי  290בסך של  במזומן ותקבול(, לעיל 3ג'18 באורראה 

המחאת הזכות לקבלת התקבולים העתידיים מחברת הכשרה חברה  בוצעה וכנגדה
 .(לעילבדבר השקעות פיננסיות  'ג11 באור)לפרטים נוספים ראה לביטוח בע"מ לחברה 

 
והתיקונים שבוצעו לו, החברה שוכרת מבנה  2014להסכם מחודש דצמבר  בהתאם (4

בחברה( לצורך הפעלת עניין  בעלתמחברה הנמצאת בשליטתה של גב' גליה בר וילף )
  מרכז שירות של החברה בחיפה.
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 )המשך(  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 26באור 
 

  קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות ב.
 

  2021בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
 בדבר תנאים

  ראה

בעל 
השפעה 
  מהותית

  בעל עניין
וצדדים 
 קשורים
 אחרים

 אלפי ש"ח  באור  
       

 -  (2,008)  ה'26  הכנסות אחרות
 14,456  51,785  ה'26  הוצאות הנהלה וכלליות 

 5,115  -  ה'26  והוצאות רכישהלות, הוצאות שיווק עמ
 -  (8,553)  ה'26  אלטשולר שחם בע"מתקבולים מחברת 

 6,396  -  ה'26  היוון עלויות פיתוח לנכסים בלתי מוחשיים
 299  -  ה'26  הוצאות רכישה נדחותהיוון 

 חברתב עלות תשלום מבוסס מניות למימוש
 -  397  ב'27   אלטשולר שחם בע"מ

 עלות תשלום מבוסס מניות לעובדי
 -  3,542  ג'27  אלטשולר שחם בע"מ למימוש בחברה

       
    45,163  26,266 

 
 

 2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
 בדבר תנאים

  ראה

בעל 
השפעה 
  מהותית

על עניין  ב
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 אלפי ש"ח  באור  
       

 -  (1,879)  ה'26  הכנסות אחרות
 17,016  40,873  ה'26  הנהלה וכלליות הוצאות 

 3,422  -  ה'26  לות, הוצאות שיווק והוצאות רכישהעמ
 -  (9,418)  ה'26  אלטשולר שחם בע"מתקבולים מחברת 

 7,437  -  ה'26  היוון עלויות פיתוח לנכסים בלתי מוחשיים
 439  -  ה'26  נדחותהוצאות רכישה היוון 

 1,365  -  3ג'18  הוצאות מימון
 חברתב עלות תשלום מבוסס מניות למימוש

 -  2,432  ב'27   אלטשולר שחם בע"מ
 עלות תשלום מבוסס מניות לעובדי

 -  4,670  ג'27  אלטשולר שחם בע"מ למימוש בחברה
       
    36,678  29,679 
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 )המשך(  ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות  -: 26באור 
 

 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
 בדבר תנאים

  ראה

בעל 
השפעה 
  מהותית

על עניין  ב
וצדדים 

 קשורים אחרים
 אלפי ש"ח  באור  

       

 -  (2,300)  ה'26  הכנסות אחרות
 13,841  38,859  ה'26  הנהלה וכלליות הוצאות 

 2,172  -  ה'26  לות, הוצאות שיווק והוצאות רכישהעמ
 -  (8,478)  ה'26  אלטשולר שחם בע"מתקבולים מחברת 

 6,541  -  ה'26  היוון עלויות פיתוח לנכסים בלתי מוחשיים
 374  -  ה'26  הוצאות רכישה נדחותהיוון 

 1,110  -  3ג'18  הוצאות מימון
 -  2,442  י'26  הטבה לצד קשור אשר נזקפה להון

 חברתב עלות תשלום מבוסס מניות למימוש
 -  6,199  ב'27  אלטשולר שחם בע"מ

 עלות תשלום מבוסס מניות לעובדי
 -  1,639  ג'27  אלטשולר שחם בע"מ למימוש בחברה

       
    38,361  24,038 
 

 אחרים עניין ולבעלי קשורים לצדדים הטבות .ג
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020  2019 
 סכום  מס' אנשים  סכום  מס' אנשים  סכום  מס' אנשים  
 אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    לפי ש"חא    
             

 2,254  1  2,255  1  2,256  1   שכר מנכ"ל

 
 שאינם מועסקים בחברה אחריםהטבות לצדדים קשורים ולבעלי עניין  .ד
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020  2019 
 סכום  מס' אנשים  סכום  מס' אנשים  סכום  מס' אנשים  
 אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    
             

דירקטורים שאינם מועסקים 
 בחברה

 
7  1,907  7  1,660  7  1,157 

 
 עניין ומבעלי קשורים מצדדים והוצאות הכנסות .ה

 
 קשורים צדדים עם העסקאות תנאי . 1
 

נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין במהלך  החברה של הכספית מפעילותה חלק
העסקים הרגיל ובמחירי שוק. יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן מובטחות, אינן 
נושאות ריבית ויישובן יעשה במזומן. לא התקבלו או ניתנו כל ערבויות בגין סכומים 

 לקבל או לשלם. 
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 )המשך( ריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשו -: 26באור 
 

  קשורים צדדים עם התחשבנות הסכמי .2
 

 לחברה מערכת הסכמי שיתופי פעולה עם חברות קשורות כמפורט להלן: ,הדוח למועד

 
 "מבע שחם אלטשולר חברת עם הסכמים (א
  

שחם בע"מ המגדיר את השירותים הניתנים  לאלטשולר החברה בין הסכם (1
על ידי באשר לשירותים הניתנים על ידי אלטשולר שחם בע"מ ו לחברה
בגין  התמורה. 2019"מ החל מחודש ינואר בע שחם אלטשולרל החברה

-ו 2020, 2021לשנים השירותים אשר נתנה החברה לאלטשולר שחם בע"מ 
אלפי  8,478 -ו "חאלפי ש 9,418ש"ח,  אלפי 8,553 לסך של הסתכמה 2019
החברה מאלטשולר בגין השירותים אשר קיבלה  התשלום. בהתאמה ,ש"ח

 ש"ח,אלפי  51,785לסך של  םהסתכ 2019-ו 2020, 2021לשנים  "משחם בע
במסגרת השירותים אלפי ש"ח בהתאמה.  38,859-ו ש"ח אלפי 40,873

שירותים של בין היתר שמקבלת החברה מאלטשולר שחם בע"מ, נכללים 
מחשוב, תקשורת שיווקית ושירותים מנהלי השקעות, שירותי כ"א, 

 נוספים.
  

לטשולר שחם א מוצריאלטשולר שחם בע"מ לשיווק להחברה  ביןהסכם  (2
הסכם זה הסתיים בקשר עם הפניות עתידיות, אך  .החברהעל ידי  בע"מ

בהתאם  קודמות הפניות בשל נוהחברה ממשיכה להיות זכאית לעמלות בגי
 ,2021 לשניםהתמורה בגין שירותים אלה למנגנון שהוסכם בין הצדדים. 

 2,300 -ואלפי ש"ח  1,879, ח"שאלפי  2,008 הסתכמה לסך של 2019-ו 2020
  .בהתאמה ,"חשאלפי 

  

 הסוכנות")להלן: שחם סוכנות לביטוח בע"מ  אלטשולרל החברה בין הסכם (ב
   .את השירותים הניתנים על ידי הסוכנות לביטוח לחברה המגדיר( "לביטוח
חדש מול הסוכנות לביטוח,  שיווק, חתמה החברה על הסכם 2019 יוני בחודש

את היחסים בינהן בקשר עם שיווק פנסיוני של מוצרי החברה ללקוחות  המסדיר
בגינם  וההפרשותכחלק מהסכם זה הועברו מספר עובדי החברה הסוכנות לביטוח. 

-ו 2020, 2021ים אלה שילמה החברה בשנ שירותיםבגין  אל הסוכנות לביטוח.
 בהתאמה. ש"חאלפי  5,738 -ו פי ש"חאל 8,137, ש"חאלפי  6,497 סך של 2019

 

את  המגדיר"מ בע נאמנות קרנות ניהולבין החברה לאלטשולר שחם  הסכם (ג
על ידי אלטשולר  ההתחשבנות בין החברות באשר לשירותים הניתנים לחברה

 קרנות ניהול שחם אלטשולרל החברהועל ידי  ,שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ
 סך 2019-ו 2020 ,2021 בגין שירותים אלו שילמה החברה בשנים ."מבע נאמנות

 בהתאמה.ש"ח  אלפי 1,728-ו "חש אלפי 1,472"ח, שאלפי  1,545 של
 

פרפקט  של מלאה בבעלות חברה'נריקס תוכנה בע"מ )גמחשוב לחברת  הוצאות (ד
. ממוחשבות מערכות ותפעול תחזוקה, תוכנה שירותי.נ.א( שוקי הון בע"מ( בגין י)

 חברת עםהתקשרות  הסכםאישר הדרקטוריון החברה תיקון  2019במרס,  3 ביום
שירותים אלו שילמה  בגין .השירותים תעריף עדכון לצורך"מ בע תוכנה'נריקס ג

 "ח,ש אלפי 14,873 "ח,שאלפי  12,375 של סך 2019 -ו 2020, 2021 החברה בשנים
 7,437 ש"ח, אלפי 6,396 שלסך אלה  סכומים)מתוך בהתאמה "ח ש אלפי 13,082 -ו

  (.בהתאמה הוונו לנכס בלתי מוחשי ח"ש אלפי 6,541-"ח ושאלפי 
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 )המשך(  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 26באור 
 

 מבע"פרופרטיז שחם התקשרה החברה בהסכם עם אלטשולר  2019 בחודש מאי (ה
היחסים בין הצדדים ורכישת  שעניינו הסדרת מערכת "(,פרופרטיז)להלן: "

בגין  התמורה. 2019החל מינואר  פרופרטיז,מהחברה על ידי  שירותים שונים
 235"ח שאלפי  407 של לסך הסתכמה 2019-ו 2020, 2021 בשנים כאמורהשירותים 

 בהתאמה. "חש אלפי 207-ו "חש אלפי
 

הסכמים בין החברה לבין אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה סוכנות לביטוח פנסיוני  (ו
שירותי תכנון יציאה לפנסיה לעמיתי החברה ושיווק מוצרי  הסדרתבע"מ שעניינם 

 אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ. ללקוחותהחברה 
 סךב שוטפות עמלות 2019 -ו 2020, 2021 יםגין שירותים אלו שילמה החברה בשנב

 ועמלות יעדים בהתאמה"ח ש אלפי 1,527-ו "חש אלפי 1,508 "ח,ש אלפי 2,102 של
 . בהתאמה"ח ש אלפי 374-ו "חש אלפי 439 "ח,ש אלפי 299 של סךב

 

 פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ הסכם בין החברה לבין אלטשולר שחם (ז
להסדרת היחסים בינהן בקשר עם שיווק פנסיוני של מוצרי החברה ללקוחות 

שירותים אלו שילמה  בגין אלטשולר שחם פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ.
 873-ו ש"ח אלפי 1,775 אלפי ש"ח 2,879ל ש סך 2019-ו 2020, 2021ים החברה בשנ

 בהתאמה. ש"חאלפי 
 

מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב  נרשמו 2019, ביולי 22ביום  (ח
הוצאות  2019בשנת  התהוו לחברהכחלק מהצעת מניות החברה לציבור  בע"מ.

. כפי שתואר בתשקיף, נשאה החברה במלוא הכרוכות בהכנה ופרסום התשקיף
רשמו כנגד ההון נאלפי ש"ח  2,442אולם מחצית מהוצאות ההנפקה בסך  ההוצאות

 ברה כהטבה לצד קשור.העצמי של הח
 

לפרטים נוספים בדבר תיקון להסכמים בהם התקשרה החברה מול צדדים קשורים ראה באור 
 ב' להלן.31
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 מניות מבוסס תשלום עסקאות -: 27באור 
 

 הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים .א

 
 ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מעובדים מוצגת בטבלה שלהלן: 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

למימוש בחברת תוכניות תשלום מבוסס מניות 
המסולקות במכשירים אלטשולר שחם בע"מ 

 6,199  2,433  398  לפרטים ראה סעיף ב' להלן - הוניים
למימוש בחברה תוכניות תשלום מבוסס מניות 
לפרטים ראה  - המסולקות במכשירים הוניים

 2,631  9,499  11,007  סעיף ג' להלן
       

סך ההוצאה שהוכרה מעסקאות תשלום מבוסס 
 8,830  11,932  11,405  מניות

 
עסקאות תשלום מבוסס מניות שהוענקו על ידי החברה לעובדיה מתוארות להלן. במהלך השנים 

 לא בוצעו שינויים או ביטולים בתוכניות ההטבות לעובדים האמורות. 2019-ו 2020, 2021

 

 שחם בע"מ אלטשולרבחברת  למימושתשלום מבוסס מניות  תוכנית .ב

 

  שחם בע"מ אלטשולרלמימוש בחברת  בכירים למנהלים מניות מבוסס תשלום תוכנית .1
 

 אופציותכנית ות שחם בע"מ אלטשולר תאישר דירקטוריון חבר 2017ביולי,  18 ביום
 31 ביוםלפקודת מס הכנסה, במסלול רווח הון.  102לעובדים באמצעות נאמן, על פי סעיף 

הקצאת כתבי  שחם בע"מ אלטשולראישר דירקטוריון חברת  2017-ו 2018, בדצמבר
 כתבי 7,106 -ו 6,514פציה, ללא תמורה, למנהלים נבחרים בחברה בכמות כוללת של או

על שם, לא סחירים, הניתנים למימוש, בהנחת מימוש מלא  רשומים, בהתאמהאופציות, 
 0.01 בנות, בהתאמה, שחם בע"מ אלטשולררגילות של חברת  מניות 7,106 -ו 6,514לעד 

ערך נקוב, כל אחת, בכפוף להתאמות, לרבות התאמת מחיר המימוש כתוצאה  ח"ש
 "חש 844ההענקה היה  למועדמחלוקת דיבידנדים. מחיר המימוש של האופציות למניות 

 .  בהתאמה"ח, ש 616-ו
 

 בעבודתו ומותנית, הקצאתן ממועד שנים 3 פני על, לשיעורין מבוצעת האופציות הבשלת
 .ההקצאה בכתבי שפורט כפי, ביצוע תלויי ביעדים ידהובעמ בחברה המנהל של

  
 .ההענקה מיום שנים 10 הינו, שיבשילו בתנאי, למניות האופציות של החוזי החיים משך

 אלטשולרתשלום מבוסס מניות זו ניתנת לסילוק אך ורק באמצעות מניות חברת  עסקת
 (.במזומן סילוק חלופת)אין שחם בע"מ 

 
 בהתאם, הבינומי במודל שימוש תוך ההענקה ביום הוערךההוגן של האופציות  השווי

 .הוענקו אלו מכשיריםפיהם -על ולנתונים לתנאים
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 )המשך( מניות מבוסס תשלום עסקאות -: 27באור 
 

  )המשך( שחם בע"מ אלטשולרתשלום מבוסס מניות למימוש בחברת  תוכנית .ב
 

, כי בכפוף למימוש אופציות "מבע שחם אלטשולרנקבע בהסכם בין החברה לחברת  עוד
, לחברה שירותים נותנים אשר"מ, בע שחם אלטשולר חברת ועובדי החברה עובדיבידי 

 2019שנת  במהלך. בחברה אחזקותיה להגדלת זכאית"מ בע שחם אלטשולרתהיה חברת 
ה בוטל המנגנון כאמור ובהתאם במקרה של מימוש אופציות כאמור בידי עובדי החבר

אלטשולר , אשר נותנים שירותים בחברה, לא תזכה את אלטשולר שחם בע"מועובדי חברת 
  בחברה.חזקותיה אבהגדלת  שחם בע"מ

 

 למימוש בחברת אלטשולר שחם בע"מ כללייםתשלום מבוסס מניות לעובדים  תוכנית .2
 

 אופציותכנית ותשחם בע"מ  אלטשולר חברתאישר דירקטוריון  2017ביולי,  18 ביום
 31לפקודת מס הכנסה, במסלול רווח הון. ביום  102לעובדים באמצעות נאמן, על פי סעיף 

כתבי אופציה, ללא  הקצאתשחם בע"מ  אלטשולראישר דירקטוריון חברת  2017בדצמבר, 
כתבי אופציות, רשומים על  15,456תמורה, לעובדים נבחרים בחברה בכמות כוללת של 

מניות רגילות של  15,456ש, בהנחת מימוש מלא לעד שם, לא סחירים, הניתנים למימו
 לרבות, להתאמות בכפוף, אחת כל, נקוב ערך ח"ש 0.01 בנות, שחם בע"מ אלטשולרחברת 

 למניות האופציות של המימוש מחיר. דיבידנדים מחלוקת כתוצאה המימוש מחיר התאמת
 .  ח"ש 616 הינו

 
 בעבודתו ומותנית, הקצאתן ממועד שנים 3 פני על, לשיעורין מבוצעת האופציות הבשלת

 .ההקצאה בכתבי שפורט כפי, ביצוע תלויי ביעדים ובמעמידה בחברה העובד של
 

 .ההענקה מיום שנים 10 הינו, שיבשילו בתנאי, למניות האופציות של החוזי החיים משך
 אלטשולרתשלום מבוסס מניות זו ניתנת לסילוק אך ורק באמצעות מניות חברת  עסקת

 (.במזומן סילוק חלופת)אין שחם בע"מ 
 

 בהתאם, הבינומי במודל שימוש תוך ההענקה ביום וערךהההוגן של האופציות  השווי
 .הוענקו אלו מכשיריםפיהם -על ולנתונים לתנאים

 
 אופציות למימוש בכפוף כי"מ, בע שחם אלטשולר לחברת החברה בין בהסכם נקבע עוד
, לחברה שירותים נותנים אשר"מ, בע שחם אלטשולר חברת ועובדי החברה עובדי בידי

 2019שנת  במהלך .בחברה אחזקותיה להגדלת זכאית"מ בע שחם אלטשולר חברת תהיה
בוטל המנגנון כאמור ובהתאם במקרה של מימוש אופציות כאמור בידי עובדי החברה 

לטשולר אבע"מ, אשר נותנים שירותים בחברה, לא תזכה את  שחם ועובדי חברת אלטשולר
 בהגדלת החזקותיה בחברה. שחם בע"מ
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  )המשך( מניות מבוסס תשלוםעסקאות  -: 27באור 
 

  בחברה למימוש מניות מבוסס תשלום תוכנית .ג
 

  משרה נושאי שאינם מרכזי תפקיד לבעליתוכנית תשלום מבוסס מניות  .1

 
, במסגרתה אימץ הדירקטוריון 2019ביולי,  9בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום  (א

כתבי אופציות על פי תכניות האופציות של החברה,  12,226,334מתווה להקצאת 
אישר הדירקטוריון ביצוע הקצאת מנה נוספת של כתבי  2020, במרס 29ביום 

יד מרכזי שאינו נושא תפק לבעלאופציות של החברה מתוך כתבי האופציות כאמור, 
 משרה בקבוצת החברה. 

 ובחברתחברה ב משרה נושאי שאינו מרכזי תפקיד לבעל הוקצו 2020 מרסבחודש       
 אופציות בלתי סחירות, בהתאמה.       54,335-ו 27,168שחם בע"מ ,  אלטשולר      

 
תפקיד מרכזי ואינם  בעלי הינם אשר לניצעים יוקצו אשר האופציה לכתבי הזכאות

לאופציות כפי שהוגדר על  לזכאות הסף תנאי כל בהתקיימות מותנית ,משרה נושאי
ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. תנאי הזכאות עוסקים בעמידה בדרישות הון 

בדצמבר,  31עצמי מזערי ועמידה ביעדי הכנסות ורווח נקי לשנה שמסתיימת ביום 
2020. 

 
 :כדלקמן במועדיםש"ח ע.נ. כ"א  0.01מניות רגילות בנות לניתנות למימוש  האופציות 
 ;1.4.2022-ב תבשיל אופציות 27,168 של כמות    ( 1)
 ;1.4.2023-ב תבשיל אופציות 27,168 של כמות    ( 2)
 .1.4.2024-ב תבשיל אופציות 27,167 של כמות    ( 3)

 
התאמה  לפניש"ח למניה,  11.25ו הינ ההענקה למועדמחיר המימוש של האופציות 

 מניית של הנעילה שערי ממוצע פי על נקבע אשרכתוצאה מחלוקת דיבידנדים, 
ימי המסחר שקדמו למועד אישור  30-ב אביב בתל ערך לניירות בבורסה החברה

 .בדירקטוריוןההקצאה 
 .ההקצאהנים ממועד ש 10משך החיים החוזי של האופציות, במידה והבשילו, הינו 

 כהגדרתו נאמן באמצעות הון רווח במסלול כהקצאה בוצעה האופציות הקצאת
 .הכנסה מס לפקודת( 2)ב()102 בסעיף
 ההטבה שווי לפי)כלומר  בלבד נטו מימוש של בדרך יהיה שהבשילו האופציות מימוש
 של חישוב לצורך בלבד תיאורטי יהיה המימוש שמחיר כך"(, Cashless" בהם הגלום

 .הניצע ידי על ישולם ולא ההטבה שווי
 

להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות במועד ההענקה 
 הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל: בהתאם למודל

 0% -תשואת הדיבידנד בגין המניה 
 32.73% -תנודתיות צפויה במחירי המניה 

 1.13% -שיעור ריבית חסרת סיכון 
  ההקצאה ממועד שנים 10 -משך החיים החזוי של האופציות 

 "חש 12.62 - הבסיסמחיר המניה/נכס 
ש"ח למועד  אלפי 431 -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות, נקבע ל

 ההענקה.
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 )המשך( מניות מבוסס תשלוםעסקאות  -: 27באור 
 

 )המשך( בחברה למימוש מניות מבוסס תשלום תוכנית .ג
 

 לנושא משרהתוכנית תשלום מבוסס מניות  .2

 
, במסגרתה אימץ הדירקטוריון מתווה 2019ביולי,  9בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום          

 2021, במרס 21כתבי אופציות על פי תכניות האופציות של החברה, ביום  12,226,334להקצאת 
אישר הדירקטוריון ביצוע הקצאת מנה נוספת של כתבי אופציות של החברה מתוך כתבי 

 "מ.בע שחם אלטשולר תובחבר בחברה משרה לנושאיהאופציות כאמור, 
 27,165-ו 63,385"מ, בע שחם אלטשולר ובחברתחברה ב משרה לנושא קצוהו 2021, מרסבחודש          

 .בהתאמהאופציות בלתי סחירות, 
 

 כל בהתקיימות מותנית ,משרה נושאי הינם אשר לניצעים יוקצו אשר האופציה לכתבי הזכאות 

לאופציות כפי שהוגדר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. תנאי  לזכאות הסף תנאי
הזכאות עוסקים בעמידה בדרישות הון עצמי מזערי ועמידה ביעדי הכנסות ורווח נקי לשנה 

 .2021בדצמבר,  31שמסתיימת ביום 

 :כדלקמן במועדיםש"ח ע.נ. כ"א  0.01מניות רגילות בנות לניתנות למימוש  האופציות
 

 ;1.4.2023-ב תבשיל אופציות 30,183 של כמות    ( 1)

 ;1.4.2024-ב תבשיל אופציות 30,183 של כמות    ( 2)
 .1.4.2025-ב תבשיל אופציות 30,184 של כמות    ( 3)

 
התאמה כתוצאה מחלוקת דיבידנדים,  לפניש"ח למניה,  20.96מחיר המימוש של האופציות הינו  

-ב אביב בתל ערך לניירות בבורסה החברה מניית של הנעילה שערי ממוצע פי על נקבע אשר
. משך החיים החוזי של האופציות, בדירקטוריוןימי המסחר שקדמו למועד אישור ההקצאה  30

 .ההקצאהשנים ממועד  10במידה והבשילו, הינו 
 

( 2)ב()102 בסעיף כהגדרתו נאמן באמצעות הון רווח במסלול כהקצאה בוצעה האופציות הקצאת
 .הכנסה מס לפקודת
 הגלום ההטבה שווי לפי)כלומר  בלבד נטו מימוש של בדרך יהיה שהבשילו האופציות מימוש

 ולא ההטבה שווי של חישוב לצורך בלבד תיאורטי יהיה המימוש שמחיר כך"(, Cashless" בהם
 .הניצע ידי על ישולם

 
 להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות במועד ההענקה בהתאם למודל

 הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:
 0% -תשואת הדיבידנד בגין המניה 

 33.8% -תנודתיות צפויה במחירי המניה 
 1.36% -שיעור ריבית חסרת סיכון 

 .ההקצאה ממועד שנים 10 -משך החיים החזוי של האופציות 
 "חש 21.35 - הבסיסמחיר המניה/נכס 

ש"ח למועד ההענקה. אלפי 842 -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל
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 )המשך( מניות מבוסס תשלוםעסקאות  -: 27באור 
 

 )המשך( בחברה למימוש מניות מבוסס תשלום תוכנית .ג
 

  כלליים לעובדיםתוכנית תשלום מבוסס מניות  .3

 
, במסגרתה אימץ הדירקטוריון 2019ביולי,  9בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום  (א

כתבי אופציות על פי תכניות האופציות של החברה,  12,226,334מתווה להקצאת 
אופציות  63,823-ו 636,879הקצאת  החברהאישר הדירקטוריון  2020במרס,  29ביום 

שולר שחם בע"מ, בהתאמה, בחברה ובחברת אלט כלליים לעובדיםבלתי סחירות, 
 ש"ח ע.נ. כ"א במועדים כדלקמן: 0.01הניתנות למימוש למניות רגילות בנות 

 
 ;1.04.2021-אופציות תבשיל ב 233,567(     כמות של 1)
 ;1.04.2022-אופציות תבשיל ב 233,567(     כמות של 2)
 .1.04.2023-אופציות תבשיל ב 233,568(     כמות של 3)

 
התאמה  לפניש"ח למניה,  11.25הינו ההענקה  למועדמחיר המימוש של האופציות 

 מניית של הנעילה שערי ממוצע פי על נקבע אשרכתוצאה מחלוקת דיבידנדים, 
ימי המסחר שקדמו למועד אישור  30-ב אביב בתל ערך לניירות בבורסה החברה

 10משך החיים החוזי של האופציות, במידה והבשילו, הינו  .בדירקטוריוןההקצאה 
 .ההקצאהשנים ממועד 

 
 

 כהגדרתו נאמן באמצעות הון רווח במסלול כהקצאה בוצעה האופציות הקצאת
 .הכנסה מס לפקודת( 2)ב()102 בסעיף
 ההטבה שווי לפי)כלומר  בלבד נטו מימוש של בדרך יהיה שהבשילו האופציות מימוש
 של חישוב לצורך בלבד תיאורטי יהיה המימוש שמחיר כך"(, Cashless" בהם הגלום

 .הניצע ידי על ישולם ולא ההטבה שווי
 

להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות במועד ההענקה 
 בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:

 0% -תשואת הדיבידנד בגין המניה 
 32.73% -ת צפויה במחירי המניה תנודתיו

 1.13% -שיעור ריבית חסרת סיכון 
  ההקצאה ממועד שנים 10 -משך החיים החזוי של האופציות 

 "חש 12.62 - הבסיסמחיר המניה/נכס 
ש"ח למועד  אלפי 3,648 -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות, נקבע ל

 ההענקה.
 

, במסגרתה אימץ הדירקטוריון 2019ביולי,  9מיום בהמשך להחלטת הדירקטוריון  (ב
כתבי אופציות על פי תכניות האופציות של החברה,  12,226,334מתווה להקצאת 

אופציות  43,665-ו 334,366 הקצאת החברהאישר הדירקטוריון  2020, איבמ 27ביום 
בהתאמה, בחברה ובחברת אלטשולר שחם בע"מ,  כלליים לעובדיםבלתי סחירות, 

 ש"ח ע.נ. כ"א במועדים כדלקמן: 0.01הניתנות למימוש למניות רגילות בנות 
 
 ;1.06.2021-אופציות תבשיל ב 126,010(     כמות של 1)
 ;1.06.2022-אופציות תבשיל ב 126,010(     כמות של 2)
 .1.06.2023-אופציות תבשיל ב 126,011(     כמות של 3)
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 )המשך( מניות מבוסס תשלוםעסקאות  -: 27באור 
 

 )המשך( בחברה למימוש מניות מבוסס תשלום תוכנית .ג
 

 )המשך( כלליים לעובדיםתוכנית תשלום מבוסס מניות  .3

 
התאמה  לפניש"ח למניה,  12.08הינו ההענקה  למועדמחיר המימוש של האופציות  

 מניית של הנעילה שערי ממוצע פי על נקבע אשרכתוצאה מחלוקת דיבידנדים, 
ימי המסחר שקדמו למועד אישור  30-ב אביב בתל ערך לניירות בבורסה החברה

 10.משך החיים החוזי של האופציות, במידה והבשילו, הינו בדירקטוריוןההקצאה 
 .ההקצאהשנים ממועד 

 

הקצאת האופציות בוצעה כהקצאה במסלול רווח הון באמצעות נאמן כהגדרתו 
 ( לפקודת מס הכנסה.2)ב()102בסעיף 

 
מימוש האופציות שהבשילו יהיה בדרך של מימוש נטו בלבד )כלומר לפי שווי ההטבה 

"(, כך שמחיר המימוש יהיה תיאורטי בלבד לצורך חישוב של Cashlessהגלום בהם "
 שווי ההטבה ולא ישולם על ידי הניצע.

 
להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות במועד ההענקה 

 למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:בהתאם 
 0% -תשואת הדיבידנד בגין המניה 

 33.99% -תנודתיות צפויה במחירי המניה 
 0.78% -שיעור ריבית חסרת סיכון 

  ההקצאה ממועד שנים 10 -משך החיים החזוי של האופציות 
 "חש 13.93 - הבסיסמחיר המניה/נכס 

 

ש"ח למועד  אלפי 2,228 -וי ההוגן של האופציות, נקבע לבהתאם לנתונים לעיל, השו
 ההענקה.

 
 

, במסגרתה אימץ הדירקטוריון 2019ביולי,  9בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום  (ג
כתבי אופציות על פי תכניות האופציות של החברה, ביום  12,226,334מתווה להקצאת 

אופציות בלתי  101,418-ו 622,128 הקצאתאישר הדירקטוריון  2020, באוגוסט 16
הניתנות בהתאמה,  בחברה ובחברת אלטשולר שחם בע"מ, כלליים לעובדיםסחירות, 

 ש"ח ע.נ. כ"א במועדים כדלקמן: 0.01למימוש למניות רגילות בנות 
 
 ;18.08.2021-אופציות תבשיל ב 241,182(     כמות של 1)
 ;18.08.2022-באופציות תבשיל  241,182(     כמות של 2)
 .18.08.2023-אופציות תבשיל ב 241,182(     כמות של 3)

 
התאמה  לפני"ח למניה, ש 14.97הינו  ההענקה למועדמחיר המימוש של האופציות  

 מניית של הנעילה שערי ממוצע פי על נקבע אשרכתוצאה מחלוקת דיבידנדים, 
ימי המסחר שקדמו למועד אישור  30-ב אביב בתל ערך לניירות בבורסה החברה

 10משך החיים החוזי של האופציות, במידה והבשילו, הינו  .בדירקטוריוןההקצאה 
 .ההקצאהשנים ממועד 
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 )המשך( מניות מבוסס תשלוםעסקאות  -: 27באור 
 

 )המשך( בחברה למימוש מניות מבוסס תשלום תוכנית .ג
 

 )המשך( כלליים לעובדיםתוכנית תשלום מבוסס מניות .   3

 
 כהגדרתו נאמן באמצעות הון רווח במסלול כהקצאה בוצעה האופציות הקצאת
 .הכנסה מס לפקודת( 2)ב()102 בסעיף
 ההטבה שווי לפי)כלומר  בלבד נטו מימוש של בדרך יהיה שהבשילו האופציות מימוש
 של חישוב לצורך בלבד תיאורטי יהיה המימוש שמחיר כך"(, Cashless" בהם הגלום

 .הניצע ידי על ישולם ולא ההטבה שווי
 

להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות במועד ההענקה 
 בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:

 0% -תשואת הדיבידנד בגין המניה 
 33.8% -תנודתיות צפויה במחירי המניה 

 0.69% - שיעור ריבית חסרת סיכון
 ההקצאה ממועד שנים 10 -משך החיים החזוי של האופציות 

 ש"ח 17.46 – הבסיסמחיר המניה/נכס 
אלפי ש"ח למועד  5,371 -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות, נקבע ל

 ההענקה.
 

, במסגרתה אימץ הדירקטוריון 2019ביולי,  9בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום  (ד
כתבי אופציות על פי תכניות האופציות של החברה,  12,226,334מתווה להקצאת 

 77,252-ו 720,637 הקצאת החברהאישר הדירקטוריון  2020, בנובמבר 25ביום 
אלטשולר שחם בע"מ, בחברה ובחברת  כלליים לעובדיםאופציות בלתי סחירות, 

ש"ח ע.נ. כ"א במועדים  0.01הניתנות למימוש למניות רגילות בנות  בהתאמה,
 כדלקמן:

 
 ;29.11.2021-אופציות תבשיל ב 265,963(     כמות של 1)
 ;29.11.2022-אופציות תבשיל ב 265,963(     כמות של 2)
 .29.11.2023-אופציות תבשיל ב 265,963(     כמות של 3)

 
התאמה  לפניש"ח למניה,  16.40הינו ההענקה  למועדר המימוש של האופציות מחי 

 מניית של הנעילה שערי ממוצע פי על נקבע אשרכתוצאה מחלוקת דיבידנדים, 
ימי המסחר שקדמו למועד אישור  30-ב אביב בתל ערך לניירות בבורסה החברה

 10משך החיים החוזי של האופציות, במידה והבשילו, הינו   .בדירקטוריוןההקצאה 
 .ההקצאהשנים ממועד 

 
 כהגדרתו נאמן באמצעות הון רווח במסלול כהקצאה בוצעה האופציות הקצאת
 .הכנסה מס לפקודת( 2)ב()102 בסעיף
 ההטבה שווי לפי)כלומר  בלבד נטו מימוש של בדרך יהיה שהבשילו האופציות מימוש
 של חישוב לצורך בלבד תיאורטי יהיה המימוש שמחיר כך"(, Cashless" בהם הגלום

 .הניצע ידי על ישולם ולא ההטבה שווי
 

להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות במועד ההענקה 
 בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:

 0% -תשואת הדיבידנד בגין המניה 
 34.3% -ת צפויה במחירי המניה תנודתיו

 0.88% -שיעור ריבית חסרת סיכון 
 ההקצאה ממועד שנים 10 -משך החיים החזוי של האופציות 

 ש"ח 18.01 – הבסיסמחיר המניה/נכס 
אלפי ש"ח למועד  5,947 -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות, נקבע ל

 ההענקה.
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 )המשך( מניות מבוסס תשלוםעסקאות  -: 27באור 
 

 )המשך( בחברה למימוש מניות מבוסס תשלום תוכנית .ג
 

 )המשך( כלליים לעובדיםתוכנית תשלום מבוסס מניות .   3

 
, במסגרתה אימץ הדירקטוריון 2019ביולי,  9בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום  (ה

כתבי אופציות על פי תכניות האופציות של החברה,  12,226,334מתווה להקצאת 
אופציות  119,534-ו 381,482 הקצאת החברהאישר הדירקטוריון  2021, במרס 21ביום 

טשולר שחם בע"מ, בהתאמה, בחברה ובחברת אל כלליים לעובדיםבלתי סחירות, 
 ש"ח ע.נ. כ"א במועדים כדלקמן: 0.01הניתנות למימוש למניות רגילות בנות 

 
 ;24.03.2022-אופציות תבשיל ב 167,005(     כמות של 1)
 ;24.03.2023-אופציות תבשיל ב 167,005(     כמות של 2)
 .24.03.2024-אופציות תבשיל ב 167,006(     כמות של 3)

 
התאמה כתוצאה  לפניש"ח למניה,  20.96ההענקה הינו  למועדמחיר המימוש של האופציות 

 לניירות בבורסה החברה מניית של הנעילה שערי ממוצע פי על נקבע אשרמחלוקת דיבידנדים, 
. משך החיים בדירקטוריוןימי המסחר שקדמו למועד אישור ההקצאה  30-ב אביב בתל ערך

 .ההקצאהשנים ממועד  10דה והבשילו, הינו החוזי של האופציות, במי
 
( 2)ב()102 בסעיף כהגדרתו נאמן באמצעות הון רווח במסלול כהקצאה בוצעה האופציות הקצאת
 .הכנסה מס לפקודת
 הגלום ההטבה שווי לפי)כלומר  בלבד נטו מימוש של בדרך יהיה שהבשילו האופציות מימוש

 ולא ההטבה שווי של חישוב לצורך בלבד תיאורטי יהיה המימוש שמחיר כך"(, Cashless" בהם
 .הניצע ידי על ישולם
 

להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות במועד ההענקה בהתאם  למודל      
 הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:

 0% -תשואת הדיבידנד בגין המניה    
 33.8% -תנודתיות צפויה במחירי המניה    
 1.36% -שיעור ריבית חסרת סיכון    
 ההקצאה ממועד שנים 10 -משך החיים החזוי של האופציות    
 ש"ח 21.35 - הבסיסהמניה/נכס מחיר    
 אלפי ש"ח למועד ההענקה. 4,284 -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות, נקבע ל   
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 )המשך( מניות מבוסס תשלוםעסקאות  -: 27באור 
 

 )המשך( בחברה למימוש מניות מבוסס תשלום תוכנית .ג
 

 )המשך( כלליים לעובדיםתוכנית תשלום מבוסס מניות .   3

 

, במסגרתה אימץ הדירקטוריון 2019ביולי,  9בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום  (ו
כתבי אופציות על פי תכניות האופציות של החברה  12,226,334מתווה להקצאת 

 אישר, במסגרתה 2021, אפרילב 26בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום ו
ית האופציות של אופציות על פי תכנ 1,000,000מתאר להקצאת  תכניתהדירקטוריון 

 84,042-ו 236,124 הקצאת החברהאישר הדירקטוריון  2021, במאי 26ביום  החברה,
בחברה ובחברת אלטשולר שחם בע"מ,  כלליים לעובדיםאופציות בלתי סחירות, 

ש"ח ע.נ. כ"א במועדים  0.01בהתאמה, הניתנות למימוש למניות רגילות בנות 
 כדלקמן:

 
 ;30.05.2022-אופציות תבשיל ב 106,722(     כמות של 1)
 ;30.05.2023-אופציות תבשיל ב 106,722(     כמות של 2)
 .30.05.2024-אופציות תבשיל ב 106,722(     כמות של 3)

 
 כתוצאה התאמה לפניש"ח למניה,  19.72ההענקה הינו  למועדמחיר המימוש של האופציות  

 לניירות בבורסה החברה מניית של נעילהה שערי ממוצע פי על נקבע אשר, דיבידנדים מחלוקת
. משך החיים בדירקטוריוןימי המסחר שקדמו למועד אישור ההקצאה  30-ב אביב בתל ערך

 .ההקצאהשנים ממועד  10החוזי של האופציות, במידה והבשילו, הינו 
 
( 2)ב()102 בסעיף כהגדרתו נאמן באמצעות הון רווח במסלול כהקצאה בוצעה האופציות הקצאת
 .הכנסה מס לפקודת
 הגלום ההטבה שווי לפי)כלומר  בלבד נטו מימוש של בדרך יהיה שהבשילו האופציות מימוש

 ולא ההטבה שווי של חישוב לצורך בלבד תיאורטי יהיה המימוש שמחיר כך"(, Cashless" בהם
 .הניצע ידי על ישולם
 

ד ההענקה בהתאם למודל להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות במוע
 הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:

 0% -תשואת הדיבידנד בגין המניה 
 33.7% -תנודתיות צפויה במחירי המניה 

 1.34% -שיעור ריבית חסרת סיכון 
 ההקצאה ממועד שנים 10 -משך החיים החזוי של האופציות 

 ש"ח 21.53 – הבסיסמחיר המניה/נכס 
 אלפי ש"ח למועד ההענקה. 2,872 -לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות, נקבע לבהתאם 
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 )המשך( מניות מבוסס תשלוםעסקאות  -: 27באור 
 

 )המשך( בחברה למימוש מניות מבוסס תשלום תוכנית .ג
 

 )המשך( כלליים לעובדיםתוכנית תשלום מבוסס מניות .   3

 
, במסגרתה אימץ הדירקטוריון 2019ביולי,  9בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום  (ז

כתבי אופציות על פי תכניות האופציות של החברה  12,226,334מתווה להקצאת 
 אישר, במסגרתה 2021, אפרילב 26להחלטת הדירקטוריון מיום בהמשך ו

ית האופציות של אופציות על פי תכנ 1,000,000מתאר להקצאת  תכניתהדירקטוריון 
-ו 289,441 הקצאת החברהאישר הדירקטוריון  2021, באוגוסט 30ביום  החברה,
בחברה ובחברת אלטשולר שחם  כלליים לעובדיםאופציות בלתי סחירות,  121,326

ש"ח ע.נ. כ"א במועדים  0.01בע"מ, בהתאמה, הניתנות למימוש למניות רגילות בנות 
 כדלקמן:

 
 ;01.09.2022-אופציות תבשיל ב 136,922(     כמות של 1)
 ;01.09.2023-אופציות תבשיל ב 136,922(     כמות של 2)
 .01.09.2024-אופציות תבשיל ב 136,923(     כמות של 3)

 
 כתוצאה התאמה לפניש"ח למניה,  17.79ההענקה הינו  למועדמחיר המימוש של האופציות  

 לניירות בבורסה החברה מניית של הנעילה שערי ממוצע פי על נקבע אשר, דיבידנדים מחלוקת
. משך החיים בדירקטוריוןימי המסחר שקדמו למועד אישור ההקצאה  30-ב אביב בתל ערך

 .ההקצאהשנים ממועד  10החוזי של האופציות, במידה והבשילו, הינו 
 
( 2)ב()102 בסעיף כהגדרתו נאמן באמצעות הון רווח במסלול כהקצאה בוצעה האופציות הקצאת
 .הכנסה מס לפקודת
 הגלום ההטבה שווי לפי)כלומר  בלבד נטו מימוש של בדרך יהיה שהבשילו האופציות מימוש

 ולא ההטבה שווי של חישוב לצורך בלבד תיאורטי יהיה המימוש שמחיר כך"(, Cashless" בהם
 .הניצע ידי על ישולם
 

ופציות במועד ההענקה בהתאם למודל להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של הא
 הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:

 0% -תשואת הדיבידנד בגין המניה 
 34% -תנודתיות צפויה במחירי המניה 

 1.19% -שיעור ריבית חסרת סיכון 
 ההקצאה ממועד שנים 10 -משך החיים החזוי של האופציות 

 ש"ח 16.25 - הבסיסמחיר המניה/נכס 
 אלפי ש"ח למועד ההענקה. 2,477 -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות, נקבע ל
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 )המשך( מניות מבוסס תשלוםעסקאות  -: 27באור 
 

 )המשך( בחברה למימוש מניות מבוסס תשלום תוכנית .ג
 

 השנה במהלך תנועה .2
 

 של המשוקלל הממוצע את, למניות האופציות במספר השינויים את הכוללת טבלה להלן
 :שלהן המימוש מחיר

  2021 

  
 מספר

 האופציות

 משוקלל ממוצע 
 מחיר של

 *( המימוש
 ח"ש    

 7.72  10,499,815  השנה לתחילת למניות אופציות

  השנה במהלך שהוענקו למניות אופציות
           

1,322,499   19.68 
 23.12  (713,764)  השנה במהלך שחולטו למניות אופציות
 6.11  (876,581)  השנה במהלך שמומשו למניות אופציות

      

  השנה לסוף למניות אופציות
         

10,231,969   74.8 
     

  2020 

  
 מספר

 האופציות

 משוקלל ממוצע 
 מחיר של

 *( המימוש
 ח"ש    
     

 6.28  8,563,380  השנה לתחילת למניות אופציות
 13.91  2,673,522  השנה במהלך שהוענקו למניות אופציות
 7.60  (565,635)  השנה במהלך שחולטו למניות אופציות
 5.59  (171,452)  השנה במהלך שמומשו למניות אופציות

     
 7.72  10,499,815  השנה לסוף למניות אופציות

     
 

 2021, בדצמבר 31 ליום למניות האופציות של החוזי החיים אורך יתרת של המשוקלל הממוצע
 בהתאמה. שנים 8.9 שנים 1.8 הינו 2020 ,בדצמבר 31ליום ו

 2020 ,בדצמבר 31 וליום 2021, בדצמבר 31 ליום למניות האופציות של המימוש מחירי טווח
 .בהתאמה"ח ש "חש 16.40 - 5.45-ו "חש 20.58 - 5.07 על עומד

     
  דיבידנד.*( מותאם כתוצאה מחלוקת 



 "מבעופנסיה גמל  שחם אלטשולר   
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 
81 

 
 

  סיכונים ניהול -: 28באור 
 

 כללי א.
 

 אותה חושפות החברה פעילויותקופות גמל וקרנות פנסיה. החברה פועלת במגזרי הפעילות  
 תפעוליים.ו סיכוניםסיכוני שוק, סיכוני אשראי )צד נגדי(, סיכוני נזילות,  הבאים: לסיכונים

 
 תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים ב.
 

 ניהולבמפעילותה היומיומית של החברה בביצוע השקעותיה.  מובנהניהול הסיכונים הינו חלק 

 מגבלות לקבוע החברה בפני העומדים הסיכונים את ולנתח למדוד, לזהות שואפת החברה הסיכונים

 הסיכונים לניהול השיטות .במגבלות והעמידה הסיכונים על ולפקח לסיכונים הולמות ובקרות
 באמצעות, החברה. החברה ובפעילות השוק בתנאי שינויים לשקף בכדי שוטף ופןבא נסקרות

 תפקידם את מבינים העובדים כל בה יעילה בקרה סביבת לפיתוח ועלתנהלים ובקרות, פ ,הכשרה

 .ומחויבותם
 
 דרישות חוקיות ג.
 

כגורם אובייקטיבי ובלתי תלוי  ,שבניהולה הגמל קופות עבור, מונה מנהל סיכונים פיננסיים הלחבר
, סוגי הסיכונים שנמנו לעילליצירת תשתית מתאימה בחברה המנהלת להבנה, זיהוי ומדידה של 

מנהל הסיכונים למעקב שוטף אחריהם, לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות המבוססת עליהם. 
 ו בהתאם שנדרש.לדירקטוריון וועדותי ואלו מדווחיםבקרות שוטפות מדידות והפיננסיים מבצע 

 
 סיכוני שוק  .ד

 
 נכסיםהעתידיים של  הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומניםסיכון שוק הוא  .1

 שוק ניסיכומשינויים במחירי שוק.  ישתנו כתוצאה התחייבויות פיננסיותושל  יםפיננסי
במדד נים הנובעים משינויים בשערי הריבית, בשערי מניות, סיכוכוללים, בין היתר, 

 .ותמטבעשערי החיליפין של המחירים לצרכן וב
 

 מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק .2
 

להלן הערכת הרגישות והשינויים בערכם של הנכסים הפיננסיים שהינם נכסי חוב 
לסוגיהם, כתוצאה משינויי ריבית. ההנחה בחישובים אלו ששאר המשתנים המשפיעים 

 משל( אינם משתנים.על שווי הנכסים )דירוג אשראי, ל
, כך ששינויים גדולים או קטנים יותר ביחס תיצוין גם כי הרגישויות אינן ליניאריו

לשינויים שמתוארים להלן אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם 
 שינויים. 

 
 :2021, בדצמבר 31 ליום

 הריבית )א(  שיעור  
  1%+  1%- 
 "חש אלפי  
     

 5,141  (5,141)  )הפסד( רווח
 5,141  (5,141)  ( עצמי)הון  כוללת הכנסה
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 )המשך( ניהול סיכונים -: 28באור 
 

 )המשך( שוק סיכוני .ד
 

 :2020, בדצמבר 31 ליום
 הריבית )א(  שיעור  
  1%+  1%- 
 "חש אלפי  
     

 3,028  (3,028)  )הפסד( רווח
 3,028  (3,028)  ( עצמי)הון  כוללת הכנסה

 
ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס 
לערך הפנקסני של המכשיר וביחס למכשירים עם ריבית משתנה החשיפה הינה ביחס 

למכשירים בריבית משתנה. ביחס למכשירים בריבית קבועה החשיפה הינה ביחס לתזרים 
חישוב ניתוח הרגישות נלקח בחשבון שינוי בריבית  המזומנים מהמכשיר הפיננסי. לצורך

 מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה.

 
  בחלוקה לבסיסי הצמדה של החברה התחייבויותהנכסים וה פירוט . 3
 

  2021בדצמבר  31  

  לא צמוד  
 צמוד
  למדד

פריטים לא  
פיננסיים 
 סה"כ  ואחרים

 אלפי ש"ח  
         נכסים:

 570,195   570,195  -  -  נכסים בלתי מוחשים
 353,571   353,571  -  -  וצאות רכישה נדחותה

 36,532   36,532  -  -  נכסי זכות שימוש
 24,756  -   24,756  -  השקעה בחכירה, נטו

 19,919   19,919  -  -  רכוש קבוע
 5,368   5,368  -  -  נכסים המוחזקים למכירה

 71,698  13,527  9,310   861,48  חייבים ויתרות חובה
         השקעות פיננסיות:
 235,927  -  -   235,927  נכסי חוב סחירים
 9,150  -  -  9,150  נכסי חוב אחרים

         
 245,077  -  -  245,077  סך כל השקעות פיננסיות 

         
 296,570  -  -  296,570  מזומנים ושווי מזומנים 

         
 1,623,686  999,112  066,34  508,590  סך הכל נכסים

         
 551,521  551,521  -  -  סך כל הון

         
         התחייבויות:

 8,644   8,644  -  -  התחייבויות בגין מסים נדחים
 46,737  -   46,737  -  בגין מיסים שוטפיםהתחייבות 

 6,004   6,004  -  -  התחייבויות בשל הטבות לעובדים 
 71,897  -  71,897   -  חכירה בגין התחייבות

 270,724  -   -  270,724  זכות ויתרות זכאים
 10,507  -   10,507  -  התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים למכירה

 657,652  -  -  657,652  התחייבויות פיננסיות
         

 1,072,165  14,648  129,141  928,376  סך כל ההתחייבויות
         

 1,623,686  566,169  129,141  928,376  סך כל ההון וההתחייבויות
         

 -  943,432  (95,075)  )868,337(  סך הכל חשיפה מאזנית
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  2020בדצמבר  31  

  לא צמוד  
 צמוד
  למדד

פריטים לא  
פיננסיים 
 סה"כ  ואחרים

 אלפי ש"ח  
         נכסים:

 124,811  124,811  -  -  נכסים בלתי מוחשים
 314,437  314,437  -  -  וצאות רכישה נדחותה

 15,151  15,151  -  -  זכות שימוש נכסי
 20,161  20,161  -  -  רכוש קבוע

 18,669  -  -  18,669  חייבים ויתרות חובה
         השקעות פיננסיות:
 81,699  -  -  81,699  נכסי חוב סחירים
 8,410  -  -  8,410  נכסי חוב אחרים

         
 90,109  -  -  90,109  סך כל השקעות פיננסיות 

         
 140,047  -  -  140,047  מזומנים ושווי מזומנים 

         
 723,385  474,560  -  248,825  סך הכל נכסים

         
 283,480  283,480  -  -  סך כל הון

         
         התחייבויות:

 6,842  6,842  -  -  התחייבויות בגין מסים נדחים
 45,735  -  45,735  -  בגין מיסים שוטפיםהתחייבות 

 3,037  3,037  -  -  התחייבויות בשל הטבות לעובדים 
 15,363  -  15,363  -  התחייבות בגין חכירה

 212,819  -  -  212,819  זכאים ויתרות זכות
 156,109  -  -  156,109  התחייבויות פיננסיות

         
 439,905  9,879  61,098  368,928  סך כל ההתחייבויות

         
 723,385  293,359  61,098  368,928  סך כל ההון וההתחייבויות

         
 -  181,201  (61,098)  (120,103)  סך הכל חשיפה מאזנית

 

 סיכוני נזילות .ה
 

במחיר נחות על מנת לעמוד נכסים סיכון נזילות הינו הסיכון שהחברה תידרש לממש 
לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר עשוי לחייב  צורך אפשרי לדוגמא, בהתחייבויותיה.

 נמוכים משווי השוק לנכסים אלו. במחיריםומכירתם באופן מהיר מימוש נכסים 
  

סחירים,  נכסיםו מזומנים הינם"ח ש אלפי 532,497 -כ של סך, החברה של הנכסים יתרת מתוך
 כהגדרתם, נזילים בנכסיםההשקעה על החברה להחזיק  כלליהניתנים למימוש מיידי. על פי 

 .הנדרש מההון 50%-מ יפחת שלא בסכום העצמי ההון כנגד, ההשקעה בכללי
 

 רעון עתידייםימועדי פ
 

המשוערים של סכומי ההתחייבויות הפיננסיות של  ןהטבלאות להלן מרכזות את מועדי הפירעו
החברה. היות שמדובר בסכומים שכוללים את תשלומי הריבית העתידיים, הרי שאין התאמה 

 . דוח על המצב הכספיבהפיננסיות  ההתחייבויותבינם לבין יתרות 
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 )המשך( ניהול סיכונים -: 28באור 
 

 )המשך( סיכוני נזילות .ה
 

מועדי הפירעון של התחייבויות פיננסיות נכללו על בסיס מועדי הפירעון החוזיים. בחוזים בהן 
ההתחייבות נכללת על בסיס של המועד  הצד שכנגד רשאי לבחור את עיתוי התשלום של סכום,

 .את ההתחייבות יכולה להידרש לשלם חברהה המוקדם ביותר שבו
 

 עד שנה  
מעל שנה  

  שנים 5ועד 
 שנים 5מעל 
 שנים 10ועד 

 
 סה"כ

 אלפי ש"ח  
         

         2021בדצמבר,  31ליום 
         

   657,652    240,701    367,561    49,390  פיננסיות התחייבויות
         

   71,897    12,592    46,102    13,202  התחייבות בגין חכירה 
         

         2020בדצמבר,  31ליום 
         

 156,288  4,172  90,206  61,910  פיננסיות התחייבויות
         

 15,363  536  10,926  3,901  התחייבות בגין חכירה 
 

  אשראי סיכוני .ו
 

 .הוגן בשווי ומוצגות בארץ הנסחרות ממשלתיות חוב אגרות הם החברה של החוב נכסי
 ומעלה. AAהחוב מדורגות בדירוג  אגרות

 
של החברה להבטחת שכירות המשרדים.  תערבו הם החברה של מאזניים החוץ םהמכשירי
 .ב'26מדורגת. ראה גם באור  אינההערבות 
 

 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים
 
 2021בדצמבר  31  
 סיכון אשראי מאזני  
 %  סכום  
 מסה"כ  אלפי ש"ח  

     ענף משק
     

 %96.3  235,927  אג"ח מדינה
 %3.7  9,150  נכס חוב לא סחיר

     
 %100  245,077  סך הכל

 
 2020בדצמבר  31  
 סיכון אשראי מאזני  
 %  סכום  
 מסה"כ  אלפי ש"ח  

     ענף משק
     

 %90.6  81,699  אג"ח מדינה
 %9.4  8,410  הון שטר

     
 %100  90,109  סך הכל
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  והתקשרויות תלויות התחייבויות -: 29באור 
 

 "מגמל ופנסיה בעשחם נגד אלטשולר  הליכים משפטיים ואחרים .א
 

 כייצוגיות תובענות לאישור תלויות בקשות במסגרת הנתבעים הסכומים של מסכמת טבלה להלן
 כי ,מובהר. מטעמם הוגשו אשר הטענות בכתבי התובעים ידי על שצוינו כפי, החברה כנגד שהוגשו
 המדובר שכן, החברה ידי על המוערכת החשיפה סכום של כימות בהכרח מהווה אינו הנתבע הסכום

 להלן הטבלה כי מובהר עוד. המשפטי ההליך במסגרת להתברר דינן אשר התובעים מטעם בהערכות
 .פשרה הסכם בהם שאושר לאחר שהסתיימו הליכים לרבות, שהסתיימו הליכים כוללת אינה

 
 בקשות לאישור תובענות כייצוגיות כנגד החברה: 

  טבלה מסכמת
כמות  

 תביעות
הסכום הנתבע  

 ש"ח במיליוני
  

    בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות:
    

 117  2 צוין סכום התביעה
    

 -  3 צוין סכום התביעה לא
 

 לעבודה האזורי הדין לבית 2019ביולי,  11 ביום הוגשה אשר ייצוגית תובענה לאישור בקשה .1
מלקוחות החברה, בנוסף לדמי  השקעות ניהול הוצאות גביית בדבר טענות על ונסובה בירושלים

בתקנון הקרן.  מפורשותהניהול הנגבים בקרן ההשתלמות שמנהלת החברה, אשר לא הותרו 
מיליון  59-ת את התביעה בסך של כת, מכמהחברה בניהול אשר השתלמות ןבקר עמיתה, המבקשת

"ח. החברה הגישה בקשה לעכב את ההליך עד להכרעה בהליכים אחרים המעוררים שאלות ש
 המקדמי השלב נוכחעל ייעוץ משפטי שקיבלה החברה,  בהסתמךדומות המתבררים בפני בית הדין. 

 .  הוהתביעה, טרם ניתן להעריך את סיכויי הבקשה מצויה שבו

 לעבודה האזורי הדין לבית 2019ביולי,  22 ביום הוגשה אשר ייצוגית תובענה לאישור בקשה .2
מלקוחות החברה, בנוסף לדמי  השקעות ניהול הוצאות גביית בדבר טענות על ונסובה בירושלים

מפורשות  הותרו לא אשרו הדין להוראות בניגודהחברה,  בניהול אשר הגמל בקופותהניהול הנגבים 
את התביעה בסך  ת, מכמתהחברה בניהול אשר גמל בקופת עמיתה, המבקשתהקופות.  בתקנוני

 אחרים בהליכים להכרעה עד ההליך את לעכב בקשה הגישה החברה"ח. שמיליון  58-של כ
על ייעוץ משפטי שקיבלה החברה,  בהסתמך. הדין בית בפני המתבררים דומות שאלות המעוררים

 .הוהתביעה, טרם ניתן להעריך את סיכויי הבקשה מצויה שבו המקדמי השלב נוכח

לבית המשפט המחוזי  2020במאי,  12לאישור תביעה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה ביום  בקשה .3
משיבות. עניינה של הבקשה, בתמצית, הינה אופן חישוב חבות המס בגין  14בתל אביב כנגד 

ואשר בהתאם לאמור בבקשה  הפרשות אשר ביצעו עמיתים לקרנות השתלמות בניהול המשיבות
 יםמכמת םאינ יםמבקש התובע לייצג, חבות מס שלא כדין. המבקש יצרו לחברי הקבוצה אותם

כי מדובר בסכום של מאות מיליוני שקלים כלפי כלל המשיבות. הסעדים  יםאת התביעה אך מעריכ
המתבקשים במסגרתה כוללים בין היתר בקשה להורות למשיבות להפסיק את שלילת הטבת המס 

ם פיצוי לכל חברי הקבוצה כפי שיקבע על ידי בית הלא חוקית וכן להורות על השבה ו/או תשלו
המשפט. הוגשו תשובות לבקשת אישור התובענה כייצוגית מטעם החברה ומטעם יתר המשיבות 

 כנגדידי החברה וייתר המשיבות  עלרשות להגשת הודעת צד ג'  ליתןבקשות  הוגשובהליך וכן 
 . המיסים רשות
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות -: 29באור 
 

 )המשך( "מנגד אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע הליכים משפטיים ואחרים .א

כמשיבה להליך וכי  תצורף המיסים רשותניתנה החלטת בית המשפט לפיה  2022בפברואר,  4 ביום
 ייעוץ על בהסתמך .המיסים רשות כנגדג'  צדהודעת  משלוח להתיר הבקשה תידון לא, זה בשלב

היתר לעמדת רשות המסים לפיה התקרה  ובין הטיעונים למכלוללב  בשים, החברה שקיבלה משפטי
; ולכך שניכוי מס, ככל שבוצע, הועבר לרשות המסים; אך צריכה להיות מחושבת על בסיס חודשי

מאידך לטענה החדשה שנכללה בתגובה לתשובה, בדבר "חודשי מצטבר", אשר אם תתברר, עלולה 
 הם ייצוגית כתובענה התובענהלהדיפת בקשת אישור  הסיכויים, הבקשהחיית להעיב על סיכויי ד

  .שתתקבל מהסיכויים גבוהים

לבית המשפט המחוזי  2021באפריל,  12לאישור תביעה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה ביום  בקשה .4
משיבים נוספים )בנקים, חברות ביטוח, חברות אשראי ובתי  14בתל אביב. הבקשה הוגשה כנגד 

 העבירוויתר המשיבים  החברה כי היא התובענה של עניינההשקעות )להלן יחד: "המשיבים"(. 
, ללא הסכמתם, לחברת שלהם טמידע אישי של לקוחות המשתמשים באזור האישי באתר האינטרנ

בכך טוענים המבקשים כי החברה ויתר ", אנליטיקס גוגלגוגל, במסגרת שימוש החברה בשירות "
 לב תום חוסרפעלו ב, במשפט ולא עושר עשו, ואמון סודיות חובת הפרו, בפרטיותהמשיבים פגעו 

באוטונומיה וכו'. להערכת המבקשים  ו, פגעחקוקה חובה והפר, הסכם והפרו את הסכם בקיום
מיליוני ש"ח וסכום  2.5המשיבים הינו מיליוני שקלים ובכל מקרה מעל  מכלשיעור הנזק הכולל 

על ייעוץ משפטי שקיבלה החברה, בשל  בהסתמךש"ח לכל מבקש.  2,000-התביעה האישית הינו כ
הסיכויים לאישורה  אתשלביה המקדמיים של הבקשה לא ניתן בשלב זה להעריך את סיכוייה ו

 כתובענה ייצוגית.

לאישור תביעה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ביום  בקשה .5
ינה עומדת בהוראות הדין הקובעות את לוח א החברה כי בטענותהחברה  כנגד 2021, באוגוסט 4

הזמנים לביצוע פעולות, בהתאם לבקשות העמיתים, בכספים הצבורים בקופות הגמל, באופן 
אינה מפצה את עמיתיה  החברההמבקש,  לטענתהמסב לעמיתים הפסדים כספיים משמעותיים. 

מל, וזאת בניגוד להוראות באופן יזום בגין איחורים בביצוע פעולות בכספיהם הצבורים בקופות הג
מפרה את חובתה למסור לעמיתיה גילוי נאות, בכך שאינה  החברה, לטענת המבקשהדין. כמו כן, 

 החברההמבקש,  לטענתמפרטת בפניהם את זכאותם לפיצוי בגין האיחור, ואת אופן חישוב הפיצוי. 
גרום לעמיתים לסבור גם מטעה באופן מכוון, בכך שהמענה הניתן לפניות העמיתים אליה נועד ל

, לטענת בכךכי הם אינם זכאים לפיצוי, או כי לא מילאו את בקשות העברת הכספים כנדרש. 
המבקש  את הוראות הדין והמאסדר, ואת חובת הנאמנות החלה עליה בדין. החברההמבקש, מפרה 

אינו ניתן ש"ח וטוען כי נזק התביעה הייצוגית  1,311מכמת את הנזק האישי שנגרם לו בסך של 
 27החברה הגישה תשובה לבקשה לאישור התובענה כתביעה ייצוגית ביום  לכימות בשלב זה.

על ייעוץ משפטי שקיבלה החברה, בשל שלביה המקדמיים של הבקשה  בהסתמך .2022בפברואר, 
 הסיכויים לאישורה כתובענה ייצוגית. אתלא ניתן להעריך את סיכוייה ו

 
 :החברה כנגד שעמדו הבאים המשפטיים ההליכים םלסיומ הגיעו הדוח בתקופת     

 
לבית הדין האזורי לעבודה  2019במאי,  6בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה ביום  .1

בירושלים ונסובה על טענות בדבר גביית כספים שלא כדין מלקוחות החברה ו/או העברת דיווחים 
את  לא כימתשגויים ללקוחות החברה בניגוד להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המבקש 

מיליון ש"ח( ומשכך לא ניתן להעריך את סכום התובענה.  2.5כי גובהה הינו מעל  צייןיעה )אך התב
במסגרתו התחייבה החברה לשאת בתשלום בסכום לא מהותי.  פשרה להסדר ביניהם הגיעו הצדדים

 .הפשרה הסדר את המאשר דין פסק ניתן 2021, באפריל 6 וביום המשפט לבית הוגשהסדר הפשרה 
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות -: 29באור 

 

 )המשך( "מגמל ופנסיה בעשחם נגד אלטשולר  הליכים משפטיים ואחרים .א
 

לבית המשפט המחוזי  2020באפריל,  28בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה ביום  .2
ונסובה על טענות בדבר גבייה ביתר של תשלומים ממבקשי עיקול על  משיבות 10 כנגדבתל אביב 

את התביעה.  לא כימתכדין לצדדים שלישיים. המבקש  ידי רשות האכיפה והגבייה והעברתם שלא
התביעה ש מאחרו יריבות היעדר מחמת הסף על לסילוק בקשה  הוגשה, 2020באוקטובר,  22 וםבי
 חלופי לסעד בקשה כןו ייצוגיות, תובענות לחוק השנייה בתוספת מהפריטים אחד לאף נכנסה לא
 האכיפה רשות נגד המבקש שהגיש מקבילה בתביעה להכרעה עד האישור בקשת עיכוב בירור של

שהתקיים דיון במסגרתו בית המשפט הציף את הקשיים  לאחר 2021באפריל,  7 ביוםוהגבייה. 
ש למחוק את הבקשה לאישור ובהתאם הורה בית המשפט קהמצויים בבקשת המבקש, ביקש המב

 . כייצוגית התובענה לאישור הבקשה מחיקתעל 
 
. שונות טענות כוללותה מלקוחות פניות הרגיל העסקים במהלך החברה מקבלת, עיסוקה תחום בשל
 לא, הדוח אישור למועד נכון. החברה כנגד משפטיות תביעות להגשת להוביל עלולות מהפניות חלק

 . לעיל למפורט מעבר מהותיים בסכומים תביעות קיימות

  
מוזגה  כאמור אשר"( גמל פסגותהליכים משפטיים ואחרים נגד פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )להלן: " .ב

 לתוך החברה
 

 : בקשות לאישור תובענות כייצוגיות כנגד פסגות גמל
 טבלה מסכמת

 הסכום הנתבע  
 "חש במיליוני כמות תביעות 
 כמות תביעות נושא

 

 140 1 תובענה שאושרה כתביעה ייצוגית 
   

   בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות:
 *1,431 3 תביעה סכום צוין
 - 3 תביעה סכום צוין לא

 
 ש"חמיליוני  1,000אשר הסכום הנתבע בה עמד על  תביעהיצוין כי לאחר תקופת הדוח,  *

 .להלן 2.ב בסעיף כמפורט, פשרה בהסדר הסתיימה
 

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו תובענה ובקשה לאשרה להוגשה  2010בנובמבר,  9ביום  .1
)להלן:  גמל פסגותע"י  שנוהלהעל ידי עמית בקופת הגמל גדיש ופסגות,  גמל פסגותכייצוגית כנגד 

 שייגבו הניהול דמי שיעור כי לו הובטח לקופה כעמית הצטרפותו עם כי טען"(. התובע הקופה"
 את העלתה, הפועלים מבנק הקופה ניהול זכויות את רכשה אשר, גמל פסגות וכי קבוע יהיה ממנו

 ביקש התובע. יום 60 בת מוקדמת הודעה לו לתת ומבלי ההתחייבות הפרת תוך הניהול דמי שיעור
התחייבות לדמי ניהול בשיעור  קיבלות העמיתים שוכי תביעתו תאושר כייצוגית לגבי כל קבוצ

הועלו מבלי שקיבלו  אוללא הסכמתם  גמל פסגותקבוע, ושדמי הניהול הנגבים מהם הועלו על ידי 
מיליון  40-בכ קבוצות"(. המבקש אמד את הנזק לותהקבוציום לפני ההעלאה )להלן: " 60הודעה של 

, 2010בינואר,  1ה הועלו ביום הגיעו לפשרה ביחס לקבוצת עמיתים שדמי הניהול של הצדדים"ח. ש
יום מראש. לפי ההסדר, חברי הקבוצה יפוצו  60מבלי שנמסרה להם הודעה על ההעלאה לפחות 

בית המשפט אישר  2013באוקטובר,  11הימים שלאחר ההעלאה. ביום  60-בסכום החיוב העודף ב
ובקשה  חדשה נהתובעהתובע  הגיש 2013בדצמבר,  23ביום את הפשרה והעמיתים פוצו בהתאם. 

בסך משוער של  ופסגות גמללאישורה כייצוגית לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו כנגד פסגות 
טען כי הסדר  התובע"(. החדשה התובענה"-ו" הקודמת התובענה: "בהתאמה"ח )להלן ש מיליוני 140

כי לא הייתה  גמל פסגותקודמת התבסס על הצהרתה של הפשרה שהושג בין הצדדים בתובענה ה
כי שיעור דמי הניהול שייגבה מהם יהיה קבוע וכי לא נמצא כל  הקופהכל התחייבות כלפי עמיתי 

לאחר החתימה על הסדר הפשרה התברר לו כי נמצא מכתב שכותרתו  מסמך המעיד על כך, ואולם,
 מל על " ובו נכתב, בין היתר, כי דמי הניהול בקופות הגפז עובדי עם"דמי ניהול קופות גמל 
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דין -שהצדדים הגישו כתבי בית לאחרבכל הקופות שברשותם, לצמיתות.  0.25%שם "פז" הינם 

ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי,  2019ביוני,  24בבית המשפט, ביום  שונים והתקיימו דיונים
לפיה יש לבטל באופן חלקי את הסדר הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין, וכן הוחלט לאשר את 

הגישה  2019פטמבר, בס 8כתובענה ייצוגית בעילה של הפרת חוזה. ביום  החדשהניהול התובענה 
 הדין פסק את לבטל המחוזי המשפט בית של סמכות העדר בשלפסגות גמל ערעור על פסק הדין, 

 לאשר מקום היה לא וכי, כדין ושלא, חלקי באופן שלא ובייחוד, הקודמת בתובענה שניתן החלוט
 בבית ההליכים כי העליון המשפט בית קבע 2021, במאי 13. ביום כייצוגית החדשה התובענה את

במאי,  20לאור החלטה זו, ביום שהגישה פסגות גמל.  בערעור להכרעה עד יעוכבו המחוזי המשפט
  הורה בית המשפט המחוזי על עיכוב ההליכים בתיק עד להכרעת בית המשפט העליון בערעור. 2021

הדין , סיכויי הערעור על הקביעה לפיה בוטל פסק החברהבהסתמך על ייעוץ משפטי שקיבלה 
. סיכויי הערעור על ההחלטה לאשר %50בתובענה הקודמת שנתן תוקף להסדר הפשרה עולים על 

את התביעה כייצוגית אינם ניתנים להערכה כרגע, בין היתר, מאחר והם מותנים בשאלת ביטולו 
של פסק הדין שטרם הוכרעה כאמור. כמו כן, לא ניתן להעריך את הסיכויים של התביעה הייצוגית 

קבל, ככל שהליכי הערעור האמורים יידחו ותתנהל תביעה ייצוגית בהתאם להחלטת בית להת
 .2019ביוני,  24המשפט מיום 

   
באוקטובר,  27מיליארד ש"ח אשר הוגשה ביום  1 בסךבקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית  .2

של עמית  בניובית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. המבקשים הם ל והועברהנגד פסגות גמל  2016
, פסגות גמל, המבקשים לטענת. גמל פסגות ידי על שנוהלה, גדיש הגמלמנוח שהיה עמית בקופת 

, הפרה את חובותיה על פי דין, ונמנעה מלשלוח עמיתיה עבור קבוצתי חיים ביטוח רכשה אשר
חיים וזכאותו  ביטוחאו ליורשיו של עמית שנפטר אודות קיומה של פוליסת  למוטביוהודעות 

. הביטוחיתל התביעה עמכוח אותה פוליסה, כך שבסופו של יום חלה התיישנות  םלקבלת כספי
נטען על ידי המבקשים, כי היה על פסגות גמל לפעול באופן אקטיבי לצורך קבלת כספי ביטוח  עוד

התיישנות מקוצרת )שלוש שנים  תקופתכי קיימת  היורשים אובים החיים, להתריע בפני המוט
עבור אותם מוטבים או יורשים,  הביטוח תגמולי לקבלתמקרות מקרה הביטוח( ואף להגיש תביעה 

הגשת כתבי בית דין על ידי הצדדים, לרבות  לאחראשר יוחזקו בחשבון העמית וייצברו תשואות. 
סכימו הצדדים על הפניית התיק להליך גישור בעקבותיו סיכומים שהוגשו על ידי המבקשים, ה

תפעל  גמל פסגותלפיו,  2021בפברואר,  9ום ביהגישו הצדדים הסדר פשרה לאישורו של בית הדין 
לפצות מוטבים או יורשים של עמיתים מבוטחים בפוליסת ביטוח חיים קבוצתי שנפטרו שלגביהם 

 מיליון 1.15מיליון ש"ח, תשלם סך של  4.1לל של ביטוח בסך כו תגמולילא אושרה תביעה לקבלת 
ש"ח למבקשים  250,000ש"ח בגין החזר הוצאות ושכר טרחה לבאי כוח המבקשים וכן תשלם סך של 

פעולות נוספות על מנת לשכלל את יכולתה לתבוע מחברת  פסגותכגמול מיוחד. בנוסף,  תבצע 
, הגיש 2021באוקטובר,  6פטירתם. ביום הביטוח את תגמולי ביטוח החיים של עמיתיה לאחר 

היועץ המשפטי לממשלה עמדתו ולפיה הוא מתנגד להסדר הפשרה שהגישו הצדדים. היועץ 
המשפטי לממשלה טען בתגובתו כי הסדר הפשרה המוצע אינו לטובת חברי הקבוצה וכי הוא סבור 

 פסגות מטעם תשובות הוגשו 2021, בנובמבר 28 ביוםשהפגמים בהסדר יורדים לשורש סבירותו. 
 הפשרה הסדר לפיהן, הפשרה להסדר לממשלה המשפטי היועץ להתנגדות המבקשים ומטעם גמל
 בית החלטת ניתנה 2022, בינואר 11. ביום הדין בית לאישור שהוגש בנוסח לאשרו ויש והוגן ראוי
"ש וקבע כי הסדר היועמ טענות מרבית את דחה הדין בית. הפשרה הסדר לאישור בבקשה הדין

הקבוצה בכפוף למספר תיקונים  חבריהפשרה הוא ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של 
עו הצדדים כי אין להם התנגדות לשינויים המוצעים יוהבהרות שיבוצעו בהסדר הפשרה וככל שיוד

 להם אין לפיה עמדתם את הגישו הצדדיםההחלטה תהווה פסק דין המאשר את הסדר הפשרה. 
הגישו הצדדים נוסח הסדר  2022בפברואר,  22וביום  הדין בית בהחלטת שפורטו לשינויים נגדותהת

פסק דין להסדר הפשרה  פשרה מתוקן לבית הדין. כאמור, לאחר תקופת הדוח ניתן תוקף של
כמפורט לעיל. בכפוף לחתימה על כתב ויתור וסילוק טענות על ידי החברה, המבטחים ישתתפו 

 וכן ישפו את החברה בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.בסכום הפשרה 
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הדין האזורי  לבית 2016באוקטובר,  10 ביום הוגשה אשרייצוגית  כתובענה תביעהלאישור  הבקש .3

רשאית לנכות מנכסי  יתהלא הי גמל פסגות כי טוען המבקשלעבודה בירושלים כנגד פסגות גמל. 
בינואר,  1הוא עמית עד ליום העמיתים הוצאות ישירות בגין ביצוע עסקאות בנכסי קופת הגמל בה 

גין ביצוע עסקאות בנכסי קופת המבוקש הוא השבת ההוצאות הישירות שניגבו ב הסעד. 2016
עומד  לקבוצהש"ח והנזק שנגרם  114.7שנגרם לו עומד על  האישיהגמל. המבקש העריך כי הנזק 

ואף הוגשה  סיכומים לרבות, מטעמם דין בית כתבי הגישו הצדדים"ח. שמיליון  324.2-כ של סךעל 
 החלטה התקבלה בו יוניד הסדר הגישו הצדדיםעמדת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

 טיעון השלמת למשיבות ולאפשר המבקשים מטעם תשובה סיכומי להגשת המועד את להשעות
, באוגוסט 13ביום  שהוגשההמשפטי לממשלה  ץיהיה להתייחס לעמדת היוע שניתן מנת על נוספת

ישירות בביטוח פרט  בהליך מקביל שמתנהל, שפסגות גמל אינה צד לו ושעניינו הוצאות 2020
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי(  -הפניקס ואח' נ' הופמן ואח' 6388/19)רע"א 

ולהחלטת בית המשפט העליון, לאחר שתינתן באותו הליך, אשר עשויות להיות להן השלכות על 
 ההליך המתנהל נגד פסגות גמל. 

 טובות החברה של ההגנה טענותבשלב זה,  החברה של המשפטיים יועציה להערכת בהתאם
( כי הבקשה לאישור התובענה %50)כלומר, ההסתברות אינה עולה על  צפוי זה אין לכך ובהתאם

 . תאושרכתובענה ייצוגית 
 

לבית הדין האזורי לעבודה  2016באוקטובר,  6לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה ביום  הבקש .4
רשאית לנכות מנכסי  הייתהלא  גמל פסגותכי  נתטוע המבקשתבירושלים כנגד פסגות גמל. 

 הסעד. עמיתה יאבה ה ההשתלמות קרןהעמיתים הוצאות ישירות בגין ביצוע עסקאות בנכסי 
. המבקשת הקופההמבוקש הוא השבת ההוצאות הישירות שניגבו בגין ביצוע עסקאות בנכסי 

 106.8 -"ח והנזק שנגרם לקבוצה עומד על כש 356 עלהעריכה כי הנזק האישי שנגרם לה עומד 
סיכומים ואף הוגשה עמדת הממונה על  לרבות"ח. הצדדים הגישו כתבי בית דין מטעמם ש מיליון

להשעות את המועד  בו התקבלה החלטהשוק ההון, ביטוח וחיסכון. הצדדים הגישו הסדר דיוני 
טיעון נוספת על מנת שניתן להגשת סיכומי תשובה מטעם המבקשים ולאפשר למשיבות השלמת 

 מקביל בהליך 2020באוגוסט,  13ביום  שהוגשה לממשלה המשפטי ץיהיה להתייחס לעמדת היוע
 הפניקס 6388/19)רע"א  פרט בביטוח ישירות הוצאות ושעניינו לו צד אינה גמל שפסגות, שמתנהל

 המשפט בית ולהחלטת( המחוזי המשפט בית החלטת על ערעור רשות בקשת -'ואח הופמן' נ' ואח
 נגד המתנהל ההליך על השלכות להן להיות עשויות אשר, הליך באותו שתינתן לאחר, העליון
 החברהזה, טענות ההגנה של  בשלב החברה של המשפטיים יועציה להערכת בהתאם. גמל פסגות

( כי הבקשה לאישור %50טובות ובהתאם לכך אין זה צפוי )כלומר, ההסתברות אינה עולה על 
  התובענה כתובענה ייצוגית תאושר.

 
 לעבודה האזורי הדין לבית 2017בינואר,  26תובענה ייצוגית שהוגשה ביום  לאישור בקשה .5

ה רשאית לנכות מנכסי לא היית גמל פסגות כי. בבקשה טוענת המבקשת גמל פסגותנגד  בירושלים
. הסעד גמל פסגותהעמיתים הוצאות ישירות בגין ביצוע עסקאות בנכסי קרנות הפנסיה שבניהול 

הכספי שהתבקש בבקשה הוא השבת ההוצאות הישירות שנגבו מנכסי קרנות הפנסיה בגין ביצוע 
 כתבי הגישו הצדדיםעסקאות בנכסי הקופה. נטען כי שווי התביעה אינו ניתן להערכה בשלב זה. 

 להערכת בהתאם. וחיסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה עמדת הוגשה וכן מטעמם שונים דין בית
 זה אין לכך ובהתאם טובות החברה של ההגנה טענות, זה בשלב החברה של המשפטיים יועציה

 ייצוגית כתובענה התובענה לאישור הבקשה כי( %50 על עולה אינה ההסתברות)כלומר,  צפוי
  .תאושר
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מוזגה  כאמור אשר"( גמל פסגותהליכים משפטיים ואחרים נגד פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )להלן: " .ב
 )המשך( לתוך החברה

 
-מחוזי בתל אביבה המשפט לבית 2020במאי,  12 ביום הוגשהלאישור תובענה ייצוגית אשר  קשהב .6

. לפרטים נוספים אודות התביעה ראו נוספות מנהלות חברותוכנגד  גמל פסגותהחברה,  כנגדיפו 
להגשת תשובת פסגות גמל לבקשה  בנוסף. לעיל החברה כנגד התלויות התביעות בפירוט 3א סעיף

לאישור התובענה כייצוגית ובקשת רשות ליתן הודעת צד ג' כנגד רשות המיסים כמתואר בסעיף 
 למידע לב בשיםלעיל, הגישה פסגות גמל בקשה לסילוק בקשת האישור על הסף, בין היתר,  3א

חלטת בית המשפט בנוסף, במסגרת ה. המבקש ותצהיר לאישור הבקשה במסגרת גולה לאש מהותי
נקבע כי בקשת פסגות גמל לסילוק הבקשה לסילוק על הסף, תוכרע במידת  2022בינואר,  25מיום 

, בשים לב לשלב המוקדם החברהיועציה המשפטיים של  להערכת. הכתובים יסוד על בהמשךהצורך 
 25גם לנושאים המועלים במסגרת החלטת בית המשפט מיום  כמובו מצוי הליך הבקשה לאישור 

 וסיכוניזה להעריך את סיכויי  בשלב, לא ניתן גישור להליך לפנותובכללם האפשרות  2022בינואר, 
 כייצוגית ואת סיכויי התביעה עצמה להתקבל )ככל שתאושר כייצוגית(. התביעה לאישור הבקשה

   
יפו בקשה לאישור תובענה -הדין האזורי לעבודה בת"א הוגשה לבית 2020בנובמבר,  16ביום  .7

 בה תרמיתשל פרשת  להתרחשותה גמלשל פסגות  לאחריותה בטענות, גמל פסגותכייצוגית כנגד 
 מנהל" )להלן: "גדישששימש בעבר כמנהל ההשקעות הראשי של קופת הגמל " מי, היתר בין, הורשע

בקופת  לשעבר עמיתה היא המבקשת. גמל פסגות של לניהולה הועברה לימים אשר"( ההשקעות
 עמיתי עבור רכש הוא גמל בפסגות ההשקעות מנהלהגמל "פסגות גדיש" הטוענת כי בעת שעבד 

 באופןהופחת  אשרניירות ערך במחיר  מכר וכן מלאכותי באופן נופחו אשר ערך ניירותגמל  פסגות
גמל אחראית לפצות את  פסגות כי טוענת המבקשתמלאכותי ואף שלח ידו בחשבונות העמיתים. 

עמיתיה בקשר להתנהגותו הפלילית של מנהל ההשקעות הן לאור אחריותה הישירה והן לאור 
פסגות "ח. שמיליון  2.5לא ניתן להערכה אך מעל  -. סכום התובענה הקבוצתי השילוחיתאחריותה 

שלביה  בשל, החברה שללהערכת יועציה המשפטיים גמל הגישה תשובתה לבקשת האישור. 
 סיכויי התביעה.  ואת, לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה לאישור המקדמיים של הבקשה

    
 פסגות גמל כנגד שעמדו הבאים המשפטיים ההליכים םלסיומ הגיעו הדוח בתקופת

 
לבית המשפט המחוזי  2021ביוני,  13בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה ביום  .1

השתת הוצאות ניהול תביעות לא סבירות בשנת  היהבחיפה כנגד פסגות גמל. עניינה של התביעה 
מיליון ש"ח  106.8בסך של לפחות  שהוערכועל עמיתי קופות הגמל שבניהול פסגות גמל  2020

השבה של הוצאות ניהול התביעות שנגבו, לרבות התשואה שהייתה אמורה  היהש נדרשוהסעד 
להיצבר על סכום זה אילו הוצאות ניהול התביעות לא היו מנוכות מנכסי העמיתים. בעניין זה, 
יצוין, כי לטענת פסגות גמל נפלה טעות סופר בנתון "הוצאות ניהול השקעות" בדוח לעמיתים 

וצאות שנגבה בפועל היה תקין ובהתאם לאחוז הוצאות ניהול ההשקעות , אך שיעור הה2020לשנת 
התקני ובהתאם, לא היה בהצגה השגויה של הנתון כדי להשפיע על הנתונים הכספיים בדוחות 

פסגות גמל עדכנה באתר האינטרנט שלה קבצים מעודכנים לעניין ההוצאות ניהול  לעמיתים.
ן, ביטוח וחיסכון, פסגות גמל פרסמה באזור האישי השקעות. כמו כן, בהנחיית רשות שוק ההו

הודעה לעמיתים המיידעת אותם בדבר טעות הסופר שנפלה בהצגת "נתון ההוצאות ניהול 
, ואף שלחה לעמיתים הודעות על כך במסרון ו/או דוא"ל. 2020השקעות" בדו"ח לעמיתים לשנת 

שנגבה בפועל מהעמיתים היה תקין, שיעור ההוצאות  -לאור העובדה שמדובר בטעות הצגתית, הינו
לאור העובדה שבוצעו דיווחים ועדכונים לעמיתים בדבר תיקון הטעות ההצגתית ולאור המסמכים 

הגישו הצדדים בקשה מוסכמת  2021בנובמבר,  15שהוצגו בפני באי כוחה של המבקשת, ביום 
, למחוק את לאשר את הסתלקות המבקשת מהתובענה ומהבקשה לאישור התובענה כייצוגית

 21בקשת האישור וכן להורות על דחיית תביעתה האישית של המבקשת כנגד החברה. ביום 
אישר בית המשפט את הסתלקות המבקשת מהבקשה ואת דחיית תביעתה האישית,  2021בנובמבר, 

 ללא צורך בפרסום הבקשה.
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות -: 29באור 
 

מוזגה  כאמור אשר"( גמל פסגותואחרים נגד פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )להלן: " הליכים משפטיים .ב
 )המשך( לתוך החברה

 

 )המשך( פסגות גמל כנגד שעמדו הבאים המשפטיים ההליכים םלסיומ הגיעו הדוח בתקופת
 

 פסגותגמל על הסכם פשרה לפיו  ופסגותחתמו הראל חברה לביטוח בע"מ  2021ביולי,  13ביום  . 2
גמל תודה  שפסגותתשלם להראל חברה לביטוח בע"מ סכום חד פעמי כפיצוי, וזאת, מבלי  גמל

בטענה כלשהי, לצורך סיום המחלוקת בין הצדדים, ולסילוק מלא, סופי ומוחלט של טענות הראל 
גמל בקשר לכל אירוע ו/או עניין הנוגעים להגשת תביעות ביטוח  פסגותחברה לביטוח בע"מ כנגד 

סגרת פוליסות ביטוח החיים הקבוצתיות הכוללות כיסוי ביטוח מוות ונכות עבור עמיתי קופת במ
 שולם הדוח תקופת במהלךגמל ו/או התקשרות הצדדים בפוליסות הנ"ל.  פסגותגמל אשר בניהול 

 .כאמור הפשרה בהסכם נקבע אשר הסכום
 

 פסגותהליכים משפטיים ואחרים נגד  .ג
 

 ובלנדר מ"בע ישראל פי 2 פי בלנדר כנגד פתיחה המרצת פסגות הגישה 2020באוקטובר,  18 ביום
 בלנדר"-ו" בלנדר)להלן: " מ("בע פיננסי טכנולוגיות-טכנולוגיות פיננסיות בע"מ )ובשמה הקודם וי

 ביקשה במסגרתה הכלכלית, המחלקה  -אביב בתל המחוזי המשפט בבית  (בהתאמה" טכנולוגיות
 המונפק המניות מהון 19.99% בעלת הינה פסגות וכי בטל בבלנדר שהתבצע מניות דילול להצהיר כי

. ולחלופין להצהיר כי יש לבצע את הדילול בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם בין הצדדים בלנדרשל 
 המחוזיהמשפט  לבית הגישה בלנדר טכנולוגיות תביעה 2020בדצמבר,  1זמן קצר לאחר מכן, ביום 

 בתחום פלטפורמה המספקת. התובעת היא חברה פסגות כנגד"ח ש מיליון 4.5של  בסך אביב בתל
 לווים הפנתה שלא היתר בכך בין ,עימה תההתקשרו הסכם את הפרה פסגות הטוענת כי ההלוואות
 במשאבים לפרסום שימוש אפשרה ולא בלנדר בניהול פעיל חלק נטלה לא ,)בלנדר( הלפלטפורמ

שלה על  מסחריים סודות הכולל פסגות של דירקטוריון ישיבת פרוטוקול צורף התביעה לכתב .ושיווק
 סגורות בדלתיים קיום הדיון על להורות אחד צד במעמד ארעי צו למתן בקשה פסגות הגישהכן, 

 המגן צו לפיה החלטה ניתנה 2021בינואר,  12ארעי כמבוקש. ביום  צו נתן המשפט מגן. בית צו ולמתן
 .םמהצדדי מי של מסחרי עסקי סוד משום בו מידע שיש כל על יחול כולם המסמכים חסיון על השומר
 של המשפטים יועציהלהערכת  בהתאםוהתובעת הגישה כתב תשובה.  ההגנ כתב הגישה פסגות
  .התביעה סיכויי את להעריך ניתן לא זה מקדמי , בשלבהחברה

 

 אלפי 18,835-לכ מסתכם לעיל כמפורטגמל  ופסגותהתביעות שהוגשו כנגד פסגות  בגיןההפרשה הכולל  סכום
 . 2021בדצמבר,  31 ליום נכון"ח ש
 

 ת שניתנוערבויו .ד
 

 "מבע לישראל לאומי בנק

 חיסכון בתוכנית טווח ארוך החיסכון כספי בניהול פעילותה בגין"ח שאלפי  1,115בסך של  ערבות .1
 .ילד לכל

 

 "מבע הפועלים בנק

 אלפי 67 של בסך"מ בע הפועלים בבנק ערבות, אשראי"ח להבטחת שאלפי  264בסך של  ותערב .1
 .משרדיה שכירות להבטחת"ח ש

(. ערבות נומילניתערבות היסטורית להחזר סכומי הפקדות )קרן  הינה"ח ש אלפי 46בסך של  ערבות .2
 .שנהכל  תחדשתמאשר 

 

 התקשרויות .ה
 

 תפעול, לתפעול השוטף של קופות הגמל וקרנות פנסיה. גופי מספרהחברה התקשרה בהסכם עם 
 
 
 



 "מבעופנסיה גמל  שחם אלטשולר   
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 
92 

 
   בתחום מהותיים וחוזרים תקנות -: 30באור 

 

להלן תמצית החקיקה שפורסמה ואשר עשויה להשפיע מהותית על הדוחות הכספיים של  .א
 חברה: 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע  טיוטת (1)
 2021 -"א התשפעסקאות()תיקון(, 

(, עסקאות ביצוע בשל ישירות( )הוצאות גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוחתקנות 
"(, קובעות מהן סוגי ההוצאות הישירות בשל ביצוע עסקאות התקנות)להלן: " 2008-"חהתשס

 הוראתכוללות  התקנותבנכסי קופות הגמל שגוף מוסדי רשאי לגבות מחשבונות העמיתים. 
 במסגרת הנכללותנוספות  הוצאות לש פירוט, היתר בין, נקבע שבמסגרתה א3 בסעיף שעה

 שניתן הישירות להוצאות תקרה וכן, גמל קופת בנכסי עסקאות ביצוע בשל ישירות הוצאות
 הגמל קופות נכסי של המשוערך השווי כל מסך 0.25% של בשיעור מהעמיתים לגבות

 2021, בדצמבר 26ביום  .2021, ביולי 26 ליוםעד  שעה כהוראת נקבעה זו מגבלה"(. המגבלה)"
 6 ליוםהכנסת אישרה את טיוטת התקנות להארכת הוראת השעה עד  שלועדת הכספים 

 . 2022, באפריל
 

 עדכון -מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני חוזר מבנה אחיד להעברת  (2)
-חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני פורסם 2021, ביוני 13 ביום

לתהליכים מרכזיים,  מענה העבודה ולספק תהליכי לייעל את ו"(, שמטרתהחוזרעדכון )להלן: "
 הבטחתמנים להעברת מידע, לוחות הז קיצורלרבות בדרך של הוספת ממשקים חדשים, 

דגש על  שם החוזרכן,  כמו .השלמת פעולות באופן מיידיל אפשרות מתןהנגשת מידע עדכני ו
תהליך של "מסע לקוח" הכולל תהליך הצטרפות, הפקדות והעברת כספים בין קופות גמל. 

 .בו המפורטיםהחוזר מגדיר תכנית עבודה הנפרסת על פני שנתיים במהלכה יישומו השינויים 
אחד הממשקים החדשים והמשמעותיים שהוקמו במסגרת החוזר הוא ממשק הקמה שמטרתו 
לקדם תהליך צירוף דיגיטלי למוצר פנסיוני במבנה אחיד ולאפשר ללקוח או לבעל רישיון 

לבצע שינויים במוצר פנסיוני באופן ממוכן, לרבות עדכון מסלולי ביטוח/מסלולי  מטעמו
מת ממשק זה מצריכה היערכות ופיתוחים נרחבים מצד החברה השקעה ועדכון מוטבים. הק

 ו/או המתפעלים.

 

    נבחרות קרנות קביעתהליך  5846-2021. שה (3)

בנובמבר,  1קרנות שיהוו קרנות נבחרות החל מיום הקביעת להחוזר קובע כללים לגבי הליך 
, ולגבי שיעור דמי הניהול שייגבו על ידן. במסגרת ההליך 2024באוקטובר,  31ועד ליום  2021

יבחרו לפחות שתי קרנות פנסיה כקרנות נבחרות )ולכל היותר חמש, כתלות בתוצאות המכרז(. 
מתבסס על דמי ניהול כפרמטר יחיד לצורך קביעת הקרנות הנבחרות נקבע מנגנון דירוג ה

לדירוג. הקרנות שיבחרו הן הקרנות שיקבלו את הדירוג הגבוה ביותר. חברה מנהלת של קרן 
פנסיה מקיפה המעוניינת להיקבע כקרן נבחרת תגיש לממונה שיעורי דמי ניהול מיתרה צבורה 

, 1%ל שיעור של ולא יעלו ע 0.5%ומהפקדות, שלא יפחתו מדמי ניהול מהפקדות בשיעור של 
. לצורך הדירוג נקבע, כי קרן 0.05%וכן שלא יפחתו מדמי ניהול מהיתרה הצבורה בשיעור של 

 -5%פנסיה שנתח השוק שלה מתוך סך ההפקדות לקרנות הפנסיה החדשות המקיפות הוא בין 
יותר  0.5%, יראו את שיעור דמי הניהול המרביים שהוגשו על ידה כאילו הם עומדים על 10%

יותר משיעור דמי הניהול  0.07% -שיעור דמי הניהול מהפקדות שהוגש על ידה בפועל ומ
מהיתרה הצבורה שהוגש על ידה בפועל, ולגבי קרן פנסיה בעלת נתח שוק כאמור העולה על 

יותר  0.5%, יראו את שיעור דמי הניהול המרביים שהוגשו על ידה כאילו הם עומדים על 10%
יותר משיעור דמי הניהול  0.1% -קדות שהוגש על ידה בפועל ומשיעור דמי הניהול מהפ

( בשנה 1מהיתרה הצבורה שהוגש על ידה בפועל. נתחי השוק ייבחנו בשני מועדים במצטבר: )
.  2021 בנובמבר 1( בחציון הראשון שקדם ליום 2) -ו 2021בנובמבר  1הקלנדרית שקדמה ליום 

ה מנהלת של קרן נבחרת בשל מקבלי קצבת זקנה עוד נקבע כי שיעור דמי הניהול שתגבה חבר
  . כמו כן, ניתנה אפשרות לקרן פנסיה0.3%שיפרשו בקרן במהלך תקופת הזכייה לא יעלה על 

חדשה שלא הייתה קיימת בשנה הקלנדרית הקודמת להגיש את מועמדותה להיבחר כקרן 
 נבחרת, בתנאים מסוימים שנקבעו בהליך. 

 להלן. 4ראה סעיף "הליך קביעת קרנות נבחרות" -ב לפרטים בדבר השתתפות החברה
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 )המשך(  בתחום מהותיים וחוזרים תקנות -: 30באור 
 

 עדכון -הוראות לעניין בחירת קופת גמל  (4)
בהתאם  2021בספטמבר,  14תוצאות ההליך השלישי לקביעת קרנות פנסיה נבחרות' מיום 

להליך קביעת קרנות נבחרות והוראות חוזר גופים מוסדיים שעניינם הוראות לעניין בחירת 
קופת גמל, נבחרו בהליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות החברות המנהלות כדלקמן: אלטשולר 

טב דש גמל ופנסיה בע"מ, חברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל שחם גמל ופנסיה בע"מ; מי
בע"מ וחברת מור קופות גמל בע"מ. שתי הזוכות, קרן הפנסיה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה 
בע"מ וקרן הפנסיה של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, נקבעו כקרנות פנסיה נבחרות החל מיום 

. כמו כן, קרנות הפנסיה של יתר הזוכות ייקבעו 2024באוקטובר,  31ועד ליום  2021, בנובמבר 1
. עוד נקבע כי שיעור 2021באוקטובר,  31כקרנות פנסיה נבחרות החל ממועד הקמתן ועד ליום 

דמי הניהול, מהיתרה הצבורה ומהפקדות, שתגבה כל אחת מהחברות המנהלות של הקרנות 
)הטווח שקבעה הרשות  1% הנבחרות לא יעלה על השיעור כדלקמן: דמי ניהול מהפקדות:

(. שיעור דמי 0.15%)הרשות קבעה מינימום של  0.22%(; דמי ניהול מצבירה 0.5%-1%הוא 
שנים לפחות ממועד  10הניהול לעמית חדש שיצטרף לקרן נבחרת יהיה בתוקף למשך 

 הצטרפותו לקרן הפנסיה הנבחרת.

 
 היציבות בתשואות קרנות הפנסיהשינוי מנגנון הבטחת  (5)

-ו 2021התקבלו החלטות הממשלה לעניין התכנית הכלכלית לשנים  2021 ,בחודש אוגוסט
. בין היתר, הוצע להחליף את המנגנון הקיים להבטחת יציבות החיסכון הפנסיוני בקרנות 2022

הפנסיה המקיפות )חדשות או ותיקות( באמצעות אגרות חוב מיועדות, במנגנון חדש להבטחת 
לחוק  26פורסם תיקון מס'  2021בנובמבר,  15. ביום יציבות כאמור באמצעות השלמת תשואה

. על פי התיקון יוגדר בתיק 2005-הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה
ההשקעות של קרן פנסיה אפיק השקעה נפרד שייקרא "אפיק השקעה מובטח תשואה", שבו 

השקעות אפיק ינוהלו בנפרד הנכסים שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה. 
ההשקעה מובטח התשואה ינוהלו כמסלול השקעה בהתאם למדיניות ההשקעות של המסלול 
שבו מנוהלים היקף הנכסים הגדול ביותר או בהתאם להנחיות שיקבע השר. במדיניות כאמור 
לא תובא בחשבון השקעה באגרות חוב מיועדות. תשואת היעד המובטחת שממנה ייהנה אפיק 

כשהיא מחושבת לפי שיטת ריבית דריבית  5.15%נה ריבית שנתית בשיעור ההשקעה מובטח הי
וצמודה למדד המחירים לצרכן. כספי השלמת התשואה ישולמו מתוך קרן ייעודית להשלמת 
תשואה שתוקם במשרד האוצר בניהול החשב הכללי )ותנוהל בחשבון נפרד שייפתח בבנק 

וחת(, או בהעדר כספים מספיקים בקרן ישראל והממשלה תפקיד בו כספים בשיעור הולך ופ
הייעודית מתקציב המדינה. ההשלמה תבוצע ככל שיסתבר )בהתאם לבדיקה תקופתית 
שתיערך( כי התשואה שהניבו אפיק זה בניהול הקרן, נמוכה מתשואת היעד האמורה לעיל. 

חודשים )ומעת לעת בהתאם לבדיקה תקופתית שתיערך( יסתבר כי אפיק  60ככל שבחלוף 
השקעה מובטח התשואה הניב )בניהול הקרן( תשואה גבוהה מתשואת היעד המצטברת, ה

תעביר הקרן לקרן הייעודית שבניהול החשב הכללי את ההפרשים העודפים. מועד התחילה 
ו)ד( 34או מועד מאוחר יותר שקבע שר האוצר בהתאם לסעיף  2022ביולי  1של המנגנון הינו 

לצורך יישום החוק נדרשו . 2005-יים )קופות גמל(, התשס"הלחוק הפיקוח על שירותים פיננס
תיקונים לתקנות שונות שהותקנו מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, 

יש וכעת  ת למנגנון איגרות החוב המיועדות, שבהן נקבעו הוראות הנוגעו2005-התשס"ה
הפיקוח על שירותים פיננסיים  טיוטת תקנות, לאור זאת פורסמו להתאימן למנגנון החדש

תקנות הפיקוח על שירותים (, טיוטת )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים
טיוטת תקנות הפיקוח על ופיננסיים )קופות גמל( )זקיפת תשואה בקרן פנסיה חדשה מקיפה( 

 .שירותים פיננסיים )קופות גמל( )העברת כספים בין קופות גמל(
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  )המשך( בתחום מהותיים וחוזרים תקנות -: 30באור 
 

 עדכון - הפנסיוני החיסכון בשוק ונתונים מידע להעברת אחיד מבנה חוזר טיוטת (6)
פורסמה "טיוטת חוזר  2021בדצמבר,  20, ביום 2021ביוני,  13משלים לחוזר שפורסם ב כנדבך

עדכון". במסגרת הטיוטה מוצע  -מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 
לקבוע מבנה אחיד להעברת מידע לשם הבטחת היכולת של ציבור החוסכים למצות את זכויות 

החוק, וזאת על מנת להגשים את מדיניות הממשלה לעידוד החיסכון  המס המוקנות להם מכוח
לחוסכים בצורה נוחה ופשוטה את  להנגישהפנסיוני. בתוך כך, מוצע לאפשר לגופים מוסדיים 

המידע הנדרש לשם קבלת החלטה מושכלת בעניין הטבות המס, ולייצר תשתית טכנולוגית 
ר החוסכים מבלי שאלו יידרשו לפנות על בסיסה חלק מההטבות ימומשו במישרין לציבו

בבקשה לתיאום מס לפקיד השומה. בנוסף, מוצע לאפשר לציבור החוסכים לקבל תמונה מצב 
אודות סך הכספים הרשומים לזכותם בגופים המוסדיים השונים, תוך אפיונם בהתאם  מלאה

שיסייעו בקבלת  לציבור החוסכים כלים דיגיטליים להנגישלדיני המס השונים. כמו כן, על מנת 
החלטות ויקדמו תחרות בשוק החיסכון הפנסיוני, מוצע להמשיך ולפעול לאימוץ טכנולוגיות 
חדשות להעברת מידע בשוק החיסכון הפנסיוני, אשר יביאו לשיפור ניכר בתהליכי העברת 

 להנגשתהמידע בין הגורמים השונים הפועלים בשוק. בתוך כך, מוצע להמשיך את המגמה 
. בין היתר, מוצע לקדם APIידע לציבור החוסכים באמצעות שילוב טכנולוגיית שירותי מ

המכילים פרטי מידע חיוניים לחוסך, לרבות, מידע מפורט על יתרות בחשבון,  APIממשקי 
 פירוט אשראי ודמי ניהול. כספי פיצויים, תנועות, פירוט כיסויים ביטוחים בקרן פנסיה,

 
 תיקון חוק גיל פרישה (7)

 חוק את לתקן הוצע, 2021 ,אוגוסט בחודש בממשלה שאושרה ההסדרים חוק הצעת במסגרת
 לפרוש זכאית אישה שבו הפרישה גיל להעלאת מנגנון קביעת באמצעות, פרישה גיל

 :מעבודתה
 של תקופה על תתפרס הפרישה בגיל העלייה כאשר, 65 לגיל 62 מגיל הפרישה גיל העלאת .א

 שנים. 10
 גיל לפיו, 2038 ,יולי מחודש החל, לאישה הפרישה גיל להעלאת אוטומטי מנגנון קביעת . ב

)ביחס  65 בגיל לאישה החיים בתוחלת מהעלייה 2/3 ב, שנים 3 -ל אחת יועלה הפרישה
 גיל על לאישה הפרישה גיל יעמוד שבו למועד ועד( הקודם הבדיקה במועד החיים לתוחלת
 .לגבר הפרישה

 בעל להיות צפוי אולם, במשק רוחבי באופן לנשים הפרישה גיל של העלאה כולל התיקון
 הגמל לקופות ההפקדות לתקופת ביחס, היתר בין, המוסדיים הגופים על עקיפה השפעה
 .הקצבה קבלת תחילת ולמועד

 
 חוזר גופים מוסדיים אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל (8)

חוזר "גופים מוסדיים אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל" קובע הוראות לעניין הפקדת 
אופן הדיווח של הפקדת התשלומים ממעסיק לחברה המנהלת  תשלומים עבור עובדים ואת

כן, החוזר קובע הוראות לעניין חובתה של חברה מנהלת להעביר  כמו"(. החוזר)להלן: "
 למעסיק היזון חוזר לעניין אופן קליטת הכספים בקופות הגמל של העובדים, וכן מטיל חובה

החוזר באמצעות קובץ במבנה אחיד  על מעסיקים וחברות מנהלות לבצע את הדיווח וההיזון
שהוגדר על ידי הממונה )"ממשק מעסיקים"( וזאת במטרה לשכלל את הליך קליטת הכספים 

 עדכוןפורסם  2021ביוני,  13 ביוםנהלת לבצע בקרה על התהליך. ולאפשר למעסיק ולחברה המ
ומצמצם מגביר את השקיפות לעמית ביחס לכספים שהופקדו לקופת גמל בעדו הלחוזר 

משמעותית את לוחות הזמנים למתן היזון חוזר על קליטת הכספים בחשבונות של העמיתים. 
תכלית המהלך לאפשר למעסיק לקבל חיווי על כך שהכספים שהפקיד לעובדיו נקלטו 

 .בחשבונות העובדים בתכוף למועד ביצוע ההפקדה
 

 עדכון -גמל לקופת תשלומים הפקדת אופן חוזר טיוטת (9)
עדכון".  -פורסמה טיוטת "חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל 2021בדצמבר,  20ביום  

במסגרת הטיוטה מוצע לקבוע הוראות לעניין אופן הדיווח של המעסיק לגוף מוסדי על מענקי 
פרישה המגיעים לעובד ממקום העבודה, וזאת בהתאם לפרטים המוגדרים ב"הודעת מעביד 

(. מטרת התיקון לסייע לחוסכים 161ות המיסים )טופס על פרישה מעבודה של עובד" של רש
במיצוי זכויות המס בכל הקשור למענקי הפרישה המגיעות להם. בנוסף, הוצע להסדיר מקרים 
בהם נדרשת התחשבנות בין המעסיק לעובד, ובכלל זאת השבת כל הכספים שהפקידה המדינה 

היה העובד מבוטח, נוכח העברתו בגין העובד לקופת הגמל במסגרת הסדר הפנסיה הצוברת בו 
 מהסדר פנסיה צוברת לפנסיה תקציבית.
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  )המשך( בתחום מהותיים וחוזרים תקנות -: 30באור 
 

 חוזר שירות ללקוחות גופים מוסדיים  (10)
ללקוחות גופים מוסדיים" "שירות  2022-9-1פורסם חוזר גופים מוסדיים  2022בינואר,  2ביום 

"(, שמטרתו להבטיח מתן שירות נאות לציבור המבוטחים והחוסכים שהם החוזר)להלן: "
 אזרחים ותיקים. כמו כן, הודגש כי הגופים המוסדיים מחויבים בהתאמות 

-הנגישות בהן חייבים נותני שירות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח
במסגרת החוזר נקבע כי גוף מוסדי ימנה "ממונה אזרחים  שהותקנו מכוחו. והתקנות 1998

ותיקים" אשר ידווח לממונה השירות של הגוף המוסדי, ותפקידו יהיה להתוות את מדיניות 
שירות לאזרחים ותיקים, לפלח את צרכיהם ולהתאים את התהליכים השונים  החברה בנושא

ף מוסדי ליצור נתב שיחות ייעודי כך שכאשר אזרח ותיק, לאוכלוסייה זו. בנוסף, נקבע כי על גו
לקוח הגוף המוסדי, יקליד את תעודת הזהות שלו הוא יופנה באופן אוטומטי לנציג שירות 
אנושי ללא צורך בהקלדת קוד סודי. עוד נקבע כי ממונה אזרחים ותיקים יגיש להנהלת הגוף 
המוסדי ולרשות שוק ההון דוח שנתי אשר יסקור את עמידת הגוף המוסדי בתכנית העבודה 
ובמדיניות הגוף המוסדי למתן שירות לאוכלוסייה זו וכן הצעות לשיפור. הדוח יפורסם באתר 

 .המוסדי הדוף של
 

 
  לאחר תאריך הדיווח אירועים -: 31 אורב

 
"( חברת היעד, התקשרה החברה בהסכם מיזוג עם א.ש יעד הנפקה בע"מ )"2022בינואר,  17ביום  .א

אלטשולר וא.ש מטרת הנפקה בע"מ )אשר שינתה את שמה לאלטשולר שחם פיננסים בע"מ( )"
היעד עם ולתוך החברה "(, במסגרתו, במועד השלמת עסקת המיזוג, תתמזג חברת פיננסים

פי הוראות -", בהתאמה( בדרך של מיזוג סטטורי עלעסקת המיזוג"-", ואלטשולר גמל הממוזגת)"
הפרק הראשון לחלק השמיני לחוק החברות, כך שמיד לאחר הקצאת המניות המוקצות וביצוע 

אלטשולר גמל השינוי המבני על פי עסקת המיזוג, יוחזק מלוא הון המניות המונפק והנפרע של 
הממוזגת בידי אלטשולר פיננסים. בתמורה לעסקת המיזוג, יוקצו לבעלי המניות הזכאים 
בחברה המניות המוקצות, אשר ירשמו למסחר בהתאם לתשקיף שפרסמה אלטשולר פיננסים 

 "(.התשקיף)" 2022בפברואר,  28נושא תאריך 
, תחת השם 2021בדצמבר,  9 אלטשולר פיננסים התאגדה כחברה פרטית מוגבלת במניות ביום

, כאשר לצרכים "(אחזקות יאירבע"מ )" יאיר אחזקותלונשטיין א.ש מטרת הנפקה בע"מ בידי 
"(. ביום מניות הנאמנותמניות רגילות של החברה )" 100טכניים בלבד, הוקצו ליאיר אחזקות 

"( הנאמן)"התקשרו יאיר אחזקות, החברה ואלטשולר שחם נאמנויות בע"מ  2022בינואר,  27
בהסכם נאמנות, במסגרתו הועברו מניות הנאמנות לידי הנאמן, ולדירקטוריון החברה הוענקה 
הסמכות הבלעדית למסור הוראות בקשר עם מניות אלטשולר פיננסים. נכון למועד זה, הנאמן 

פרע של אלטשולר פיננסים עבור כלל בעלי המניות הזכאים נמחזיק במלוא הונה המונפק וה
, התאגדה חברת א.ש יעד הנפקה בע"מ כחברה בת 2021בדצמבר,  19כמו כן, ביום בחברה. 

פרטית בבעלותה המלאה של אלטשולר פיננסים )"חברת היעד"(. החל ממועד הקמתה של 
אלטשולר פיננסים וחברת היעד, לא הייתה לאלטשולר פיננסים ולחברת היעד כל פעילות, 

 התשקיף וביצועה של עסקת המיזוג. למעט פעולות הנדרשות לצורך פרסומו של 
  

כמות המניות המוקצות אשר יוקצו לכל אחד מבעלי המניות בחברה, תהיה זהה לכמות המניות 
המוחזקת על ידו בחברה במועד הקובע למיזוג )כהגדרתו בתשקיף(. בכפוף להשלמת עסקת 

וספת מעבר המיזוג, הקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים תיעשה ללא תמורה נ
להחלפת המניות במסגרת עסקת המיזוג. מובהר, כי לא יתקיים מכרז לקביעת המחיר למניות 
המוקצות, וכי הקצאתן על פי התשקיף, תבוצע לבעלי המניות הזכאים, באופן שכל בעל מניות 
בחברה במועד הקובע למיזוג, יהיה זכאי לקבלת מניה אחת של אלטשולר פיננסים, כנגד כל 

 ת של החברה אשר בבעלותו באותו המועד. מניה אח
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התנאים השלמת עסקת המיזוג כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים המפורטים להלן )"
 "(:המתלים

בעלי המניות של חברת היעד והחברה  קבלת אישורן של האסיפות הכלליות של .1
 "( לעסקת המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות;החברות המתמזגות)"

 קבלת אישור רשות שוק ההון לתיקון היתר השליטה באלטשולר גמל הממוזגת; .2

( 5)323קבלת תעודת מיזוג מרשם החברות המעידה על ביצוע המיזוג כאמור בסעיף  .3
 ; "(תעודת מיזוגלחוק החברות )"

קבלת אישור "רולינג" רשות המיסים אודות השלכות המס שתחולנה על החברות  .4
בגין המתמזגות ועל בעלי מניותיהם בעקבות המיזוג, ובכלל זה קבלת פטור ממס הכנסה 

ואלטשולר פיננסים המיזוג כאמור ודחיית אירוע המס החל על בעלי המניות הזכאים 
בעקבות המיזוג, ובלבד שרולינג רשות המסים לא יהיה שונה מהותית מהבקשה אשר 

ואשר עיקריה  2022בינואר,  16הוגשה על ידי החברות המתמזגות לרשות המסים ביום 
בתשקיף, או מכל עדכון שיערך בה על ידי החברות  2לפרק  2.6מפורטים בסעיף 

נאים שנקבעו ברולינג כאמור ו/או קיומן של הבנות המתמזגות. וכן קיומם של הת
אחרות או הסדר אחר אשר יוסכמו בין החברות המתמזגות לרשות המיסים ויאפשרו 

 את מימוש הרולינג;

קבלת אישור "רולינג" רשות המיסים לפיו המרת האופציות שהוקצו מכוח תכנית  .5
למניות באלטשולר האופציות של החברה לעובדים ונושאי משרה בחברה לאופציות 

לפקודת  102פיננסים, תבוצע תוך שמירת הסדרי המיסוי  הקיימים בהתאם להוראות 
מס הכנסה במתכונתם הקיימת לרבות בקשה כי תנאי ההענקה המקוריים, מועדי 
ההענקה, ותקופות החסימה יוותרו ללא שינוי ביחס למועדים המקוריים כפי שהם 

 בחברה ערב ביצוע עסקת המיזוג.

לת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המבוקשים לאישור על פי קב .6
 התשקיף. נכון למועד פרסום הדוח, התקבל אישור הבורסה כאמור;

קבלת אישורם של צדדים שלישיים, לרבות הבנקים הממנים של החברה. נכון למועד  .7
 זה, התקבלו אישורים כאמור;

 להשלמת עסקת המיזוג.כי לא קיימת מניעה חוקית או אחרת  .8

אישרו דירקטוריון החברה, דירקטוריון אלטשולר פיננסים ודירקטוריון  2022בינואר,  17ביום 
אישרו האסיפות  2022בפברואר,  22חברת היעד את התקשרות הצדדים בעסקת המיזוג;  ביום 

 הכלליות של החברה וחברת היעד, את ההתקשרות בעסקת המיזוג; והכל בכפוף לתנאים
 המתלים כאמור לעיל. 

נכון למועד זה טרם התמלאו כל התנאים המתלים המפורטים לעיל והחברה מעריכה כי התנאים 
. כמפורט בתשקיף אלטשולר פיננסים, בסמוך 2022במרץ,  31המתלים כאמור יתמלאו עד ליום 

לאחר התקיימות התנאים המתלים למעט קבל תעודת המיזוג מרשם החברות, תפרסם 
ר פיננסים דיווח מיידי בו תעדכן על התקיימות התנאים המתלים למעט קבלת תעודת אלטשול

המיזוג. כמו כן, במועד קבלת תעודת המיזוג, אלטשולר פיננסים והחברה תפרסמנה דיווחים 
( מועד 2( המועד הקובע למיזוג; )1מיידים בדבר קבלת תעודת המיזוג, ובמסגרתו יצוינו: )

מועד החלפת המניות בו תבוצע בפועל החלפת המניות במסגרת  (3השלמת עסקת המיזוג; )
 .השלמת עסקת המיזוג לבעלי המניות הזכאים, אשר יחול בתיאום עם הבורסה

המבני המתואר לעיל, אינו צפוי להשפיע על שיעור החזקות בעלי המניות בחברה,  השינוי
על פי דין( של כניסה לתחומי , על מנת לאפשר בחינה וביצוע )בכפוף לאישור היתר בין, נעשהו

פעילות נוספים, לרבות כאלה שהינם סינרגטיים לפעילות החברה מבלי שיחולו מגבלות ייחוד 
 העיסוק החלות על החברה מכוח היותה חברה מנהלת. 
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לבין אלטשולר שחם בע"מ )מבעלי שירותים בין החברה ה םהסכ ן, תוק2022בפברואר,  27ביום  .ב

השליטה בחברה(, וכן הסכמים נוספים בין החברה לבין לצדדים שלישיים שלבעלי השליטה בה 
הצדדים להלן ביחד: " –עניין אישי באישורה )אלטשולר שחם בע"מ והצדדים השלישיים כאמור 

"( תצטרף כצד להסכמים אלטשולר פיננסים"(, כך שאלטשולר שחם פיננסים בע"מ )"הקשורים
כאמור, באופן בו השירותים אשר ניתנו על ידי הצדדים הקשורים כאמור לחברה, יינתנו 
לאלטשולר פיננסים ולחברה לפי העניין, ובאופן בו השירותים שניתנו על ידי החברה, יינתנו 

 על ידי אלטשולר פיננסים לצדדים הקשורים כאמור. 
( הסכם שירותים והעמסות בין החברה לבין 1ים: )במסגרת זאת, תוקנו ההסכמים הבא

ידי -( כתב התחייבות חד צדדית, כפי שניתן על2; )2019במאי,  15אלטשולר שחם בע"מ, מיום 
, לפיו התחייבה אלטשולר בע"מ לספק 2021בדצמבר,  23אלטשולר שחם בע"מ לחברה, ביום 

גולציה הספציפיות החלות את השירותים מכוח הסכם השירותים בהתאם להוראות הדין והר
( הסכם שירותים בין החברה לבין אלטשולר שחם 3על החברה מבלי לקבל כל תמורה נוספת; )

, בקשר עם הסדרת מערכת היחסים בין 2019במאי,  15"(, מיום פרופרטיזפרופרטיז בע"מ )"
ר שחם ( הסכם בין החברה לבין אלטשול4הצדדים ורכישת שירותים שונים על ידי פרופרטיז; )

, לפיו החברה תשלם 2013במרץ,  20"(, מיום אלטשולר קרנותניהול קרנות נאמנות בע"מ )"
מכל הוצאה שתהא לאלטשולר קרנות, בקשר עם השתתפות  50%לאלטשולר קרנות סך של 

( הסכם 5בחסויות הספורט לגביהן נתנה החברה את הסכמתה, בשם קבוצת אלטשולר שחם; )
, לצורך קבלת 2019באוגוסט  20אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ, מיום שירותים בין החברה לבין 

( הסכם שירותים בין החברה לבין 6שירותי נאמנות לתכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה; )
, לצורך קבלת שירותי תפעול מחשוב, הדרכות מחשוב 2010באוקטובר  10ג'נריקס בע"מ, מיום 

 מוחשבת לניהול זכויות עמיתים בקופות הגמל.מ CRMופתרון תקלות בקשר עם מערכת 

 
"ח מבנק ש מליון 100מתוך הלוואה בסך של  חש" מליון 50, פרעה החברה 2022, במרס 3 ביום .ג

 .לעיל 3ג'2'ג18הפועלים. לפרטים נוספים ראה באור 
 

עסקת קיבל דירקטוריון החברה החלטה עקרונית כי מיד לאחר השלמת , 2022, במרס 29ביום  .ד
 על, יתכנס הדירקטוריון על מנת להחליט על ביצוע חלוקה עילל א'31באור כמפורט ב המיזוג
, בכפוף לכל ש"ח מיליון 150בהיקף כולל של  ,2021 לשנת החברה של השנתיים הדוחות בסיס

. מובהר כי חלוקה כאמור, אם וכאשר תתבצע, תתבצע במלואה לאלטשולר שחם פיננסים. דין
יצוע חלוקה כאמור, בכוונתה של אלטשולר שחם פיננסים לפעול למיטב ידיעת החברה, עם ב

  לביצוע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה.
 

 100מבנק לאומי בסך של אישר דירקטוריון החברה ביטול מסגרת אשראי  2022במרס,  29ביום  .ה
 .7א'2ג'18 באורמיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראה 

 
של אשראי מבנק פועלים בסך מסגרת  נטילתאישר דירקטוריון החברה  2022במרס,  29ביום  .ו

 .לעיל 3ג'2'ג18לפרטים נוספים ראה באור . מיליון ש"ח 100
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 לכבוד
 בעלי המניות של חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 יפו-א, תל אביב19הברזל 
 

 א.ג.נ.,
 

 
 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר           הנדון:

 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9על מידע כספי נפרד לפי תקנה          
 

 
 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

ולכל אחת משלוש השנים  2020-ו 2021בדצמבר  31החברה( לימים  -של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ )להלן  1970
ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו  2021בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

 באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
 

המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר חלקה של החברה ברווחי לא ביקרנו את 

. הדוחות הכספיים של אותן 2021בדצמבר,  31אלפי ש''ח לשנה שהסתיימה ביום  14,395-ל הסתכם לסך של כ"החברות הנ
שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו  חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל

 בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
 

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת . ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

ביקורת כוללת בדיקה . מהותיתולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית 

ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים . מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד
החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה 

אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון . ה של המידע הכספי הנפרד בכללותהשל החברה וכן הערכת נאותות ההצג

 .האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו
 

מכל הבחינות , המידע הכספי הנפרד ערוך, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו

 .1970-ל"התש(, דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך ' ג9בהתאם להוראות תקנה , המהותיות
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר              אביב,-תל    

 רואי חשבון                        2022במרס,  29    
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 ג'9 תקנה לפי מיוחד דוח
 

 המאוחדים הכספיים הדוחות מתוך כספי ומידע כספיים נתונים
 לחברה המיוחסים

 
 

 31 ליום החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות מתוך לחברה המיוחסים נפרד כספי ומידע כספיים נתונים להלן
 ג'9 לתקנה בהתאם המוצגים מאוחדים(, דוחות - )להלן יםהתקופתי ותהדוח במסגרת מפורסמיםה 2021 ,בדצמבר
 .1970 - התש"ל דיים(,ייומ תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות

 
 לדוחות המאוחדים. 2 עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור

 
בדוחות המאוחדים.כהגדרתן  חברות מוחזקות
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 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

 בדצמבר 31ליום   
  2021  2020 
 בלתי מבוקר  
  

     נכסים:
 124,811    570,195  נכסים בלתי מוחשיים 

 15,151    36,532  נכסי זכות שימוש
 -    24,756  השקעה בחכירה, נטו

 314,437    353,571  הוצאות רכישה נדחות
 20,161    19,919  רכוש קבוע

 -    2,402  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו לרבות מוניטין
 -    5,368  נכסים המוחזקים למכירה

 18,669   71,831   חייבים ויתרות חובה
      

      השקעות פיננסיות:
 81,699    235,927  נכסי חוב סחירים 
 8,410    9,150  נכסי חוב אחרים 

      
 90,109    245,077  סך כל ההשקעות הפיננסיות

 140,047    292,632  מזומנים ושווי מזומנים
      

 723,385   1,622,283   סך כל הנכסים
      
      

      :הון
 1,962    2,013  מניות הון

 157,365    235,669   מניותעל  פרמיה
 1,340    (1,805)   קשור צד עם עסקהבגין  קרן

 17,993    29,867  מניות מבוסס תשלום עסקאות בגין קרן

 -    550  קרן הון בגין נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
 104,820    285,227   יתרת רווח

      
 283,480   551,521   סך כל ההון 

      
      

      התחייבויות:
 6,842    8,644  התחייבויות בגין מסים נדחים

 3,037    6,004  נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 45,735    46,438  התחייבויות בגין מסים שוטפים

 212,819    269,620  זכאים ויתרות זכות
 15,363    71,897  התחייבות בגין חכירה

 -    10,507  המוחזקים למכירההתחייבויות המתייחסות לנכסים 
 156,109    657,652  תחייבויות פיננסיותה
      

 439,905    1,070,762  סך כל ההתחייבויות
      

 723,385    1,622,283  סך כל ההון וההתחייבויות
     
     
     
  

 .הכספי הנפרד המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע
 

       2022, במרס 29

 שרון גרשביין  יאיר לוינשטיין  רן שחם  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
משנה למנכ"ל, מנהלת   מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון

 כספים ומטה
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 לחברה המיוחסים אחר כולל רווחו הפסד או רווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

 שהסתיימה ביוםלשנה   
 בדצמבר 31 

  2021  2020   2019  
 אלפי ש"ח  
       

  684,727   897,170   1,306,413  ומקרנות פנסיה, נטו הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל
 12,471  4,331  (1,410)  מימון והכנסות נטו, מהשקעות ()הפסדים רווחים

 2,300  1,879   2,008  הכנסות אחרות
       

 699,498  903,380   1,307,011  סך כל ההכנסות
       

 266,819  352,293  489,880   עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
  281,295   320,509  409,960  הנהלה וכלליותהוצאות 

  4,729  6,274   17,556  הוצאות אחרות
 5,867  7,712   315,10  הוצאות מימון

       
 558,710  686,788  499,932  סך כל ההוצאות

       
 -  -   17,136  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו

       
 140,788  216,592  648,391  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 49,819  78,335  133,385  מסים על ההכנסה 

 
 

     
 90,969  138,257  263,258  נקי רווח

       
       )לאחר מס( כולל אחררווח )הפסד( 

     (146)   232  (557,1)  רווח )הפסד( ממדידה מחדש בגין תוכנית להטבה מוגדרת 
  -     -   (749,2)  חברות מוחזקות, נטו בהפסדיחלק החברה 

       

 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר מס(
 
(4,306)  232   (146)     

 סה"כ רווח כולל
 

957,253  138,489  90,823 
       

 0.47  0.72  41.3  בש"ח  -רווח נקי בסיסי למניה
 0.47  0.70  11.3  בש"ח -רווח נקי מדולל למניה

 
 הכספי הנפרד. המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 90,969  138,257  258,263  רווח נקי לתקופה
       

       פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:
       

       הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות:

      (2,675)   (1,664)    974  נכסי חוב סחירים
  (9,301)  (2,436)   445  השקעות אחרות

 -   -   (17,136)  נטו, מוחזקות חברות ברווחי החברה חלק
 4,900  5,488   11,696  הוצאות מימון בגין התחייבויות פיננסיות

 (447)  948   1,257  )הכנסות( הוצאות מימון, נטו
 (9)  61   3,109  )רווח( הפסד ממימוש רכוש קבוע ונכס זכות שימוש 

 669  743   1,252  הוצאות מימון בגין התחייבות בגין חכירה
 8,830  11,931   11,404    עלות תשלום מבוסס מניות

       פחת והפחתות:
 4,495  4,566   6,460  נכסי זכות שימוש

 7,208  7,689   7,752  רכוש קבוע
 7,900  12,785   21,719  נכסים בלתי מוחשיים

 49,819  78,335   133,385  הוצאות מסים על הכנסה
  182,317   118,446  71,389 

       מאזניים אחרים:שינויים בסעיפים 
       

 (54,870)   (109,419)   (39,579)  שינוי בהוצאות רכישה נדחות, נטו
  (75)    (6,910)    19,741  שינוי בחייבים ויתרות חובה
 11,816  57,040   80,567  שינוי בזכאים ויתרות זכות

  168   231  501   שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
  61,230   (59,058)  (42,961) 

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה:
       

 (4,577)   (6,215)   (11,815)  ריבית ששולמה
  447  236  1,913   ריבית שהתקבלה
 4,586  -    -  מסים שהתקבלו

  (27,269)   (71,846)   (126,144)  מסים ששולמו
       
  (136,046)   (77,825)   (26,813) 
       

 92,584  119,820   365,764  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
        

   -   290   -  פירעון שטר הון 
 (11,414)   (5,604)   (7,049)  רכישת רכוש קבוע

 (13,423)   (18,020)   (30,305)  השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
 -    -    (606,499)  רכישת חברות מוחזקות

 (19,200)   1,654  (113,527)  רכישות של השקעות פיננסיות, נטו
 -   -    1,145  דנד שהתקבל מחברות מוחזקותידיב

       
 (44,037)   (21,680)  (756,235)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
  (423)   -   -  אשראי לזמן קצר פירעון

 30,000  164,275   1,240,000  קבלת הלוואות מבנק
 6,500  1,500   -  קבלת הלוואה מאחרים

  (4,325)   (4,559)   (6,565)  פירעון התחייבות בגין חכירה
 (7,142)   (134,353)   (739,035)  מבנקים ואחריםפירעון הלוואות 

 -    -    75,679  הנפקת מניות
 (56,000)   (64,000)   (102,000)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

       
 (31,390)  (37,137)   468,079  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

       
 .המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף 
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 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2021  2020  2019 
 ש"חאלפי   
       

 17,157  61,003   77,609  עלייה במזומנים ושווי מזומנים
       

 -  -   74,976  מיזוג
       

 61,887  79,044   140,047  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
       

 79,044  140,047   292,632  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
       
        

       פעילויות מהותיות שלא במזומן 
       

 8,895  998   12,840  התחייבות בגין חכירה כנגד שימוש זכות בנכס הכרה

 70,000  29,000   -  שהוכרז דיבידנד

 1,894  2,062  2,820  מוחשיים בלתי נכסים רכישת

 94  62  460  רכוש קבוע  רכישת

 -  116   -  רכוש קבוע  מכירת

 -  51,871   -  כולל ריבית לשלם כנגד שטר הון קשור לצד הלוואהרעון יפ

 70,000  447   2,671  מניות הנפקת

       
       
       מיזוג (ב)

       
       :היציאה מאיחודנכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום 

       
 -  -  (118,533)  הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(

 -  -  (222,727)  נכסים בלתי מוחשיים
 -  -  (55,369)  נכסי זכות שימוש

 -  -   445  הוצאות רכישה נדחות
 -  -  (211,251)  מוניטין

 -  -   812  מסים נדחים
 -  -   64,558  התחייבויות בגין חכירה

 -  -   100  התחייבויות לא שוטפות אחרות

       
  (541,965)  -  - 

       
 
 
 

 .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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 נוסף מידע

 
 

 יללכ .1
 

 ג'9 לתקנה בהתאם הכספיים הדוחות הצגת לגבי מידע
 נערכו הכספיים(, הנתונים - )להלן לחברה המיוחסים המאוחדים, הדוחות מתוך הכספיים הנתונים
 לרבות ,1970 -התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ג'9 תקנה להוראות בהתאם
 העשירית(. התוספת - )להלן האמורות לתקנות העשירית בתוספת האמורים הפרטים

 

  החברה ולתוך עם פסגות מיזוג .2

 עם בע"מ ופנסיה גמל קופות ופסגות בע"מ השקעות בית פסגות חברות מוזגו 2021 בר,באוקטו 1 ביום
 המאוחדים. לדוחות 13 באור ראה נוספים לפרטים החברה. ולתוך

 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 בע"מ ופנסיה שחם גמלאלטשולר 
 

 מאוחדים פרופורמהדוחות כספיים 
 

 2021, בדצמבר 31ליום 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
  

 2 מאוחדים פרופורמהכספיים דוחות  דוח רואה החשבון המבקר
  
  

 3-5 פרופורמה רווח או הפסד ורווח כולל אחרעל מאוחדים דוחות 
  
  

 6-8 מאוחדים פרופורמה באורים לדוחות הכספיים
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  המבקר החשבון רואה דוח
 

  של המניות לבעלי
 

 "מבע ופנסיהגמל  שחם אלטשולר
 
 

שחם גמל ופנסיה  אלטשולרביקרנו את הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר פרופורמה של 
. דוחות כספיים 2021בדצמבר  31החברה( לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  -בע"מ )להלן 

מאוחדים פרופורמה אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות 
 כספיים מאוחדים פרופורמה אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
 

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו אשר הכנסותיהן הכלולות באיחוד פרופורמה 
בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות פרופורמה לשנים שהסתיימו בימים  34.2%-וכ 26.4%-, כ15.7%-כמהוות 

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם 2019-ו 2020, 2021
מבוססת על דוחות רואי  הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות,

 החשבון האחרים.
  

 חשבון רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות, בישראל מקובלים ביקורת לתקניערכנו את ביקורתנו בהתאם 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973-ג"התשל(, חשבון רואה של פעולתו)דרך 

הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה  פרופורמהאין בדוחות הכספיים להשיג מידה סבירה של ביטחון ש
מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים פרופורמה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 

ההנהלה של החברה וכן הערכת והחשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 
בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים  פרופורמהנאותות ההצגה בדוחות הכספיים 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספק
 

 
לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים פרופורמה הנ"ל 

לכל אחת משלוש השנים תוצאות פעולותיהן פרופורמה,  משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את
, ולהנחות המפורטות 1למדיניות החשבונאית המפורטת בבאור בהתאם  2021בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9ובהתאם לתקנה   , לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה2בבאור 
 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 
 

 רקסיראת  גבאיקוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2022, במרס 29
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 דוחות מאוחדים על רווח והפסד ורווח כולל אחר פרופורמה

 

 המאוחדים פרופורמה.  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020 

  

כפי   נתונים
שהובאו 
בדוחות 
 הכספיים 
  מאוחדים

התאמות 
נתוני  בגין

  הפרופורמה

 נתוני 
 פרופורמה
  מאוחדים

כפי נתונים 
שהובאו 
בדוחות 
 הכספיים 
  של החברה

התאמות 
בגין נתוני 
  הפרופורמה

 נתוני 
 פרופורמה
 מאוחדים

 אלפי ש"ח  
             

 מקופות ניהול מדמי הכנסות
 1,219,456  322,286  897,170  1,539,154  115,442  1,423,712  נטו, פנסיה ומקרנות גמל

, השקעותמ)הפסדים(  רווחים
 5,804  1,473  4,331  (795)  1,117  (1,912)  מימון והכנסות נטו

  אחרות הכנסות
              

2,008   
                      

-   2,008  1,879  -  1,879 

             

 1,227,139  323,759  903,380  1,540,367  116,559  1,423,808  ההכנסות כל סך
             

 שיווק הוצאות, עמלות
 419,080  66,787  352,293  538,063  23,656  514,407  אחרות רכישה והוצאות

 465,620  145,111  320,509  548,390  48,339  500,051   הנהלה וכלליות הוצאות

 26,349  20,075  6,274  34,365  5,748  28,617   הוצאות אחרות

 46,680  38,968  7,712  36,612  13,416  23,196  הוצאות מימון

             
 957,729  270,941  686,788  1,157,430  91,159  1,066,271  ההוצאות כל סך

             

 269,410  52,818  216,592  382,937  25,400  357,537  לפני מסים על ההכנסה רווח

             

 111,834  33,499  78,335  145,953  7,953  138,000  מסים על ההכנסה 

             

 157,576  19,319  138,257  236,984  17,447  219,537  נמשכות מפעילויות רווח

             

 שהופסקו מפעילויות רווח
 63,435  63,435  -  40,212  1,486  38,726  )לאחר מס(

                   
 221,011  82,754  138,257  277,196  18,933  258,263  נקי רווח
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 דוחות מאוחדים על רווח והפסד ורווח כולל אחר פרופורמה

 

 המאוחדים פרופורמה.  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
       2022, במרס 29

 שרון גרשביין  יאיר לוינשטיין  רן שחם  תאריך אישור הדוחות 
 משנה למנכ"ל, מנהלת כספים ומטה  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  הכספיים

 

 ,בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020 

  

כפי   נתונים
שהובאו 
בדוחות 
 הכספיים 
  מאוחדים

התאמות 
בגין נתוני 
  הפרופורמה

 נתוני 
 פרופורמה
  מאוחדים

כפי נתונים 
שהובאו 
בדוחות 
 הכספיים 
  של החברה

התאמות 
בגין נתוני 
  הפרופורמה

 נתוני 
 פרופורמה
 מאוחדים

 אלפי ש"ח  
             

 כולל אחר (הפסדרווח )
           (מס)לאחר 

  

מהשקעות רווח    
במכשירים פיננסיים 

הנמדדים בשווי הוגן דרך 
  רווח כולל אחר

                 
550  

                      
-   550  

                   
-   -  - 

ממדידה  (הפסדרווח )  
מחדש בגין תוכנית 

 (1,705)  (1,937)  232  (4,856)  -   (4,856)  להטבה מוגדרת

 סך מרכיבים של רווח
אחר  כולל )הפסד(

  232  (306,4)  -   (4,306)  )לאחר מס(
                

(1,937)  (1,705) 

             

 219,306  80,817  138,489  272,890  18,933  253,957  סה"כ רווח כולל

             

 -למניה  רווח נקי בסיסי
             בש"ח

  רווח מפעילויות נמשכות
                

1.14   
                

0.09   
                  

1.23   0.72  0.10  0.82 

  שהופסקורווח מפעילויות 
                

0.20   
                

0.01   
                  

0.21   -  0.33  0.33 

             

  רווח נקי בסיסי למניה
                

1.34   
                

0.10   
                  

1.44   0.72  0.43  1.15 

             

 -רווח נקי מדולל למניה
             בש"ח

  רווח מפעילויות נמשכות
                

 111.  
                
 080.  

                  
 191.  0.70  0.10  0.80 

  שהופסקורווח מפעילויות 
                

0.20   
                
 010.  

                  
 10.2  -  0.32  0.32 

             

  רווח נקי מדולל למניה
                

 311.  
                

 080.  
                  

 391.  0.70  0.42  1.12 

             



 מ"אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע

5 

 דוחות מאוחדים על רווח והפסד ורווח כולל אחר פרופורמה

 
 

 המאוחדים פרופורמה. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 
 
 

 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום   

 

כפי נתונים  
שהובאו 
בדוחות 
הכספיים 

של  השנתיים
  החברה

התאמות 
בגין נתוני 
  הפרופורמה

 נתוני 
 פרופורמה
 מאוחדים

 אלפי ש"ח  
       

 1,039,901  355,174  684,727  ומקרנות פנסיה, נטו הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל
 20,676   8,205  12,471  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 2,300  -   2,300  הכנסות אחרות
       

 1,062,877  363,379  699,498  סך כל ההכנסות
       

 327,053  60,234  266,819  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
 416,665  135,370  281,295   הנהלה וכלליותהוצאות 

 20,444  15,715  4,729  הוצאות אחרות
 471,51  604,45  5,867   הוצאות מימון

       
 815,633  256,923  558,710  סך כל ההוצאות

       
 247,244  106,456  140,788  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 82,508  32,689  49,819  מסים על ההכנסה 

       
 164,736  73,767  90,969  רווח מפעילויות נמשכות

       
 9,043  9,043  -  לאחר מס() ורווח מפעילויות שהופסק

          
 173,779  82,810  90,969  נקי רווח

       
       כולל אחר הפסד
 (2,229)  (2,083)  (146)  בגין תוכנית להטבה מוגדרת ממדידה מחדש הפסד

       
 171,550  80,727  90,823  סה"כ רווח כולל

       
       בש"ח  -רווח נקי בסיסי למניה

       
 0.86  0.39  0.47  מפעילויות נמשכות  רווח

 0.05  0.05  -  שהופסקורווח מפעילויות 
       

 0.91  0.44  0.47  רווח נקי בסיסי למניה
       

       בש"ח -רווח נקי מדולל למניה
       

 0.85  0.38  0.47  רווח מפעילויות נמשכות 
 0.05  0.05  -  שהופסקורווח מפעילויות 

       
 0.90  0.43  0.47  רווח נקי מדולל למניה
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 פרופורמה מאוחדיםהבאורים לדוחות הכספיים 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 1באור 
 

של החברה  המאוחדיםיש לעיין בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה בהקשר לדוחות הכספיים 
באותו תאריך. המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות  ולשנה שהסתיימה 2021 ,בדצמבר 31ליום 

  של החברה. המאוחדיםהכספיים המאוחדים פרופורמה עקבית לזו שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים 
' לתקנות ניירות ערך )דוחות א9מאוחדים פרופורמה אלה נערכו בהתאם לתקנה  דוחות כספיים 

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
של פרופרמה הפעילות הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה נערכו על מנת לשקף את תוצאות 

 .2021בדצמבר,  31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  לכלהחברה 
 ב' להלן.2תחת הנחות המפורטות בבאור הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה נערכו 

 
 

 אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה -: 2באור 
 

 אירוע הפרופורמה .א

, במאי 12 ביום ,2021, בדצמבר 31של החברה ליום  המאוחדיםהכספיים  לדוחות 13 בבאור כאמור  
במסגרתו בוצע צירוף עסקים מהותי של  פרופורמה אירוע אירע"( ההשלמה מועד": להלן), 2021

 "(.פסגות"מ )להלן: "בע השקעות בית פסגותממניות  100%רכישת 

"מ, בע נאמנות קרנות פסגותממניות  75% למכירתפסגות בהסכם  התקשרה 2021, במאי 31ביום         
קפיטל וואן בע"מ  לוואליוהשקעות בע"מ  קומפסממניות פסגות  100%-בע"מ ו ערך ניירות פסגות

ממניות  25%פסגות בהסכם למכירת  התקשרהבאוגוסט,  3"( וביום וואן קפיטל וואליו)להלן: "
העסקאות האמורות  קפיטל וואן. לוואליו"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ בע נאמנות קרנות פסגות

 .2021באוגוסט,  26הושלמו ביום 

"(, ת גמלפסגו, התקשרה פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "2021ביולי,  4-ביום ה ,כן כמו         
"( למכירת פעילות קרן הפנסיה החדשה ומספר קופות הראלעם הראל פנסיה וגמל בע"מ )להלן: "

גמל, בכללן קופת גמל להשקעה, קופת חיסכון לכל ילד, קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי, 
 כסיםנ בהיקף.ע.ל, המיליארד ש"ח ולמכירת קרן הפנסיה הוותיקה  10-בהיקף נכסים מנוהלים של כ

 "ח.ש מיליוני 185 של בסך כוללת תמורה בעבור וזאת"ח, ש מיליארד 16-כ של מנוהלים
 

הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה נועדו לשקף את הדוחות המאוחדים על הרווח   
אילו עסקת הרכישה  פסגותהכולל של החברה יחד עם הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל של 

 ב' להלן.2להנחות הפרופורמה ראה באור  .2019בינואר,  1מבוצעת ביום  היתה
 

 :העסקה מימון     
 

  602.3-"( סך של כהמוכרתבע"מ )להלן: "אפ.אס במועד ההשלמה, שילמה החברה להימאליה         
חתמה החברה על הסכמי מסגרת אשראי  2021במאי,  11-, ו2021במאי,  10בימים מיליוני ש"ח. 

 (מיליון ש"ח כ"א 200)מיליון ש"ח  600לאומי, בנק מזרחי ובנק הפועלים בסך כולל של  בנק מול
לתקופה של עד שנה. מסגרות  0.2%שקלית משתנה בהתאם לריבית הפריים בניכוי  בריבית

 נוצלו במלואם. האשראי
בדבר  פרעה החברה את יתרת ההלוואות. לפרטים 2021בספטמבר  30 -ו 2021בספטמבר  19בימים 

של המאוחדים כספיים ה לדוחות 18 באור ראה, 2021בספטמבר  14הסכמי מימון שנחתמו ביום 
 .2021בדצמבר  31החברה ליום 
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 מאוחדים פרופורמההבאורים לדוחות הכספיים 

 
 

 )המשך( אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה -: 2באור 
 

 מאוחדים פרופורמה ההנחות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים  .ב

 
של החברה ועל המאוחדים מאוחדים פרופורמה מבוססים על הדוחות הכספיים הדוחות הכספיים 
של פסגות לתקופות הדיווח הרלוונטיות אשר נערכו בהתאם לכללי המאוחדים הדוחות הכספיים 

)הון  לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(( ובהתאם IFRSלאומי )דיווח כספי בינ
תקנות )להלן: " 2012-עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה(, התשע"ב

 ."( ביחס לחברהההון
מאוחדים פרופורמה הינה כפי  שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים החשבונאיתהמדיניות 
 . 1 בבאורשמתוארת 

 
 כמו כן, דוחות הפרופורמה נערכו תחת ההנחות הבאות:

של  המאוחדים המאוחדים פרופורמה מבוססים על הדוחות הכספייםהדוחות הכספיים  .1
 .IAS 1, אשר נערכו בהתאם להוראות פסגותשל המאוחדים ועל הדוחות הכספיים החברה 

שונתה במידת הצורך על מנת להתאימה למדיניות  פסגותהמדיניות החשבונאית של 
  .החברהשאומצה על ידי החשבונאית 

אחת משלוש השנים  לכל מאוחדים על רווח והפסד ורווח כולל אחר פרופורמהדוחות  .2
המתוארת נערכו תחת ההנחה כי עסקת הרכישה  2021 ,בדצמבר 31בתקופה שהסתיימה ביום 

 .2019בינואר,  1בוצעה ביום א' לעיל, 2בבאור 

שנכללו בדוחות הכספיים והוצאות רכישה נדחות  הוצאות בגין הפחתת נכסים בלתי מוחשיים .3
 המאוחדים על רווח והפסד ורווח כולל אחרששימשו כדוחות בסיס לדוחות פסגות של 

תוצאות הפרופורמה. מנגד, נזקפו הוצאות בגין  פרופורמה הותאמו במלואם לצורך הצגת
לשקף את  על מנתוזאת  פסגותבהתאם לעבודת ייחוס עלות רכישת עודפי עלות הפחתת 

  .2019בינואר,  1ביום פסגות הפחתת נכסים אלו פרופורמה אילו נרכשה 

א' לעיל, בדוחות המאוחדים על הרווח 2מאחר והרכישה בוצעה באמצעות חוב, כאמור בבאור  .4
והפסד ורווח כולל אחר פרופורמה נזקפו התאמות בגין עלויות מימון לפי הריבית הגלומה 

 בהלוואה למימון הרכישה.

של פעילויות  לנבוע ממיזוג הצפויותבדוחות הפרופורמה לא הובאו בחשבון חסכון בעלויות  .5
 .פעילות הגמל הנמשכת של פסגותוהגמל והפנסיה של החברה 

 בהתאם נכללו פרופורמה והפסד הרווח על המאוחדים בדוחות הכנסה על מיסים הוצאות .6
משקף  )אשר 34.19% - דיווח תקופת בכל, פסגות ועל החברה על החל הכולל המס לשיעור

 שיעור מס כולל החל על מוסדות כספיים(.

תקופות הדיווח מפרופורמה לכל אחת  ורווח כולל אחר הדוחות המאוחדים על הרווח והפסד .7
קפיטל וואן  לוואליו ואשר נמכר והפעילויותהרלוונטיות הוצגו בהתאם להנחה שהחברות 

ולכן תואמו הוצאות  2019בינואר,  1-מופסקת החל מהסווגו כפעילות  כאמור לעיל, ,ולהראל
 . פחת והפחתות כפי שנכללו בדוחות המאוחדים על הרווח והפסד של פסגות

ותוצאות  במועד רכישת פסגות, נכללו בדוחותיה הכספיים של פסגות, נכסים, התחייבויות .8
ועם הראל  ןווא פעילות המיוחסות לפעילויות שהופסקו בגין העסקאות עם וואליו קפיטל

לעסקת המכירה לוואליו  המתייחסותשהופסקו,  הפעילויות א' לעיל.2המפורטות בבאור 
 כמגזרי 2021, במרס 31 ליום עד פסגותהוצגו בדוחותיה הכספיים של  ולהראל וואןקפיטל 

מאוחדים פרופורמה, נזקפו תוצאות הפעילויות המופסקות, בדוחות הכספיים  .פעילויות
המגזרים בדוחותיה הכספיים של פסגות  בבאורבאופן עקבי לאופן הצגת הפעילויות האמורות 

 .(לעיל 7בגין פחת והפחתות, ראה הנחה  )לעניין ההתאמות 2021במרס,  31עד ליום 
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 פרופורמהמאוחדים הבאורים לדוחות הכספיים 

 
 

 )המשך( אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה -: 2באור 
 

 )המשך( מאוחדים פרופורמה ההנחות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים .ב

 

שהסתיימה  לשנהמאוחדים על רווח והפסד ורווח כולל אחר פרופורמה הדוחות הכספיים  .9
חודשים כפי שהוצגו בדוחות  6 חושבו על בסיס התוצאות לתקופה של 2021, בדצמבר 31ביום 

בתוספת תוצאות הפעילות של החברה  2021ביוני,  30מאוחדים פרופורמה ליום  כספיים
כספיים הוהמוצגים בדוחות  2021, בדצמבר 31חודשים שנסתיימו ביום  6בפועל בתקופה של 

 לעיל. 8ובכפוף להנחת הפרופורמה  2021, בדצמבר 31ם מאוחדים ליוה



 

 

 

 

 

 
 
 

 'ד פרק

 

 על נוספים פרטים

 התאגיד

 

 2021, בדצמבר 31

  



 בע"מ ופנסיה אלטשולר שחם גמל                      פרטים נוספים על התאגיד -ד'  פרק
                

 

 1-ד
 

 עניינים תוכן
עמוד סעיף

 2-ד 2021א: תמצית דוחות על הרווח הכולל לכל אחד מהרבעונים לשנת 10תקנה . 1  
 2-ד ערךג: שימוש בתמורת ניירות 10. תקנה 2
 2-ד : מסחר בבורסה20. תקנה 3

 2-ד : תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה21. תקנה 4

 2-ד מדיניות התגמול של החברה 4.1
 4-ד הקצאת אופציות לרכישת מניות בחברה האם לבעלי תפקידים מרכזיים בחברה 4.2
 4-ד הקצאת אופציות לנושאי משרה בחברה 4.3
 4-ד תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה  4.4
 5-ד  הסכם העסקה של מנכ"ל החברה 4.5

 5-ד א: השליטה בחברה21. תקנה 5

 5-ד : עסקאות עם בעל שליטה ו/או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן22. תקנה 6

 5-ד הסכם שירותים והעמסות בין החברה לבין חברת אלטשולר בע"מ 6.1

 8-ד הסכמים בין החברה לבין אלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ 6.2

 8-ד הקצאת אופציות לעובדי הקבוצה 6.3

 9-ד תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה 6.4
 9-ד פטור, ביטוח ושיפוי 6.5
 9-ד מ"בע אלטשולר חברת לבין החברה בין לקוחות הפניית הסכם 6.6
 10-ד מ"בע נאמנות קרנות ניהול שחם אלטשולר לבין החברה בין הסכם 6.7
 10-ד מ"בע לביטוח סוכנות שחם אלטשולר לבין החברה בין הסכם 6.8

 11-ד מ"בע נאמנויות שחם אלטשולר לבין החברה בין הסכם 6.9
 11-ד בע"מ פנסיוני לביטוח סוכנות לפנסיה הכוונה שחם אלטשולר לבין החברה בין הסכמים 6.10

 12-ד מ"בע פנסיוני לביטוח סוכנות פיננסים שחם אלטשולר לבין החברה בין הסכמים 6.11

 12-ד מ"בע נריקס'ג וחברת החברה בין הסכם 6.12
 12-ד "מבע פרופרטיז שחםקופות הגמל לצד אלטשולר  השקעות 6.13
 13-ד הקבוצה של במוצרים הגמל קופות השקעות 6.14

 13-ד בחברה)בעקיפין(  שליטה בעלת לבין החברה בין שכירות הסכם 6.15
 14-ד בכירה משרה ונושאי עניין בעלי החזקות: 24 תקנה. 7

 14-ד המירים ערך וניירות מונפק הון, רשום הוןא: 24 תקנה. 8

 14-ד המניות בעלי מרשםב: 24 תקנה. 9
 14-ד רשום מעןא: 25 תקנה. 10
 15-ד החברה של הדירקטורים: 26 תקנה. 11

 15-ד בחברה חיצוניים דירקטורים 11.1

 17-ד בחברה דירקטורים 11.2

 20-ד בחברה הבכירה המשרה נושאיא: 26 תקנה. 12

 23-ד בחברה עצמאיים חתימה מורשיב: 26 תקנה. 13

 23-ד מבקר חשבון רואה: 27 תקנה. 14

 23-ד בתקנון או בתזכיר שינוי: 28 תקנה. 15

 23-ד הדירקטורים והחלטות המלצות: 29 תקנה. 16

 23-ד הדירקטורים והחלטות המלצות 16.1

 24-ד מיוחדת כללית אסיפה החלטות 16.2

 בחברה החלטותא: 29 תקנה. 17

 והפצה שיווק

 24-ד

 24-ד ושיפוי ביטוח פטור 17.1
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 30, ביוני 30, במרץ 31 בימים שהסתיימו מהרבעונים אחד לכל הכולל הרווח על דוחות תמצית: א10 תקנה .1

  2021, בדצמבר 31-ו בספטמבר

  לדוח הדירקטוריון. 1.4על בסיס רבעוני, ראו סעיף  2021לתמצית הדוחות על הרווח הכולל לשנת 

 ג: שימוש בתמורת ניירות ערך10תקנה  .2

ש"ח  0.01מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, בנות  4,500,000, הנפיקה החברה 2021בחודש דצמבר, 

, בין היתר, בשים כאמור נעשתההנפקת המניות  אלפי ש"ח. 76,950אחת, בתמורה לסך כולל )ברוטו( של ע.נ. כל 

כאמור שימשה לב לדרישת שיעור החזקות ציבור מינימאלי הנדרש להכללה במדדי הבורסה. תמורת ההנפקה 

יינה מעת לעת, להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתה ומשמשת את החברה לצורך פעילותה השוטפת, בהתאם

  .והכל בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה של החברה, וכן לצורך מימון פעילותה השוטפת על פי שיקול דעתה המלא

  בבורסה מסחר: 20 תקנה .3

ועד למועד אישור הדוחות הכספיים נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מניות  2021 בשנת

 :להלן כמפורטש"ח ע.נ. כל אחת,  0.01רגילות של החברה בנות 

 אודות נוספים לפרטים. 2021לציבור שביצעה החברה בחודש דצמבר  מהנפקה כתוצאהמניות  4,500,000 .3.1

: אסמכתא)מס'  2021, בדצמבר 16-ו 14המניות כאמור ראו דיווחים מידיים של החברה מיום  הקצאת

  .ההפניה דרך על בזאת הנכללים(, 2021-01-181404-ו 2021-01-180006

ידי החברה לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים -כתוצאה ממימוש אופציות שהוקצו על מניות 820,305 .3.2

  ידי החברה.-דוחות הצעת מדף שפורסמו על בקבוצה, מכוח

  בכירה משרה ונושאי עניין לבעלי תגמולים: 21 תקנה .4

  -החברה של התגמול מדיניות .4.1

התגמול המשולם לנושאי המשרה בחברה הינו בהתאם למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. 

לפרטים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 

 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה. 2019-01-083652)מס' אסמכתא:  2019בספטמבר,  25

ודות מדיניות התגמול לבעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים בחברה בהתאם המונח לפרטים נוספים א

של הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון בקשר  2019ביולי  11מיום  2019-9-6בחוזר גופים מוסדיים 

 "( ראו באתר האינטרנט של החברה:חוזר הממונהעם "תגמול" בגופים מוסדיים )להלן: "

dininvest.co.il/interste-https://www.as  

בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה  מחמשתלהלן פירוט התגמולים שניתנו לכל אחד 

ם עשר החודשים יבחברה אשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה בשני המרכזיים התפקיד ובעלי

, לחברה עלות במונחי ,2021 לשנת הכספיים בדוחות שהוכרו כפי, 2021בדצמבר,  31שהסתיימו ביום 

  "ח: ש באלפי

 

 

 

 

 

https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%94/
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 כוללים מע"מ ו/או מס שכר.הנתונים בטבלה אינה  -

 הוצאותמענק קבוע, , החודשי לשכרם בנוסף, לכלול עשויהבחברה ובעלי התפקיד המרכזי )*( עלות השכר של נושאי המשרה 

; בריאות ביטוח; ל"אש הוצאות, נייד בטלפון ושימוש אחזקה הוצאות(; הוצאות)לרבות  מהחברה רכב קבלת או ברכב השתתפות

 בחברה המשרה נושאי של ההעסקה הסכמי כוללים בנוסף. ההעסקה הסכמי לתנאי בהתאם השתלמות ולקרן פנסיוני להסדר הפקדות

; ימי הבראה; תקופת הודעה מוקדמת; עימם בהסכמים שנקבע כפי בהיקף שנתית לחופשה המשרה נושאי לזכאות ביחס הוראות

  והתחייבות לסודיות.

לנושאי משרה ובעלי תפקיד מרכזי.  2021בהתאם למדיניות התגמול, התקיימו תנאי הסף לתשלום מענקים שנתיים בגין שנת )**( 

הינו  ענתביגב' ויין בגב' גרש מר זנזורי, תבור,-, המענק השנתי שנקבע לגב' כנפו2021בהתאם לתכניות האישיות למענק שנתי לשנת 

 ל פי קריטריונים איכותיים ועד לתקרה של שלוש משכורות חודשיות. בהתאם להליך הערכת ביצועים בחברה ע

משרה  ונושאיהוקצו אופציות לרכישת מניות חברת האם לבעלי תפקידים  2018, דצמברב 31 ביוםלהלן,  4.2)***( בהתאם לסעיף 

ביום ההענקה תוך וערך הההוגן של האופציות כאמור  השווילהלן.  4.2 בסעיף כמפורט מנות בשלוש יבשילו אשר, בחברה מסוימים

ל האופציות למניות . יתרת אורך החיים החוזי שהוענקופיהם מכשירים אלו -שימוש במודל הבינומי, בהתאם לתנאים ולנתונים על

  ש"ח. 677עומד על  2021בדצמבר,  31המימוש של האופציות למניות ליום  מחיר -שנים; ו 7ינו ה 2021בדצמבר,  31ליום 

 מנות בשלוש יבשילו אשר, הוקצו אופציות לרכישת מניות בחברה 2019בספטמבר,  16להלן, בימים  3.3)****( בהתאם לסעיף 

וערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי, בהתאם לתנאים הההוגן של האופציות כאמור  השווילהלן.  4.2 בסעיף כמפורט

בדצמבר,  31. הממוצע המשוקלל של יתרת אורך החיים החוזי של האופציות למניות ליום הוענקופיהם מכשירים אלו -ולנתונים על

. לפרטים נוספים, ראה דוח ש"ח 5.07עומד על  2021בדצמבר,  31ומחיר המימוש של האופציות למניות ליום  ם;שני 7.7ו הינ 2021

  (.2019-01-096427)מס' אסמכתא  2019בספטמבר,  15 וםהצעת המדף של החברה מי

 .להלן 4.5 סעיף ראה, בה השליטה ומבעלי החברה"ל מנכ, לוינשטיין יאיר מר של ההעסקה הסכם אודות לפרטים(1)

 

 

 

 

 אחרים תגמולים שירותים בעבור תגמולים התגמולים מקבל פרטי

 "כסה

 החלק

המיוחס 

לחברה 

מתוך 

קבוצת 

השליטה 

 )%( 

 תפקיד שם
 היקף

 משרה

 שיעור

 החזקה

 בהון

 עלות

 )*( שכר

 מענק

)**( 

 תשלום

 מבוסס

 )***(מניות

 )****( 

 דמי

 ניהול

 דמי

 ייעוץ
  אחר עמלה

 דמי ריבית

 שכירות

  אחר

 יאיר

 (1) לוינשטיין
 100%  1,928  -  -  -  -  -  -  -    -    -  1,928 14.04% 100% "למנכ

-כנפו ענת

 תבור

 פנסיה קרן מנהלת

 תפעול"לית וסמנכ
100% - 1,361  193  355  -  -  -  -  -  -  -  1,909  100% 

 צפריר

 זנזורי

 שיווק"ל סמנכ

  ומכירות
100% - 1,453  193  68  -  -  -  -  -  -  -  1,714  100% 

 אסנת

 ענתבי

 יועצת"ל ,סמנכ

 משפטית
100% - 1,426  193  61  -  -  -  -  -  -  -  1,680  100% 

 שרון

 גרשביין

"ל, למנכ משנה

 כספים מנהלת

 מקצועי ומטה

100% - 1,415  193  68  -  -  -  -  -  -  -  1,676  100% 
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  בחברה מרכזיים תפקידים לבעלי האם בחברה מניות לרכישת אופציות הקצאת .4.2

 או" האם החברה"מ )"בע שחם אלטשולר חברתלרכישת מניות אופציות הוקצו  2018בדצמבר  31ביום 

ומדיניות התגמול  ההונית התגמול תכניתבהתאם להוראות , בחברה משרה נושאיל"( "מבע אלטשולר"

 נוספים לפרטים. 2019-2021 מהשנים שנה כל של בדצמבר 31 ביום תבשילוהמשהייתה באותה עת(, )כפי 

  .זה לדוח' ג כפרק המצורפים 2021 לשנת החברה של הכספיים לדוחות 'ב27 באור ראה

 בחברה משרה לנושאי אופציות הקצאת .4.3

ג' 27 באוראודות הקצאת כתבי אופציה על ידי החברה לנושאי משרה ועובדים בחברה ראה  לפרטים

 לבעלי עניין בחברה  תגמולים .זה לדוח' ג כפרק המצורפים 2021 לשנת החברה של הכספיים לדוחות

 עם בקשרלעיל,  3.1 בסעיף נמנה אינו אשר, בחברה עניין לבעל שולמו אשר התגמולים פירוט להלן

 ובין מעביד–עובד יחסי מתקיימים אם בין, שבשליטתו בחברה או בחברה תפקיד כבעל שנתן שירותים

 "ח:  ש באלפי, בכירה משרה נושא אינו העניין בעל אם ואף, לאו אם

 דירקטורים גמול .4.4

אלפי ש"ח אשר מתוכם  2,109היה  2021הכולל ששולם לדירקטורים בחברה בגין כהונתם בשנת  הסכום

אלפי ש"ח שולם לדירקטורים  262אלפי ש"ח שולם לדירקטורים חיצוניים בחברה וסך של  1,848של  סך

 שאינם דירקטורים חיצוניים, וזאת בהתאם לקטגוריות כמפורט להלן:

דירקטורים אשר כהונתם בדירקטוריון החברה הינו תפקיד נלווה לכהונתם כנושאי משרה או  .א

אינם מקבלים תגמול נוסף כלשהו בגין כהונתם כדירקטורים  כמנהלים בחברות הקבוצה, אשר חלקם

 התוספת לפי המרבי הסכום בגובהבחברה, וחלקם זכאים לגמול בגין השתתפות בישיבות בלבד 

)להלן:  2000 –תקנות החברות כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס ל השלישית

היו זכאים להקצאת כתבי אופציה של החברה  "להנדירקטורים מה חלק"(. יצוין כי תקנות הגמול"

  ות הכספיים.לדוח 26ר במסגרת כהונתם כנושאי משרה בחברה האם, וזאת כמפורט בבאו

דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים ואשר אינם מכהנים כנושאי משרה או כמנהלים בחברות  .ב

 התוספת לפי המרבי הסכום בגובההקבוצה ואשר זכאים לגמול בגין השתתפות בישיבות בלבד 

 הגמול. תקנותל השלישית

אשר שולם לדירקטורים חיצוניים הינו בהתאם למדיניות התגמול של  הגמול -דירקטורים חיצוניים  .ג

הגמול, על פי  תקנותללתוספת השנייה והתוספת השלישית  בהתאם המרבי הסכום בגובההחברה 

בהתאם להוראות הקבועות ו לצרכן המחירים למדד צמוד, הדרגה בה תסווג החברה מעת לעת

   בתקנות הגמול.

 לפרטיםביטוח ושיפוי נושאי משרה הנהוגים בחברה.  ידירקטוריון החברה נכללים בהסדר חברי .ד

נוספים אודות הסדרי פטור, ביטוח ושיפוי נושאי משרה בחברה, עליהם נמנים גם חלק מבעלי 

 .להלן 16.1השליטה בחברה, ראו סעיף 
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   החברה"ל מנכ של העסקה הסכם .4.5

שנחתם עמו  העסקה להסכם בהתאם החברה"ל כמנכ מכהן, בחברה השליטה מבעלי, לוינשטיין יאיר מר

( )לעניין 2019בינואר,  1וזאת בתוקף החל מיום  2019באפריל,  15ביום  שעודכן)כפי  2017, בינואר 1 ביום

להמשיך ולהיות מעורב בניהול החברה,  וכי מר לוינשטיין הודיע לחברה על הסכמת יצויין"(. ההסכם" –זה 

ובכפוף להוראות הדין והחלטות  2019, יולי חודשוזאת למשך תקופה אשר לא תפחת מחמש שנים מ

 המוסמכים של החברה כפי שיהיו מעת לעת.האורגנים 

 יומיועיתון  נייד בטלפון ושימוש אחזקה להוצאות, חודשי לשכרלוינשטיין  מר זכאי, יהיה בתמורה

 ותקופת, ימי הבראה שנתית לחופשה זכאי יהיה, בנוסף. השתלמות ולקרן פנסיוני להסדר ולהפקדות

 ן.מצד מר לוינשטיי דיותלסו התחייבות כולל ההסכם. כמו כן, מוקדמת הודעה

אלטולר בע"מ )" פיננסים שחם אלטשולר, יכהן מר יאיר לוינשטיין כמנכ"ל המיזוג עסקתבכפוף להשלמת 

 החברהוזאת בהתאם לתנאי ההסכם עמו. מר יאיר לוינשטיין יכהן גם כיושב ראש דירקטוריון  "(פיננסים

 .פיננסים אלטשולרוזאת ללא תגמול נוסף מעבר לתנאי התגמול להם זכאי במסגרת תנאי כהונתו כמנכ"ל 

אודות הסכמי העמסות ושירותים בין החברה לבין אלטשולר בע"מ וחברות בקבוצתה ראה סעיף  לפרטים

 להלן. 6.1

 א: השליטה בחברה 21 תקנה .5

 .לוינשטיין יאירו 1שחם קלמן, אלטשולר גילעדהדוח, בעלי השליטה הסופיים בחברה הינם:  למועד

 וחברת החברה של ותהמני מהון 55.83%-ב חזיקהמאשר  מ"בע אלטשולר חברת הם בחברה המניות בעלי

 . החברה של המניות מהון 14.04%-ב חזיקהמ"( אשר אחזקות יאיר)" מ"בע אחזקות יאיר לוינשטיין

 .לתשקיף 3.4.3 סעיף ראו בחברהנוספים בקשר עם הסכם בעלי המניות  לפרטים

  באישורן אישי עניין יש השליטה שלבעל/או ו שליטה בעל עם עסקאות: 22 תקנה .6

לבין החברה, או עסקה של החברה  השליטה בחברה ילהלן פירוט, למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות בין בעל

 במועד או הדיווח בשנתהשליטה היה עניין אישי באישורה, אשר בהן התקשרה החברה  יעם צד ג' שלבעל

 :הדוח םפרסו במועד בתוקף עדיין שהיא או, הדוח הגשת למועד ועד הדיווח שנת לסוף מאוחר

 "(חוק החברות)" 1999-( לחוק החברות, תשנ"ט4)270עסקאות המנויות בסעיף 

 שירותים והעמסות בין החברה לבין חברת אלטשולר בע"מ הסכם .6.1

"מ, שעניינו מתן שירותי תפעול ושירותים בעהתקשרה החברה בהסכם עם אלטשולר  2019במאי,  15ביום 

", הצדדים"-ו", השירותיםהסכם " –זה  לענייןפעילותם השוטפת של הצדדים ) לצורכי לזו זושונים 

, בסופן יחודש 2019בינואר,  1( שנים החל מיום 5השירותים נחתם לתקופה של חמש ) הסכם(. בהתאמה

( חודשים כל אחת בכפוף לקבלת 12שנים עשר ) בנותההסכם באופן אוטומטי לתקופות נוספות 

                                                           

, אשר נכללים בהיתר השליטה שקיבלה החברה מרשות שוק ההון לפרטים נוספים בעניין בעלי המניות בחברת קלמן שחם החזקות בע"מ 1

 . לפרק א' 1.1ראו סעיף  הביטוח והחסכון,
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האישורים הנדרשים על פי דין. הסכם השירותים ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים באמצעות מתן 

 . 3( ימים180הודעה מראש של מאה ושמונים )

 השירותים מסדיר את השירותים השונים המוענקים על ידי אלטשולר בע"מ לחברה ועל ידי החברה הסכם

 לאלטשולר בע"מ ואת אופן העמסת העלויות כאמור על הצדדים. 

: )א( על אחד מבין המתבססים קבועים מנגנונים קביעת באמצעות בהסכם מוסדרת העלויות העמסת

 המסופקים השירותים של היחסי החלק את משקפים ואשר בהסכם נקבעו אשר מראש קבועים שיעורים

 לסך שיביא ובאופן( אדם כוח לשירותי)ביחס  הצדדים מן אחד לכל כלשהי במחלקה העובדים ידי על

 העמסה מפתחות; )ב( לה המוענקים השירותים של היחסי לחלק ביחס לחברה שווה או נמוך עלויות

 יחס: הבאים מן אחד כל על בהתבסס וזאת, שירותים של סוג לכל והרלוונטיים בהסכם הקבועים

)ג( ביחס למערכות או שירותים ספציפיים המשרתים אך ורק  -; ו6שטחיםיחס -ו; 5נכסים יחס; 4עובדים

 אזי מועמסות עלויות אלו על אותו הצד.  –צד אחד )כאמור בהסכם( 

ספציפי, במסגרת הסכם השירותים, נקבעו בין היתר מנגנוני העמסות ביחס לשירותים ולהוצאות  באופן

 הבאים: 

 שירותים המספקים תפקידים ובעלי ובדיםע של העסקתם בעלויות יישאו הצדדים – אדם כוח -

 היקף את משקפים ואשר בהסכם נקבעו אשר קבועים לשיעורים בהתאם וזאת, הצדדים לשני

 מחלקת: הבאות המחלקות עם בקשר, 7בהסכם שנקבעו כפי מהצדדים אחד לכל ביחס עיסוקם

; השקעות מחלקת; השקעות בקרת מחלקת; השקעות תפעול מחלקת; חדשנות מחלקת; מחקר

 מחלקת; סיכונים ניהול מחלקת; שיווק מחלקת; רכש מחלקת; אלטרנטיביות השקעות מחלקת

-ו; פנים ביקורת מחלקת; מידע מערכות מחלקת; אנוש משאבי מחלקת; ולוגיסטיקה תפעול

 תקנים מהרחבת כתוצאה לעיל המפורטות במחלקות אדם בכוח גידול של במקרה. שרותמחלקת 

 בין אחרת הסכמה תידרש אם אלא, בהסכם שנקבעו לאלו זהים יהיו ההעמסה שיעורי, קיימים

 .דין לכל בהתאם הנדרשים הגורמים לאישור תובא אשר הצדדים

 עובדי של העסקתם מעלות 50%-ב החברה נושאתהמחשה בלבד, למועד פרסום הדוח,  לשם

 .החדשנות מחלקת עובדי של העסקתם מעלות 50%-וב המחקר מחלקת

לנושא הייעוץ )הסכמים מסחריים או חוות דעת( יחולקו  בהתאם – משותףמשפטי חיצוני  ייעוץ -

 מתאיםמפתח  יימצאאו, ככל שלא  8הרלבנטיים אשר נקבעו בהסכם למפתחות בהתאםהעלויות 

 , יחולקו בין הצדדים שווה בשווה. העניין בנסיבות

                                                           
 ניהול שחם אלטשולרבע"מ,  לביטוח סוכנות"מ, אלטשולר שחם בע אלטשולרהחברות  –" משמעה הקבוצה, "השירותים הסכם לעניין 3

  "מ והחברה.בע השקעות תיקי
 העובדים למספר רטה פרו ותחושב, העסקה עלות או ההוצאות מסך יחסי חלק תהווה לאחר אחד צד חייב שיהיה שהתמורה, משמעו 4

 .הקבוצה עובדי לכל ביחס הצד אותוידי -על המועסקים
 .בקבוצה המנוהלים הנכסים סך מתוך החברה של המנוהלים הנכסים סך מחלוקת שיתקבל היחס 5
 עשוי השטחים יחס. %70 של בשיעור הינו הקבוצהידי -על המושכרים השטחים מכלל שימוש החברה עושה בו שהשטח הנחה תוך 6

 בהתאם לשינוי ביחס עובדי הקבוצה כמפורט בהסכם.  להתעדכן
בראשה עומדת הגב' חן אלטשולר, רעייתו של מר מחלקת החדשנות אשר מעלות העסקתם של עובדי  %50-יצוין כי החברה נושאת ב7 

 מבעלות, וילף בר ז'אןה גלי' הגב של זוגה בן של אחיו של העסקתו בעלות החברה נושאת, בנוסףגלעד אלטשולר מבעלי השליטה בחברה; 
 . גמל השקעות כמנהל המשמש, לשעבר בחברה העקיפות השליטה

  .לעובדים ליחס בהתאם ייקבע הקבוצה עובדי לכלל הקשור העבודה דיני בתחום ייעוץ עלויות, המחשה לשם 8
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 ושירותי מכירות, משרד ואחזקת שכירות, שוטפות משרדיות רכישותרווחה, תקשורת,  הוצאות -

כל צד יישא בהוצאות אלה בהתאם לחלקו היחסי לפי מפתחות שנקבעו בהסכם, ובכללם  – שיווק

 .שטחים ויחסיחס עובדים 

מקום בו מערכת המחשוב נדרשת לשימושו של צד אחד בלבד אזי  – מחשוב משותפות מערכות -

 ככללקביעת מנהל מערכות המידע.  ובהתאם בלבדעלויות אותה מערכת יושתו על אותו צד 

 העמסה ותיחולקו בין הצדדים לפי מפתח העלויות, הצדדים שני לשימוש נדרשת המחשב שמערכת

נחיצות מערכת  מידתלפי  אזי, כלשהו צד בעיקר משמשת המחשב שמערכת ככל. לעיל המתוארים

 .צד לאותוהמחשב המשותפת ביחס 

החברה תישא בחלק יחסי של עלויות אלו, וזאת  – עסק וביטוח משרה ונושאי דירקטורים ביטוח -

 שהחברה יקבע אםבהתאם למפתח יחס נכסים )ביחס לביטוח דירקטורים ונושאי משרה( )למעט 

 ( ומפתח יחס עובדים )ביחס לביטוח עסק(.משרה ונושאי דירקטורים ביטוח עצמאי באופן תרכוש

אחת לרבעון ובכל מקרה לא יותר מסך  כפי שייקבע בהסכמה בין הצדדים – פעמיות חד הוצאות -

 ש"ח לרבעון לכל אחד מהצדדים. 180,000של 

החברה תישא במחצית  – (בלומברג מערכת)כדוגמת  לחברה השקעות שירותי למתן נלוות הוצאות -

 מההוצאות כאמור.

הוצאות  – הוצאות כלליות בגין עבודות ושירותים הנדרשים לצורך הפעילות השוטפת של החברה -

ההעמסה המתאים יקבע בהסכמה בין מנכ"ל  מפתחבהתאם למפתחות העמסה.  יחושבואלה 

 ההעמסה מפתחות בבסיס העומדת למתודולוגיה בהתאם"מ בע אלטשולר"ל ומנכהחברה 

 "ח בשנה. ש מיליון שני של כוללמקרה לא יחרגו מסכום  ובכל, בהסכם המפורטים

החברה תשלם את התמורה לאלטשולר בע"מ  שרכאחודשית,  במתכונת תשולםהתמורה בגין השירותים 

 דרישת תשלום.  כנגדחברה את התמורה ל"מ תשלם בעכדין ואילו אלטשולר  מס חשבונית המצאת כנגד

 תמורת וזאת"מ מע בתוספת"ח שמיליון  3.1, זכאית אלטשולר בע"מ לקבלת סכום שנתי קבוע של בנוסף

 .השירותים הסכם להוראות בהתאם לחברה הניתנים השירותים מכלול ניהול

של מבקר הפנים של  שנתית הרב העבודה מתוכנית כחלק לפיו, בקרה מנגנון כולל השירותים הסכם

 את תואמת בפועל העלויות העמסת כי לרבות, ההסכם יישום אופן את הפניםהחברה, יבחן מבקר 

השיעורים הקבועים המשקפים את החלק  בהתאמת והצורך, לעיל כמתואר בהסכם הקבועים המנגנונים

 בהיקפי ושינויים הזמן חלוף לאור וזאתהיחסי של השירותים המסופקים לכל צד ואת מפתחות ההעמסה, 

, ויציג את מסקנותיו לוועדת הביקורת של החברה. ככל שבדיקתו של המבקר תעלה ליקויים הפעילות

הקבועים  השיעורים, או כי יש להתאים את פיו על התשלומים חישוב ביצועביחס לאופן יישום ההסכם, 

או את מפתחות ההעמסה כאמור לעיל, ידונו הצדדים בתום לב בביצוע ההתאמות הנדרשות לתשלום. 

בנוסף, כחלק מתוכנית העבודה השנתית של מבקר הפנים, יבחן מבקר הפנים את אופן היישום של 

 התשלום לחלוקת ביחס דעת שיקול הפעלת מצריך יישומם אשר ההעמסה מפתחותההסכם ביחס לאותם 

 "מ ויציג את מסקנותיו לוועדת הביקורת של החברה. בע אלטשולר לבין החברה בין

 לצורכי בקבוצה הביטוח לסוכנויות לעת מעת מושאלים, פנסיוני בשיווק המתמחים החברה עובדי, בנוסף

 . פנסיונים למשווקים הכשרתם מתהליך כחלק וזאת, התמחות ביצוע
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"מ, לפיה בע מאלטשולר, קיבלה החברה התחייבות חד צדדית 2021בדצמבר  23 ביוםכמו כן, יצויין כי 

"מ לספק את השירותים מכוח הסכם השירותים בהתאם להוראות הדין בע אלטשולרמתחייבת 

לרבות  והרגולציה הספציפיות החלות על החברה )כולל הוראות והנחיות רגולטוריות להן כפופה החברה(,

בקשר עם השירותים, לאורך כל מתן השירותים. זאת מבלי לקבל ביחס להתחייבויות החברה לעמיתיה, 

 מורה נוספת בגין התחייבות חד צדדית זו, בכפוף להסדרי האחריות שנקבעו בהתחייבות. כל ת

שעם , אישרו הצדדים והחברה את התקשרותם בתיקון להסכם השירותים כך 2022בפברואר,  27ביום 

ידי -, כך שהשירותים שיינתנו עלפיננסיםאלטשולר ל החברההשלמת עסקת המיזוג, ההסכם יוסב מ

, כפי שיידרש מעת החברה לרבותו/או לחברות בשליטתה,  פיננסים לאלטשולראלטשולר בע"מ יועמדו 

 לעת.

אלפי  39,274פי הסכמי השירותים -היקף התשלומים אשר שילמה החברה, נטו, על עמד, 2021שנת  במהלך

 .חש"

 "(פרופרטיז אלטשולרבע"מ )" פרופרטיזשחם  אלטשולרבין החברה לבין  שירותים םהסכ .6.2

החברה בהסכם עם אלטשולר פרופרטיז )חברה בבעלות חלק מבעלי  התקשרה, 2019, במאי 15ביום 

השליטה בחברה(, שעניינו הסדרת מערכת היחסים בין הצדדים ורכישת שירותים שונים מהחברה על ידי 

( 5שירותים פרופרטיז הינו לתקופה של חמש ) הסכם"(. הסכם שירותים פרופרטיזאלטשולר פרופרטיז )"

( חודשים כל אחת, 12באופן אוטומטי לתקופות נוספות של שנים עשר ) ההסכםשנים, בסופן יחודש 

פי כל דין. ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מראש -בכפוף לאישורים הנדרשים על

( ימים. במסגרת הסכם השירותים פרופרטיז, תספק החברה לאלטשולר פרופרטיז, בין 60של שישים )

 פרופרטיז לאלטשולר שיידרשוביקורת פנים וכן שירותים כלליים כפי  שירותי ,מפקחים היתר, שירותי

כפי שיוסכם בין הצדדים, כאשר עלות השירותים הכלליים כאמור לחברה והתמורה בגינה ו העת באותה

"ח לשנה. בנוסף, הסכם שירותים פרופרטיז כולל רכיב של הוצאות ש 1,000,000לא תעלה על סכום של 

ש"ח(. התמורה בקשר עם  200,000ר ייקבע אחת לרבעון בין הצדדים )עד לסכום של חד פעמיות אש

לחברה מדי רבעון, על בסיס עלות העסקה ועמלות בפועל כפי ששולמו למפקחי החברה ההסכם תשולם 

)ביחס לשירותי המפקחים(, בהתאם ליחס שעות העבודה של עובדי מחלקת ביקורת פנים )ביחס לשירותי 

השירותים הכלליים לאלטשולר ם( ובהתאם לעלויות היחסיות אשר יוקדשו לשם הענקת ביקורת הפני

 פרופרטיז.

, אישרו הצדדים והחברה את התקשרותם בתיקון להסכם שירותים פרופרטיז כך 2022בפברואר,  27ביום 

, כך שהשירותים יועמדו פיננסיםאלטשולר ל החברהשבכפוף להשלמת עסקת המיזוג, ההסכם יוסב מ

 אלטשולר פיננסים ו/או חברות בשליטתה, כפי שיידרש מעת לעת. דיבי

  אלפי ש"ח. 407פי הסכמי השירותים -על קיבלהאשר  התמורה, עמד היקף 2021שנת  במהלך
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  הקבוצה לעובדי אופציות הקצאת .6.3

, 2019, ביוני 12ידי דירקטוריון החברה ביום -, אשר אושרה עלהחברה של האופציות תכנית במסגרת

לעובדים ונושאי משרה בחברת אלטשולר בע"מ וחברות בשליטתה  החברה רשאית להקצות אופציות

, אישר 2019, ביולי 9 ביום"(. הקבוצה עובדי" –זה  לענייןשאינם מועסקים ישירות על ידי החברה )

 טיתתיאור בהנחה, למימוש ניתנים יהיו אשר, אופציה כתבי הקבוצה לעובדי להקצותדירקטוריון החברה 

)לאחר  החברה של והנפרע המונפק המניות מהון 2.7%, מזומן בסיס על מימוש של בדרך מלא מימוש של

לתשקיף.  3בפרק  3.6"(, וזאת במחיר מימוש כמפורט בסעיף הקבוצה לעובדי האופציה כתבי( )"ההקצאה

 לפי"מ בע אלטשולר ידי על תקבע הקבוצה לעובדי האופציה כתבי להם יוקצו אשר הקבוצה עובדי זהות

 . המלא דעתה שיקול

 ראייה מתוך אומצה, הקבוצה לעובדי אופציות להקצות רשאית החברה במסגרתה, האופציות תכנית

 היחידות לכל המשותף כולל חזון ותחת הדוק פעולה בשיתוף פועלת, החברה לרבות, הקבוצה לפיה

 מן אחת כל להצלחת תורמת ההשקעות בתי מיחידות יחידה כל של שפעילותה באופן בקבוצה העסקיות

 .האחרות היחידות

לתשקיף, וכן דוחות הצעת  3.5-3.6נוספים אודות תכנית האופציות של החברה ראו סעיפים  לפרטים

במאי,  31, 2020במרס,  30, 2019בנובמבר,  26, 2019בספטמבר,  15המדף שפורסמו על ידי החברה בימים 

)מס'  2021באוגוסט  31-ו 2021במאי  27, 2021במרס  22, 2020בנובמבר,  26, 2020באוגוסט,  17, 2020

-2020, 2020-01-080260, 2020-01-055533, 2020-01-032790, 2019-01-102399, 2019-01-096427אסמכתא: 

. הנכללים בזאת על דרך בהתאמה( 2021-01-142281-ו 2021-01-091995, 2021-01-041481, 01-120238

 ההפניה.

  לשעבר השליטה בעל של קרובו שהינו לעובד תגמול .6.4

תנאי התגמול של מר ארז וילף, אחיו  עדכוןנוספים אודות הקצאת כתבי אופציה של החברה ו לפרטים

, ראו דיווחים מידיים של החברה )בעקיפין( השליטה בחברה ימבעללשעבר של בן זוגה של הגב' גלי בר, 

, 2019-01-092679-ו 2019-01-083652)מס' אסמכתא:  2019באוקטובר,  30-בספטמבר ו 25 מהימיםמהימים 

, 2020-01-027117-ו 2020-01-015897)מס' אסמכתא:  2020, במרץ 19 -בפברואר ו 13(, מהימים בהתאמה

, 2021-01-094134-ו 2021-01-071391)מס' אסמכתא:  2021ביוני,  1-באפריל ו 26בהתאמה( ומהימים 

 )בהתאמה(.  ההפניה דרך על בזאת הנכלליםבהתאמה(, 

 ושיפוי ביטוח, פטור .6.5

אודות הסדרי פטור, ביטוח ושיפוי נושאי משרה בחברה, עליהם נמנים גם חלק מבעלי נוספים  לפרטים

  .להלן 16.1השליטה בחברה, ראו סעיף 
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 ( לחוק החברות4)270מנויות בסעיף  שאינןעסקאות 

 "מ בע( בין החברה לבין חברת אלטשולר "לידים)" לקוחות הפניית םהסכ .6.6

 לידיםשירות הפניית  המסדיר"מ בעאלטשולר  עםהחברה בהסכם  התקשרה 2011באוגוסט,  21ביום 

של  לתקופה(. ההסכם נחתם בהתאמה", הצדדים"-" וההסכם" –בע"מ )לעניין זה  לאלטשולרמהחברה 

( חודשים כל אחת, 12שנים עשר ) בנות( שנים בסופן יתחדש באופן אוטומטי לתקופות נוספות 3שלוש )

 של מראש בהודעה ביטולו על הצדדים אחד הודיע אם אלאפי כל דין, -בכפוף לאישורים הנדרשים על

ידי -על שהופנה. בהתאם לתנאי ההסכם, החברה תהיה זכאית לעמלות בגין כל לקוח ימים( 60) שישים

מדמי  50%בע"מ לשם קבלת שירותי ניהול תיקים. גובה העמלה יהא בשיעור של  לאלטשולרהחברה 

 הופנה על ידי משווק או עובד של החברה. שהלידהניהול השנתיים בתיק המנוהל ככל 

אלפי  1,939 על עמד הלידים הסכםפי -החברה על קיבלהאשר  בוליםהתקעמד היקף  2021 שנת במהלך

 ש"ח. 

 בגינו לעמלות זכאית להיות ממשיכה החברה אךבקשר עם הפניות עתידיות,  הסתיים זה הסכם כי, יצוין

 .לעיל ומתואר הצדדים בין שהוסכם למנגנון בהתאם

מהחברה  לידיםשירות הפניית  המסדיר"מ בעאלטשולר  עםהסכם חדש נכנס לתוקפו  2021ביולי  19יום ב

 לתקופה(. ההסכם נחתם בהתאמה", הצדדים"-" והלידים החדש הסכם" –בע"מ )לעניין זה  לאלטשולר

שנים כל אחת, בכפוף  3 בנות( שנים בסופן יתחדש באופן אוטומטי לתקופות נוספות 3של שלוש )

 ארבעה של מראש בהודעה ביטולו על הצדדים אחד הודיע אם אלאכל דין,  פי-לאישורים הנדרשים על

ידי -על שהופנה. בהתאם לתנאי ההסכם, החברה תהיה זכאית לעמלות בגין כל לקוח ימים( 14) עשר

מדמי  50%בע"מ לשם קבלת שירותי ניהול תיקים. גובה העמלה יהא בשיעור של  לאלטשולרהחברה 

, ביולי 19 ביוםהופנה על ידי משווק או עובד של החברה.  שהלידהניהול השנתיים בתיק המנוהל ככל 

 במהלך .חריגה שאינה כעסקה, החדש הלידים הסכם את החברה של הביקורת ועדת ואישרה סיווגה, 2021

 . היקף זניח עלהחדש  הלידים הסכםפי -החברה על קיבלהאשר  התקבוליםמד היקף ע 2021 שנת

 "(קרנות אלטשולרבע"מ ) " נאמנות קרנות ניהול שחם אלטשולר לביןבין החברה  הסכם .6.7

החברה עם אלטשולר קרנות )חברה בת של אלטשולר בע"מ( בהסכם  התקשרה, 2013, במרץ 20ביום 

החברה תשלם  לפיו", בהתאמה(, סכםהה"-" והצדדים" –)בסעיף זה  2019, במאי 15יום ב תוקן אשר

מכל הוצאה שתהא לאלטשולר קרנות בקשר עם השתתפות בחסויות  50%לאלטשולר קרנות סך של 

הספורט לגביהן נתנה החברה את הסכמתה, בשם קבוצת אלטשולר שחם. מהעלות האמורה יקוזז כל 

הסכם נחתם ה. 9ות ספורט הניתנות בשם קבוצת אלטשולר שחםידי החברה בגין חסוי-סכום ששולם על

יתחדש באופן אוטומטי לתקופות  ההסכםבסופן  כאשרשנים ממועד תיקונו, ( 5) חמשלתקופה של 

( חודשים כל אחת, אלא אם אחד הצדדים הודיע על ביטולו בהודעה מראש 12נוספות של שנים עשר )

 פי כל דין. -לת האישורים הנדרשים לשם כך עלימים טרם מועד החידוש ובכפוף לקב 14של 

, אישרו הצדדים והחברה את התקשרותם בתיקון להסכם כך שבכפוף להשלמת 2022בפברואר,  27ביום 

                                                           
אלטשולר שחם בע"מ, השותפויות שבהן היא שותפה וכל חברות הבנות, החברות  – משמעה" קבוצת אלטשולר שחםלעניין זה, " 9

 .1968-המסונפות והחברות הקשורות, כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח
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תשלם לאלטשולר  פיננסים אלטשולר, כך שפיננסיםאלטשולר ל החברהעסקת המיזוג, ההסכם יוסב מ

 קרנות כאמור.

  אלפי ש"ח. 1,545פי הסכמי השירותים -אשר שילמה החברה על התשלומים היקף עמד, 2021 שנת במהלך

 "(סוכנות ביטוח אלטשולר"מ )"בע לביטוח סוכנות שחם אלטשולר לבין החברה בין הסכם .6.8

)חברה בבעלות, בעקיפין, של בעלי  ביטוח סוכנות, התקשרה החברה עם אלטשולר 2019, ביוני 12ביום 

 ללקוחותמוצרי החברה  של פנסיוני שיווק עם בקשר ביניהן היחסים להסדרתהשליטה בחברה(, בהסכם 

   "(.השיווק הסכם" – זה בסעיף) ביטוח סוכנות אלטשולר

מוגבלת, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להודיע על סיומו בהודעה  השיווק הינו לתקופה בלתי הסכם

תבצע שיווק פנסיוני  ביטוח סוכנותיום. בהתאם להסכם, אלטשולר  30מוקדמת בכתב ומראש של 

, ביטוח סוכנות לאלטשולרללקוחותיה לשם צירופם כעמיתים במוצרי החברה. בתמורה, תשלם החברה 

עלות העסקת עובדי  בגובהבגין לקוחות כאמור שיצטרפו בפועל כעמיתים במוצרי החברה, עמלה 

הנובעות מפעילות  ביטוח סוכנות אלטשולר של הכנסותה בניכוי -)קרי נטו ביטוח סוכנות אלטשולר

 עובדי הסוכנות כאמור(. 

 וזאת, הקבוצה של הביטוח לסוכנויות, כי מחלקת שירות הלקוחות של החברה מספקת שירותים יצוין

 . זניחים בהיקפים

  אלפי ש"ח. 6,497פי הסכמי השירותים -, עמד היקף התשלומים אשר שילמה החברה על1202שנת  במהלך

 "(נאמנויות אלטשולר"מ )"בע נאמנויות שחם אלטשולר לבין החברה בין הסכם .6.9

להלן(, התקשרה החברה  6.3בחברה )כמפורט בסעיף  המשרההאופציות לעובדים ונושאי  תכנית במסגרת

 זהבנוסח מקובל בהסכמים מסוג  וזאתלצורך קבלת שירותי נאמנות,  נאמנויותעם אלטשולר  בהסכם

 .זניח הינוהתקשרות כאמור ובתנאי שוק. היקף ה

את התקשרותם בתיקון להסכם שירותי הנאמנות כך , אישרו הצדדים והחברה 2022בפברואר,  27ביום 

, כך שהשירותים יועמדו פיננסיםאלטשולר ל החברהשבכפוף להשלמת עסקת המיזוג, ההסכם יוסב מ

 .פיננסים לאלטשולר
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 אלטשולר"מ )"בע פנסיוני לביטוח סוכנות לפנסיה הכוונה שחם אלטשולר לבין החברה בין הסכמים .6.10

 "(לפנסיה הכוונה

 פרישה תכנון הסכם .6.10.1

 של בת, התקשרה החברה עם אלטשולר הכוונה לפנסיה )חברה 2013בנובמבר,  26ביום 

שעניינו הסדרת שירותי תכנון יציאה לפנסיה, הכוללים מיפוי המצב  בהסכם"מ( בע אלטשולר

הקיים בתיק הפנסיוני והפיננסי, גיבוש תוכנית יציאה לפנסיה, ואופן וסדר מימוש החיסכון 

"(. ההסכם" –הפנסיוני שיינתנו על ידי אלטשולר הכוונה לפנסיה לעמיתי החברה )בסעיף זה 

 סיבה מכל ההסכםאשר כל צד יכול להודיע על ביטול מוגבלת, כ בלתי לתקופההינו  ההסכם

. בתמורה לשירותים כאמור, תשלם החברה לאלטשולר הכוונה יום 14 של מראש בהודעה שהיא

ש"ח + מע"מ בעבור מתן השירותים לעמית עם תיק פנסיוני סטנדרטי;  1,500לפנסיה סכום של 

 עם תיק פנסיוני מורכב. ש"ח + מע"מ בעבור מתן השירותים לעמית  2,000וסכום של 

ששילמה החברה לאלטשולר הכוונה לפנסיה בהתאם להסכם  התמורהגובה  2021 שנת במהלך

  .זניחים בסכומים היה

  מוצרים שיווק הסכם .6.10.2

 להסדרת, לפנסיה הכוונה אלטשולר עם בהסכם החברה התקשרה, 2014, בספטמבר 2 ביום

הכוונה לפנסיה  אלטשולר ללקוחותמוצרי החברה  של פנסיוני שיווק עם בקשר ביניהן היחסים

  "(.השיווק הסכם" – זה בסעיף)

השיווק הינו לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להודיע על סיומו  הסכם

יום. בהתאם להסכם, אלטשולר הכוונה לפנסיה תבצע  30בהודעה מוקדמת בכתב ומראש של 

שיווק פנסיוני ללקוחותיה לשם צירופם כעמיתים במוצרי החברה. בתמורה, תשלם החברה 

קוחות כאמור שיצטרפו בפועל כעמיתים במוצרי החברה, לאלטשולר הכוונה לפנסיה, בגין ל

ועמלת היקף, וזאת בהתאם למוצר אליו הצטרפו הלקוחות ובכפוף להתאמות  שוטפתעמלה 

 הנדרשות. 

 ן באופן שאינו מהותי שיעורעודכ במסגרתובין הצדדים  השיווק הסכם תוקן 2021 מאי בחודש

 השיווק הסכם" –)בסעיף זה  לפנסיה הכוונה אלטשולר זכאית תהא לה השוטפת העמלה

 השיווקהסכם  את החברה של הביקורת ועדת ואישרה סיווגה, 2021במאי,  24"(. ביום המתוקן

 .חריגה שאינה כעסקה, המתוקן

גובה העמלה ששילמה החברה לאלטשולר הכוונה לפנסיה בהתאם להסכם  2021 שנת במהלך

"ח ש אלפי 299-ו"ח שאלפי  2,102סך של ל הסתכמועמלות שוטפות ועמלות היקף  בגיןהשיווק 

  .בהתאמה

 ביטוח אלטשולר)" "מבע פנסיוני לביטוח סוכנות פיננסים שחם אלטשולר לבין החברה בין הסכמים .6.11

  "(פנסיוני

 אלטשולר של בתעם אלטשולר ביטוח פנסיוני )חברה  בהסכםהחברה  התקשרה, 2017, בספטמבר 10ביום 

ללקוחות אלטשולר ביטוח  החברה מוצרי שלפנסיוני  שיווקהיחסים ביניהן בקשר עם  להסדרת"מ( בע

 מהצדדים אחד וכל מוגבלת בלתי לתקופת הינו השיווק הסכם "(.השיווק הסכם" –פנסיוני )בסעיף זה 
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 תבצע פנסיוני ביטוח אלטשולר, להסכם בהתאם. יום 30 של ומראש בכתב מוקדמת בהודעה לבטלו יכול

 לאלטשולר החברה תשלם ובתמורה, החברה במוצרי כעמיתים צירופם לשם ללקוחותיה פנסיוני שיווק

חודשית, וזאת  עמלה, החברה במוצרי כעמיתים בפועל שיצטרפו כאמור לקוחות בגין, פנסיוני ביטוח

 בהתאם למוצר אליו הצטרפו הלקוחות ובכפוף להתאמות הנדרשות. 

בהתאם להסכם השיווק  פנסיוני ביטוח לאלטשולרגובה העמלה ששילמה החברה  2021 שנת במהלך

  אלפי ש"ח. 2,879סך של ל הסתכמה

 "('נריקסג"מ )"בע'נריקס ג וחברת החברה בין הסכם .6.12

, 10ל פרפקטש מלאה בבעלות'נריקס )חברה ג, התקשרה החברה בהסכם עם 2010באוקטובר,  10ביום 

בעלי השליטה בחברה(, שעניינו הסדרת קבלת שירותי תפעול מחשוב, הדרכות מחשוב  בבעלות חברה

 –ממוחשבת לניהול זכויות עמיתים בקופות גמל )לעניין זה  CRMופתרון תקלות בקשר עם מערכת 

"(, שרכשה החברה ברישיון לתקופה בלתי מוגבלת מחברת ג'נריקס. ההסכם הינו לתקופה של המערכת"

( חודשים כל 12חדש ההסכם באופן אוטומטי לתקופות נוספות של שנים עשר )ת, בסופן י( שנים3שלוש )

( חודשים, 3מראש של שלושה ) בהודעה, ההסכם של ביטולו על הצדדים אחד הודיע אם אלאאחת, 

. רישיון השימוש במערכת כאמור יישאר בבעלות החברה גם דין כלפי -על הנדרשים לאישורים בכפוף

ההסכם מכל סיבה שהיא. ג'נריקס תספק לחברה, בין היתר, שירותי תחזוקה ותפעול ביחס לאחר סיום 

למערכת וכן שירותי תמיכה וטיפול בתקלות, כאשר כל עוד ההסכם כאמור בתוקף תעמיד ג'נריקס עובדים 

לביצוע השירותים משלמת החברה סכום קבוע  בתמורהקבועים אשר יעניקו לחברה את השירותים. 

 ודה אשר הוסכם על הצדדים. לשעת עב

כך שבכפוף להשלמת עסקת המיזוג, , התקשרו הצדדים והחברה בתיקון להסכם 2022בפברואר,  27ביום 

 .פיננסיםאלטשולר ל החברהההסכם יוסב מ

 מיליון ש"ח.  12.4-כ של סך על עמד 2021 לשנתהצדדים  ביןההתקשרות  היקף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 מחזיקה כאמור הרכישה שלאחר כך נריקסיתרת מניות ג'נריקס מבעל המניות הנוסף בג' רכשה פרפקט את 2020ביוני,  30כי ביום  יצויין 10

 'נריקס.ג של המניות מהון 100%-ב פרפקט
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 פרופרטיז אלטשולר לצד הגמל קופות השקעות .6.13

 שבניהול הגמל קופות של השקעות החברה של הביקורת ועדת סיווגה ,2019בדצמבר,  23 ביום (1)

וצדדים נוספים, שמטרתם השקעה בנכסי נדל"ן,  פרופרטיז אלטשולר לצדמשותפים  במיזמים החברה

    . סכום ההשקעה בשני המיזמים הינו זניח ביחס לכלל נכסי קופות הגמל. ותחריג ןשאינ אותכעסק

 הכללי השותף ובחברת הבחבר החזקותיהם מתוקף נובע בחברה השליטה בעלי של אישיה ענייןה

, גרשביין ושרון צין ארל, לוינשטיין יאיר, שחם רן"ה לה גם, בנוסף; 11פרופרטיז אלטשולר בשותפות

 . 12במיזמים כאמור אישי עניין, בחברה משרה כנושאי המכהנים

ידי ועדת הביקורת, אישר דירקטוריון החברה -לסיווג העסקאות כעסקאות שאינן חריגות על בהמשך

עניין אישי  ןשלנושא משרה יש בה ותחריג ןשאינ אותאת עסקאות המיזם המשותף כאמור כעסק

 . 2019בדצמבר,  25 ביום

 החברה שבניהול הגמל קופות של ההשקע החברה של הביקורת ועדת סיווגה, 2020, במאי 25 ביום (2)

 כעסקאותוצדדים נוספים, שמטרתם השקעה בנכסי נדל"ן,  פרופרטיז אלטשולר לצד משותף םבמיז

 העסקהלסיווג  בהמשך. לזניח ביחס לכלל נכסי קופות הגמ במיזם. סכום ההשקעה חריגות שאינן

 כעסקהכאמור  העסקהידי ועדת הביקורת, אישר דירקטוריון החברה את -על החריג השאינ כעסקה

בקשר עם העניין  לפרטים. 2020, במאי 27 ביוםעניין אישי  בהשלנושא משרה יש  חריגה שאינה

 ( לעיל. 1האישי של בעלי השליטה ונושאי המשרה ראו ס"ק)

 החברה שבניהול הגמל קופות של השקעה החברה של הביקורת ועדת סיווגה, 2021, ביולי 19 ביום (3)

. חריגה שאינה כעסקה, בשיעור החזקות זניח "מבע אלטשולר בה החזיקה באותה העת פרטית בחברה

 אלטשולר בע"מ . העניין האישי שללזניח ביחס לכלל נכסי קופות הגמ הינו כאמורסכום ההשקעה 

הנוספת של מר רן שחם, מבעלי מכאן, גם זיקתו כאמור, ו הפרטית החברהמניות בנובע מהחזקה 

 השליטה )בעקיפין( בחברה, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

 החברה שבניהול הגמל קופות של השקעות החברה של הביקורת ועדת סיווגה, 2021, יוליב 7 ביום (4)

וצדדים נוספים, שמטרתם השקעה בנכסי נדל"ן,  פרופרטיז אלטשולר לצד משותפים במיזמים

בקשר  לפרטים. לזניח ביחס לכלל נכסי קופות הגמ במיזם. סכום ההשקעה חריגות שאינן כעסקאות

 ( לעיל. 1) עם העניין האישי של בעלי השליטה ונושאי המשרה ראו ס"ק

 הקבוצה של במוצרים הגמל קופות השקעות  .6.14

מניות בארץ , כי ככלל, משקיעות קופות הגמל שבניהול החברה במגוון אפיקים, כגון מניות בישראל, יצוין

ובחו"ל, אג"ח קונצרני, הלוואות בישראל ובחו"ל, נדל"ן וקרנות השקעה לסוגיהן תוך פיזור בינלאומי של 

תיק ההשקעות ופיזור סקטוריאלי שלו. כמו כן, הקופות עשויות להשקיע מעת לעת גם במוצרים של 

שקיעות קופות הגמל בקרנות גידור של הקבוצה, בהיקפים , בכפוף להוראות הדין. בכלל כך, מהקבוצה

 .ביחס לכלל נכסי קופות הגמל מהותיים שאינם

 

 

                                                           
( וחברת ג.ל.צ. השקעות נדל"ן %50ידי חברת אלטשולר שחם בע"מ )-מניות השותף הכללי בשותפות אלטשולר פרופרטיז מוחזקות על 11

 ידי ה"ה יאיר לוינשטיין, ארל צין ושרון גרשביין.-חו"ל בע"מ שמניותיה מוחזקות על

 .לעיל 9"ש ה ראו 12
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  )לשעבר( חברהעל שליטה בב לבין החברה בין שכירות הסכם .6.15

והתיקונים שבוצעו לו, החברה שוכרת מבנה מחברה הנמצאת  2014בהתאם להסכם מחודש דצמבר 

( לצורך הפעלת מרכז לשעבר וילף )מבעלות השליטה העקיפות בחברהבר ז'אן בשליטתה של גב' גליה 

 .לחברה מהותיים שאינםשירות של החברה בחיפה, וזאת בסכומים 

  בכירה משרה ונושאי עניין בעלי החזקות: 24 תקנה .7

 יםמיידי יםדיווח ראו, בחברה עניין בעליידי -על המוחזקים ערך ניירות בדבר, החברה ידיעת מיטב לפי, לפירוט

-2022-ו 2022-01-002791: בהתאמה, ותאסמכתא)מס'  2022בפברואר  24 ומיום 2022, בינואר 5 מיום החברה של

 .ההפניה דרך על בזאת יםהנכלל( 01-010633

  המירים ערך וניירות מונפק הון, רשום הוןא: 24 תקנה .8

-2022: אסמכתא)מס'  2022, במרס 29 מיום החברה של מיידי דיווח ראו החברה של הערך ניירות מצבת לפירוט

 .ההפניה דרך על בזאת הנכלל (,01-037831

 המניות בעלי מרשםב: 24 תקנה .9

-2022: אסמכתא)מס'  2022, סבמר 29 מיום החברה של מיידי דיווח ראו החברה שלבעלי המניות  מרשם לפירוט

 . ההפניה דרך על בזאת הנכלל (01-037831

  רשום מעןא: 25 תקנה .10

 6791026 יפו אביב תל, 19הברזל  רחוב :החברה של הרשום משרדה

 osnat@altshul.co.il :אלקטרוני דואר כתובת

 073-2331500 :טלפון

 073-2462700 :פקסימיליה
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  החברה של הדירקטורים: 26 תקנה. 11

 להלן פרטים אודות חברי דירקטוריון החברה:

 בחברה חיצוניים דירקטורים .10.1

 נחתומי אהוד  ברייר-קנז נגה רוזין יעקב דתיקה שי זאב בן בארי 

 056465790 022433072 022197297 023942162 051205508 זהות תעודת

 1963, בדצמבר 18 1966, באוקטובר 4 1965, בדצמבר 30 1968, ביולי 1 1952, במרץ 19 לידה תאריך

 חולון, 14 פהר אילונה אביב תל ,37 טרומפלדור מודיעין, 7 הלבנון מגדל שמריהו כפר, 15 הגנים דרך אביב תל, 9 שניצר שמואל דין–בית כתבי להמצאת מען

 ישראלית "בארה, ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות

 בועדות או בועדה חברות

 דירקטוריון

 חבר, השקעות ועדת"ר יו
 ועדת חבר, ביקורת ועדת
 וחבר ועדת איתור. תגמול

 ועדת חבר, ביקורת ועדת חבר
 חבר ,איתור ועדת חבר, תגמול

 ועדת חברו השקעות ועדת
 .סיכונים ניהול

, חבר ביקורת ועדת"ר יו
ועדת תגמול וחבר ועדת 

 איתור.

 חברת, ביקורת ועדת חברת
ועדת  חברתו איתור ועדת

 .לתגמו

 חבר, הביקורת ועדת חבר
איתור  ועדת חבר, לתגמו ועדת

 .סיכונים ניהול ועדת חברו

 חיצוני דירקטור חיצונית דירקטורית חיצוני דירקטור חיצוני דירקטור חיצוני דירקטור חיצוני או תלוי בלתי דירקטור

 מומחיות בעל הינו האם

 בעל או ופיננסית חשבונאית

 מקצועית כשירות

 כן כן כן כן כן

, התאגיד של עובד הוא האם

 של או קשורה חברה, בת חברת

 עניין בעל

 לא לא לא לא לא

 2019, באוגוסט 1 2019, באוגוסט 1 2018, ביוני 1 2017, במאי 25 2014, במרץ 20 כדירקטור לכהן החל בו התאריך

 או המקצועות בציון השכלתו

 נרכשה שבהם התחומים

 נרכשה שבו המוסד, ההשכלה

 התעודה או האקדמי והתואר

 בהם מחזיק שהוא המקצועית

תואר ראשון בכלכלה  בעל
ובעל תואר שני במנהל 

עסקים מאוניברסיטת תל 
 אביב.

 בנק השקעות יועצי קורס
ניתוח  קורס. הפועלים

דוחות כספיים, סיטי בנק 
 בניו יורק.

 במדעים ראשון תואר בעל
 במנהל שני ותואר מדויקים

 –מ ומימון עסקים
Manchester Business School. 

תואר ראשון בכלכלה  בעל
מאוניברסיטת חיפה ובעל 

 –מ MBAתואר שני 
Heriot Watt University. 

 
 .מורשה ביטוח סוכן

תואר ראשון בכלכלה  בעלת
 בכלכלה התמחות עם

 עסקים ומנהל
 .חיפה מאוניברסיטת

 השקעות יועצי קורס
 .בכירים תיקים ומנהלי

 ונושאי דירקטורים הכשרת
 .בתאגיד בכירים משרה

 תיקי ניהול רישיון בעל
 .השקעות

תואר ראשון בסוציולוגיה  בעל
 מהאוניברסיטה ואנתרופולוגיה

 .העברית
 ושני ראשון תואר בעל
 במסחר התמחות עם בכלכלה

 מהאוניברסיטה לאומי בין
 .העברית

 עסקים במנהל שני תואר בעל
 במימון התמחות עם

 .העברית מהאוניברסיטה
 השנים בחמש תעסוקה

 נוסף עיקרי יסוק/עהאחרונות
 בארץ עסקי אסטרטגי יעוץ

 "ל.ובחו

 ישראל. אניאופשיין"ל מנכ
 ברוקרס.אס. אל.איי"ל מנכ

 בע"מ;

יועץ עסקי בחברת קובי 
( 2015רוזין ניהול ויעוץ )

 בע"מ.

חיצוני בחברות  דירקטור
 מסחריים מרכזיםביג 
"מ; נובל אסטס בע

 ;ופנסיוני פיננסי יועץ
 

 :בחברות"צ דח
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 נחתומי אהוד  ברייר-קנז נגה רוזין יעקב דתיקה שי זאב בן בארי 

 .INX LIMITED נשיא
 

"ל בית השקעות מנכ
 .בי.איי גמל בע"מאי

אמ.ג'י.ג'י  )בי.וי.איי( בע"מ;
"מ )דב"ת(;חילן בע)בי.וי.אי( 
; או. אר. טי בע"מ

 טכנולוגיות בע"מ.
 

ועדת השקעות  חברת
 באוניברסיטת תל אביב;

 

 ופנסיה גמל שחם אלטשולר
 "מ;בע

 לעובדי גמל מנהל - מחוג
 "מ;בע החשמל חברת

 ניהול נשואה אקסלנס
 "מ;בע השקעות

 "מ;בע ריאלסטייט להב
 דתיים לעובדים גימלאות גלעד

 "מ.בע
 

 מכהן בהם התאגידים פירוט

 כדירקטור
קלי ניהול הסדרים 

 .פנסיוניים בע"מ

 ( בע"מ;1999וי ) טריפל
שקד אחזקות והשקעות  ליבל

 בע"מ;
365 Scores Ltd. 

ניהול וייעוץ  רוזין קובי
 ( בע"מ.2015)

 מסחריים מרכזים ביג
 "מ;בע

.איי( וי.בי) אסטס נובל
 בע"מ;

 "מבעאמ.ג'י.ג'י )בי.וי.אי( 
.אר.טי או; חילן בע"מ

 "מ.בע טכנולוגיות
 מתחדשת אנרגיה'י אקונרג

 "מ.בע
 

 לעובדי גמל מנהל - מחוג
 "מ;בע החשמל חברת

 "מ;בע ריאלסטייט להב
 דתיים לעובדים גימלאות גלעד

 "מ.בע
 

 בעל של משפחה בן הוא האם

 בתאגיד אחר עניין
 לא לא לא לא לא

 שהחברה דירקטור הוא האם

 מומחיות כבעל אותו רואה

 עמידה לצורך ופיננסית חשבונאית

 שקבע המזערי במספר

( 12)א()92 סעיף לפי הדירקטוריון

 החברות לחוק

 כן כן כן כן כן
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 נחתומי אהוד  ברייר-קנז נגה רוזין יעקב דתיקה שי זאב בן בארי 

בעל מומחיות  הדירקטור

חשבונאית ופיננסית כאמור 

( לתקנות הפיקוח על 3)2בתקנה 

שירותים פיננסים )ביטוח( 

–"זהתשס)דירקטוריון וועדותיו(, 

 דירקטוריון)"תקנות  2007

 "(וועדותיו

 כן כן כן כן כן

בעל מומחיות מוכחת  הדירקטור

ומובהקת בתחום הפנסיה או 

()א( 2)2הביטוח כאמור בתקנה 

ירקטוריון וועדותיו, לתקנות ד

 האמורהועומד בהוראות התקנה 

 כן לא לא לא לא
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  בחברה דירקטורים .10.2

 
 צין ארל כהן תומר אלקס ראובן  בסה דפנה דירקטוריון ר"יו, שחם רן

 012524336 017716655 024433625 027488758 27700244 תעודת זהות

 1967, בפברואר 28 1978, ביולי 11 1969, ביולי 29 1974, ביולי 13 1970, במרץ 26 הלידה שנת

 ירושלים, 13 גלבר אביב תל, החייל רמתא 19 הברזל דין–מען להמצאת כתבי בי
 הוד, 1 קנה נחל

 השרון
 אדר הר, 51 הכפר מבוא

 הרצליה, 79 המסילה

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות

חברות בועדה או בועדות 

 דירקטוריון
 ניהול ועדת חבר לא לא

 .סיכונים
 לא לא

 לא לא לא  לא לא דירקטור בלתי תלוי או חיצוני

האם הינו בעל מומחיות 

חשבונאית ופיננסית או בעל 

 כשירות מקצועית

 כן כן כן כן  כן

האם הוא עובד של התאגיד, 

חברת בת, חברה קשורה או של 

 בעל עניין

מנכ"ל משותף בחברות  – כן
שחם  ואלטשולראלטשולר בע"מ 

 ניהול תיקי השקעות בע"מ.

מנהלת תחום ניהול  – כן
תיקים פרטיים בחברת 

 אלטשולר בע"מ.
סמנכ"ל כספים בחברת  – כן לא

 אלטשולר בע"מ.
 שחם אלטשולר"ל מנכ - כן

 "מ.בע פרופרטיז

התאריך בו החל לכהן 

 כדירקטור
 2019, באוגוסט 1 2016, בדצמבר 15 2015, ביוני 1 2010, ביוני 27 2007, בינואר 29

השכלתו בציון המקצועות או 

התחומים שבהם נרכשה 

ההשכלה, המוסד שבו נרכשה 

והתואר האקדמי או התעודה 

 המקצועית שהוא מחזיק בהם

, וניהול בכלכלה( MA) שני תואר בעל
 ותואר יורק ניו יוניברסיטי סיטי

 המכללה, וניהול בכלכלה ראשון
רישיון ניהול  בעל. יפו"א ת האקדמית

 של רשות ניירות ערך. מותלהתיקים 

שני במנהל  תואר בוגרת
עסקים )התמחות במימון( 

במכללה למנהל; תואר 
ראשון בכלכלה וניהול 

)התמחות בכלכלה ומימון( 
 במכללה למנהל. 

 בראיית ראשון תואר
, מנהל עסקים חשבון

והוראה מהמכללה 
 ל.למנה

 בחשבונאות ראשון תואר
 מהאוניברסיטה וכלכלה

 רואה וןי. רישהעברית
 .חשבון

 עסקים במנהל ראשון תואר בעל
 –מ במימון התמחות עם

University of Houston, Texas. 
 מטעם מוסמך השקעות משווק
 – בישראל ערך ניירות רשות

 .רישיון מותלה

 התעסקותו בחמש השנים
 אלטשולר בחברת משותף"ל מנכ
שחם ניהול  ואלטשולר"מ בע שחם

 תיקי השקעות בע"מ.

 תחום כמנהלת עובדת
 פרטיים תיקים ניהול
 שחם אלטשולר בחברת

 הוועד חברת"מ; בע
 קטמון הפועל המנהל

 .ירושלים

"ל רשת מלונות מנכ
 שותף; ישראל פתאל
 קנדה במלונות מנהל

 .ישראל

 באלטשולר כספים"ל סמנכ
 "מ.בע שחם

 Onyx Wealthתבחבר דירקטור
Management Ltd; 

 פרופרטיז שחם אלטשולר"ל מנכ
 "מ;בע

 Onyx –בחברת מנהל שותף
Properties LP 
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פירוט התאגידים בהם מכהן 

 כדירקטור

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ, 
סמארט בטא בע"מ, אלטשולר שחם 

פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני 
בע"מ, אלטשולר שחם פיננשייל 
סרביסס בע"מ, אלטשולר שחם 
הכוונה לפנסיה סוכנות לביטוח 
פנסיוני בע"מ, אלטשולר שחם 

אחזקות גמל בע"מ, אלטשולר שחם 
גמל ופנסיה בע"מ, אלטשולר שחם 

יהול בע"מ, אלטשולר שחם שירותי נ
בע"מ  1אלטרנטיב בע"מ, טרייד 

)בפירוק מרצון(, אלטשולר שחם 
טכנולוגיות בע"מ, אי&איי מערכות 
תוכנה פיננסיות בע"מ, אקוסייקל 

בע"מ, ל.נ. יזמות טכנולוגיות בע"מ, 
אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר 

בע"מ, אלטשולר שחם בנפיטס בע"מ, 
"מ, אלטשולר שחם נאמנויות בע

אלטשולר שחם ניהול שותפויות 
בע"מ, פורטפוליו איי גידור בע"מ, נץ 
גידור בע"מ, סייפן גידור בע"מ, עיט 
גידור בע"מ, יסעור גידור בע"מ, בלו 

אורקה קפיטל בע"מ, בלו אורקה לונג 
 ג'י.פי 

 

אלטשולר שחם 
 פיננסים בע"מ

טשולר שחם פיננסים אל
בע"מ, אלטשולר שחם ניהול 
שותפויות בע"מ, אלטשולר 

שחם פיננשיל סרביסס 
בע"מ, אלטשולר שחם 

פרופרטיז פאונדר בע"מ, 
קליניקליקס בע"מ, אי 

 פאנדס קפיטל בע"מ

Onyx Wealth Management 
Ltd. 

האם הוא בן משפחה של בעל 

 עניין אחר בתאגיד
 השליטה מבעלי, שחם קלמן של בנו

 .בחברה
 לא לא לא לא

 שהחברה דירקטור הוא האם

 מומחיות כבעל אותו רואה

 לצורך ופיננסית חשבונאית

 שקבע המזערי במספר עמידה

 סעיף לפי הדירקטוריון

 החברות לחוק( 12)א()92

 כן כן כן כן  כן
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 בחברה הבכירה המשרה נושאי: א26 תקנה .11

 חברה: ב 13הבכירה המשרה נושאילהלן פרטים אודות 

 נושאי

המשרה 

הבכירה של 

 התאגיד 

 יאיר

 לוינשטיין

 רז סיגלית  ברנע מיטל תבור כנפו ענת אהרוני שי ענתבי אסנת גרשביין שרון

 
 
 
 

 זנזורי צפריר יפת ארז פוקס קרן

 אמיעד

מס' תעודת 

 זהות
023016678 037827888 013234406 038308466 037568177 036391852 022843908 023715972 037966694 037408978 

 1976, במרץ 22 1983, ביולי 26 1967, ביוני 8 הלידה שנת
, בינואר 18

1976 

, בפברואר 15

1976 

, בדצמבר 18

1979 
 1967, בינואר 22

, באפריל 11

1968 

, באוקטובר 5

1985 

, ביולי 23

1980 

 תפקיד
"ל מנכ

 החברה

"ל, למנכ משנה

 כספים מנהלת

 מקצועי ומטה

 יועצת"ל, סמנכ

 משפטית
 פנים מבקר

 קרן"ל סמנכ

 הפנסיה

 ותפעול

 

 שירות"ל סמנכ

 והפצה לקוחות

 משאבי"ל סמנכ

 אנוש

"ל סמנכ

 מידע מערכות
 כספים מנהל

"ל סמנכ

 שיווק

 ומכירות

התאריך שבו 

 החלה כהונתו

, ביולי 21

2009 

, בנובמבר 25

2010 

, אוקטובר 1

2007 

, ביוני 16

2009 

, בפברואר 16

2018 
 2020, יולי 1 2016, בינואר 1 2018, בינואר 1

, בדצמבר 18

2016 

, בינואר 1

2015 

התפקיד 

שהוא ממלא 

בתאגיד, 

בחברה בת 

של התאגיד, 

בחברה 

"ל מנכ

 החברה

למנכ"ל,  משנה

 כספים מנהלת

 ומטה מקצועי

של החברה 

וחברות 

 קשורות

 יועצת"ל, סמנכ

של  משפטית

החברה 

וחברות 

 קשורות

 פנים מבקר

של החברה 

וחברות 

 קשורות

 קרן"ל סמנכ

 הפנסיה

 ותפעול

 שירות"ל סמנכ

 והפצה לקוחות

 בחברה

 משאבי"ל סמנכ

 של אנוש

 נושאת, הקבוצה

 בחברה משרה

 14האם

 תמנהל

 המידע מערכות

 חברות כל של

 קבוצת

 שחם אלטשולר

 

 כספים מנהל

"ל סמנכ

 שיווק

 ומכירות

                                                           

 מועסקים אינם ואף החברה"ל למנכ ארגונית כפופים אינם אלה תפקיד בעלי. לעיל 6.1 בסעיף המפורט וההעמסות השירותים להסכם בהתאם לחברה שירותים המעניקים בכירים תפקיד בעלי יימיםק 13

נושאי משרה  קיימים. כמו כן, החברהשל  והמחקרהסיכונים  ניהולבעלי תפקידים אלה נכללים, בין היתר, מנהלים בתחום ההשקעות  בין. בחברה בכירה משרה נושאי נחשבים אינם ובהתאםידה, -על

בעוד שבפועל ומבחינה מהותית, הינם כפופים למנהל ההשקעות  הלחבר ארגוניתכפופים  הינם, בהיותה חברה מנהלת של קופות גמל ופנסיה, החברהבחברה אשר לאור דרישות הרגולציה החלה על 

 .בחברה בכירה משרה לנושאי נחשבים אינם"מ, ובהתאם של קבוצת אלטשולר כולה, קרי לאלטשולר בע

 מועסקת על ידי אלטשולר בע"מ אך חלק משכרה מועמס על החברה. 14
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 נושאי

המשרה 

הבכירה של 

 התאגיד 

 יאיר

 לוינשטיין

 רז סיגלית  ברנע מיטל תבור כנפו ענת אהרוני שי ענתבי אסנת גרשביין שרון

 
 
 
 

 זנזורי צפריר יפת ארז פוקס קרן

 אמיעד

קשורה שלו 

או בבעל 

 עניין בו

האם הוא בן 

משפחה של 

נושא משרה 

בכירה אחר 

או של בעל 

 עניין

 לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

השכלתו 

בציון 

המקצועות 

או התחומים 

שבהם 

נרכשה 

ההשכלה, 

המוסד שבו 

נרכשה 

והתואר 

האקדמי או 

התעודה 

המקצועית 

שהוא מחזיק 

 בהם

 חשבון רואה

 תואר ובוגר

 ראשון

 בכלכלה

 וחשבונאות

 .חיפה' מאונ

חשבון,  רואת

תואר ראשון 

בחשבונאות, 

כלכלה וניהול 

מאוניברסיטת 

 תל אביב;

תואר שני 

במנהל עסקים 

ניהול פיננסי  -

מאוניברסיטת 

 תל אביב.

דין,  עורכת

 תואר ראשון

 במשפטים

 מאוניברסיטה

  ;העברית

תואר שני 

 -במשפטים 

התמחות 

 מסחרית

באוניברסיטת 

 תל אביב.

ראשון  תואר

בכלכלה 

וחשבונאות; 

תואר שני 

במנהל 

 –עסקים 

מימון מאונ' 

אילן, -בר

 רואה חשבון.

 ןראשו תואר

 עסקים במנהל

 ממכללת

 ; יזרעאל

 שני תואר

 במדיניות

 ציבורית

 מאוניברסיטת

אביב, -תל

רישיון שיווק 

 -פנסיוני 

, רישיון מותלה

ייעוץ פנסיוני 

 .מותלה –

 ראשון תואר

 בניהול

ותקשורת 

 מהאוניברסיטה

 .הפתוחה

 ראשון תואר

 בחינוך

 וסוציולוגיה

 מהאוניברסיטה

 ;העברית

 שני תואר

 בהתנהגות

 ארגונית

 מאוניברסיטת

 .אביב תל

, תכנות קורס

"מ;ממר  

ראשון  תואר

בלוגיסטיגה 

ומדעי המחשב 

 מאוניברסיטת

.אילן בר  

 שני תוארו

 עסקים במנהל

 מאוניברסיטת

וואט הריוט  

 ,חשבון רואה

 ראשון תואר

 בכלכלה

 וחשבונאות

 מאוניברסיטת

 ;גוריון בן

 שני תואר

 עסקים במנהל

 פיננסי ניהול -

 מאוניברסיטת

 ;אביב תל

 

 

 ראשון תואר

 בכלכלה

, וניהול

 התמחות

 במימון

 מהמרכז

 האקדמי

 ;רופין

 רישיון

 לשיווק

 .פנסיוני
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 נושאי

המשרה 

הבכירה של 

 התאגיד 

 יאיר

 לוינשטיין

 רז סיגלית  ברנע מיטל תבור כנפו ענת אהרוני שי ענתבי אסנת גרשביין שרון

 
 
 
 

 זנזורי צפריר יפת ארז פוקס קרן

 אמיעד

ניסיונו 

העסקי 

בחמש 

השנים 

 האחרונות

 משמש

"ל כמנכ

 החברה

"ל וכמנכ

 חברות

הבאות: 

אלטשולר 

שחם חברת 

ביטוח בע"מ, 

 אלטשולר

 ניהול שחם

"מ בע פיננסי

 ופרפקט

)י.נ.א( בע"מ 

שוקי הון 

יו"ר  בע"מ.

דירקטוריון 

אלטשולר 

שחם 

פרופרטיז 

בע"מ 

ואלטשולר 

שחם 

פרופרטיז 

פאונדר 

 בע"מ.

 מנהלת

 הכספים

 בחברה

ובחברות 

קשורות; 

דירקטורית 

 באלטשולר

 פרופרטיזשחם 

בע"מ; 

דירקטורית 

 באלטשולר

 פרופרטיזשחם 

; "מבע רפאונד

דירקטורית בבי 

סנטר חריש 

 .בע"מ

 יועצת

 המשפטית

 בחברה

 ובחברות

 .קשורות

פנים  מבקר

בחברה 

ובחברות 

 קשורות

 קרן"ל סמנכ

 הפנסיה

 ותפעול

; ראש בחברה

חטיבת חסכון 

ארוך טווח 

ומשנה בכיר 

למנכ"ל בבית 

השקעות 

"ל מנכפסגות; 

 גמל פסגות

; ופנסיה

סמנכ"ל משאבי 

אנוש בבית 

ההשקעות 

 פסגות.

 אגף מנהלת

 עסקיים לקוחות

 בפרטנר

 ;מ"בע תקשורת

 

 אגף מנהלת

 עסקיים לקוחות

 בהוט מובייל

 "מ.בע

 

 

 משאבי"ל סמנכ

 בחברה; אנוש

 

 

"ל סמנכ

מערכות מידע 

;בחברה  

 פיתוח מנהלת

;בישראכרט  

"ל סמנכ

מערכות מידע 

.באיסתא  

 

 

 

 כספים מנהל

 ראשי חשבו

 ;בחברה

 

 

"ל סמנכ

 שיווק

 ; ומכירות

 

 קרן"ל סמנכ

 ;פנסיה

 

 מניות בעל

 ודירקטור

  בחברת

"'קינגס 

 יזמות

 והשקעה

 "מ".בע

 

 דירקטור

 בחברת

 אלטשולר

 קרנות שחם

 נאמנות

 "מבע
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 בחברה עצמאיים חתימה מורשיב: 26 תקנה .12

)ד( לחוק 37, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרת מונח זה בסעיף הדוח פרסוםלמועד 

 ניירות ערך.

 מבקר חשבון רואה: 27 תקנה .13

 מנחם דרך' מרח( EY) קסירר את גבאי פורר קוסט ח"רו משרד הינם החברה של המבקר ח"רו

 הינם החברה שבניהול הפנסיה וקרנות הגמל קופות של המבקר ח"רו. אביב תלא, 144 בגין

 לפרטים נוספים ראו , תל אביב יפו.48בית אמות, דרך מנחם בגין מ(, BDO) האפט זיומשרד 

 .זה לדוח' א בפרק 3.25 סעיף

  בתקנון או בתזכיר שינוי: 28 תקנה .14

 . בשנת הדיווחלא נעשה שינוי בתקנון החברה 

 הדירקטורים והחלטות המלצות: 29 תקנה .15

  הדירקטורים והחלטות המלצות .15.1

 והחלטותיהם, הכללית האסיפה בפני הדירקטורים המלצות בדבר פרטים יובאו להלן

 : בדבר הכללית האסיפה אישור טעונות שאינן

 ( החברות בחוק )כהגדרתה חלוקה ביצוע או דיבידנד תשלום .15.1.1

 דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט 2021, במרץ 21 ביום .15.1.1.1

 33,000 של כולל בסכום(, כאמור מועדב שהיו)כפי  מניותיה לבעלי

  אלפי ש"ח.

 חלוקת על החברה דירקטוריון החליט 2021, נובמברב 29 ביום .15.1.1.2

 של כולל בסכום(, כאמור מועדב שהיו)כפי  מניותיה לבעלי דיבידנד

  אלפי ש"ח. 40,000

קיבל דירקטוריון החברה החלטה עקרונית כי  2022, במרץ 29 ביום .15.1.1.3

מיד לאחר השלמת עסקת המיזוג, יתכנס הדירקטוריון על מנת 

ש"ח,  אלפי 150,000להחליט על ביצוע חלוקה בהיקף כולל של 

בכפוף לכל דין. מובהר כי חלוקה כאמור, אם וכאשר תתבצע, 

החברה, עם  . למיטב ידיעתפיננסיםתתבצע במלואה לאלטשולר 

לפעול  פיננסיםביצוע חלוקה כאמור, בכוונתה של אלטשולר 

 .לביצוע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה

 שינויים בהון הרשום או המונפק של החברה .15.1.2

החליט  2021באוגוסט,  30-ו 2021במאי,  26, 2021במרס,  21בימים  .15.1.2.1

אופציות לעובדי החברה  1,322,499דירקטוריון החברה על הקצאת 

לעיל ודיווחים מידיים של  6.3והקבוצה. לפרטים נוספים ראו סעיף 

 2021באוגוסט,  31-ו 2021במאי,  27, 2021במרס,  22החברה מהימים 
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 2021-01-142281-ו 2021-01-091995, 2021-01-041481)מס' אסמכתא: 

 . הנכללים בזאת על דרך ההפניה.בהתאמה(

, החליט דירקטוריון החברה על הנפקת 2021בדצמבר,  13ביום  .15.1.2.2

מניות של החברה. לפרטים נוספים בקשר עם ההנפקה  4,500,000

 . זה לדוח' א בפרק 1.5 סעיףראו 

  מיוחדת כללית אסיפה החלטות .15.2

התכנסה אסיפה כללית של בעלי מניות החברה, אשר  2021במאי,  31ביום  .15.2.1

משרד רואה החשבון המבקר ( מינוי מחדש של 1אישרה את ההחלטות הבאות: )

( מינוי 2של החברה המנהלת והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו; )

מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של קופות הגמל וקרנות הפנסיה 

( מינוי 3שבניהולה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו; )

( 4קופת כהונה נוספת; )מחדש של מר יעקב רוזין כדירקטור חיצוני בחברה לת

מינוי מחדש של דירקטורים )שאינם דירקטורים חיצוניים( לתקופת כהונה 

( אישור תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה. לפרטים נוספים 5נוספת; )

)מס'  2021ביוני  2-באפריל, ו 26 מהימיםשל החברה  םמיידי יםראו דיווח

 על בזאת הנכללים(, בהתאמה,  2021-01-094134; 2021-01-071391אסמכתא: 

 .ההפניה דרך

  החברה החלטותא: 29 תקנה .16

 ושיפוי ביטוח פטור .16.1

, 2021בנובמבר,  29, ביום החברהלאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון 

בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה קבוצתית. בימים  החברה התקשרה

, החברהאישרו ועדת התגמול ודירקטוריון  ,2022, במרץ 29-ב וכן, 2021מבר, בדצ 23-ו 21

, בשים לב לעמדת רשות ניירות ערך החברהבהתאמה, בהתאם למדיניות התגמול של 

 המתורלבין אלטשולר בע"מ,  החברהולהסכם השירותים וההעמסות בין  101-21מס' 

טוח לעיל, התקשרות שמטרתה להגדיל את גבול אחריות פוליסת הבי 6.1בסעיף 

מיליון דולר ארה"ב  40)קבוצתי(, באופן שגבול האחריות )קבוצתי( יעמוד על סך של 

מיליון דולר ארה"ב, שתחול בגין  10למקרה ובסך הכל לתקופת ביטוח )קרי, תוספת של 

 ביחס והן החברה לפעילות ביחס הן(, פעילות ממועד ביצוע הגדלת היקף הכיסוי בפועל

. הכל לפי תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם המיזוג ועסקת המבני השינוי למהלך

 30מהימים  החברה. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של 2000-בעלי ענין(, התש"ס

 על בזאת הנכללים(, 2021-01-184368)מס' אסמכתא:  2021בדצמבר,  23 -ו 2021בנובמבר, 

 .ההפניה דרך
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   כספי דיווח על הפנימית הבקרה בדבר וההנהלה הדירקטוריון דוח

 אחראית "(החברה המנהלת")להלן:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ של, הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה

 תוכננה המנהלת החברה של הפנימית הבקרה מערכת. כספי דיווח על נאותה פנימית בקרה של וקיומה לקביעתה

הכנה והצגה נאותה של  לגבי המנהלת החברה של ולהנהלה לדירקטוריון ביטחון של סבירה מידה לספק כדי

.  ללא ההון שוק על הממונה( והוראות IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקנידוחות כספיים המפורסמים בהתאם ל

הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות  תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות

 אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

 בהתאם מבוצעות עסקאות כי להבטיח המיועדת מקיפה בקרות מערכת מקיימת הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה

 הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה, בנוסף. מהימנים החשבונאיים והרישומים, מוגנים הנכסים, ההנהלה להרשאות

 ביצוע לרבות, ביצוע( monitor) ומנטרים אפקטיביים והתקשורת המידע שערוצי להבטיח כדי צעדים נוקטת

 . פנימית בקרה נהלי

המנהלת בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על  החברה הנהלת

 Committee-"ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של 2021בדצמבר  31דיווח כספי ליום 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO") .ההנהלה, זו רכההע על בהתבסס 

 הינה, הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי 2021בדצמבר  31( כי ליום believes) מאמינה

 אפקטיבית.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2022, ץבמר 29

 שרון גרשביין  יאיר לוינשטיין  רן שחם   תאריך אישור הדוח
 מנהלת כספים, למנכ"ל משנה  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  

 ומטה מקצועי
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  (certificationהצהרה )

 :כי מצהיר, לוינשטיין יאיר, אני
 

)להלן:  2021 לשנת "(החברה המנהלתאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ )להלן: " של שנתיסקרתי את הדוח ה .1

 ."(הדוח"

מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה  .2

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופה המכוסה בדוח.

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

י, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המהותיות, את המצב הכספ

 המנהלת למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .4

 -ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת; וכן

ות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים קבענו בקר (א)

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה המנהלת, בפרט 

 במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

 לספק המיועדת, כספי דיווח על פנימית בקרה קביעת על פיקחנו או, כספי דיווח על פנימית בקרה קבענו (ב)

 לתקני בהתאם ערוכים הכספיים שהדוחות ולכך הכספי הדיווח מהימנות לגבי ביטחון של סבירה מידה

 ;ההון שוק על הממונה ולהוראות( IFRS) בינלאומיים דיווח

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את מסקנותינו  (ג)

לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על 

 -הערכתנו; וכן

שהשפיע  הרביעיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון  (ד)

על דיווח  ברה המנהלתבאופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הח

 -כספי. וכן

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת  .5

הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

 על דיווח כספי:

לשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים והחו (א)

דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על 

  -מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  (ב)

 ותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי.תפקיד משמע
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 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויבדבר  והצהרותדוח  -ה'  פרק

 
 

  (certificationהצהרה )

 :כי מצהירה, גרשביין שרון, אני
 

)להלן:  2021 לשנת "(החברה המנהלתגמל ופנסיה בע"מ )להלן: "אלטשולר שחם  של שנתיסקרתי את הדוח ה .1

 ."(הדוח"

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .2

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופה המכוסה בדוח.

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה 

 המנהלת למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

לת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי אני ואחרים בחברה המנה .4

 -ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת; וכן

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  (א)

יעתנו על ידי אחרים בחברה המנהלת, בפרט להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת מובא ליד

 במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

 לספק המיועדת, כספי דיווח על פנימית בקרה קביעת על פיקחנו או, כספי דיווח על פנימית בקרה קבענו (ב)

 לתקני בהתאם ערוכים הכספיים שהדוחות ולכך הכספי הדיווח מהימנות לגבי ביטחון של סבירה מידה

 ;ההון שוק על הממונה ולהוראות( IFRS) בינלאומיים דיווח

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את מסקנותינו  (ג)

לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על 

 -הערכתנו; וכן

שהשפיע  הרביעיהפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון גילינו בדוח כל שינוי בבקרה  (ד)

על דיווח  באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת

 -כספי. וכן

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת  .5

הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

 על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  (א)

עבד, לסכם ולדווח על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, ל

  -מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  (ב)

 תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי.

 
 

 .אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין
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 גרשביין שרון  
 ומטה כספים מנהלת"ל, למנכ משנה

 מקצועי
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PwC

הגדרות

Appendix 9 – הגבלת אחריות8נספח 

הגדרות

מ  "אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעאלטשולר גמל ופנסיה או הרוכשת

מועד  / מועד העסקה/מועד ההערכה

2021, במאי12הרכישה  

מ"פסגות בית השקעות בעהחברה או פסגות

תקופת התחזית
2050החל ממועד ההערכה עד תום שנת 

CAPMCapital Asset Pricing Model

DCFהיוון תזרימי מזומנים ,Discounted Cash Flow

3IFRS צירופי עסקים", 3תקן דיווח כספי בינלאומי  "

PwC IsraelPricewaterhouseCoopers Advisory Ltd.

TABהפחתה רעיונית לצרכי מס ,Tax Amortization benefit

WACCמחיר ההון הממוצע המשוקלל ,Weighted Average Cost Of Capital

WARRAחישוב תשואה משוקללת על הנכסים ,Weighted Average Return on Assets

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 
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1פרק 
תמצית מנהלים

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 1
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תמצית מנהלים

תיאור עסקת הרכישה

,"(ההערכהמועד"או"הרכישהמועד","העסקהמועד)"2021,במאי12ביום•

במסגרתה,הרגולטורייםהאישוריםכלקבלתעם,הרכישהעסקתהושלמה

100%רכשה"(ופנסיהגמלאלטשולר)"מ"בעופנסיהגמלשחםאלטשולר

"(פסגות)"מ"בעהשקעותביתפסגותשלוהנפרעהמונפקהמניותמהון

Himalayaמחברת AP.PS Ltd.,עסקת)"*אייפקסקרןידיעלמוחזקתאשר

."(הרכישה

והפנסיההגמלזרועאתרכשהופנסיהגמלאלטשולר,הרכישהעסקתבמסגרת•

ניהול)נוספותפעילויותוכן,ח"שמיליארד70-מלמעלהניהלהאשרפסגותשל

ישרופנסיהגמלאלטשולרידיעלנמכרואשר(בורסהוחברנאמנותקרנות

.העסקהלאחר

ח"שאלפי606,489שלכולללסךהסתכמההרכישהבעסקתהתמורה•

ופנסיהגמלאלטשולרידיעלשולמהאשר"(התמורה"או"הרכישהתמורת)"

,העסקהלאחרהנוספותמהפעילויותחלקמכירתבמסגרת.אייפקסלקרן

537,451-לבתמורההנרכשתמהפעילותחלקמכרהופנסיהגמלאלטשולר

.ח"שאלפי69,038שלסךעלעומדתנטוהתמורהובהתאם,ח"שאלפי

תמצית מנהלים–1פרק 

2

:הבאיםמהרכיביםמורכבתהרכישהתמורת•

*Apax Europe VII-B L.P, Apax Europe VII A L.P .ו-Apax Europe VII-1L.P"( "(קרן אייפקס.)"

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

12/05/2021אלפי ש"ח

910,000תמורת הרכישה

363,262מזומן

(687,093)חוב פיננסי

(13,000)גירעון לא ממומן

62,000רווח מצטבר ליום הרכישה

(32,879)תביעות משפטיות

253,000הלוואה שלא עוברת במסגרת העסקה

4,199חיתום וביטוח מצגים

859,489סה"כ תמורה )100%(

(253,000)הלוואת ספקים

606,489תמורה במזומן נטו

(537,451)בניכוי מכירת צים

69,038תמורה נטו



PwC

תמצית מנהלים

תוצאות הקצאת תמורת הרכישה

הבלתיוהנכסיםהמוחשייםהנכסיםשלההוגןהשוויאתמציגהמשמאלהטבלה•

,לעבודתנובהתאם,הרכישהלמועד,בפסגותידינועלוהוערכושזוהומוחשיים

.ידינועלשיושמהההערכהושיטתבדוחהמפורטהניתוחעלהמבוססת

פסגותבמאזןהמוחשייםוההתחייבויותהנכסיםכלל,פסגותהנהלתפיעל•

.הוגןבשווימוצגים

תמצית מנהלים–1פרק 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 3

אלפי ש"ח

ערך בספרים

התאמות12/05/2021

שווי הוגן

12/05/2021

אורך חיי 

הנכס

נכסים

- (814,306) 814,306 נכסים בלתי מוחשיים

- (14,509) 14,509 רכוש קבוע

- (61,402) 61,402 הוצאות רכישה נדחות

56,118 (40,836) 96,954 זכות שימוש בנכסים חכורים

4,179 4,179 2,331 נכסי מסים שוטפים, נטו

61,673 16,905 44,768 חייבים ויתרות חובה

56,694 (1,550) 58,244 נכסי חוב סחירים

1,731 1,550 181 נכסי חוב שאינם סחירים

91,921 - 91,921 מזומנים ושווה מזומנים

800 800 - רווחים מצטברים מסוף רבעון ועד למועד העסקה

273,116 (911,500) 1,184,616 סך נכסים

התחייבויות

(80,279) (254,883) 174,604 התחייבויות בגין מסים נדחים, נטו

2,644 - 2,644 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

134,653 64,427 70,226 זכאים ויתרות זכות

70,941 (35,230) 106,171 התחייבויות בגין חכירה

622,935 5,877 617,058 התחייבויות פיננסיות

750,893 (219,809) 970,703 סך התחייבויות

(477,777)(691,690)213,913נכסים מוחשיים, נטו

נכסים בלתי מוחשיים

17 95,356 95,356 - קשרי לקוחות - פנסיה ותיקה

11 24,934 24,934 - קשרי לקוחות - פנסיה חדשה

16 178,973 178,973 - קשרי לקוחות - גמל אישית

11 49,814 49,814 - קשרי לקוחות - קרנות השתלמות

13 11,460 11,460 - קשרי לקוחות - גמל להשקעה

13 14,970 14,970 - קשרי לקוחות - חיסכון לכל ילד

5 11,628 11,628 - קשרי לקוחות - קרן מרכזית לפיצויים

(78,222) (78,222) - עתודה למס

237,902 237,902 - מוניטין

69,038 תמורת הרכישה

(168,864)נכסים מזוהים נטו
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2פרק 
הקדמה

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 4
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הקדמה

היקף השירותים ומטרת העבודה

רקע

•PwC Israelאלטשולר)"מ"בעופנסיהגמלשחםאלטשולרידיעלנתבקשה

מסוימיםמוחשייםבלתינכסיםשלהשוויוהערכתבזיהוילסייע"(ופנסיהגמל

המניותמהון100%-כשלברכישהופנסיהגמלאלטשולרידיעלנרכשואשר

,"פסגות"-ו"הרכישהעסקת)"מ"בעהשקעותביתפסגותחברתשל

תוצאותאתמציגיםואנו,2021,במאי12ביוםהושלמהאשר,(בהתאמה

.זהבדוחעבודתנו

אלטשולר.פסגותשלמוחשייםהבלתיהנכסיםאתכולליםהמוערכיםהנכסים•

בהתאםיתקיימוהמוערכיםהנכסיםשלוהערכההזיהויכיביקשהופנסיהגמל

.3IFRSתקןלהוראות

מחירבהקצאתופנסיהגמללאלטשולריסייעושלנוהניתוחשתוצאותמביניםאנו•

.כספידיווחלצורכיכנדרשששולםהרכישה

הקדמה–2פרק 

5

מידעמקורות

.1נספחבמתוארשלנוהשוויבהערכתוהשתמשנוקיבלנואשרהעיקריהמידע•

לאחזרכדי(בלומברגלמשל)לציבורהזמיניםמידעבמקורותגםהשתמשנו•

פרטים.1נספחבגםמופיעיםאלהמקורות.שצוינודומותחברותעלמידע

.8נספחבכלולהשוואהחברותאודות

הפעילותלתוצאותבתחזיותהשתמשנו,המוערכיםהנכסיםשלהשוויבהערכת•

.ופנסיהגמלאלטשולרהנהלתידיעלשסופקוכפי,פסגותשל

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 
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הקדמה

היקף השירותים ומטרת העבודה

הקדמה–2פרק 

6

העסקהרציונל

גמלאלטשולרבמסגרתההרכישהעסקתהושלמה,2021,במאי12ביום•

האישוריםכלקבלתעם,אייפקסמקרןבפסגותהשליטהאתרכשהופנסיה

."(העסקה)"הרגולטוריים

שלוהפנסיההגמלזרועאתרכשהופנסיהגמלאלטשולר,העסקהבמסגרת•

ניהול)נוספותפעילויותוכן,ח"שמיליארד70-מלמעלהניהלהאשרפסגות

לאחרופנסיהגמלאלטשולרידיעלנמכרואשר(בורסהוחבר,נאמנותקרנות

.העסקה

מביניםאנו,ופנסיהגמלאלטשולרהנהלתעםשהתקיימוהדיוניםעלבהתבסס•

אתלהרחיבופנסיהגמלאלטשולרשלרצונההואלעסקההאסטרטגיהמניעכי

.והגמלהפנסיהבענףשלההשוקנתח

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 



PwC

הקדמה

תיאור החברה הרוכשת

ופנסיהגמלאלטשולרתיאור

גמלוקופותפנסיהקרנותשלמנהלתחברההיאופנסיהגמלאלטשולר•

2005-ה"התשס,(גמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם

,בדצמבר9ביוםבישראלהתאגדהבישראלהתאגדהאשר,"(הגמלחוק)"

בבורסהלמסחרמניותיהנרשמו2019,ביולי22וביום,פרטיתכחברה2001

עלמוחזקתופנסיהגמלאלטשולר,העסקהלמועדנכון.אביבבתלערךלניירות

יאירולווינשטיין(28.21%)הציבור,(57.36%)מ"בעשחםאלטשולרידי

.(14.43%)מ"בעאחזקות

וחלקמ"בעשחםאלטשולרחברתשלבתחברתהיאופנסיהגמלאלטשולר•

בתחומיחברותבתוכומאגדההשקעותבית.שחםאלטשולרההשקעותמבית

קרנות,גמלקופות,השקעותתיקיהיתרביןומנהלהשוניםהפיננסיים

.נאמנותוקרנותפנסיהקרנות,השתלמות

:ההערכהלמועדנכוןשחםבאלטשולרההחזקהשיעוראתמציגהבאהתרשים•

הקדמה–2פרק 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 7
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הקדמה

תיאור החברה הנרכשת

מ"בעהשקעותביתפסגותתיאור

פרטיתכחברה2005בדצמברבישראלהתאגדהמ"בעהשקעותביתפסגות•

.אייפקסקרןידיעלהרכישהלמועדעדמוחזקתוהייתה

בניהולעוסקת,שלההבנותהחברותבאמצעותמ"בעהשקעותביתפסגות•

מוסדייםוגופיםעסקייםלקוחות,פרטייםלקוחותכמיליוןעבורפיננסייםנכסים

,נאמנותקרנות,השתלמותקרנות,פנסיהקרנותניהול,היתרבין,הכוללים

.ועודגמלקופות,השקעותתיקי

עובר,מ"בעהשקעותביתבפסגותההחזקהשיעוראתמציגהבאהתרשים•

:העסקהלמועד

הקדמה–2פרק 

8

מ"בעופנסיהגמלקופותפסגותתיאור

21-בבישראלשהתאגדהפרטיתחברההינהמ"בעופנסיהגמלקופותפסגות•

קרנותלרבות,הגמלוקופות,מ"בעופנסיהגמלקופותפסגות.2005,בדצמבר

,ההוןשוקרשותעלהממונהאישוראתקיבלוידהעלהמנוהלותהפנסיה

קופותוניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנותלהוראותבהתאםוחסכוןביטוח

.1964-ד"התשכ,(גמל

החיסכוןבתחוםהפועלת,הגמלבחוקכהגדרתהמנהלתחברההינההחברה•

גמלקופות13מנהלתפסגות,העסקהלמועדנכון.הגמלוקופותהפנסיוני

הנגביםניהולמדמיהינןהחברההכנסות.פנסיהקרנות3-ו,והשתלמות

.הקרנותניהולבגיןמהלקוחות

הגמלבתחוםעיקרייםנכסיםסוגישבעהמנהלתפסגות,העסקהלמועדנכון•

:להלןשיתוארכפי,והפנסיה

ניתןלא1995-מהחל–פרישהלגילפנסיוניחסכון:ותיקהפנסיהקרן1.

.אלולקרנותלהצטרף

בנוסףלעמיתהמעניקפרישהלגילפנסיוניחסכון:חדשהפנסיהקרן2.

רשותבמכרזזכתההחברה.נכותומקרהמוותלמקרהביטוחגםלקצפה

לפעולשהחלומחדלברירתמקרנותאחתוהיא2018-בההוןשוק

.שנים3למשך2018בנובמבר

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

*Apax Europe VII-B L.P, Apax Europe VII A L.P .ו-Apax Europe VII-1L.P"( "(קרן אייפקס.)"
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הקדמה

(המשך)תיאור החברה הנרכשת 

הקדמה–2פרק 

9

(המשך)מ"בעופנסיהגמלקופותפסגותתיאור

הכספים2018משנתהחל.טווחארוךפנסיוניחסכון:אישיתגמלקופת3.

.פרישהגיללאחרקצבהבצורתומשולמיםבלבדלקצבההינםהמופקדים

מסלפקודת190מתיקוןכתוצאהבהפקדותגידולחלהאחרונותבשנים

הניהולדמיבירידתוהתבטאההתחזקהבענףוהתחרותהכנסה

.בתעשייההממוצעים

.שנים6לאחרלמשיכההניתןבינונילטווחחיסכון:השתלמותקרנות4.

מסלפקודת190תיקוןבעקבות,2016שנתבשלהי:להשקעהגמלקופת5.

זהמוצר.להשקעהגמלקופתהמוצראתלשווקהחברההחלה,הכנסה

,25%שלהוןרווחבמסעתבכללמשיכההניתנתנזילהגמלקופתמהווה

מנובמברהינהאלוגמלקופותפעילות.לאדםח"שאלפי70שלתקרה

2016.

חיסכון"תכניתלדרךיצאה,2017,בינואר1ביום:ילדלכלחיסכוןקופת6.

לגילמתחת)ילדלכללאומילביטוחהמוסדמפקידבמסגרתה,"ילדלכל

עלנמניתפסגות.שמועלייעודיחיסכוןלחשבוןבחודשח"ש50(18

זהבמוצר.זותכניתבמסגרתהחיסכוןכספיאתשמנהליםהגופים

הלאומיהביטוחידיעלומשולמים(0.23%)קבועיםניהולדמימתקבלים

.21לגיליגיעהעמיתבוהמועדעד

קופותעודלפתוחניתןלא1.1.2008-מההחל:לפיצוייםמרכזיתקרן7.

לקופותכספיםעודלהפקידניתןלא1.1.2011-מהוהחללפיצוייםמרכזיות

.אלו
2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 
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הקדמה

תיאור החברה הנרכשת

נתונים כספיים היסטוריים

כפי,2020-2019בדצמבר31ביוםשהסתיימולשנים,מ"בעופנסיהגמלקופותפסגותשלוהמבוקריםהמאוחדיםהכספיהמצבעלהדוחותאתמציגההבאההטבלה•

:(ח"שבאלפי)ופנסיהגמלאלטשולרמהנהלתשהתקבלו
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הקדמה–2פרק 

31/12/201931/12/2020אלפי ש"ח31/12/201931/12/2020אלפי ש"ח

התחייבויותנכסים

286,716178,297התחייבויות בגין מסים נדחים1,118,865774,193נכסים בלתי מוחשיים

6331,679התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו5039רכוש קבוע

121,070125,873זכאים ויתרות זכות101,21189,008הוצאות רכישה נדחות

1,0802,691התחייבויות בגין חכירה1,0662,728זכות שימוש בנכסים חכורים

196,759136,939התחייבויות פיננסיות3871,639נכסי מסים שוטפים

606,258445,479סה"כ התחייבויות40,32439,652חייבים ויתרות חובה

1,261,903907,259סה"כ נכסים שוטפים

הוןהשקעות פיננסיות

107 107 הון מניות71,85351,038נכסי חוב סחירים

341,300 341,300 פרמיה על מניות280206נכסי חוב שאינם סחירים

37,847 37,623 קרנות הון72,13351,244סה"כ שקעות הפיננסיות

208,009 399,495 עודפים

778,525587,263סה"כ הון50,74774,239מזומנים ושווה מזומנים

1,384,7831,032,742סה"כ התחייבויות והון1,384,7831,032,742סה"כ נכסים

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 
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הקדמה

תיאור החברה הנרכשת

(המשך)נתונים כספיים היסטוריים 

,2020-2018,בדצמבר31ביוםשהסתיימולשנים,מ"בעופנסיהגמלקופותפסגותשלוהמבוקריםהמאוחדיםהפסדאוהרווחדוחותאתמציגההבאההטבלה•

:(ח"שבאלפי)ופנסיהגמלאלטשולרמהנהלתשהתקבלוכפי

11

הקדמה–2פרק 

31/12/201831/12/201931/12/2020אלפי ש"ח

הכנסות

427,193410,881376,170דמי ניהול מקופות גמל ומקרנות פנסיה, נטו

(323)2,098(721)רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו

95422116הכנסות אחרות

426,567413,401375,963סה"כ הכנסות

הוצאות

(99,184)(99,505)(95,651)עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה

(216,433)(256,540)(238,107)הוצאות הנהלה וכלליות

(346,350)(7,185)(10,929)הוצאות אחרות

(6,190)(8,710)(10,955)הוצאות מימון

(668,157)(371,940)(355,642)סה"כ הוצאות

(292,194)70,92541,461רווח לפני מיסים על הכנסה

101,045(15,218)(26,199)מסים על ההכנסה

(191,149)44,72626,243רווח נקי

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 
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3פרק 
תיאור הסביבה העסקית

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 12
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3.1פרק 
השווקים הפיננסיים

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 13
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בעולםההוןשווקי

15%-כשלעלייהלאחר,11%-בכ35-א"תמדדירד,2020שנתבסיכום•

שיאועד2020שנתמתחילת31%-בכירד35-א"תמדד.2019בשנת

-א"תמדד.28%-בכעלה2020שנתסוףועדומאז,במרץ23-בהמשבר

-בכשעלהעולמיMSCIממדדגבוהשיעור,18%-בכשנתיבסיכוםעלה90

DOW-וS&P500מדדיכאשר,14% JONESהכלכלהאתהמייצגים

הבורסותואילו,בהתאמה7%-ובכ16%-בכעלוב"בארה"המסורתית"

,14%-בכירדFTSE100-המדד.5%-כשלממוצעתירידהרשמובאירופה

-בכעלההגרמניDAX30-הומדד7%-בכירדהצרפתיCAC-40המדד

3.5%.

מניותקבוצותשלהממוצעתהמחיריםרמתאתמשקפיםעולמייםמניותמדדי•

ההוןשוקלביצועימהימנהאינדיקציהומהוויםבבורסההנסחרותנבחרות

המניותמדדימגמתאתמתארשלמטההתרשים.הרלבנטיתבמדינה

:2020-2016השניםביןבעולםהמובילים

תיאור הסביבה העסקית

*השווקים הפיננסיים

השווקים הפיננסיים–3.1פרק 
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אתר הבורסה לניירות ערך; בנק ישראל: מקורות* 

במצבמשינוייםבעיקרהנובעתבתנודתיותמתאפייניםובעולםבארץההוןשווקי•

פעילותעלמהותיתהשפעהזולתנודתיות.והביטחוניהפוליטי,המדיני,הכלכלי

.הערךניירותמחיריועלההוןבשוקהציבור

בדומה,2020שנתבמהלךרבהבתנודתיותהתאפייןאביבבתלבבורסההמסחר•

למשברשהפכההעולמיתהקורונהמגפתבהשפעת,בעולםמובילותלבורסות

לעליותהמשך,שעריםבעליותנפתחהמסחר.השווקיםבכלעמוקעולמיכלכלי

-א"תמדדבראשםאביב-בתלהמוביליםהמניותומדדי,הקודמתמהשנההשערים

בבורסותלמגמהבדומהוזאת2020בפברוארהזמניםכללשיאשהגיע35

.בעולםמובילות

ברחביבמהרההתפשט2019דצמברבשלהיבסיןשהתפרץהקורונהוירוס•

השעריםעליות."מגיפה"כהעולמיהבריאותארגוןי"עהוכר2020ובמרץ,העולם

מרץחודשבמהלךלשיאשהגיעוחדותשעריםלירידותבמהרההפכובשווקים

אתלבלוםבמטרהלסגרישראלגםוביניהןרבותמדינותנכנסועת,2020

לשיאשהגיעוחדותשעריםבירידותהגיבובעולםהבורסות.הנגיףהתפשטות

בחודשיםהעליותתחילת.שעריםעליותהחלומכןכשלאחר,מרץחודשבאמצע

הורדות)מרכזייםבנקיםי"עהיקףרחבסיועצעדיבהשפעתהיו,אפריל-מרץ

ממשלותשלסיועצעדיבגיןוכן,(ממשלתיח"אגורכישתח"מטרכישת,ריבית

-מאיבחודשיםההתאוששותהמשך.(ח"שמיליארדישלבהיקףוהלוואותמענקים)

.מלאהלפעילותלחזרהוצעדיםהמגיפהבהתפשטותמההאטההושפעו,יוני

 80

 100

 120

 140

 160

 180

TA35 S&P 500 SSE Nikkei 225 FTSE 100 DAX 30 CAC 40
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וזאת,השנהרבהבתנודתיותהואאףהתאפייןהחובבאיגרותהמסחר•

החובאיגרות.עולמיתהכללולמגמההמניותבשוקלמסחרבדומה

תנודתיותתוך,1.5%-בכהשנהעלוקבועהבריביתשקליותהממשלתיות

עלוהמדדצמודותהממשלתיותהחובאיגרות.ב"ארהממשלתח"לאגבדומה

לגבימאופטימיותהושפעה,בדצמבר0.8%-כ–העלייהעיקר.1.2%-בכ

.לקורונהבחיסוןהשימושהתחלתבעקבותלצמיחההמשקחזרת

,שינויללאהשנהנותרומשתנהבריביתשקליותהממשלתיותהחובאיגרות•

בהשפעתהיתרבין,שינויללאבארץהריביתלהותרתציפיותבהשפעתוזאת

איגרותלעליית.2023שנתסוףעדאפסיותיישארוהריביותכיהפדהודעת

בשווקיםהאופטימיתהאווירהתרמהמשתנהבריביתהקונצרניותהחוב

.בדצמברשהחללקורונהחיסוןלקראת

בחזרהירדה,0.25%שללרמה2018בשנתעלתהאשר,ישראלבנקריבית•

ציבוראתדוחפתהנמוכההריביתסביבת.0.1%שללרמה2020בשנת

להםיניבואשרהשקעהלחלופותבישראלהמוסדייםוהגופיםהחוסכים

.ההוןבשוקהשקעותוביניהן,אטרקטיביתתשואה

הסביבה העסקית

(*המשך)השווקים הפיננסיים 

השווקים הפיננסיים–3.1פרק 
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אתר הבורסה לניירות ערך; בנק ישראל: מקורות* 

בישראלההוןשוק

גיוסלעומת,ח"שמיליארדי16.8-בכהסתכםבארץהמניותבשוקההוןגיוס•

-לכהסתכמולציבורההנפקותסך.2019בשנתח"שמיליארדי13.3-כבסך

בשנההגיוסלעומת46%-בכגבוה,2020בשנתח"שמיליארדי12.1

-(IPO)ראשוניותהנפקות27-בגויסומהסכוםח"שמיליארדי4.6-כ.הקודמת

מנפיקות7לעומת,2007שנתמאזביותרהגבוההחדשותהמנפיקותמספר

י'אנרגנופרחברתשלהייתהביותרהגדולהההנפקה.הקודמתבשנהחדשות

.ההנפקהלאחרח"שמיליארדי2.6-כשלשוויעם

חברות455עלעומד2020בשנתבבורסההנסחרותהחברותמספר•

.דואליותחברות52מתוכן,2019שנתבסוףחברות442לעומת,בורסאיות

,ח"שמיליארדי1.9-בכהסתכם,סלקרנותכולל,המניותבשוקהיומיהמחזור

.2019בשנתהממוצעמהמחזור43%-בכגבוה

31ליוםנכון,בישראלהסלותעודותהנאמנותקרנותבשוקהרפורמהבעקבות•

מיליארדי90-כשלבשוויסלקרנות531-כבבורסהנסחרו,2020בדצמבר

רשמהבלאקרוקהבינלאומיתהפיננסיםענקית,2018באוגוסט,כןכמו.ח"ש

נוספותבבורסותגםבמקבילהנסחרותחוץקרנות,בבורסהלמסחרלראשונה

הציבורהחזקותשווי,2020שנתלסוףנכון.iSHAREהמותגתחתבעולם

659-בכגבוה,ח"שמיליוני889-בכהסתכםאלהבקרנותאביב-בתלבבורסה

.2019בסוףמשוויוןח"שמיליוני

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 
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בהשוואהישראלבנקריביתשלהירידהמגמתאתמתארהבאהתרשים•

:2020-2012בשנים125א"ות35א"תבמדדיההפוכהלמגמה

הסביבה העסקית

(*המשך)השווקים הפיננסיים 

השווקים הפיננסיים–3.1פרק 
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אתר הבורסה לניירות ערך; בנק ישראל: מקורות* 

09.02.2017ביום 25א "החליף את ת***09.02.2017ביום 100א "החליף את ת**
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הסביבה העסקית

(*המשך)השווקים הפיננסיים 

השווקים הפיננסיים–3.1פרק 
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הציבורשלהנכסיםתיק

,ערךניירותבצורתההוןכלסךהינו"(הנכסיםתיק)"הציבורשלהנכסיםתיק•

.בישראלהציבורבידיהמוחזק'וכדחיסכוןתוכניות,בבנקיםפיקדונות

ביןהנכסיםתיקשל(CAGR)המשוקללהשנתיהשיעורלצמיחתהאומדן•

.7.2%-כשלשיעורעלעומד2021שלהראשוןהרבעוןלבין2017השנים

השניםבין,הנכסיםסוגילפי,הנכסיםתיקהתפתחותאתמתארהבאהתרשים•

:2021שלהראשוןהרבעוןלבין2017

.המוסדייםהגופיםדרך,ובעקיפיןבמישריןהציבורידיעלמוחזקהנכסיםתיק•

הינוהמוסדייםהגופיםדרךהמוחזקהנכסיםתיק2020-2016השניםבין

.(בממוצע51.8%)הנכסיםתיקמסךכמחצית

,השתלמותקרנות,גמלקופותכוללהמוסדייםהגופיםדרךהמוחזקהנכסיםתיק•

.נאמנותוקרנותחייםביטוח,פנסיהקרנות

:ל"הנהמוסדיההרכבלפיהנכסיםתיקהתפלגותאתמתארהבאהתרשים•

.בלומברג; אתר הבורסה לניירות ערך; בנק ישראל : מקורות * 

.  2021רבעון ראשון , אומדן** 
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בבורסההחברותמספר

במחזורימתמדתירידהחלה,2008בשנתהעולמיהכלכליהמשברמאז•

קיבל,המסחרהיקפיאתלהגדילבמטרה.בישראלבמניותהמסחר

מסחרשעתלהוסיףהחלטה,2013יוניבחודשא"בתהבורסהדירקטוריון

בנוסף,ההחלטהבעקבות.ב"בארההבורסהעםחפיפהליצורמנתעלנוספת

,2013בשנת,ל"בחובבורסותהמסחרבהיקפיעלייהחלהכילעובדה

.מתונהבצורהלעלותהחלוהמסחרוהיקפיהמגמההתהפכה

בסוףחברות442לעומתחברות455בבורסהנסחרו,2020דצמברבחודש•

חדשותחברות27התווספו2020שנתשבמהלךלאחרזאת.2019שנת

ונמחקוכפולמרישוםכתוצאההצטרפוחברות3,הנפקהבאמצעות

בורסאיותחברותעםמיזוגיםעקבנמחקוחברות5.חברות17מהבורסה

כתוצאהנמחקוחברות4,בינלאומיותבחברותמוזגוחברות2,אחרות

בתלמהמסחרנמחקודואליותחברות3,השליטהבעלשלרכשמהצעת

נמחקהאחתוחברה,השימורברשימתשנים4לאחרנמחקוחברות2,אביב

.הסדרבעקבות

הסביבה העסקית

(*המשך)השווקים הפיננסיים 

אתר הבורסה לניירות ערך: מקור* 

השווקים הפיננסיים–3.1פרק 

18

,בישראלהמניותבשוקלפעילותעיקרייםאינדיקטוריםמציגההבאההטבלה•

:2020,דצמברחודשעד2011משנת

שנה

מספר 

חברות

מזה: חברות

חדשות

מחזור יומי

)מיליוני ש"ח(

גיוס בת"א

)מיליארדי ש"ח(

שינוי ריאלי ב-%

במדד ת"א 125

2011580  11              1,789          5.3                   (21.7)                

2012540  3                 1,095          3.5                   5.5                    

2013508  6                 1,172          6.1                   13.1                  

2014473  7                 1,209          7.6                   6.9                    

2015461  11              1,453          5.6                   3.1                    

2016451  8                 1,280          7.0                   (2.3)                   

2017457  20              1,412          12.3                 6.4                    

2018448  14              1,406          6.7                   (3.1)                   

2019442  10              1,286          13.1                 20.5                  

2020455  27              1,865          16.1                 (6.0)                   
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3.2פרק 
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כללי-גמלקופות

,במיסוימהטבותהנהניתוארוךבינונילטווחחיסכוןמכשירהינהגמלקופת•

בעתלמשיכהניתניםשיהיו,בחיסכוןכספיםצבירתהיאהעיקריתשמטרתה

חדכסכום,2008שנתלאחרשבוצעוהפקדותבגיןחודשיתכקצבההפרישה

בהתקיים,חלקייםכסכומיםאו,2008שנתלפנישבוצעוהפקדותבגיןפעמי

הפקדותיונרשמותבונפרדחשבוןהגמלבקופתעמיתלכל.מסוימיםתנאים

הניהולודמיבקופההשקעתועל(ההפסדאו)הרווח,ממנומשיכותיו,לחשבון

להסדרבהתאםשוניםבאפיקיםמושקעיםהגמלקופתכספי.מחשבונוהנגבים

.הקופהבנכסילחלקםיחסיבאופןהקופהעמיתיביןמחולקתהתשואה.החוקתי

,ההשתלמותקרנותוביניהן,גמלקופותסוגימספרקיימים,בהמשךכמפורט•

שנועדהגמלקופתהיאהשתלמותקרן.הגמלמגזרמנכסימרכזינתחהמהוות

ומושביםקיבוציםולחברילעצמאיםגםנפתחהשניםוכעבורלשכיריםתחילה

כגוןהשתלמויותלמימוןהעובדיםאתלשמשבמקורנועדההקרן.שיתופיים

כאפיקרובפיעלהקרןמשמשתכיוםאולם,המשךולימודימקצועייםכנסים

ממספטורשנותר,ארוךלטווחשלאהיחידהאפיק–בינונילטווחכלליחיסכון

.בישראלההוןשוקבמיסויהרפורמותלאחר

כללים)הכנסהמסתקנות,הגמלבחוקמוסדרתבישראלהגמלקופותפעילות•

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק,1964-ד"תשכ,(גמלקופותולניהוללאישור

.האוצרמשרדוהנחיות2005–ה"תשס,(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)

תיאור הסביבה העסקית

ענף ניהול קופות גמל
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תיאור-גמלקופות

אשרארוךאובינונילטווחחיסכוןמכשירילקבוצתכוללשםהינהגמלקופת•

למנותניתןהשוניםהמכשיריםבין.פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקהוגדרו

ארוךלחיסכוןלהשקעהגמלקופות,להשקעהגמלקופות,לקצבהחיסכוןקופות

וקרנותלתגמוליםגמלקופות,לפיצוייםמרכזיותגמלקופות,לילדטווח

.השתלמות

היהניתן,2008ינוארבחודשהפיקוחלחוק3תיקוןלפרסוםעד,כאמור•

בגילפעמי-חדתשלוםשילמואשר,הוניותגמלבקופותתמלוגיםכספילהפקיד

החל.פרישהבעתחודשיתקצבהשילמואשרלקצבהגמלבקופותאו,פרישה

שכספיכך,הוניותגמללקופותההפקדהנאסרה,הפיקוחלחוק3מתיקון

.בלבדלקצבההמשלמותגמללקופותהופנוהחיסכון

,כספיהםאתהחוסכיםמרביתניהלושבהן,כללייםמסלוליםבעלותקופותריבוי•

כךהגמלקופותחוקתוקן,לפיכך.השוניםהמסלוליםהשוואתעלהקשה

התיקון.הגמלקופותסוגימכלאחתגמלמקופתיותרתנהללאמנהלתשחברה

הקופותביןההשוואתיותאתוהגבירבשוקהקופותמספראתצמצםלחוק

ביוםשהסתיים,הראשוןבשלב:שלביםבשניהתבצעההצמצוםתכנית.השונות

קרנותואתהגמלקופותאתמוסדייםגופיםצמצמו,2011בדצמבר31

גמלקופתנותרהמתפעלגוףשבכלכך,מתפעלגוףבכלשלהםההשתלמות

הגמלקופותאתהמוסדייםהגופיםצמצמו,השניבשלב.סוגמכלבלבדאחת

.סוגמכלאחתקופהמנהלתחברהשלכלכך,שוניםמתפעליםבגופים,בניהולם

ענף ניהול קופות גמל–3.2פרק 

נט-אתר גמל: מקור* 
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.(פעילותשאינןקופותללא)גמלקופות704-כבישראלפעלו,2020בשנת•

69,השתלמותקרנות217,לפיצוייםואישיתלתגמוליםקופות264מתוכן

5-ולילדחיסכוןקופות48,להשקעהגמלקופות101,לפיצוייםמרכזיותקופות

.אחרתלמטרהקופותהינןקופות

עמד,2020דצמברבחודשבישראלהגמלקופותבכללהמנוהליםהנכסיםשווי•

בדצמברח"שמיליארדי534-כשלשווילעומת,ח"שמיליארדי579-כעל

-כ)לפיצוייםואישיתתגמוליםמסוגגמלבקופותמנוהליםהנכסיםרוב.2019

.(47.1%-כ)השתלמותובקרנות(45.3%

,2020בשנתהגמלבקופות(משיכותבניכויהפקדות)נטו,הצבירהסך•

ח"שמיליארדי20.8-כשלנטוצבירהמול,ח"שמיליארדי24.3-בכהסתכמה

.2019בשנת

זאת,הגמלקופותלענףההפקדותבהיקפיגידולמגמתחלההאחרונותבשנים•

בהינתןהוניכסכוםכספיםמשיכתהמאפשר190מתיקוןכתוצאההיתרבין

להשקעהגמלקופת-חדשיםמוצריםהשקתעקבוכן,מסוימיםבתנאיםעמידה

.לילדטווחארוךלחיסכוןלהשקעהגמלוקופת

תיאור הסביבה העסקית

(המשך)ענף ניהול קופות גמל 
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ענף ניהול קופות גמל–3.2פרק 

קצבלרבות,הגמלבקופותהנכסיםהיקףהתפתחותאתמציגהבאהתרשים•

במיליארדי)2020-2013השניםשביןבתקופה,הקופותכלבסךהגידול

*:(ח"ש

היקףסךעלה,2020-2013השניםבין,לעילבתרשיםלראותשניתןכפי•

מיליארדי579-לכ2013בשנתח"שמיליארדי347-מכהגמלבקופותהנכסים

(CAGR)ממוצעשנתיצמיחהשיעורמשקףל"הנהגידול.2020בשנתח"ש

.7.6%-כשל
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בהיקףהצמיחהקצבואת,הנכסיםהיקףסךהתפתחותאתמציגהבאהתרשים•

במיליארדי)2020-2013בשניםבישראלההשתלמותקרנותבכל,הנכסים

*:(ח"ש

הנכסיםהיקףעלה,2020-2013השניםבין,מעלהבתרשיםלראותשניתןכפי•

273-כשללסך2013בשנתח"שמיליארדי143-כשלמסךהשתלמותבקרנות

שנתיממוצעעלייהשיעורמשקףזהגידול.2020בשנתח"שמיליארדי

(CAGR)9.7%-כשל.

השתלמותקרנות

עבורהשתלמותדמילתשלוםאוהבינונילטווחחסכוןאפיקהןהשתלמותקרנות•

השתלמותקרנות.שיתופימושבחבריאוקיבוץחברי,עצמאיםשכירים

הטבותוכןהמוטבתהתקרהעדהוןרווחממסמפטורליהנותלעמיתמאפשרות

.ההפקדהעלמס

לאחרמסוימיםתנאיםובהתקייםשנים6לאחרלמשיכהניתנתהשתלמותקרן•

2021במהלך.ועצמאיםשכיריםעבוראטרקטיביחיסכוןאפיקומהווהשנים3

.לצמוחלהמשיךזהשוקצפוי

בתוםכספםאתלמשוךשלאמעדיפיםמהעמיתיםניכרחלק,האמורלמרות•

באפיקהגלומותהמסהטבותבשל,היתרבין,המינימאליתהחיסכוןתקופת

.זההשקעה

לשנתבישראלההשתלמותקרנותכללשלהמשוקלליםהניהולדמישיעור•

דמישיעורעםהשתלמותקרנותכוללזהשיעור)0.58%-כעלעמד,2020

אקדמאים,קבעאנשי,רופאים,מוריםכגוןמסוימותלקבוצותמופחתניהול

.(ועוד

תיאור הסביבה העסקית

(המשך)ענף ניהול קופות גמל 
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ענף ניהול קופות גמל–3.2פרק 
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(המשך)קרנות השתלמות 

כללשהשיגו,והריאליתהנומינלית,השנתיתהתשואהאתמציגהבאהתרשים•

*:(באחוזים)2020-2013משנתבישראלההשתלמותקרנות

-2015השניםביןבישראלההשתלמותבקרנותהתשואהשיעוריכילראותניתן•

בשיעורישיפורחל2017-2016בשניםכאשר,ירידהבמגמתהיו2013

בישראלההשתלמותבקרנותהנומינליהתשואהשיעור,2018בשנת.התשואות

,הגמלקופותיתראתגםהמאפיינתירידה,1.2%-כשלשלילישיעורעלעמד

ירידהחלה2020בשנת.11.9%-כשלחיובילשיעורזינק,2019שבשנתבעוד

.4.8%-כעלעמדהנומינליהתשואהשיעורכאשר

תיאור הסביבה העסקית

(המשך)ענף ניהול קופות גמל 
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ענף ניהול קופות גמל–3.2פרק 
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נמצאהתחום2020-2013השניםבין,מעלהבתרשיםלראותשניתןכפי•

-כשלמסךירדלפיצוייםהמרכזיותבקופותהנכסיםהיקףכאשר,ירידהבמגמת

.2020בשנתח"שמיליארדי12-כשללסך,2013בשנתח"שמיליארדי22

הסיבה.8.0%-כשל(CAGR)שנתיממוצעירידהשיעורמשקףזהנתון

מינוארהחלחדשותלהפקדותהתחוםסגירתהינהל"הנלירידההעיקרית

2011.

קופות מרכזיות לפיצויים

עבורלהפרישהמעונייניםולגופיםלחברותמיועדותלפיצוייםמרכזיותקופות•

המעסיק,עובדפיטורישלבמקרהכאשר,מרכזיתפיצוייםלקופתעובדיהם

זכאילהםהפיצוייםכספיתשלוםלצורךהמרכזיתלקופההעובדאתמפנה

לפיצוייםמרכזיותקופותלפתוחעודניתןלא2008,בינואר1מיוםהחל.העובד

מרכזיותלקופותכספיםלהפקידעודניתןלא2011,בינואר1מיוםוהחל

.לפיצויים

לאורבעיקרממשיכותכתוצאהוהצטמצםהמשיךזהשוקהאחרונותבשנים•

מרכזיותבקופותעודפיםכספיםפירוקלעניין4/2017הכנסהמסחוזרהוראות

מרכיבעבורגמללקופותחדשותבהפקדותהכרהשוללהיתרביןאשרלפיצויים

לפיצוייםמרכזיותבקופותהפקדותעודפינותרועודכל,כהוצאההפיצויים

.כאמור

בישראלהמרכזיותהפיצוייםקופותכללשלהמשוקלליםהניהולדמישיעור•

.0.54%-כעלעמד,2020בשנת

בכלל,הגידולקצבלרבות,הנכסיםהיקףהתפתחותאתמציגמשמאלהתרשים•

*:(ח"שבמיליארדי)2020-2013בשניםלפיצוייםהמרכזיותהקופות

תיאור הסביבה העסקית

(המשך)ענף ניהול קופות גמל 
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(המשך)קופות מרכזיות לפיצויים 

כללשהשיגו,והריאליתהנומינלית,השנתיתהתשואהאתמציגהבאהתרשים•

*:(באחוזים)2020-2013משנתבישראללפיצוייםהמרכזיותהקופות

לפיצוייםהמרכזיותבקופותהתשואהשיעורי,האחרותהגמללקופותבדומה•

2017-2016בשניםכאשר,ירידהבמגמתהיו2015-2013השניםביןבישראל

ששיעורכךמשמעותיתירידהחלה,2018בשנת.התשואותבשיעורישיפורחל

-כשלשלילישיעורעלעמדבישראלההשתלמותבקרנותהנומינליהתשואה

2020בשנת.10.9%-כשלחיובילשיעורזינק,2019שבשנתבעוד,1.33%

.3.7%-כעלעמדהנומינליהתשואהשיעורכאשרירידהחלה

תיאור הסביבה העסקית

(המשך)ענף ניהול קופות גמל 
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הנכסיםהיקףעלה,2020-2013השניםבין,מימיןבתרשיםלראותשניתןכפי•

ח"שמיליארדי182-כשלמסךבישראללפיצוייםואישיותהתגמוליםבקופות

משקףזהגידול.2020בשנתח"שמיליארדי263-כשללסך2013בשנת

.5.4%-כשל(CAGR)שנתיממוצעעלייהשיעור

תיאור הסביבה העסקית

(המשך)ענף ניהול קופות גמל 

ענף ניהול קופות גמל–3.2פרק 
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לתגמולים וקופות גמל אישיות לפיצויים, קופות גמל לחיסכון

פנסיוניבחיסכוןמתאפיינותופיצוייםלתגמוליםגמלוקופותלחיסכוןגמלקופות•

מסהטבותוכןהוןרווחממסמפטורהנהנה,שכיראועצמאיבמעמד,טווחארוך

.ההפקדהעל

הינםלחיסכוןהגמללקופותהמופקדיםהכספיםכל2018,בינואר1מיוםהחל•

קופתבאמצעותקצבהבצורת60מגילהחללעמיתומשולמים,בלבדלקצבה

.קצבהלשלםרשאיתאשרגמל

הפקדותלקופהמפרישיםומעבידוהעמית,שכירהעמיתבהגמלבקופת•

,העובדשלמשכרו7.5%ועד7%עדשלבשיעורומעבידעובדברכיבשוטפות

חודשיותהפקדות,העמיתבקופתלהפקידהמעבידרשאי,בנוסף.בהתאמה

העמיתבהגמלבקופת8.33%עדשלפיטוריןלפיצויהעמיתזכויותלהבטחת

שלמקבילתשלוםללא,לקופהכספיםבעצמוהעמיתמפקיד,עצמאיהינו

.המעסיק

בכל,הגידולקצבלרבות,הנכסיםהיקףהתפתחותאתמציגמשמאלהתרשים•

במיליארדי)2020-2013השניםביןבישראללפיצוייםואישיותהתגמוליםקופות

*:(ח"ש
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תיאור הסביבה העסקית

(המשך)ענף ניהול קופות גמל 
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(המשך)לתגמולים וקופות גמל אישיות לפיצויים , קופות גמל לחיסכון

,והריאליתהנומינלית,השנתיתהתשואההתפתחותאתמציגהבאהתרשים•

-2020השניםביןבישראללפיצוייםואישיותהתגמוליםקופותכללשהשיגו

*:(באחוזים)2013

ביןבישראללפיצוייםואישיותהתגמוליםבקופותהתשואהשיעוריכילראותניתן•

,הריביתבשיעורלירידהבמקבילזאת,ירידהבמגמתהיו2015-2013השנים

שיעור,2018בשנת.התשואותבשיעורישיפורחל2016-2017בשנים

שלילישיעורעלעמדבישראלוהפיצוייםהתגמוליםבקופותהנומינליהתשואה

גמלקופותרשמושבה,2019בשנתהתהפכהאשרירידה,1%-כשל

חלה2020בשנת.11.4%-כשלחיוביתתשואהלפיצוייםואישיותלתגמולים

.4.3%-כעלעמדהנומינליהתשואהשיעורכאשרירידה

4.3% 

11.4% 

(1.0%)

6.8% 

3.1% 
2.1% 

5.4% 

9.1% 
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10.5% 
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טווחארוךלחסכוןלהשקעההגמלבקופותהנכסיםיתרתאתמתארהבאהגרף•

:(ח"שמיליוני)המנהלהגוףלפיבחלוקה,*30/04/2021-הליוםנכון,לילד

תיאור הסביבה העסקית

(המשך)ענף ניהול קופות גמל 

ענף ניהול קופות גמל–3.2פרק 
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נט-אתר גמל: מקור* 

לילדטווחארוךלחיסכוןלהשקעהגמלקופות

מפקידבמסגרתה,"ילדלכלחיסכון"תכניתלדרךיצאה,2017,בינואר1ביום•

חיסכוןלחשבון,בחודשח"ש1850לגילמתחתילדלכללאומילביטוחהמוסד

זכאים,שנים18להםמלאוטרם2015מאיבחודשאשרילדים.שמועלייעודי

למועדעדאו2017בינואר1ליוםועד2015ממאירטרואקטיביותלהפרשות

.השנייםמביןהמוקדם,18לגילהגיעם

מתוךנוספיםח"ש51-בהחיסכוןסכוםאתלהגדילההורהבאפשרות,בנוסף•

להסתכםיכולהחיסכוןשסכוםכך,לאומיביטוחידיעלהמשולמתהילדיםקצבת

ממשיכהוהיאלהפקדותנחסמתהקופה21מגיל.חודשבכלח"ש102-ב

.להשקעהגמלכקופתלהתנהל

קופותנכסימסך2%-כמהוותילדלכלחיסכוןקופות,2020שנתלסוףנכון•

.ח"שמיליון10,997-כומנהלות,הגמל

ליוםלילדטווחארוךלחיסכוןלהשקעההגמלקופותנכסיסךאתמציגהבאהגרף•

:30/04/2021וליום,*2017-2020לשניםבדצמבר31
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3.3פרק 
ענף ניהול קרנות הפנסיה
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כללי-קרנות פנסיה

קצבה,עצמאיאושכירלעובד,המבטיחהפנסיוניחיסכוןמכשירהינהפנסיהקרן•

כוללותהמשווקותהפנסיהקרנות,כיום."(יסודפנסיית)"פרישהבעתחודשית

מפנילשאיריםביטוחיכיסויוכןעבודהכושראובדןמפנילעמיתביטוחיכיסוי

:עיקרייםסוגיםלשניונחלקותהפנסיהקרנות."(מקיפהפנסיה)"מוות

זכויותצבירתעלהמבוסספרישהלגילפנסיוניחיסכון:ותיקותפנסיהקרנות1.

בינואר1-בחדשיםמבוטחיםלהצטרפותנסגרוהוותיקותהפנסיהקרנות.בקרן

1995;

.1995,ינוארמחודשהחללפעולשהחלופנסיהקרנות:חדשותפנסיהקרנות2.

בנוסףלעמיתהמעניק60מגילהחלזקנהפנסייתקבלתלצורךפנסיוניחיסכון

הפנסיהתוכניות.נכותלמקרהוכןמוותלמקרהביטוחגםזקנהלפנסיית

נכותלמקרהביטוח.כלליתפנסיהוקרןמקיפהפנסיהקרןהינןהחדשותבקרנות

למקרהביטוח.הקובעמשכרו75%עדשלבשיעורנכותפנסייתלמבוטחיעניק

משכרו100%עדשלבשיעורשאיריםפנסייתהמבוטחלשאירייעניקמוות

.שנפטרהמבוטחשלהקובע

קרןלקביעתההוןשוקרשותשלתחרותימכרזנערך2018אוגוסטבחודש•

יבחרואשרמחדלברירתקרנותכינקבעבמסגרתואשר,נבחרתמחדלברירת

ויחולוחליםאשרהניהולדמישיעור.נמוכיםניהולדמייציעו(הכלבסךקרנות4)

.מההפקדות1.49%-והצבורהמהיתרה0.1%הינםהחדשיםהמצטרפיםעל

תיאור הסביבה העסקית

ענף ניהול קרנות פנסיה
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ענף ניהול קרנות הפנסיה–3.3פרק 

4-מבאחתלבחורראשי,פנסיהקרןבחרלאשלועובדאשרמעסיק,כןכמו•

ללא,העובדבגיןהפרשותיבוצעואליהפנסיהכקרןהנבחרותהפנסיהקרנות

.בהסכמתוצורך

מיליארדי)החדשותהפנסיהקרנותנכסיהתפתחותאתמציגהבאהתרשים•

*:30/04/2021וליום,2009-2020לשניםבדצמבר31ליום(ח"ש
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קרן פנסיה מקיפה

וקצבתנכותקצבת,זקנהקצבת:מרכיביםשלושהמשלבתמקיפהפנסיהקרן•

מפעמיים20.5%עדשלבתקרהשוטפותחודשיותהפקדותבמסגרת,שארים

.במשקהממוצעהשכר

שלהחברותשנותבמשךשנחסךהצבורהסכוםעלמבוססותהפנסיהזכויות•

האקטוארילמקדםבהתאם,הפרישהבעתזקנהלפנסייתהמומרהעמיתים

הבטחת,שבחרהפרישהגיל)המבוטחבהםשבחרהפרישהלנתוניהמתאים

וגילולמינו,(פטירתואחרישאיריםלפנסייתזכאות,מוגדרתלתקופהתשלומים

.הפרישהבמועד

פנסיהלחוקההרחבהצו–במשקפנסיונילביטוחהפרשותהגדלתלצובהתאם•

2017מינוארהחל.לפנסיההעובדממשכורתחלקלהפרישחובהקיימת,חובה

6.5%-ופיצוייםעבור6%,עובדתגמוליעבור6%הןהחובההפקדותשיעורי

.18.5%הכלובסך,מעבידתגמוליעבור

שנתיתתשואההמבטיחותמיועדותח"אגלרכושזכאיתמקיפהפנסיהקרן•

30%עדשלבשיעור,המדינהידיעלהמונפקות4.86%שלבשיעוראפקטיבית

.אחריםובשווקיםההוןבשוקמנוהלתהנכסיםיתרת.המקיפההקרןנכסימסך

תיאור הסביבה העסקית

ענף ניהול קרנות פנסיה

נט-אתר גמל: מקור* 
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קרן פנסיה כללית

וקצבתנכותקצבת,זקנהקצבת:מרכיביםשלושהמשלבתכלליתפנסיהקרן•

.פעמיותחדאושוטפותחודשיותהפקדותבמסגרת,שארים

יחד.המקיפההפנסיהבקרןלאלוזהיםהכלליתהפנסיהבקרןההפקדותשיעורי•

חדהפקדותגםמקבלתוהקרןהחודשיתההפקדהגובהעלמגבלהאין,זאתעם

בדרךשלא,הפנסיהמקרןכספיםמשיכתבעת.בסכוםמוגבלותשאינןפעמיות

.כדיןמסבניכוי,המבוטחשלהצבורהסכוםישולם,קצבהשל

.מיועדותח"אגלרכושרשאיותאינןאלופנסיהקרנות•

פנסיהקרןלפי,החדשותהפנסיהקרנותהתפלגותאתמתארהבאהתרשים•

:כלליתפנסיהוקרןמקיפה

ענף ניהול קרנות הפנסיה–3.3פרק 
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4פרק 
שיטות הערכה מקובלות
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שיטות הערכה מקובלות

כללי

כללי

במכתבכהגדרתו,שלהםההוגןהשוויבסיסעלהוערכומוחשייםהבלתיהנכסים•

לצורךנשקלו,אחריםרלוונטייםנתוניםגםכמו,הבאיםהגורמים.לדוחהמצורף

:מוחשייםהבלתיהנכסיםשלההוגןהשוויחישוב

;מוחשייםהבלתיהנכסיםשלהחייםואורךהשימושים,המאפיינים–

;מוחשייםהבלתילנכסיםהמיוחסיםבהוצאותהחיסכוןאוההכנסותתזרים–

הבלתיהנכסיםמןאחדכלשלהכלכליתאוהפונקציונאליתההתיישנותקצב–

;מוחשיים

.מוחשייםהבלתיבנכסיםבהשקעההכרוכיםהוודאותואיהיחסיהסיכון–

:מוחשייםבלתינכסיםשלשווילהערכתמקובלותגישותשלושקיימות•

Cost)העלותגישת– Approach);

Market)השוקגישת– Approach);

Income)הרווחגישת– Approach).

שיטות הערכה מקובלות–4פרק 
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העלותגישת

עלמתבססת,מוחשייםבלתינכסיםשלהשוויבהערכתשמיושמתכפי,זוגישה•

שווימהערכתהנגזרהשווי.הוגןלשוויכאינדיקאטור"השחלוףעלות"עקרון

זוגישהשלהיסודוהנחתהיות,הנכסלשוויעליוןחסםמהווההעלותבגישת

אתלשחלףהיהיכולבומהסכוםיותרנכסתמורתישלםלאסבירשמשקיעהנה

.הנכס

הואהעלותבשיטתהוערךאשרפסגותשלמוחשיהבלתיהנכס,זובעבודה•

."מגובשעבודהכוח"

השוקגישת

דומיםנכסיםמחיריועלדומותבעסקאותמכירהמחיריעלמבוססתהשוקגישת•

בגישההשוויהערכת.מרצוןלמוכרמרצוןקונהביןבעסקאותלמכירההמוצעים

בעת.דומיםונכסיםהמוערךמוחשיהבלתיהנכסביןהשוואהעלמבוססתזו

המוערכיםהנכסיםשלבמאפייניםהבדליםבסיס-עלהתאמותנעשות,הצורך

מועד,מיקום,היתרבין,כולליםבמאפייניםהבדלים.המושוויםוהנכסים

.בווהשימושיםהמוערךהנכסמצב,המכירהתנאי,המכירה

.זובעבודהיושמהלאהשוקגישת•

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 
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שיטות הערכה מקובלות

(המשך)כללי 

שיטות הערכה מקובלות–4פרק 
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הרווחגישת

DCF)המזומניםזרמיהיווןשיטתבאמצעותמיושמתזוגישה• method).

המזומניםתזרימישלהמהווןהשוויסמךעלההוגןהשווינקבעזובגישה•

ישזובשיטה.הנכסעלמהבעלותכתוצאהמופקיםלהיותהצפוייםהעתידיים

.אלורווחיםבהפקתהגלוםהסיכוןואתמהנכסהרווחיםפוטנציאלאתלנתח

,הרווחגישתלפיהוערכומוחשייםהבלתיהנכסיםשלההוגןהשווי,זובעבודה•

”MEEM")רווחיםשלתקופתי-רבמודללפיובפרט - Multi-Period Excess

Earning Method)המיוחסנטוהמזומניםתזריםשלההוגןהשווי,זהמודללפי

תורמיםחיוביםלכלוליש,בהתאם.ההוגןשוויואתמשקףמוחשיהבלתילנכס

"שכירות"משקפותאלהתאורטיותעלויות.התזריםלהפקתנחוציםנכסיםבגין

עלסבירהתשואהתשלוםמניחההשיטה.שוקממשתתףהתורמיםהנכסיםשל

התורמיםהחיובים.התורמיםהנכסים"שכירות"בגיןמוחשיהבלתיהנכסידי

.התורמיםהנכסיםשלההוגןהשוויבסיס-עלמחושבים

MEEM-הבשיטתהוערכואשרפסגותשלמוחשייםהבלתיהנכסים,זובעבודה•

קשרי;חדשהפנסיהקרןלקוחותקשרי;ותיקהפנסיהקרןלקוחותקשרי:הם

קופתלקוחותקשרי;השתלמותקרנותלקוחותקשרי;אישיתגמלקופתלקוחות

.לפיצוייםמרכזיתוקרןילדלכלחיסכוןקופתלקוחותקשרי;להשקעהגמל

שיטתהמכונה,המזומניםזרמיהיווןשיטתשלבגרסהשימושנעשהלעיתים•

הבלתיהנכסיםשלשוויםאתלהעריךמנתעל,"מתמלוגיםההימנעות"

הבלתיהנכסשלההוגןהשווימוערךמתמלוגיםההימנעותבשיטת.מוחשיים

בעלתלהיותההודות,לחברהשנחסכוהתמלוגיםהערכתבאמצעותמוחשי

.הנכס

.זובעבודהיושמהלאמתמלוגיםההימנעותשיטת•

שיטתהמכונה,המזומניםזרמיהיווןשיטתשלבגרסהשימושנעשהלעיתים•

"With or Without",מוחשייםהבלתיהנכסיםשלשוויםאתלהעריךמנתעל.

With"-הבשיטת or Without"מוחשיהבלתיהנכסשלההוגןהשווימוערך

שלבהוצאותהחיסכוןאולחברהשנגרמתהרווחתוספתאמידתבאמצעות

.הנכסבעלתלהיותההודות,החברה

With"שיטת• or Without"זובעבודהיושמהלא.

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 
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שיטות הערכה מקובלות

(המשך)כללי 

שיטות הערכה מקובלות–4פרק 
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שלהמזומניםתזרימיהיווןלצורךניכיוןבשיעורשימושנעשה,הרווחבגישת•

הכרוכיםהיחסייםהסיכוניםואתהכסףשלהזמןערךאתהמשקף,הנכסים

ההוןמחירשלהמשוקללהממוצעפיעלנאמדזהשיעור.מסוימתבהשקעה

(Weighted Average Cost of Capital).

עשוייםמסוימיםנכסים,מוצריםשלרבמגווןשלהםלעסקים,המקריםברוב•

:להיות

,ופיתוחמחקרבתהליכימוצרים,פטנטיםכגון)פחותונזיליםיותרמסוכנים.א

;(מוניטין

;(והיתריםרישיונותכגון)העסקכללשלוהנזילותהסיכוןלרמתזהים.ב

והוןקבועיםנכסים,בישראללקוחותקשריכגון)יותרונזיליםפחותמסוכנים.ג

.(חוזר

מוחשייםנכסים.הערכתולצורךנכסכלשלההיווןשיעוראתלהתאיםיש,לפיכך•

בלתימנכסיםפחותמסוכניםהנם(ומכונותמלאי,לקוחות,מזומניםכגון)

.יותרנמוךהיווןבשיעורלהוונםישולפיכך,(ופטנטיםטכנולוגיהכגון)מוחשיים

שיעורימכפלתממוצעאתמשקףהחברהשלההוןמחיר,בממוצע,זאתעם

.החברהנכסימסךהיחסיבגודלםמהנכסיםאחדכלשלההיוון

.2נספחראהפסגותשלההוןמחיראודותנוספיםלפרטים•

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 



PwC

5פרק 
תיאור הנכסים הבלתי מוחשיים
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תיאור הנכסים הבלתי מוחשיים

כללי

תיאור הנכסים הבלתי מוחשיים–5פרק 
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.אשר נרכשו בצירופי עסקים, קריטריון ההכרה המתייחס להסתברות נחשב תמיד כמתקיים לגבי נכסים בלתי מוחשיים* 
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•3IFRSבלתיובנכסיםבמוניטיןהחשבונאיהטיפולאת,היתרבין,קובע

.שליטהאותהתחתעסקיםבשילובילמעט,עסקיםבשילובישנוצרומוחשיים

•3IFRSהישותעל,העסקיםצירוףמחירהקצאתמתהליךכחלקכיקובע

בהתחייבויות,לזיהויהניתניםבנכסים,הרכישהבמועד,בנפרדלהכירהרוכשת

נרשמולאאםאףוזאת,הנרכשתבישותשליטהמקנותשאינןובזכויותשניטלו

,הרוכשתהישותתזהה,בנוסף.הנרכשתהישותשלהכספייםבדוחותיה

נרכשואשרלזיהויהניתניםמוחשייםהבלתיהנכסיםאת,מהמוניטיןבנפרד

הרכישהלמועדנכוןיחושבהמוניטיןכיקובע3IFRS.העסקיםבשילובי

,שליטהמקנותשאינןההוניותהזכויותסכום,הרכישהמחירביןכהפרש

שהיוההוניותהזכויותשלההוגןהשוויאתגםבשלביםשהושגעסקיםובצירוף

הנכסיםשלההוגןהשוויובין,הרכישהעסקתקודםהנרכשתבישותלרוכש

.וההתחייבויותמוחשייםוהבלתיהמוחשיים

כמחיר,"הוגןשווימדידת",13בינלאומיכספידיווחבתקןמוגדרהוגןשווי•

בעסקההתחייבותלהעברתמשולםשהיהמחיראונכסבמכירתמתקבלשהיה

.המדידהבמועדבשוקמשתתפיםביןרגילה

•3IFRSפיזיתמהותוחסרלזיהויניתן,כספילאכנכסמוחשיבלתינכסמגדיר.

.מוניטיןכוללאינומוחשיבלתינכסהמונח,3IFRSפיעל

•3IFRSהואכאשרהזיהוייכולתקריטריוןאתמקייםשנכס,עודבעקו:

ולמכורמהישותאותולפצלאואותולהפרידניתןכלומר,להפרדהניתן−

אואותולהשכיר,בולשימושרישיוןלהעניק,אותולהעביר,אותו

התחייבותאוקשורנכס,קשורחוזהעםיחדאובנפרד,להחליפו

או;קשורה

אםלהתחשבמבלי,אחרותמשפטיותמזכויותאוחוזיותמזכויותנובע−

מזכויותאומהישותלהפרדהאולהעברהניתנותאלהזכויות

.אחרותוממחויבויות

•IFRS3הנובעותהעתידיותהכלכליותההטבותאתהמייצגכנכסמוניטיןדירמג

עצמםבפנילזיהויניתניםאינםואשרעסקיםצירוףבמהלךנרכשואשרמנכסים

.בנפרדולהכרה

מוחשיבלתינכסכימגדיר,מוחשייםבלתינכסים,38בינלאומיחשבונאותתקן•

:אםרקיוכר

שניתןהחזויותהעתידיותהכלכליותשההטבות(probable)צפוי−

;*הישותאליזרמולנכסליחסן

.מהימןבאופןלמדידהניתנתהנכסשלהעלות−
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תיאור הנכסים הבלתי מוחשיים

(המשך)כללי 

:הבאיםמוחשייםבלתיהנכסיםבפסגותזוהו,עבודתנובמהלך•

;ותיקהפנסיהקרןלקוחותקשרי:−

;חדשהפנסיהקרןלקוחותקשרי−

;אישיתגמלקופתלקוחותקשרי−

;השתלמותקרנותלקוחותקשרי−

;להשקעהגמלקופתלקוחותקשרי−

.לפיצוייםמרכזיתוקרןילדלכלחיסכוןקופתלקוחותקשרי−

תיאור הנכסים הבלתי מוחשיים–5פרק 
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הקשוריםמוחשייםבלתינכסים(א):היתרבין,כולליםמוחשייםבלתינכסים•

סימנים,שירותסימני,מסחרייםשמות,מסחרייםסימניםכגון,לשיווק

בלתינכסים(ב);תחרותאיוהסכמידומייןשמות,אישורסימני,קולקטיביים

עםחוזים,הזמנותצבר,לקוחותרשימתכגון,ללקוחותהקשוריםמוחשיים

נכסים(ד);לאומנותהקשוריםמוחשייםבלתינכסים(ג);לקוחותוקשרילקוחות

זכייניםרשת,ותמלוגיםמוצריםרישויכגון,חוזיםמבוססימוחשייםבלתי

טכנולוגיתכגון,לטכנולוגיההקשוריםמוחשייםבלתינכסים(ה);שימושוזכויות

.נרכשוידעופיתוחמחקרבתהליכיטכנולוגיה,ליבה

להתחשבישמוחשייםהבלתימהנכסיםאחדכלשלההוגןהשוויבקביעת•

:כולל,נכסלכלהספציפייםבגורמים

;בשוקלמשתתףהכספיתאוהכלכליתהתועלת−

;הכלכלייםהחייםיתרת−

.היחסיהסיכוןרמת−

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 
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תיאור הנכסים הבלתי מוחשיים

ניתוח הנכסים הבלתי מוחשיים שזוהו

מגובשעבודהכוח

בגיוסהכרוכותהעלויותאתהרוכשתלחברהחוסכתמגובשאדםכוחרכישת•

,ההערכהלמועד,פסגותשלהמיומןהאדםכוח.חדשיםעובדיםשלוהדרכה

הסכםבמסגרתופנסיהגמלבאלטשולרייקלטואשרמהעובדיםמורכב

.משאביםלהשקיעעסקעליהיהדומהאדםכוחלגייסמנתעל.הרכישה

מהוותהמגובשהאדםכוחרכישתידיעלמהרוכשתשנחסכוהעלויות,לפיכך

.המגובשהאדםכוחשל,ההוגןהשוויאו,השחלוףעלותאת

.עסקיםבצירופימהמוניטיןהפרדהברמוחשיבלתיכנכסמוכראינואדםכוח•

תיאור הנכסים הבלתי מוחשיים–5פרק 
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לקוחותקשרי

לקוחותעםקשרים,לקוחותעםהסכמיםהנרכשתלחברהיש,רביםבמקרים•

אוההסכמים.הרוכשתלחברהמהותיערךבעלישהינם,לקוחותרשימתאו

העתידיהמזומניםותזריםהיותכלכליערךבעליהנםהלקוחותעםהקשרים

.בחסרונםייפגעהעסקשל

לקופותהלקוחותשליחסיתגבוההנאמנותקיימתוהגמלהפנסיהבענף•

.בנפרדתחוםלכללקוחותקשרינכסזיהינוולפיכך,הנכסיםאתהמנהלות

העתידיהמזומניםתזריםעלהתבססההלקוחותקשרישלההוגןהשוויהערכת•

תחומימשבעתאחדבכל,הרכישהלמועד,הקיימיםמהלקוחותלנבועהצפוי

:כלהלןפסגותשלהפעילות

;ותיקהפנסיהקרןלקוחותקשרי1.

;חדשהפנסיהקרןלקוחותקשרי2.

;אישיתגמלקופתלקוחותקשרי3.

;השתלמותקרנותלקוחותקשרי4.

;להשקעהגמלקופתלקוחותקשרי5.

;ילדלכלחיסכוןקופתלקוחותקשרי6.

."(שזוהומוחשייםהבלתיהנכסים":ביחדכולם)לפיצוייםמרכזיתקרן7.
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6פרק 
הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

תזרימילחישובההיווןשיעורכיהונח,שזוהומוחשייםהבלתיהנכסיםבהערכת•

עלעומדלפיצוייםמרכזיתוקרןותיקהפנסיהלקוחותמקשריהנובעיםהמזומנים

לכלחיסכוןוקופתלהשקעהגמלקופת,חדשהפנסיהלקוחותמקשרי;14.5%

לקוחותולקשרי;18.0%עלועומד,פסגותשלהמשוקללההוןלמחירשווה,ילד

פנה,נוסףלפירוט)19.0%עלעומדהשתלמותוקרנותאישיתגמלקופת

.(2לנספח

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 
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באופןהמיוחסיםמוחשייםהבלתיהנכסיםשלההוגןהשוויאתנאמודזהבפרק•

:והם,ידנועלוהוערכוזוהואשר,פסגותשללפעילותנפרד

;ותיקהפנסיהקרןלקוחותקשרי−

;חדשהפנסיהקרןלקוחותקשרי−

;אישיתגמלקופתלקוחותקשרי−

;השתלמותקרנותלקוחותקשרי−

;להשקעהגמלקופתלקוחותקשרי−

;ילדלכלחיסכוןקופתלקוחותקשרי−

.לפיצוייםמרכזיתקרן−

אחדלכלשנבחרוההוןומחירההערכהשיטתאתמציגההבאההטבלה•

:בפסגותשזוהומוחשייםהבלתימהנכסים

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

טיפול חשבונאינכס בלתי מוחשי

שיטת הערכה 

שנבחרה

שיעור ההיוון 

לזרמי המזומנים

MEEM14.5%נכס בלתי מוחשי שזוהה בנפרדקשרי לקוחות - פנסיה ותיקה

MEEM18.0%נכס בלתי מוחשי שזוהה בנפרדקשרי לקוחות - פנסיה חדשה

MEEM19.0%נכס בלתי מוחשי שזוהה בנפרדקשרי לקוחות - גמל אישית

MEEM19.0%נכס בלתי מוחשי שזוהה בנפרדקשרי לקוחות - קרנות השתלמות

MEEM18.0%נכס בלתי מוחשי שזוהה בנפרדקשרי לקוחות - גמל להשקעה

MEEM18.0%נכס בלתי מוחשי שזוהה בנפרדקשרי לקוחות - חיסכון לכל ילד

MEEM14.5%נכס בלתי מוחשי שזוהה בנפרדקשרי לקוחות - קרן מרכזית לפיצויים

גישת העלותנכס בלתי מוחשי שאינו ניתן להפרדהכוח עבודה מגובש
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

קשרי לקוחות פנסיה ותיקה

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 
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הערכהשיטת

תזריםהיווןבאמצעותחושבותיקהפנסיהלקוחותקשרישלההוגןהשווי•

בתכנוןנמצאיםאשרמהפרויקטיםמופקלהיותהצפוי,ממסנטו,המזומנים

:הבאבאופןבוצעההשוויהערכת.ההערכהלמועדנכון

נבנתה,ופנסיהגמלאלטשולרמהנהלתשהתקבלונתוניםעלבהתבסס–

המחושביםצבירהבגיןניהולדמי:כלהלןניהולמדמיהכנסותתחזית

דמי,שנהבכלהמנוהליםהנכסיםשלהממוצעתהסגירהמיתרתכאחוז

.שנהבכלההפקדותמסךכאחוזהמחושביםהפקדהבגיןניהול

,פסגותהנהלתשללהנחותבהתאם,החזויהתפעוליהרווחחישובלצורך–

צפויותבלתיהוצאות,מתפעליםעלויותבגיןתפעוליותהוצאותהעומסו

.וכלליותהנהלהוהוצאות

כמוסדפסגותעלשחלהסטטוטוריהמסשיעורפיעלנקבעוהמסהוצאות–

.34.2%,פיננסי

תורמיםחיובים

נטו,מזומניםלתזריםנזקפואחריםבנכסיםהשימושבגיןתורמיםחיובים–

רעיוניותהוצאותביטוילידילהביאהיאהתורמיםהחיוביםמטרת.ממס

מוחשיהבלתיהנכסשעלהכלכלייםהשימושדמיזקיפתאתהמשקפות

לתזריםנזקפוהבאיםהתורמיםהחיובים.העסקשלהשוניםלנכסיםלשלם

:ממסנטו,מזומנים

;מגובשעבודהכוח–

;קבוערכוש–

.נדרשמינימליהון–

הואיל,14.5%שלמשוקללממוצעהוןבמחירהווןנטוהמזומניםתזרים–

נמוכהסיכוןרמתמשקףאשר(runoff-הבשלב)פעיללאבמוצרומדובר

.פסגותשלהמשוקללההוןבמחירהגלומההסיכוןמרמתיותר



PwC

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

(המשך)קשרי לקוחות פנסיה ותיקה 

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 
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מסנכס

הנכסשלהעתידיתמההפחתהכתוצאההנוצרמסנכסהתווסףהמהווןלתזרים•

.ותיקהפנסיהלקוחותקשרישלההוגןלשווילהגיעמנתעל,מסלצורכי

.מסלצורכיהנכסמהפחתתשתיווצרהעתידיתהמסהטבתאתמשקףהמסנכס•

המהווןהערךאתגםכולל,ותיקהפנסיהלקוחותקשרישלההוגןהשווי,לפיכך

נהנההיהאחרפוטנציאלירוכששכלהנכסמהפחתתכתוצאהבמסהחיסכוןשל

בישראלהמסחוקילפיהסטטוטוריהמסשיעורפיעלחושבהמסנכס.ממנו

.שנים10שלמסלצורךהפחתהתקופתולפי

חייםאורך

,שנים17עלנקבעותיקהפנסיהלקוחותקשרישלהשימושיהחייםאורך•

.המזומניםתזרימילתחזיתבהתאם

לקוחותקשרישלההוגןהשווי,לעילהמתוארתהשוויהערכתעלבהתבסס

.ח"שאלפי95,356-בכנאמד,ההערכהלמועדנכון,ותיקהפנסיה

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 



PwC

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

קשרי לקוחות פנסיה חדשה

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 44

הערכהשיטת

תזריםהיווןבאמצעותחושבחדשהפנסיהלקוחותקשרישלההוגןהשווי•

בתכנוןנמצאיםאשרמהפרויקטיםמופקלהיותהצפוי,ממסנטו,המזומנים

:הבאבאופןבוצעההשוויהערכת.ההערכהלמועדנכון

נבנתה,ופנסיהגמלאלטשולרמהנהלתשהתקבלונתוניםעלבהתבסס–

המחושביםצבירהבגיןניהולדמי:כלהלןניהולמדמיהכנסותתחזית

דמי,שנהבכלהמנוהליםהנכסיםשלהממוצעתהסגירהמיתרתכאחוז

מסךכאחוזהמחושבים"כללית"בגיןניהולודמיהפקדהבגיןניהול

.שנהבכלההפקדות

זרמי.חזוייםהפצהאוסוכניםעמלותהופחתוהחזויותההכנסותמתחזית–

תהיהשהקרןעדשנותרוהשניםאומדןפניעלנפרסוהחזוייםהמזומנים

.ההפקדותתשלומיכלאתלבצעותסייםמנכסיםריקה

הנהלתשללהנחותבהתאם,החזויהתפעוליהרווחחישובלצורך,בנוסף–

בלתיהוצאות,מתפעליםעלויותבגיןתפעוליותהוצאותהעומסו,פסגות

.וכלליותהנהלהוהוצאותצפויות

כמוסדפסגותעלשחלהסטטוטוריהמסשיעורפיעלנקבעוהמסהוצאות–

.34.2%,פיננסי

תורמיםחיובים

נטו,מזומניםלתזריםנזקפואחריםבנכסיםהשימושבגיןתורמיםחיובים–

רעיוניותהוצאותביטוילידילהביאהיאהתורמיםהחיוביםמטרת.ממס

מוחשיהבלתיהנכסשעלהכלכלייםהשימושדמיזקיפתאתהמשקפות

לתזריםנזקפוהבאיםהתורמיםהחיובים.העסקשלהשוניםלנכסיםלשלם

:ממסנטו,מזומנים

;מגובשעבודהכוח–

;קבוערכוש–

.נדרשמינימליהון–

המייצג,18.0%שלמשוקללממוצעהוןבמחירהווןנטוהמזומניםתזרים–

.פסגותשלהמשוקללההוןמחיראת



PwC

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

(המשך)קשרי לקוחות פנסיה חדשה 

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 
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מסנכס

הנכסשלהעתידיתמההפחתהכתוצאההנוצרמסנכסהתווסףהמהווןלתזרים•

.חדשהפנסיהלקוחותקשרישלההוגןלשווילהגיעמנתעל,מסלצורכי

.מסלצורכיהנכסמהפחתתשתיווצרהעתידיתהמסהטבתאתמשקףהמסנכס•

המהווןהערךאתגםכולל,חדשהפנסיהלקוחותקשרישלההוגןהשווי,לפיכך

נהנההיהאחרפוטנציאלירוכששכלהנכסמהפחתתכתוצאהבמסהחיסכוןשל

בישראלהמסחוקילפיהסטטוטוריהמסשיעורפיעלחושבהמסנכס.ממנו

.שנים10שלמסלצורךהפחתהתקופתולפי

חייםאורך

,שנים11עלנקבעחדשהפנסיהלקוחותקשרישלהשימושיהחייםאורך•

.המזומניםתזרימילתחזיתבהתאם

לקוחותקשרישלההוגןהשווי,לעילהמתוארתהשוויהערכתעלבהתבסס

.ח"שאלפי24,934-בכנאמד,ההערכהלמועדנכון,חדשהפנסיה

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 



PwC

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

קשרי לקוחות קופת גמל אישית

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 46

הערכהשיטת

תזריםהיווןבאמצעותחושבאישיתגמלקופתלקוחותקשרישלההוגןהשווי•

בתכנוןנמצאיםאשרמהפרויקטיםמופקלהיותהצפוי,ממסנטו,המזומנים

:הבאבאופןבוצעההשוויהערכת.ההערכהלמועדנכון

נבנתה,ופנסיהגמלאלטשולרמהנהלתשהתקבלונתוניםעלבהתבסס–

המחושביםצבירהבגיןניהולדמי:כלהלןניהולמדמיהכנסותתחזית

דמי,שנהבכלהמנוהליםהנכסיםשלהממוצעתהסגירהמיתרתכאחוז

.שנהבכלההפקדותמסךכאחוזהמחושביםהפקדהבגיןניהול

זרמי.חזוייםהפצהאוסוכניםעמלותהופחתוהחזויותההכנסותמתחזית–

תהיהשהקרןעדשנותרוהשניםאומדןפניעלנפרסוהחזוייםהמזומנים

.ההפקדותתשלומיכלאתלבצעותסייםמנכסיםריקה

הנהלתשללהנחותבהתאם,החזויהתפעוליהרווחחישובלצורך,בנוסף–

בלתיהוצאות,מתפעליםעלויותבגיןתפעוליותהוצאותהעומסו,פסגות

.וכלליותהנהלהוהוצאותצפויות

כמוסדפסגותעלשחלהסטטוטוריהמסשיעורפיעלנקבעוהמסהוצאות–

.34.2%,פיננסי

תורמיםחיובים

נטו,מזומניםלתזריםנזקפואחריםבנכסיםהשימושבגיןתורמיםחיובים–

רעיוניותהוצאותביטוילידילהביאהיאהתורמיםהחיוביםמטרת.ממס

מוחשיהבלתיהנכסשעלהכלכלייםהשימושדמיזקיפתאתהמשקפות

לתזריםנזקפוהבאיםהתורמיםהחיובים.העסקשלהשוניםלנכסיםלשלם

:ממסנטו,מזומנים

;מגובשעבודהכוח–

;קבוערכוש–

.נדרשמינימליהון–

אשר,19.0%שלמשוקללממוצעהוןבמחירהווןנטוהמזומניםתזרים–

.פסגותשלהמשוקללההוןממחיר1%-בכיותרגבוה



PwC

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

(המשך)קשרי לקוחות קופת גמל אישית 

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 
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מסנכס

הנכסשלהעתידיתמההפחתהכתוצאההנוצרמסנכסהתווסףהמהווןלתזרים•

.אישיתגמלקופתלקוחותקשרישלההוגןלשווילהגיעמנתעל,מסלצורכי

.מסלצורכיהנכסמהפחתתשתיווצרהעתידיתהמסהטבתאתמשקףהמסנכס•

הערךאתגםכולל,אישיתגמלקופתלקוחותקשרישלההוגןהשווי,לפיכך

אחרפוטנציאלירוכששכלהנכסמהפחתתכתוצאהבמסהחיסכוןשלהמהוון

המסחוקילפיהסטטוטוריהמסשיעורפיעלחושבהמסנכס.ממנונהנההיה

.שנים10שלמסלצורךהפחתהתקופתולפיבישראל

חייםאורך

,שנים16עלנקבעאישיתגמלקופתלקוחותקשרישלהשימושיהחייםאורך•

.המזומניםתזרימילתחזיתבהתאם

לקוחותקשרישלההוגןהשווי,לעילהמתוארתהשוויהערכתעלבהתבסס

.ח"שאלפי178,973-בכנאמד,ההערכהלמועדנכון,אישיתגמלקופות

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 



PwC

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

קשרי לקוחות קרנות השתלמות

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 48

הערכהשיטת

תזריםהיווןבאמצעותחושבהשתלמותקרנותלקוחותקשרישלההוגןהשווי•

בתכנוןנמצאיםאשרמהפרויקטיםמופקלהיותהצפוי,ממסנטו,המזומנים

:הבאבאופןבוצעההשוויהערכת.ההערכהלמועדנכון

נבנתה,ופנסיהגמלאלטשולרמהנהלתשהתקבלונתוניםעלבהתבסס–

המחושביםצבירהבגיןניהולדמי:כלהלןניהולמדמיהכנסותתחזית

דמי,שנהבכלהמנוהליםהנכסיםשלהממוצעתהסגירהמיתרתכאחוז

.שנהבכלההפקדותמסךכאחוזהמחושביםהפקדהבגיןניהול

זרמי.חזויותסוכניםעמלותהופחתוהחזויותההכנסותמתחזית–

תהיהשהקרןעדשנותרוהשניםאומדןפניעלנפרסוהחזוייםהמזומנים

.ההפקדותתשלומיכלאתלבצעותסייםמנכסיםריקה

הנהלתשללהנחותבהתאם,החזויהתפעוליהרווחחישובלצורך,בנוסף–

בלתיהוצאות,מתפעליםעלויותבגיןתפעוליותהוצאותהעומסו,פסגות

.וכלליותהנהלהוהוצאותצפויות

כמוסדפסגותעלשחלהסטטוטוריהמסשיעורפיעלנקבעוהמסהוצאות–

.34.2%,פיננסי

תורמיםחיובים

נטו,מזומניםלתזריםנזקפואחריםבנכסיםהשימושבגיןתורמיםחיובים–

רעיוניותהוצאותביטוילידילהביאהיאהתורמיםהחיוביםמטרת.ממס

מוחשיהבלתיהנכסשעלהכלכלייםהשימושדמיזקיפתאתהמשקפות

לתזריםנזקפוהבאיםהתורמיםהחיובים.העסקשלהשוניםלנכסיםלשלם

:ממסנטו,מזומנים

;מגובשעבודהכוח–

;קבוערכוש–

.נדרשמינימליהון–

אשר,19.0%שלמשוקללממוצעהוןבמחירהווןנטוהמזומניםתזרים–

.פסגותשלהמשוקללההוןממחיר1%-בכיותרגבוה



PwC

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

(המשך)קשרי לקוחות קרנות השתלמות 

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 
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מסנכס

הנכסשלהעתידיתמההפחתהכתוצאההנוצרמסנכסהתווסףהמהווןלתזרים•

.השתלמותקרנותלקוחותקשרישלההוגןלשווילהגיעמנתעל,מסלצורכי

.מסלצורכיהנכסמהפחתתשתיווצרהעתידיתהמסהטבתאתמשקףהמסנכס•

אתגםכולל,השתלמותקרנותקופתלקוחותקשרישלההוגןהשווי,לפיכך

פוטנציאלירוכששכלהנכסמהפחתתכתוצאהבמסהחיסכוןשלהמהווןהערך

חוקילפיהסטטוטוריהמסשיעורפיעלחושבהמסנכס.ממנונהנההיהאחר

.שנים10שלמסלצורךהפחתהתקופתולפיבישראלהמס

חייםאורך

,שנים11עלנקבעהשתלמותקרנותלקוחותקשרישלהשימושיהחייםאורך•

.המזומניםתזרימילתחזיתבהתאם

לקוחותקשרישלההוגןהשווי,לעילהמתוארתהשוויהערכתעלבהתבסס

.ח"שאלפי49,814-בכנאמד,ההערכהלמועדנכון,השתלמותקרנות

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 



PwC

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

קשרי לקוחות קופת גמל להשקעה

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 50

הערכהשיטת

היווןבאמצעותחושבלהשקעהגמלקופתלקוחותקשרישלההוגןהשווי•

נמצאיםאשרמהפרויקטיםמופקלהיותהצפוי,ממסנטו,המזומניםתזרים

:הבאבאופןבוצעההשוויהערכת.ההערכהלמועדנכוןבתכנון

נבנתה,ופנסיהגמלאלטשולרמהנהלתשהתקבלונתוניםעלבהתבסס–

הסגירהמיתרתכאחוזהמחושביםצבירהבגיןניהולמדמיהכנסותתחזית

.שנהבכלהמנוהליםהנכסיםשלהממוצעת

זרמי.חזויותסוכניםעמלותהופחתוהחזויותההכנסותמתחזית–

תהיהשהקרןעדשנותרוהשניםאומדןפניעלנפרסוהחזוייםהמזומנים

.ההפקדותתשלומיכלאתלבצעותסייםמנכסיםריקה

הנהלתשללהנחותבהתאם,החזויהתפעוליהרווחחישובלצורך,בנוסף–

בלתיהוצאות,מתפעליםעלויותבגיןתפעוליותהוצאותהעומסו,פסגות

.וכלליותהנהלהוהוצאותצפויות

כמוסדפסגותעלשחלהסטטוטוריהמסשיעורפיעלנקבעוהמסהוצאות–

.34.2%,פיננסי

תורמיםחיובים

נטו,מזומניםלתזריםנזקפואחריםבנכסיםהשימושבגיןתורמיםחיובים–

רעיוניותהוצאותביטוילידילהביאהיאהתורמיםהחיוביםמטרת.ממס

מוחשיהבלתיהנכסשעלהכלכלייםהשימושדמיזקיפתאתהמשקפות

לתזריםנזקפוהבאיםהתורמיםהחיובים.העסקשלהשוניםלנכסיםלשלם

:ממסנטו,מזומנים

;מגובשעבודהכוח–

;קבוערכוש–

.נדרשמינימליהון–

המייצג,18.0%שלמשוקללממוצעהוןבמחירהווןנטוהמזומניםתזרים–

.פסגותשלהמשוקללההוןמחיראת



PwC

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

(המשך)קשרי לקוחות קופת גמל להשקעה 

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 
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מסנכס

הנכסשלהעתידיתמההפחתהכתוצאההנוצרמסנכסהתווסףהמהווןלתזרים•

.להשקעהגמלקופתלקוחותקשרישלההוגןלשווילהגיעמנתעל,מסלצורכי

.מסלצורכיהנכסמהפחתתשתיווצרהעתידיתהמסהטבתאתמשקףהמסנכס•

הערךאתגםכולל,להשקעהגמלקופתלקוחותקשרישלההוגןהשווי,לפיכך

אחרפוטנציאלירוכששכלהנכסמהפחתתכתוצאהבמסהחיסכוןשלהמהוון

המסחוקילפיהסטטוטוריהמסשיעורפיעלחושבהמסנכס.ממנונהנההיה

.שנים10שלמסלצורךהפחתהתקופתולפיבישראל

חייםאורך

,שנים13עלנקבעלהשקעהגמלקופתלקוחותקשרישלהשימושיהחייםאורך•

.המזומניםתזרימילתחזיתבהתאם

לקוחותקשרישלההוגןהשווי,לעילהמתוארתהשוויהערכתעלבהתבסס

.ח"שאלפי11,460-בכנאמד,ההערכהלמועדנכון,להשקעהגמלקופת

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 



PwC

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

קשרי לקוחות קופת חיסכון לכל ילד

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 52

הערכהשיטת

היווןבאמצעותחושבילדלכלחיסכוןקופתלקוחותקשרישלההוגןהשווי•

נמצאיםאשרמהפרויקטיםמופקלהיותהצפוי,ממסנטו,המזומניםתזרים

:הבאבאופןבוצעההשוויהערכת.ההערכהלמועדנכוןבתכנון

נבנתה,ופנסיהגמלאלטשולרמהנהלתשהתקבלונתוניםעלבהתבסס–

הסגירהמיתרתכאחוזהמחושביםצבירהבגיןניהולמדמיהכנסותתחזית

.שנהבכלהמנוהליםהנכסיםשלהממוצעת

זרמי.חזויותסוכניםעמלותהופחתוהחזויותההכנסותמתחזית–

תהיהשהקרןעדשנותרוהשניםאומדןפניעלנפרסוהחזוייםהמזומנים

.ההפקדותתשלומיכלאתלבצעותסייםמנכסיםריקה

הנהלתשללהנחותבהתאם,החזויהתפעוליהרווחחישובלצורך,בנוסף–

בלתיהוצאות,מתפעליםעלויותבגיןתפעוליותהוצאותהעומסו,פסגות

.וכלליותהנהלהוהוצאותצפויות

כמוסדפסגותעלשחלהסטטוטוריהמסשיעורפיעלנקבעוהמסהוצאות–

.34.2%,פיננסי

תורמיםחיובים

נטו,מזומניםלתזריםנזקפואחריםבנכסיםהשימושבגיןתורמיםחיובים–

רעיוניותהוצאותביטוילידילהביאהיאהתורמיםהחיוביםמטרת.ממס

מוחשיהבלתיהנכסשעלהכלכלייםהשימושדמיזקיפתאתהמשקפות

לתזריםנזקפוהבאיםהתורמיםהחיובים.העסקשלהשוניםלנכסיםלשלם

:ממסנטו,מזומנים

;מגובשעבודהכוח–

;קבוערכוש–

.נדרשמינימליהון–

המייצג,18.0%שלמשוקללממוצעהוןבמחירהווןנטוהמזומניםתזרים–

.פסגותשלהמשוקללההוןמחיראת



PwC

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

(המשך)קשרי לקוחות קופת חיסכון לכל ילד 

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 
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מסנכס

הנכסשלהעתידיתמההפחתהכתוצאההנוצרמסנכסהתווסףהמהווןלתזרים•

.ילדלכלחיסכוןקופתלקוחותקשרישלההוגןלשווילהגיעמנתעל,מסלצורכי

.מסלצורכיהנכסמהפחתתשתיווצרהעתידיתהמסהטבתאתמשקףהמסנכס•

הערךאתגםכולל,ילדלכלחיסכוןקופתלקוחותקשרישלההוגןהשווי,לפיכך

אחרפוטנציאלירוכששכלהנכסמהפחתתכתוצאהבמסהחיסכוןשלהמהוון

המסחוקילפיהסטטוטוריהמסשיעורפיעלחושבהמסנכס.ממנונהנההיה

.שנים10שלמסלצורךהפחתהתקופתולפיבישראל

חייםאורך

13עלנקבעילדלכלחיסכוןקופתלקוחותקשרישלהשימושיהחייםאורך•

.המזומניםתזרימילתחזיתבהתאם,שנים

לקוחותקשרישלההוגןהשווי,לעילהמתוארתהשוויהערכתעלבהתבסס

.ח"שאלפי14,970-בכנאמד,ההערכהלמועדנכון,ילדלכלחיסכוןקופת

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 



PwC

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

קשרי לקוחות קרן מרכזית לפיצויים

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 54

הערכהשיטת

היווןבאמצעותחושבלפיצוייםמרכזיתקרןלקוחותקשרישלההוגןהשווי•

נמצאיםאשרמהפרויקטיםמופקלהיותהצפוי,ממסנטו,המזומניםתזרים

:הבאבאופןבוצעההשוויהערכת.ההערכהלמועדנכוןבתכנון

נבנתה,ופנסיהגמלאלטשולרמהנהלתשהתקבלונתוניםעלבהתבסס–

הסגירהמיתרתכאחוזהמחושביםצבירהבגיןניהולמדמיהכנסותתחזית

.שנהבכלהמנוהליםהנכסיםשלהממוצעת

זרמי.חזויותסוכניםעמלותהופחתוהחזויותההכנסותמתחזית–

תהיהשהקרןעדשנותרוהשניםאומדןפניעלנפרסוהחזוייםהמזומנים

.ההפקדותתשלומיכלאתלבצעותסייםמנכסיםריקה

הנהלתשללהנחותבהתאם,החזויהתפעוליהרווחחישובלצורך,בנוסף–

בלתיהוצאות,מתפעליםעלויותבגיןתפעוליותהוצאותהעומסו,פסגות

.וכלליותהנהלהוהוצאותצפויות

כמוסדפסגותעלשחלהסטטוטוריהמסשיעורפיעלנקבעוהמסהוצאות–

.34.2%,פיננסי

תורמיםחיובים

נטו,מזומניםלתזריםנזקפואחריםבנכסיםהשימושבגיןתורמיםחיובים–

רעיוניותהוצאותביטוילידילהביאהיאהתורמיםהחיוביםמטרת.ממס

מוחשיהבלתיהנכסשעלהכלכלייםהשימושדמיזקיפתאתהמשקפות

לתזריםנזקפוהבאיםהתורמיםהחיובים.העסקשלהשוניםלנכסיםלשלם

:ממסנטו,מזומנים

;מגובשעבודהכוח–

;קבוערכוש–

.נדרשמינימליהון–

הואיל,14.5%שלמשוקללממוצעהוןבמחירהווןנטוהמזומניםתזרים–

נמוכהסיכוןרמתמשקףאשר(runoff-הבשלב)פעיללאבמוצרומדובר

.פסגותשלהמשוקללההוןבמחירהגלומההסיכוןמרמתיותר



PwC

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

שיטת הערכה שנבחרה

(המשך)קשרי לקוחות קרן מרכזית לפיצויים 

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים–6פרק 
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מסנכס

הנכסשלהעתידיתמההפחתהכתוצאההנוצרמסנכסהתווסףהמהווןלתזרים•

.לפיצוייםמרכזיתרןקלקוחותקשרישלההוגןלשווילהגיעמנתעל,מסלצורכי

.מסלצורכיהנכסמהפחתתשתיווצרהעתידיתהמסהטבתאתמשקףהמסנכס•

הערךאתגםכולל,לפיצוייםמרכזיתרןקלקוחותקשרישלההוגןהשווי,לפיכך

אחרפוטנציאלירוכששכלהנכסמהפחתתכתוצאהבמסהחיסכוןשלהמהוון

המסחוקילפיהסטטוטוריהמסשיעורפיעלחושבהמסנכס.ממנונהנההיה

.שנים10שלמסלצורךהפחתהתקופתולפיבישראל

חייםאורך

,שנים5עלנקבעלפיצוייםמרכזיתרןקלקוחותקשרישלהשימושיהחייםאורך•

.המזומניםתזרימיתחזיתבהתאם

קרןלקוחותקשרישלההוגןהשווי,לעילהמתוארתהשוויהערכתעלבהתבסס

.ח"שאלפי11,628-בכנאמד,ההערכהלמועדנכון,לפיצוייםמרכזית

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 



PwC

1נספח 
מקורות מידע

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 56



PwC

:הבאיםהמידעבמקורותשימושעשינוהרכישהמחירהקצאתלצורך

כללי

,בפברואר12מיום,אייפקסוקרןופנסיהגמלאלטשולרביןהמניותבעליהסכם•

2021;

;פסגותחברתהחזקותעץ•

;ופסגותופנסיהגמלאלטשולרשלהאינטרנטאתרי•

;ופסגותופנסיהגמלאלטשולרהנהלתעםשיחות•

;הבורסהאתר•

;מאיהאתר•

;הוגןמרווח•

.Bloombergשלהמידעמאגר•

פסגות

31ליוםמ"בעופנסיהגמלקופותפסגותשלומבוקריםמאוחדיםכספייםדוחות•

;2018-2019בדצמבר

;2021,במאי12ליוםפסגותשלפרופורמהדוח•

;נאותותבדיקתדוח•

-2021לשנים,שזוהומוחשייםהבלתימהנכסיםאחדלכלפסגותהנהלתתחזיות•

2050;

;פסגותעובדישלהעסקהועלויותעובדיםרשימת•

.פסגותשלוהקרנותהקופותלכללבנוגעמפורטותותחזיותהיסטורימידע•

מקורות מידע

57

מקורות מידע1נספח 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 



PwC

2נספח 
מחיר הון משוקלל

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 58



PwC

מחיר הון משוקלל 

פסגות

מחיר ההון המשוקלל2נספח 
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שלהמזומניםתזרימיהיווןלצורךניכיוןבשיעורשימושנעשה,הרווחבגישת•

הכרוכיםהיחסייםהסיכוניםואתהכסףשלהזמןערךאתהמשקף,הנכסים

ההוןמחירשלהמשוקללהממוצעפיעלנאמדזהשיעור.מסוימתבהשקעה

(Weighted Average Cost of Capital).

:כאשר

◦WACC=ההוןמחירשלמשוקללממוצע

◦Re=העצמיההוןעלהנדרשתהתשואה

◦%e=הנכסיםמסךהעצמיההוןשיעור

◦Rd=החברהשלהחובמחיר

◦%d=הנכסיםמסךהזרההוןשיעור

◦Tc=החברהשלהטווחארוךהאפקטיביהמסשיעור.

יישוםתוךנקבעה,העצמיההוןעלותאו,העצמיההוןעלהנדרשתהתשואה•

Capitalבשםהידועהמודל Asset Pricing Model"( CAPM”)ההוןעלות

חובאגרותעלהסיכוןחסרתריביתמשיעורמורכבת,CAPMמודללפיהעצמי

שלהממוצעתהסיכוןפרמייתמכפלתבתוספת,ישראלממשלתשלטווחארוכות

,החברהשלהיחסיהסיכוןבמקדםההוןשוק

,בכללותוההוןבשוקלתנודותהשקעהשווישלהרגישותאתהמשקף,ביטא

:הבאהלנוסחהבהתאם

:כאשר

Rf-חובאגרותשלהתשואהשיעורעלבהתבססהסיכוןחסרתהריביתשער

–ההערכהלמועד(שנה15)ארוךלטווחישראלממשלתשלצמודותלא

1.87%.*

-בהשקעההכרוךהיחסיהסיכוןאתמשקףזהמקדם.היחסיהסיכוןמקדם

ההוןשוקלתשואתההשקעהתשואתביןהמתאםרמתעלומבוססמסוימת

במצבלשינוייםגבוההרגישותהעסקלשווי,1-מגדולזהמקדםכאשר.כולו

ובמקרה,אחריםמענפיםיותרלרעההענףיושפעמיתוןשלבמקרה,קרי)השוק

,1-מקטןזהמקדםכאשר.(אחריםמענפיםיותרלטובההענףיושפעשגשוגשל

גזרנו,ההערכהלצורך.השוקבמצבלשינוייםמהממוצעפחותרגישהעסקשווי

חברותשלביטאותממוצעמתוךפסגותלפעילותהמתאימההביטאאת

הביטא**."(המדגםחברות)"והגמלהפנסיהבתחוםהפועלותציבוריות

.0.77עלעומדתזהבאופןשנאמדה

.מרווח הוגן: מקור* 

.8לפירוט חברות ההשוואה ראה נספח ** 
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Rm-Rf-היינו,לאומי-הביןהמשקיעבשיטתנאמדההוןמחיר-השוקפרמיית,

סיכון,זובגישה.בעולםמבוזרהשקעותיותיקאשרמשקיעשלמבטמנקודת

country)המדינה risk)שלהחובובמחירהסיכוןחסרהריביתבשיעורטבוע

,לאומי-ביןמשקיעידיעלהנדרשת,בשוקהממוצעתהסיכוןפרמיית.פסגות

שלהממוצעתהסיכוןפרמייתעלמתבססתזופרמיה*.6.5%עלעומדת

.(ויפןאירופהמערב,הבריתארצות)בעולםהמפותחיםהשווקים

SSP-שנתקבלההוןלמחיר-שוקשוויבמונחיקטנותלחברותסיכוןפרמיית

בהשקעותהסיכוןעודףאתהמשקפתפרמיההוספהCAPM-הממודל

זופרמיה.האמריקאיבשוקלחברותבהשוואהנמוךשוקשוויבעלותבחברות

שוקשוויבעלותחברותשלבתשואותהיסטורייםהבדליםבסיסעלחושבה

-כעלפסגותשלבמקרהבממוצעהעומדים,האמריקאיבשוקיחסיתנמוך

**.בשנה11.29%

בטבלהכמפורט,18.0%הינושנקבעההוןמחיר,אלולפרמטריםבהתאם•

:הבאה

.PwCמתודולוגיה * 

. **Duff & Phelps 2020Edition
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מחיר ההון המשוקלל2נספח 

12/05/2021 (WACC) מחיר הון משוקלל

1.87% (Rf) שיעור ריבית חסרת סיכון

6.50% (Rf-Rm) פרמיית השוק

0.77  (B) ביטא לא ממונפת

11.29% (SSP) פרמיית חברה קטנה

18.1% (RE) מחיר ההון

18.0% מחיר הון משוקלל )מעוגל(
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מודל הרכישה
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מודל הרכישה3נספח 

202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035באלפי ש"ח

הכנסות

פנסיה ותיקה

16,17915,92215,63115,31014,96214,58914,19313,77813,34512,89512,43111,95411,46410,96310,453דמי ניהול בגין צבירה

16,07014,59213,25012,03210,9259,9209,0088,1807,4276,7446,1245,5615,0494,5854,163דמי ניהול בגין הפקדה

32,24930,51428,88127,34225,88724,50923,20121,95820,77219,64018,55517,51416,51315,54814,616סה"כ דמי ניהול פנסיה ותיקה

(6.0%)(5.8%)(5.7%)(5.6%)(5.5%)(5.5%)(5.4%)(5.4%)(5.3%)(5.3%)(5.3%)(5.3%)(5.4%)(5.4%)% שינוי

פנסיה חדשה

6,4335,2634,0573,0072,1431,7641,5091,2881,096930789667564476401דמי ניהול בגין צבירה

10,9768,3406,2724,9534,1433,4662,9002,4262,0291,6981,4201,188994832696דמי ניהול בגין הפקדה

477438402369339311286263241221203187172157145דמי ניהול בגין כללית

17,88614,04110,7318,3296,6255,5424,6953,9763,3662,8502,4122,0421,7291,4651,242סה"כ דמי ניהול פנסיה חדשה

(15.3%)(15.3%)(15.3%)(15.3%)(15.3%)(15.3%)(15.3%)(15.3%)(15.3%)(16.4%)(20.5%)(22.4%)(23.6%)(21.5%)% שינוי

גמל אישית

45,140 50,551 56,580 63,289 203,178185,460167,550150,977135,863122,130109,68098,41188,22779,03570,749דמי ניהול בגין צבירה

4,7214,0083,4032,8882,4522,0821,7671,5001,2731,081918779661561477דמי ניהול בגין הפקדה

207,899189,468170,953153,866138,315124,212111,44799,91189,50080,11671,66764,06857,24151,11345,616סה"כ דמי ניהול גמל אישית

(10.8%)(10.7%)(10.7%)(10.6%)(10.5%)(10.5%)(10.4%)(10.4%)(10.3%)(10.2%)(10.1%)(10.0%)(9.8%)(8.9%)% שינוי

קרנות השתלמות

87,39177,09766,04156,01847,30739,83733,47328,07023,49819,64016,39113,66111,3719,4547,852דמי ניהול בגין צבירה

87,39177,09766,04156,01847,30739,83733,47328,07023,49819,64016,39113,66111,3719,4547,852סה"כ דמי ניהול קרנות השתלמות

(16.9%)(16.9%)(16.8%)(16.7%)(16.5%)(16.4%)(16.3%)(16.1%)(16.0%)(15.8%)(15.6%)(15.2%)(14.3%)(11.8%)% שינוי

גמל להשקעה

5,4035,4655,1504,6844,1733,6653,1862,7492,3582,0131,7131,4521,2291,038875דמי ניהול בגין צבירה

5,4035,4655,1504,6844,1733,6653,1862,7492,3582,0131,7131,4521,2291,038875סה"כ דמי ניהול גמל להשקעה

(15.7%)(15.6%)(15.4%)(15.2%)(14.9%)(14.6%)(14.2%)(13.7%)(13.1%)(12.2%)(10.9%)(9.0%)(5.8%)%1.1% שינוי

חיסכון לכל ילד

4,2584,9125,4285,8446,1576,3626,4536,4256,2735,9895,5695,0054,2903,4142,368דמי ניהול בגין צבירה

4,2584,9125,4285,8446,1576,3626,4536,4256,2735,9895,5695,0054,2903,4142,368סה"כ דמי ניהול חיסכון לכל ילד

(30.7%)(20.4%)(14.3%)(10.1%)(7.0%)(4.5%)(2.4%)(0.4%)%15.4%10.5%7.7%5.4%3.3%1.4% שינוי

קרן מרכזית לפיצויים

8,2015,9343,9042,4301,4638665123071911248663493932דמי ניהול בגין צבירה

8,2015,9343,9042,4301,4638665123071911248663493932סה"כ דמי ניהול קרן מרכזית לפיצויים

(17.8%)(19.8%)(22.7%)(26.5%)(30.8%)(34.8%)(37.9%)(40.0%)(40.9%)(40.8%)(39.8%)(37.7%)(34.2%)(27.6%)% שינוי

331,043300,053267,760238,272212,067189,213169,007151,029134,987120,627107,72796,09185,54675,93567,120סה"כ הכנסות מדמי ניהול בגין צבירה

(11.6%)(11.2%)(11.0%)(10.8%)(10.7%)(10.6%)(10.6%)(10.6%)(10.7%)(10.8%)(11.0%)(11.0%)(10.8%)(9.4%)% שינוי

31,76826,94022,92519,87317,52015,46813,67512,10610,7309,5238,4627,5286,7055,9785,336סה"כ הכנסות מדמי ניהול בגין הפקדה

(10.7%)(10.8%)(10.9%)(11.0%)(11.1%)(11.2%)(11.4%)(11.5%)(11.6%)(11.7%)(11.8%)(13.3%)(14.9%)(15.2%)% שינוי

477438402369339311286263241221203187172157145סה"כ הכנסות מדמי ניהול בגין כללית

(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)% שינוי

363,288327,431291,088258,514229,927204,993182,968163,397145,958130,372116,393103,80692,42282,07172,600סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(11.5%)(11.2%)(11.0%)(10.8%)(10.7%)(10.7%)(10.7%)(10.7%)(10.7%)(10.8%)(11.1%)(11.2%)(11.1%)(9.9%)% שינוי
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203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050באלפי ש"ח

הכנסות

פנסיה ותיקה

9,9339,4058,8698,3277,7777,2226,6616,0955,5244,9484,3683,7843,1962,6042,611דמי ניהול בגין צבירה

3,7803,4333,1172,8302,5702,3342,1191,9241,7471,5871,4411,3081,1881,079979דמי ניהול בגין הפקדה

13,71412,83811,98711,15710,3489,5568,7808,0197,2716,5355,8095,0924,3843,6833,591סה"כ דמי ניהול פנסיה ותיקה

(2.5%)(16.0%)(13.9%)(12.3%)(11.1%)(10.1%)(9.3%)(8.7%)(8.1%)(7.7%)(7.3%)(6.9%)(6.6%)(6.4%)(6.2%)% שינוי

פנסיה חדשה

29 35 41 49 59 70 84 100 119 142 169 338284239201דמי ניהול בגין צבירה

5824874073412852392001671401179882685748דמי ניהול בגין הפקדה

1331221121039487807367625752484440דמי ניהול בגין כללית

1,053893759645548467398340291249213183157136117סה"כ דמי ניהול פנסיה חדשה

(13.7%)(13.8%)(14.0%)(14.1%)(14.3%)(14.4%)(14.5%)(14.6%)(14.7%)(14.8%)(14.9%)(15.0%)(15.1%)(15.1%)(15.2%)% שינוי

גמל אישית

7,862 8,853 9,966 11,217 12,621 14,196 15,964 17,945 20,167 22,655 25,440 28,557 32,042 35,937 40,287 דמי ניהול בגין צבירה

405343292248210178151129109937967574841דמי ניהול בגין הפקדה

40,69136,28132,33428,80525,65022,83320,31818,07416,07314,28912,69911,28410,0238,9017,903סה"כ דמי ניהול גמל אישית

(11.2%)(11.2%)(11.2%)(11.1%)(11.1%)(11.1%)(11.1%)(11.0%)(11.0%)(11.0%)(11.0%)(10.9%)(10.9%)(10.8%)(10.8%)% שינוי

קרנות השתלמות

6,5145,4004,4723,7003,0602,5282,0871,7221,4201,170964794653291דמי ניהול בגין צבירה

6,5145,4004,4723,7003,0602,5282,0871,7221,4201,170964794653291סה"כ דמי ניהול קרנות השתלמות

(55.4%)(17.7%)(17.7%)(17.6%)(17.6%)(17.5%)(17.5%)(17.4%)(17.4%)(17.3%)(17.3%)(17.2%)(17.1%)(17.0%)% שינוי

גמל להשקעה

62 74 89 106 127 152 181 216 258 307 367 736619520437דמי ניהול בגין צבירה

62 74 89 106 127 152 181 216 258 307 367 736619520437סה"כ דמי ניהול גמל להשקעה

(16.0%)(16.0%)(15.9%)(15.8%)% שינוי

חיסכון לכל ילד

1,1343631785011112222222דמי ניהול בגין צבירה

1,1343631785011112222222סה"כ דמי ניהול חיסכון לכל ילד

2.8%2.8%2.8%2.8%2.8%2.8%2.8%2.8%2.8%2.8%(97.2%)(72.0%)(51.0%)(68.0%)(52.1%)% שינוי

קרן מרכזית לפיצויים

2723191614121087654433דמי ניהול בגין צבירה

2723191614121087654433סה"כ דמי ניהול קרן מרכזית לפיצויים

(15.2%)(15.2%)(15.2%)(15.2%)(15.2%)(15.2%)(15.2%)(15.2%)(15.2%)(15.2%)(15.2%)(15.3%)(15.5%)(15.8%)(16.6%)% שינוי

58,96952,03146,34041,28836,82832,86729,30326,08823,18120,54418,14515,95613,95111,86310,569סה"כ הכנסות מדמי ניהול בגין צבירה

(10.9%)(15.0%)(12.6%)(12.1%)(11.7%)(11.4%)(11.1%)(11.0%)(10.8%)(10.8%)(10.8%)(10.9%)(10.9%)(11.8%)(12.1%)% שינוי

4,7674,2633,8163,4193,0652,7512,4702,2201,9961,7961,6171,4571,3131,1841,068סה"כ הכנסות מדמי ניהול בגין הפקדה

(9.8%)(9.8%)(9.9%)(9.9%)(10.0%)(10.0%)(10.1%)(10.1%)(10.2%)(10.3%)(10.3%)(10.4%)(10.5%)(10.6%)(10.7%)% שינוי

1331221121039487807367625752484440סה"כ הכנסות מדמי ניהול בגין כללית

(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)(8.2%)% שינוי

63,86956,41650,26844,81039,98835,70431,85328,38125,24422,40219,81917,46515,31213,09011,678סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(10.8%)(14.5%)(12.3%)(11.9%)(11.5%)(11.3%)(11.1%)(10.9%)(10.8%)(10.7%)(10.8%)(10.9%)(10.9%)(11.7%)(12.0%)% שינוי

מודל הרכישה3נספח 
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מודל הרכישה3נספח 

202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035באלפי ש"ח

363,288327,431291,088258,514229,927204,993182,968163,397145,958130,372116,393103,80692,42282,07172,600סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(11.5%)(11.2%)(11.0%)(10.8%)(10.7%)(10.7%)(10.7%)(10.7%)(10.7%)(10.8%)(11.1%)(11.2%)(11.1%)(9.9%)% שינוי

עמלות סוכנים

(136) (162) (193) (229) (273) (325) (386) (459) (545) (646) (777) (984) (1,277) (1,681) (2,152) עמלת סוכנים פנסיה חדשה

%12.0%12.0%11.9%11.8%11.7%11.7%11.6%11.5%11.5%11.4%11.3%11.2%11.1%11.0%10.9% מהכנסות דמי ניהול פנסיה חדשה

(9,150) (10,253) (11,482) (12,852) (14,376) (16,071) (17,953) (20,041) (22,355) (24,916) (27,745) (30,864) (34,292) (38,006) (41,703) עמלת סוכנים גמל אישית

%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1% מהכנסות דמי ניהול גמל אישית

(2,304) (2,774) (3,336) (4,008) (4,809) (5,763) (6,895) (8,236) (9,821) (11,689) (13,880) (16,437) (19,377) (22,621) (25,642) עמלת סוכנים קרנות השתלמות

0 0 %29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3% מהכנסות דמי ניהול קרנות השתלמות

(115) (136) (162) (191) (225) (265) (310) (361) (419) (482) (548) (616) (677) (718) (710) עמלת סוכנים גמל להשקעה

%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1% מהכנסות דמי ניהול גמל להשקעה

(30) (53) (76) (99) (122) (145) (168) (191) (214) (237) (260) (283) (306) (329) (352) עמלת מסב חיסכון לכל ילד

%8.3%6.7%5.6%4.8%4.2%3.7%3.3%3.0%2.7%2.4%2.2%2.0%1.8%1.5%1.3% מהכנסות דמי ניהול חיסכון לכל ילד

(11,734)(13,377)(15,248)(17,379)(19,805)(22,568)(25,712)(29,289)(33,355)(37,970)(43,211)(49,184)(55,929)(63,356)(70,559)סה"כ עמלות סוכנים ומסב

(16.2%)(16.3%)(16.5%)(16.7%)(17.0%)(17.3%)(17.6%)(17.9%)(18.2%)(18.5%)(18.8%)(19.0%)(19.2%)(19.3%)(19.4%)% מהכנסות דמי ניהול

רווח גולמי

14,616 15,548 16,513 17,514 18,555 19,640 20,772 21,958 23,201 24,509 25,887 27,342 28,881 30,514 32,249 רווח גולמי פנסיה ותיקה

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% מהכנסות דמי ניהול פנסיה ותיקה

1,106 1,303 1,537 1,813 2,139 2,525 2,980 3,517 4,150 4,895 5,848 7,345 9,455 12,360 15,735 רווח גולמי פנסיה חדשה

%88.0%88.0%88.1%88.2%88.3%88.3%88.4%88.5%88.5%88.6%88.7%88.8%88.9%89.0%89.1% מהכנסות דמי ניהול פנסיה חדשה

36,466 40,860 45,759 51,216 57,291 64,045 71,547 79,870 89,092 99,296 110,570 123,002 136,661 151,462 166,196 רווח גולמי גמל אישית

%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9% מהכנסות דמי ניהול גמל אישית

5,548 6,680 8,034 9,652 11,581 13,877 16,604 19,834 23,651 28,149 33,426 39,582 46,663 54,476 61,749 רווח גולמי קרנות השתלמות

%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7% מהכנסות דמי ניהול קרנות השתלמות

760 901 1,067 1,262 1,488 1,749 2,048 2,388 2,767 3,183 3,624 4,069 4,473 4,747 4,693 רווח גולמי גמל להשקעה

%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9% מהכנסות דמי ניהול גמל להשקעה

2,338 3,361 4,214 4,906 5,447 5,845 6,105 6,234 6,239 6,125 5,897 5,561 5,122 4,583 3,906 רווח גולמי חיסכון לכל ילד

%91.7%93.3%94.4%95.2%95.8%96.3%96.7%97.0%97.3%97.6%97.8%98.0%98.2%98.5%98.7% מהכנסות דמי ניהול חיסכון לכל ילד

32 39 49 63 86 124 191 307 512 866 1,463 2,430 3,904 5,934 8,201 רווח גולמי קרן מכזית לפיצויים

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% מהכנסות דמי ניהול קרן מכזית לפיצויים

292,729264,075235,159209,331186,716167,023149,613134,108120,247107,80496,58886,42777,17468,69360,866סה"כ רווח גולמי

%80.6%80.7%80.8%81.0%81.2%81.5%81.8%82.1%82.4%82.7%83.0%83.3%83.5%83.7%83.8% מהכנסות דמי ניהול

הוצאות תפעוליות

- - - - - - - - - - - - (3,333) (3,333) (3,333) עלויות הסבה תפעול

- - - - - - - - - - - - %0.9%1.0%1.1% מהכנסות דמי ניהול

(714) (807) (909) (1,021) (1,144) (1,282) (1,435) (1,607) (1,799) (2,016) (2,261) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) מתפעלים שוטף

%0.8%0.9%1.0%1.2%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0% מהכנסות דמי ניהול

(1,796) (2,030) (2,286) (2,568) (2,879) (3,225) (3,610) (4,042) (4,526) (5,071) (5,687) (7,547) (7,547) (7,547) (7,547) הוצאות בלתי צפויות

%2.1%2.3%2.6%2.9%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5% מהכנסות דמי ניהול

(7,484) (8,461) (9,528) (10,702) (11,999) (13,440) (15,047) (16,845) (18,862) (21,133) (23,703) (31,453) (31,453) (31,453) (31,453) הוצאות הנהלה וכלליות שוטפות

%8.7%9.6%10.8%12.2%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3% מהכנסות דמי ניהול

(9,994)(11,298)(12,723)(14,290)(16,023)(17,947)(20,093)(22,493)(25,187)(28,219)(31,652)(42,000)(45,334)(45,334)(45,334)סה"כ הוצאות תפעוליות

%12.5%13.8%15.6%16.2%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8% מהכנסות דמי ניהול

EBIT247,395218,741189,825167,330155,064138,803124,426111,615100,15489,85780,56572,13764,45157,39650,872

%68.1%66.8%65.2%64.7%67.4%67.7%68.0%68.3%68.6%68.9%69.2%69.5%69.7%69.9%70.1% מהכנסות דמי ניהול

(17,393) (19,624) (22,036) (24,664) (27,545) (30,722) (34,243) (38,161) (42,541) (47,457) (46,391) (50,585) (58,276) (68,162) (77,959) מסים על הכנסה

%31.5%31.2%30.7%30.2%29.9%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

169,436150,579131,549116,745108,67391,34681,88573,45465,91159,13553,02047,47442,41537,77233,479רווח נקי/תזרים מזומנים חופשי

14.50 13.50 12.50 11.50 10.50 9.50 8.50 7.50 6.50 5.50 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 תקופה

0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.23 0.27 0.32 0.37 0.43 0.50 0.58 0.68 0.79 0.93 מקדם היוון

156,926119,62789,64668,24354,49039,28830,21023,24517,89213,77010,5908,1346,2334,7623,620תזרים מזומנים מהוון
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מודל הרכישה

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

מודל הרכישה3נספח 

12/05/2021אלפי ש"ח

658,067שווי פעילות פסגות

212,819 בתוספת נכסים פיננסיים

(760,232) בניכוי התחייבויות פיננסיות

69,038שווי ההון העצמי

69,038 תמורה לפי 100%

IRR17%

203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050באלפי ש"ח

63,86956,41650,26844,81039,98835,70431,85328,38125,24422,40219,81917,46515,31213,09011,678סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(10.8%)(14.5%)(12.3%)(11.9%)(11.5%)(11.3%)(11.1%)(10.9%)(10.8%)(10.7%)(10.8%)(10.9%)(10.9%)(11.7%)(12.0%)% שינוי

עמלות סוכנים

(10) (11) (14) (16) (19) (23) (28) (33) (39) (47) (56) (67) (80) (95) (114) עמלת סוכנים פנסיה חדשה

%10.8%10.7%10.5%10.4%10.2%10.1%9.9%9.7%9.5%9.3%9.1%8.8%8.6%8.4%8.1% מהכנסות דמי ניהול פנסיה חדשה

(1,585) (1,786) (2,011) (2,263) (2,547) (2,866) (3,224) (3,626) (4,076) (4,580) (5,145) (5,778) (6,486) (7,278) (8,162) עמלת סוכנים גמל אישית

%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1% מהכנסות דמי ניהול גמל אישית

- (85) (192) (233) (283) (343) (417) (505) (612) (742) (898) (1,086) (1,312) (1,584) (1,911) עמלת סוכנים קרנות השתלמות

%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3%29.3% מהכנסות דמי ניהול קרנות השתלמות

(8) (10) (12) (14) (17) (20) (24) (28) (34) (40) (48) (57) (68) (81) (97) עמלת סוכנים גמל להשקעה

%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1%13.1% מהכנסות דמי ניהול גמל להשקעה

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (3) (7) עמלת מסב חיסכון לכל ילד

%0.6%0.9%0.6%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% מהכנסות דמי ניהול חיסכון לכל ילד

(1,603)(1,892)(2,227)(2,526)(2,866)(3,253)(3,692)(4,192)(4,761)(5,409)(6,147)(6,988)(7,947)(9,042)(10,291)סה"כ עמלות סוכנים ומסב

(13.7%)(14.5%)(14.5%)(14.5%)(14.5%)(14.5%)(14.6%)(14.8%)(14.9%)(15.2%)(15.4%)(15.6%)(15.8%)(16.0%)(16.1%)% מהכנסות דמי ניהול

רווח גולמי

3,591 3,683 4,384 5,092 5,809 6,535 7,271 8,019 8,780 9,556 10,348 11,157 11,987 12,838 13,714 רווח גולמי פנסיה ותיקה

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% מהכנסות דמי ניהול פנסיה ותיקה

108 124 144 167 194 226 263 307 359 420 492 578 679 798 939 רווח גולמי פנסיה חדשה

%89.2%89.3%89.5%89.6%89.8%89.9%90.1%90.3%90.5%90.7%90.9%91.2%91.4%91.6%91.9% מהכנסות דמי ניהול פנסיה חדשה

6,318 7,116 8,012 9,020 10,152 11,423 12,849 14,449 16,242 18,253 20,505 23,027 25,848 29,003 32,529 רווח גולמי גמל אישית

%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9% מהכנסות דמי ניהול גמל אישית

- 206 461 561 681 827 1,003 1,217 1,475 1,786 2,162 2,615 3,160 3,815 4,603 רווח גולמי קרנות השתלמות

% מהכנסות דמי ניהול קרנות השתלמות

54 65 77 92 110 132 157 188 224 267 318 380 452 538 640 רווח גולמי גמל להשקעה

%86.9%86.9%86.9%86.9% מהכנסות דמי ניהול גמל להשקעה

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 50 177 359 1,127 רווח גולמי חיסכון לכל ילד

%99.4%99.1%99.4%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% מהכנסות דמי ניהול חיסכון לכל ילד

3 3 4 4 5 6 7 8 10 12 14 16 19 23 27 רווח גולמי קרן מכזית לפיצויים

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% מהכנסות דמי ניהול קרן מכזית לפיצויים

53,57847,37442,32137,82233,84030,29527,09224,18921,55219,14916,95314,93813,08411,19810,075סה"כ רווח גולמי

%83.9%84.0%84.2%84.4%84.6%84.8%85.1%85.2%85.4%85.5%85.5%85.5%85.5%85.5%86.3% מהכנסות דמי ניהול

הוצאות תפעוליות

(115) (129) (151) (172) (195) (220) (248) (279) (313) (351) (393) (441) (494) (555) (628) מתפעלים שוטף

%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0% מהכנסות דמי ניהול

(289) (324) (379) (432) (490) (554) (624) (702) (788) (883) (989) (1,108) (1,243) (1,396) (1,580) הוצאות בלתי צפויות

%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5% מהכנסות דמי ניהול

(1,204) (1,350) (1,579) (1,800) (2,043) (2,309) (2,602) (2,926) (3,284) (3,681) (4,122) (4,619) (5,182) (5,816) (6,584) הוצאות הנהלה וכלליות שוטפות

%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3%10.3% מהכנסות דמי ניהול

(1,608)(1,802)(2,108)(2,404)(2,728)(3,084)(3,475)(3,907)(4,385)(4,915)(5,505)(6,169)(6,920)(7,766)(8,792)סה"כ הוצאות תפעוליות

%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8% מהכנסות דמי ניהול

EBIT44,78639,60835,40131,65328,33625,38022,70720,28218,07716,06514,22512,53410,9779,3968,467

%70.1%70.2%70.4%70.6%70.9%71.1%71.3%71.5%71.6%71.7%71.8%71.8%71.7%71.8%72.5% מהכנסות דמי ניהול

(2,895) (3,213) (3,753) (4,285) (4,863) (5,493) (6,181) (6,934) (7,763) (8,677) (9,688) (10,822) (12,104) (13,542) (15,312) מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

29,47426,06623,29720,83118,64816,70314,94313,34811,89610,5739,3618,2497,2246,1845,572רווח נקי/תזרים מזומנים חופשי

29.50 28.50 27.50 26.50 25.50 24.50 23.50 22.50 21.50 20.50 19.50 18.50 17.50 16.50 15.50 תקופה

0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 מקדם היוון

2,7342,0741,5901,2199367195524233232471871421067860תזרים מזומנים מהוון

658,067שווי פעילות פסגות 
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חיובים תורמים

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 66



PwC

(:  ח"באלפי ש)חיובים תורמים כוח עבודה •

(:ח"באלפי ש)חיובים תורמים רכוש קבוע •

67

חיובים תורמים

פסגות

קרן פנסיה ותיקה וקופת חיסכון לכל ילד

חיובים תורמים4נספח 

כפי  , ילדלכלבטבלאות הבאות מוצגים הנתונים העיקריים שנלקחו בחשבון לצורך חישוב החיובים התורמים של קשרי הלקוחות קרן פנסיה ותיקה וקופת חיסכון •

:שחושבו בתחזית תזרימי המזומנים

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

.המזומניםתזריםהווןלפיוההוןלמחירבהתאם*

.שנים10שללתקופהAAבדירוגופנסיהגמלאלטשולרשלחובלמחירבהתאם**

2020רכוש קבוע

375,963 סה"כ הכנסות מדמי ניהול

20,161 רכוש קבוע )אלטשולר שחם(

3.6%תשואה על רכוש קבוע**

719חיוב שנתי

CAC %0.08%

2020כוח עבודה

375,963 סה"כ הכנסות מדמי ניהול

33,889 כוח עבודה

14.5%תשואה על כוח עבודה*

4,914חיוב שנתי

CAC %1.31%
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חיובים תורמים

פסגות

וקופת גמל להשקעהחדשהקרן פנסיה 

כפי  , עהבטבלאות הבאות מוצגים הנתונים העיקריים שנלקחו בחשבון לצורך חישוב החיובים התורמים של קשרי הלקוחות קרן פנסיה חדשה וקופת גמל להשק•

:שחושבו בתחזית תזרימי המזומנים

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

.פסגותשלהמשוקללההוןלמחירבהתאם*

.שנים10שללתקופהAAבדירוגופנסיהגמלאלטשולרשלחובלמחירבהתאם**

2020רכוש קבוע

375,963 סה"כ הכנסות מדמי ניהול

20,161 רכוש קבוע )אלטשולר שחם(

3.6%תשואה על רכוש קבוע**

719חיוב שנתי

CAC %0.08%

2020כוח עבודה

375,963 סה"כ הכנסות מדמי ניהול

33,889 כוח עבודה

18.0%תשואה על כוח עבודה*

6,100חיוב שנתי

CAC %1.62%

חיובים תורמים4נספח 
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חיובים תורמים

פסגות

קופת גמל אישית וקרנות השתלמות

כפי שחושבו  , בטבלאות הבאות מוצגים הנתונים העיקריים שנלקחו בחשבון לצורך חישוב החיובים התורמים של קשרי הלקוחות קופת ג אישית וקרנות השתלמות•

:בתחזית תזרימי המזומנים

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

.המזומניםתזריםהווןלפיוההוןלמחירבהתאם*

.שנים10שללתקופהAAבדירוגופנסיהגמלאלטשולרשלחובלמחירבהתאם**

2020רכוש קבוע

375,963 סה"כ הכנסות מדמי ניהול

20,161 רכוש קבוע )אלטשולר שחם(

3.6%תשואה על רכוש קבוע**

719חיוב שנתי

CAC %0.08%

2020כוח עבודה

375,963 סה"כ הכנסות מדמי ניהול

33,889 כוח עבודה

19.0%תשואה על כוח עבודה*

6,439חיוב שנתי

CAC %1.71%

חיובים תורמים4נספח 
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5נספח 
(WARA)חישוב תשואה משוקללת על הנכסים 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 70
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(WARA)חישוב תשואה משוקללת על הנכסים 

פסגות

חישוב תשואה משוקללת על הנכסים 5נספח 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

% תשואה נטו% שווי הוגןשווי הוגן באלפי ש"ח

(WARA) תשואה 

 משקוללת על

הנכסים

נכסים בלתי מוחשיים

95,35617.4%15%2.5% קשרי לקוחות - פנסיה ותיקה

24,9344.6%18%0.8% קשרי לקוחות - פנסיה חדשה

178,97332.7%19%6.2% קשרי לקוחות - גמל אישית

49,8149.1%19%1.7% קשרי לקוחות - קרנות השתלמות

14,9702.7%18%0.5% קשרי לקוחות - חיסכון לכל ילד

11,6282.1%15%0.3% קשרי לקוחות - קרן מרכזית לפיצויים

159,67929.2%19%5.5% מוניטין

546,815100%18.0%סה"כ

212,819 בתוספת נכסים פיננסיים

4,179 נכסי מיסים שוטפים

80,279 מיסים נדחים

(760,232) בניכוי התחייבויות פיננסיות

(14,823) התחייבויות חכירה בניכוי נכסי חכירה

69,038סה"כ
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6נספח 
(TAB)הפחתה רעיונית לצרכי מס 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 72
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(TAB)הפחתה רעיונית לצרכי מס 

פסגות

קרן פנסיה ותיקה וקופת חיסכון לכל ילד
:לפיצוייםמרכזיתוקרןותיקהפנסיהלקוחותקשריבגיןפסגותשל(TAB)מסלצרכיהרעיוניתההפחתהחישובאתמציגההבאההטבלה•

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

הפחתה רעיונית לצרכי מס-6נספח 

פקטור מהווןהיווןשיעור מסשיעור פחתתקופהשנה

2021 0.5010.0%34.2% 0.933.20%

2022 1.5010.0%34.2% 0.822.79%

2023 2.5010.0%34.2% 0.712.44%

2024 3.5010.0%34.2% 0.622.13%

2025 4.5010.0%34.2% 0.541.86%

2026 5.5010.0%34.2% 0.471.62%

2027 6.5010.0%34.2% 0.411.42%

2028 7.5010.0%34.2% 0.361.24%

2029 8.5010.0%34.2% 0.321.08%

2030 9.5010.0%34.2% 0.280.94%

PVAF0.19          

Cash Flow Factor1.23          
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(TAB)הפחתה רעיונית לצרכי מס 

פסגות

קופת גמל להשקעה וכוח עבודה מגובש, חדשהקרן פנסיה 
:מגובשעבודהוכוחלהשקעהגמלקופת,חדשהפנסיהקרןלקוחותקשריבגיןפסגותשל(TAB)מסלצרכיהרעיוניתההפחתהחישובאתמציגההבאההטבלה•

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

פקטור מהווןהיווןשיעור מסשיעור פחתתקופהשנה

2021 0.5010.0%34.2% 0.923.15%

2022 1.5010.0%34.2% 0.782.67%

2023 2.5010.0%34.2% 0.662.26%

2024 3.5010.0%34.2% 0.561.92%

2025 4.5010.0%34.2% 0.471.62%

2026 5.5010.0%34.2% 0.401.38%

2027 6.5010.0%34.2% 0.341.17%

2028 7.5010.0%34.2% 0.290.99%

2029 8.5010.0%34.2% 0.240.84%

2030 9.5010.0%34.2% 0.210.71%

PVAF0.17          

Cash Flow Factor1.20          

הפחתה רעיונית לצרכי מס-6נספח 
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(TAB)הפחתה רעיונית לצרכי מס 

פסגות

קופת גמל אישית וקרנות השתלמות
:השתלמותוקרנותאישיתגמלקופתלקוחותקשריבגיןפסגותשל(TAB)מסלצרכיהרעיוניתההפחתהחישובאתמציגההבאההטבלה•

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

פקטור מהווןהיווןשיעור מסשיעור פחתתקופהשנה

2021 0.5010.0%34.2% 0.923.13%

2022 1.5010.0%34.2% 0.772.63%

2023 2.5010.0%34.2% 0.652.21%

2024 3.5010.0%34.2% 0.541.86%

2025 4.5010.0%34.2% 0.461.56%

2026 5.5010.0%34.2% 0.381.31%

2027 6.5010.0%34.2% 0.321.10%

2028 7.5010.0%34.2% 0.270.93%

2029 8.5010.0%34.2% 0.230.78%

2030 9.5010.0%34.2% 0.190.65%

PVAF0.16          

Cash Flow Factor1.19          

הפחתה רעיונית לצרכי מס-6נספח 
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7נספח 
הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 76
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

פנסיה ותיקה

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים-7נספח 

202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035באלפי ש"ח

הכנסות

16,17915,92215,63115,31014,96214,58914,19313,77813,34512,89512,43111,95411,46410,96310,453הכנסות מדמי ניהול צבירה

16,07014,59213,25012,03210,9259,9209,0088,1807,4276,7446,1245,5615,0494,5854,163הכנסות מדמי ניהול הפקדה

32,24930,51428,88127,34225,88724,50923,20121,95820,77219,64018,55517,51416,51315,54814,616סה"כ הכנסות מדמי ניהול

32,24930,51428,88127,34225,88724,50923,20121,95820,77219,64018,55517,51416,51315,54814,616רווח גולמי

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% מהכנסות

(2,012)(2,140)(2,273)(2,411)(2,554)(2,704)(2,859)(3,023)(3,194)(3,374)(3,564)(4,442)(4,498)(4,225)(4,024)הוצאות תפעוליות

%12.5%13.8%15.6%16.2%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8% מהכנסות )מודל הרכישה(

28,22526,28924,38422,90022,32321,13520,00718,93517,91316,93616,00115,10314,24013,40812,604רווח )הפסד( לפני מס

%87.5%86.2%84.4%83.8%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2% מתוך ההכנסות

(4,309)(4,584)(4,869)(5,164)(5,471)(5,790)(6,124)(6,474)(6,841)(7,226)(7,632)(7,829)(8,337)(8,988)(9,650)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

18,57517,30116,04715,07014,69113,90913,16712,46111,78811,14610,5309,9409,3718,8248,295רווח נקי

חיובים תורמים

(191)(203)(216)(229)(243)(257)(271)(287)(303)(320)(338)(357)(377)(399)(421)כוח עבודה

(12)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(17)(18)(20)(21)(22)(23)(24)(26)רכוש קבוע

(2,236)(2,250)(2,270)(2,294)(2,321)(2,351)(2,381)(2,412)(2,442)(2,469)(2,493)(2,518)(2,529)(2,527)(2,502)מחיר ההון

15,62614,35113,11812,17311,83911,10010,4039,7449,1198,5237,9527,4036,8726,3585,856תזרים מזומנים חופשי

0.501.502.503.504.505.506.507.508.509.5010.5011.5012.5013.5014.50תקופה

0.930.820.710.620.540.470.410.360.320.280.240.210.180.160.14מקדם היוון

14,60311,7139,3517,5786,4375,2714,3143,5292,8852,3551,9191,5601,2651,022822תזרים מזומנים מהוון
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

(המשך)פנסיה ותיקה 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050באלפי ש"ח

הכנסות

9,9339,4058,8698,3277,7777,2226,6616,0955,5244,9484,3683,7843,1962,6042,611הכנסות מדמי ניהול צבירה

3,7803,4333,1172,8302,5702,3342,1191,9241,7471,5871,4411,3081,1881,079979הכנסות מדמי ניהול הפקדה

13,71412,83811,98711,15710,3489,5568,7808,0197,2716,5355,8095,0924,3843,6833,591סה"כ הכנסות מדמי ניהול

13,71412,83811,98711,15710,3489,5568,7808,0197,2716,5355,8095,0924,3843,6833,591רווח גולמי

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% מהכנסות

(494)(507)(603)(701)(800)(900)(1,001)(1,104)(1,209)(1,315)(1,424)(1,536)(1,650)(1,767)(1,888)הוצאות תפעוליות

%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8% מהכנסות )מודל הרכישה(

11,82611,07110,3369,6218,9238,2407,5726,9156,2705,6355,0094,3913,7803,1763,097רווח )הפסד( לפני מס

%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2% מתוך ההכנסות

(1,059)(1,086)(1,293)(1,501)(1,713)(1,927)(2,144)(2,364)(2,589)(2,817)(3,051)(3,289)(3,534)(3,785)(4,043)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

7,7837,2866,8026,3325,8725,4234,9834,5514,1263,7093,2972,8902,4882,0902,038רווח נקי

חיובים תורמים

(47)(48)(57)(67)(76)(85)(95)(105)(115)(125)(135)(146)(157)(168)(179)כוח עבודה

(3)(3)(3)(4)(5)(5)(6)(6)(7)(8)(8)(9)(10)(10)(11)רכוש קבוע

(1,889)(1,906)(1,922)(1,938)(1,956)(1,976)(1,998)(2,021)(2,047)(2,074)(2,104)(2,132)(2,163)(2,194)(2,228)מחיר ההון

5,3654,9144,4734,0453,6243,2162,8142,4192,0281,6421,26088150513399תזרים מזומנים חופשי

15.5016.5017.5018.5019.5020.5021.5022.5023.5024.5025.5026.5027.5028.5029.50תקופה

0.120.110.090.080.070.060.050.050.040.040.030.030.020.020.02מקדם היוון

658526418330259200153115846040241232תזרים מזומנים מהוון

77,508תזרים מהוון קשרי לקוחות פנסיה ותיקה

77,508סה"כ תזרים מהוון

TAB1.23

95,356שווי הוגן קשרי לקוחות פנסיה ותיקה

הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים-7נספח 
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

פנסיה חדשה

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035באלפי ש"ח

הכנסות

6,4335,2634,0573,0072,1431,7641,5091,2881,096930789667564476401הכנסות מדמי ניהול צבירה

10,9768,3406,2724,9534,1433,4662,9002,4262,0291,6981,4201,188994832696הכנסות מדמי ניהול הפקדה

477438402369339311286263241221203187172157145הכנסות מדי ניהול כללית

17,88614,04110,7318,3296,6255,5424,6953,9763,3662,8502,4122,0421,7291,4651,242סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(136) (162) (193) (229) (273) (325) (386) (459) (545) (646) (777) (984) (1,277) (1,681) (2,152) עמלת סוכנים

%12.0%12.0%11.9%11.8%11.7%11.7%11.6%11.5%11.5%11.4%11.3%11.2%11.1%11.0%10.9% מהכנסות  

15,73512,3609,4557,3455,8484,8954,1503,5172,9802,5252,1391,8131,5371,3031,106רווח גולמי

%88.0%88.0%88.1%88.2%88.3%88.3%88.4%88.5%88.5%88.6%88.7%88.8%88.9%89.0%89.1% מהכנסות

(171)(202)(238)(281)(332)(392)(463)(547)(646)(763)(912)(1,353)(1,671)(1,944)(2,232)הוצאות תפעוליות

%12.5%13.8%15.6%16.2%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8% מהכנסות )מודל הרכישה(

13,50310,4167,7845,9924,9364,1323,5042,9702,5172,1331,8071,5321,2991,102935רווח )הפסד( לפני מס

%85.8%84.3%82.3%81.6%84.4%84.4%84.4%84.4%84.4%84.5%84.5%84.5%84.5%84.5%84.5% מתוך ההכנסות

(320)(377)(444)(524)(618)(729)(860)(1,015)(1,198)(1,413)(1,688)(2,049)(2,661)(3,561)(4,617)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

8,8866,8555,1223,9433,2492,7192,3061,9541,6561,4031,1891,008855725615רווח נקי

חיובים תורמים

(20)(24)(28)(33)(39)(46)(55)(65)(76)(90)(107)(135)(174)(228)(290)כוח עבודה

(1)(1)(1)(2)(2)(2)(3)(3)(4)(4)(5)(7)(9)(11)(14)רכוש קבוע

(79)(95)(114)(137)(164)(197)(236)(283)(338)(402)(477)(566)(663)(766)(860)מחיר ההון

7,7225,8504,2773,2362,6592,2231,8881,6041,3631,158984837711605515תזרים מזומנים חופשי

0.501.502.503.504.505.506.507.508.509.5010.5011.5012.5013.5014.50תקופה

0.920.780.660.560.470.400.340.290.240.210.180.150.130.110.09מקדם היוון

7,1094,5642,8281,8131,262894644464334240173125906547תזרים מזומנים מהוון

הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים-7נספח 
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

(המשך)פנסיה חדשה 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050באלפי ש"ח

הכנסות

29 35 41 49 59 70 84 100 119 142 169 338284239201הכנסות מדמי ניהול צבירה

5824874073412852392001671401179882685748הכנסות מדמי ניהול הפקדה

1331221121039487807367625752484440הכנסות מדי ניהול כללית

1,053893759645548467398340291249213183157136117סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(10) (11) (14) (16) (19) (23) (28) (33) (39) (47) (56) (67) (80) (95) (114) עמלת סוכנים

%10.8%10.7%10.5%10.4%10.2%10.1%9.9%9.7%9.5%9.3%9.1%8.8%8.6%8.4%8.1% מהכנסות  

939798679578492420359307263226194167144124108רווח גולמי

%89.2%89.3%89.5%89.6%89.8%89.9%90.1%90.3%90.5%90.7%90.9%91.2%91.4%91.6%91.9% מהכנסות

(16)(19)(22)(25)(29)(34)(40)(47)(55)(64)(75)(89)(104)(123)(145)הוצאות תפעוליות

%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8% מהכנסות )מודל הרכישה(

79467557448941735630426022319116514212210692רווח )הפסד( לפני מס

%84.6%84.6%84.6%84.6%84.7%84.7%84.7%84.8%84.8%84.8%84.9%84.9%84.9%85.0%85.0% מתוך ההכנסות

(31)(36)(42)(48)(56)(65)(76)(89)(104)(122)(143)(167)(196)(231)(272)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

52344437832227423420017114712610893807060רווח נקי

חיובים תורמים

(2)(2)(3)(3)(3)(4)(5)(6)(6)(8)(9)(10)(12)(14)(17)כוח עבודה

(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)(1)(1)רכוש קבוע

(5)(6)(7)(8)(10)(12)(15)(18)(21)(26)(31)(38)(45)(55)(66)מחיר ההון

4393743202732342001721481271109582716153תזרים מזומנים חופשי

15.5016.5017.5018.5019.5020.5021.5022.5023.5024.5025.5026.5027.5028.5029.50תקופה

0.080.070.060.050.040.030.030.020.020.020.010.010.010.010.01מקדם היוון

3424181397543211110תזרים מזומנים מהוון

20,772תזרים מהוון קשרי לקוחות פנסיה חדשה

20,772סה"כ תזרים מהוון

TAB1.20

24,934שווי הוגן קשרי לקוחות פנסיה חדשה

הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים-7נספח 
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

קופת גמל אישית

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035באלפי ש"ח

הכנסות

45,140 50,551 56,580 63,289 203,178185,460167,550150,977135,863122,130109,68098,41188,22779,03570,749הכנסות מדמי ניהול צבירה

4,7214,0083,4032,8882,4522,0821,7671,5001,2731,081918779661561477הכנסות מדמי ניהול הפקדה

207,899189,468170,953153,866138,315124,212111,44799,91189,50080,11671,66764,06857,24151,11345,616סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(9,150) (10,253) (11,482) (12,852) (14,376) (16,071) (17,953) (20,041) (22,355) (24,916) (27,745) (30,864) (34,292) (38,006) (41,703) עמלת סוכנים

%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1% מהכנסות  

166,196151,462136,661123,002110,57099,29689,09279,87071,54764,04557,29151,21645,75940,86036,466רווח גולמי

%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9% מהכנסות

(19,624)(21,977)(24,597)(27,514)(30,758)(34,360)(38,356)(42,783)(47,683)(53,095)(59,065)(65,636)(72,841)(80,627)(88,330)הוצאות תפעוליות

%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3% ממוצע נכסים מנוהלים

77,86770,83563,82057,36551,50546,20141,40937,08633,19129,68526,53323,70221,16118,88316,842רווח )הפסד( לפני מס

%46.9%46.8%46.7%46.6%46.6%46.5%46.5%46.4%46.4%46.4%46.3%46.3%46.2%46.2%46.2% מתוך ההכנסות

(5,758)(6,456)(7,235)(8,104)(9,072)(10,149)(11,348)(12,680)(14,158)(15,796)(17,609)(19,613)(21,820)(24,219)(26,623)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

51,24446,61742,00037,75233,89530,40527,25124,40721,84319,53617,46215,59813,92612,42711,084רווח נקי

חיובים תורמים

(781)(875)(980)(1,097)(1,227)(1,372)(1,533)(1,711)(1,909)(2,127)(2,369)(2,635)(2,928)(3,245)(3,561)כוח עבודה

(27)(30)(34)(38)(42)(47)(53)(59)(65)(73)(81)(90)(100)(111)(122)רכוש קבוע

(1,436)(1,625)(1,841)(2,088)(2,370)(2,691)(3,057)(3,471)(3,939)(4,465)(5,055)(5,737)(6,462)(7,242)(8,039)מחיר ההון

39,52236,01932,50929,29026,39023,73921,33919,16617,20115,42513,82212,37611,0719,8978,839תזרים מזומנים חופשי

0.501.502.503.504.505.506.507.508.509.5010.5011.5012.5013.5014.50תקופה

0.920.770.650.540.460.380.320.270.230.190.160.140.110.100.08מקדם היוון

36,23027,74621,04415,93312,0649,1196,8885,1993,9212,9552,2251,6741,259945710תזרים מזומנים מהוון
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

(המשך)קופת גמל אישית 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050באלפי ש"ח

הכנסות

7,862 8,853 9,966 11,217 12,621 14,196 15,964 17,945 20,167 22,655 25,440 28,557 32,042 35,937 40,287 הכנסות מדמי ניהול צבירה

405343292248210178151129109937967574841הכנסות מדמי ניהול הפקדה

40,69136,28132,33428,80525,65022,83320,31818,07416,07314,28912,69911,28410,0238,9017,903סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(1,585) (1,786) (2,011) (2,263) (2,547) (2,866) (3,224) (3,626) (4,076) (4,580) (5,145) (5,778) (6,486) (7,278) (8,162) עמלת סוכנים

%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1%20.1% מהכנסות  

32,52929,00325,84823,02720,50518,25316,24214,44912,84911,42310,1529,0208,0127,1166,318רווח גולמי

%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9%79.9% מהכנסות

(3,418)(3,849)(4,333)(4,876)(5,487)(6,172)(6,940)(7,802)(8,767)(9,849)(11,060)(12,415)(13,930)(15,623)(17,514)הוצאות תפעוליות

%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3% ממוצע נכסים מנוהלים

15,01513,38011,91810,6129,4458,4047,4756,6475,9095,2514,6654,1443,6803,2672,900רווח )הפסד( לפני מס

%46.2%46.1%46.1%46.1%46.1%46.0%46.0%46.0%46.0%46.0%46.0%45.9%45.9%45.9%45.9% מתוך ההכנסות

(991)(1,117)(1,258)(1,417)(1,595)(1,795)(2,020)(2,273)(2,556)(2,873)(3,229)(3,628)(4,075)(4,574)(5,133)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

9,8818,8057,8436,9846,2165,5314,9194,3743,8883,4563,0702,7272,4222,1501,908רווח נקי

חיובים תורמים

(135)(152)(172)(193)(217)(245)(275)(310)(348)(391)(439)(493)(554)(621)(697)כוח עבודה

(5)(5)(6)(7)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(15)(17)(19)(21)(24)רכוש קבוע

(209)(238)(270)(307)(349)(396)(451)(513)(583)(664)(757)(861)(981)(1,117)(1,272)מחיר ההון

7,8887,0466,2905,6125,0054,4623,9763,5423,1532,8062,4972,2201,9741,7541,559תזרים מזומנים חופשי

15.5016.5017.5018.5019.5020.5021.5022.5023.5024.5025.5026.5027.5028.5029.50תקופה

0.070.060.050.040.030.030.020.020.020.010.010.010.010.010.01מקדם היוון

53239930022516812694715340302217129תזרים מזומנים מהוון

150,010תזרים מהוון קשרי לקוחות גמל אישית

150,010סה"כ תזרים מהוון

TAB1.19

178,973שווי הוגן קשרי לקוחות גמל אישית

הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים-7נספח 
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

קרנות השתלמות

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035באלפי ש"ח

הכנסות

87,39177,09766,04156,01847,30739,83733,47328,07023,49819,64016,39113,66111,3719,4547,852הכנסות מדמי ניהול צבירה

87,39177,09766,04156,01847,30739,83733,47328,07023,49819,64016,39113,66111,3719,4547,852סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(2,304) (2,774) (3,336) (4,008) (4,809) (5,763) (6,895) (8,236) (9,821) (11,689) (13,880) (16,437) (19,377) (22,621) (25,642) עמלת סוכנים

(16.9%)(16.9%)(16.8%)(16.7%)(16.5%)(16.4%)(16.3%)(16.1%)(16.0%)(15.8%)(15.6%)(15.2%)(14.3%)(11.8%)%0.0% מהכנסות  

61,74954,47646,66339,58233,42628,14923,65119,83416,60413,87711,5819,6528,0346,6805,548רווח גולמי

%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7% מהכנסות

(3,179)(3,827)(4,603)(5,530)(6,635)(7,951)(9,513)(11,363)(13,550)(16,127)(19,151)(22,677)(26,735)(31,210)(35,378)הוצאות תפעוליות

%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3% ממוצע נכסים מנוהלים 

26,37223,26519,92916,90414,27612,02210,1018,4717,0915,9274,9464,1223,4312,8532,369רווח )הפסד( לפני מס

%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7% מתוך ההכנסות

(810)(975)(1,173)(1,409)(1,691)(2,026)(2,424)(2,896)(3,453)(4,110)(4,881)(5,780)(6,814)(7,954)(9,016)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

17,35515,31113,11511,1259,3957,9116,6475,5744,6673,9003,2552,7132,2581,8771,559רווח נקי

חיובים תורמים

(134)(162)(195)(234)(281)(336)(402)(481)(573)(682)(810)(959)(1,131)(1,320)(1,497)כוח עבודה

(6)(8)(9)(11)(13)(16)(19)(22)(27)(32)(38)(45)(53)(61)(70)רכוש קבוע

(224)(272)(332)(404)(492)(600)(731)(889)(1,080)(1,309)(1,583)(1,917)(2,299)(2,732)(3,184)מחיר ההון

12,60511,1979,6328,2046,9635,8884,9684,1823,5152,9482,4692,0641,7231,4361,195תזרים מזומנים חופשי

0.501.502.503.504.505.506.507.508.509.5010.5011.5012.5013.5014.50תקופה

0.920.770.650.540.460.380.320.270.230.190.160.140.110.100.08מקדם היוון

11,5558,6256,2354,4633,1832,2621,6041,13580156539727919613796תזרים מזומנים מהוון
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

(המשך)קרנות השתלמות 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

20362037203820392040204120422043204420452046204720482049באלפי ש"ח

הכנסות

6,5145,4004,4723,7003,0602,5282,0871,7221,4201,170964794653291הכנסות מדמי ניהול צבירה

6,5145,4004,4723,7003,0602,5282,0871,7221,4201,170964794653291סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(85) (192) (233) (283) (343) (417) (505) (612) (742) (898) (1,086) (1,312) (1,584) (1,911) עמלת סוכנים

(55.4%)(17.7%)(17.7%)(17.6%)(17.6%)(17.5%)(17.5%)(17.4%)(17.4%)(17.3%)(17.3%)(17.2%)(17.1%)(17.0%)% מהכנסות  

4,6033,8153,1602,6152,1621,7861,4751,2171,003827681561461206רווח גולמי

%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7%70.7% מהכנסות

(118)(264)(321)(390)(474)(575)(697)(845)(1,023)(1,239)(1,498)(1,810)(2,186)(2,637)הוצאות תפעוליות

%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3% ממוצע נכסים מנוהלים 

1,9661,6291,3491,11792376363052042935329123919788רווח )הפסד( לפני מס

%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7%42.7% מתוך ההכנסות

(30)(67)(82)(99)(121)(147)(178)(215)(261)(316)(382)(461)(557)(672)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

1,2941,07288873560850241434228223219115813058רווח נקי

חיובים תורמים

(5)(11)(14)(17)(20)(24)(29)(36)(43)(52)(63)(77)(92)(112)כוח עבודה

(0)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(2)(2)(3)(4)(4)(5)רכוש קבוע

0(16)(19)(24)(29)(36)(44)(54)(66)(81)(100)(122)(150)(184)מחיר ההון

99382568556947139032326722118215012410253תזרים מזומנים חופשי

15.5016.5017.5018.5019.5020.5021.5022.5023.5024.5025.5026.5027.5028.50תקופה

0.070.060.050.040.030.030.020.020.020.010.010.010.010.01מקדם היוון

67473323161185432110תזרים מזומנים מהוון

41,753תזרים מהוון קשרי לקוחות קרנות השתלמות

41,753סה"כ תזרים מהוון

TAB1.19

49,814שווי הוגן קשרי לקוחות קרנות השתלמות

הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים-7נספח 
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

קופת גמל להשקעה  

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035באלפי ש"ח

הכנסות

5,4035,4655,1504,6844,1733,6653,1862,7492,3582,0131,7131,4521,2291,038875הכנסות מדמי ניהול צבירה

5,4035,4655,1504,6844,1733,6653,1862,7492,3582,0131,7131,4521,2291,038875סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(115) (136) (162) (191) (225) (265) (310) (361) (419) (482) (548) (616) (677) (718) (710) עמלת סוכנים

(15.7%)(15.6%)(15.4%)(15.2%)(14.9%)(14.6%)(14.2%)(13.7%)(13.1%)(12.2%)(10.9%)(9.0%)(5.8%)%0.0%1.1% מהכנסות  

4,6934,7474,4734,0693,6243,1832,7672,3882,0481,7491,4881,2621,067901760רווח גולמי

%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9% מהכנסות

(120)(143)(169)(200)(236)(277)(325)(378)(439)(504)(574)(761)(802)(757)(674)הוצאות תפעוליות

%12.5%13.8%15.6%16.2%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8% מהכנסות )מודל הרכישה(

4,0183,9903,6713,3083,0502,6792,3292,0091,7241,4721,2521,062898758639רווח )הפסד( לפני מס

%85.6%84.1%82.1%81.3%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2% מתוך ההכנסות

(219)(259)(307)(363)(428)(503)(589)(687)(796)(916)(1,043)(1,131)(1,255)(1,364)(1,374)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

2,6452,6262,4162,1772,0071,7631,5331,3221,134968824699591499421רווח נקי

חיובים תורמים

(14)(17)(20)(24)(28)(33)(38)(45)(52)(59)(68)(76)(84)(89)(88)כוח עבודה

(1)(1)(1)(1)(1)(2)(2)(2)(3)(3)(3)(4)(4)(4)(4)רכוש קבוע

(28)(34)(41)(49)(59)(70)(84)(100)(118)(139)(162)(188)(212)(233)(243)מחיר ההון

2,3102,3002,1161,9091,7741,5611,3601,1761,010864736625529447377תזרים מזומנים חופשי

0.501.502.503.504.505.506.507.508.509.5010.5011.5012.5013.5014.50תקופה

0.920.780.660.560.470.400.340.290.240.210.180.150.130.110.09מקדם היוון

2,1261,7941,3991,07084262846434024717912993674834תזרים מזומנים מהוון

הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים-7נספח 
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

(  המשך)קופת גמל להשקעה 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050באלפי ש"ח

הכנסות

736619520437367307258216181152127106897462הכנסות מדמי ניהול צבירה

736619520437367307258216181152127106897462סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(8) (10) (12) (14) (17) (20) (24) (28) (34) (40) (48) (57) (68) (81) (97) עמלת סוכנים

(16.3%)(16.3%)(16.3%)(16.3%)(16.3%)(16.2%)(16.2%)(16.2%)(16.2%)(16.1%)(16.1%)(16.0%)(16.0%)(15.9%)(15.8%)% מהכנסות  

64053845238031826722418815713211092776554רווח גולמי

%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9%86.9% מהכנסות

(9)(10)(12)(15)(17)(21)(25)(30)(35)(42)(50)(60)(72)(85)(101)הוצאות תפעוליות

%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8% מהכנסות )מודל הרכישה(

5384533803192682251881581321119378655446רווח )הפסד( לפני מס

%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2%84.2% מתוך ההכנסות

(16)(19)(22)(27)(32)(38)(45)(54)(64)(77)(92)(109)(130)(155)(184)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

35429825021017614812410487736151433630רווח נקי

חיובים תורמים

(1)(1)(1)(2)(2)(2)(3)(4)(4)(5)(6)(7)(8)(10)(12)כוח עבודה

(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)רכוש קבוע

00000000000(13)(16)(20)(24)מחיר ההון

31826822518917014312010084705949413529תזרים מזומנים חופשי

15.5016.5017.5018.5019.5020.5021.5022.5023.5024.5025.5026.5027.5028.5029.50תקופה

0.080.070.060.050.040.030.030.020.020.020.010.010.010.010.01מקדם היוון

241712975322111000תזרים מזומנים מהוון

9,548תזרים מהוון קשרי לקוחות גמל להשקעה

9,548סה"כ תזרים מהוון

TAB1.20

11,460שווי הוגן קשרי לקוחות גמל להשקעה

הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים-7נספח 
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

קופת חיסכון לכל ילד

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035באלפי ש"ח

הכנסות

4,2584,9125,4285,8446,1576,3626,4536,4256,2735,9895,5695,0054,2903,4142,368הכנסות מדמי ניהול צבירה

4,2584,9125,4285,8446,1576,3626,4536,4256,2735,9895,5695,0054,2903,4142,368סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(30) (53) (76) (99) (122) (145) (168) (191) (214) (237) (260) (283) (306) (329) (352) עמלת סוכנים

(43.7%)(30.4%)(23.3%)(18.9%)(15.9%)(13.7%)(12.1%)(10.8%)(9.7%)(8.9%)(8.1%)(7.5%)(7.0%)(6.5%)%0.0% מהכנסות  

3,9064,5835,1225,5615,8976,1256,2396,2346,1055,8455,4474,9064,2143,3612,338רווח גולמי

%91.7%93.3%94.4%95.2%95.8%96.3%96.7%97.0%97.3%97.6%97.8%98.0%98.2%98.5%98.7% מהכנסות

(326)(470)(591)(689)(767)(825)(863)(884)(888)(876)(848)(950)(845)(680)(531)הוצאות תפעוליות

%12.5%13.8%15.6%16.2%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8% מהכנסות )מודל הרכישה(

3,3743,9034,2764,6125,0505,2495,3515,3505,2415,0204,6814,2173,6232,8912,012רווח )הפסד( לפני מס

%86.4%85.2%83.5%82.9%85.6%85.7%85.8%85.8%85.9%85.9%85.9%86.0%86.0%86.0%86.1% מתוך ההכנסות

(688)(989)(1,239)(1,442)(1,600)(1,716)(1,792)(1,829)(1,829)(1,795)(1,726)(1,577)(1,462)(1,334)(1,154)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

2,2212,5692,8143,0353,3233,4543,5213,5213,4493,3043,0802,7752,3851,9031,324רווח נקי

חיובים תורמים

(38)(55)(70)(81)(90)(97)(102)(104)(105)(103)(100)(95)(88)(80)(69)כוח עבודה

(2)(3)(3)(4)(4)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(4)(4)(3)רכוש קבוע

(153)(251)(337)(412)(475)(527)(568)(598)(617)(625)(621)(607)(579)(537)(481)מחיר ההון

1,6681,9482,1432,3282,5982,7212,7942,8132,7742,6752,5112,2791,9741,5931,131תזרים מזומנים חופשי

0.501.502.503.504.505.506.507.508.509.5010.5011.5012.5013.5014.50תקופה

0.920.780.660.560.470.400.340.290.240.210.180.150.130.110.09מקדם היוון

1,5351,5201,4171,3041,2331,095953813679555442340249171103תזרים מזומנים מהוון

הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים-7נספח 
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

(המשך)קופת חיסכון לכל ילד 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050באלפי ש"ח

הכנסות

1,1343631785011112222222הכנסות מדמי ניהול צבירה

1,1343631785011112222222סה"כ הכנסות מדמי ניהול

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (3) (7) עמלת סוכנים

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%(100.0%)(67.7%)(51.6%)(77.5%)% מהכנסות  

1,1273591775011112222222רווח גולמי

%99.4%99.1%99.4%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% מהכנסות

(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(7)(24)(50)(156)הוצאות תפעוליות

%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8% מהכנסות )מודל הרכישה(

9713091524311111111122רווח )הפסד( לפני מס

%86.2%86.1%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2% מתוך ההכנסות

(1)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(15)(52)(106)(332)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

6392041002811111111111רווח נקי

חיובים תורמים

(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(3)(6)(18)כוח עבודה

(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)רכוש קבוע

00000000000(0)(8)(21)(39)מחיר ההון

580176892711111111111תזרים מזומנים חופשי

15.5016.5017.5018.5019.5020.5021.5022.5023.5024.5025.5026.5027.5028.5029.50תקופה

0.080.070.060.050.040.030.030.020.020.020.010.010.010.010.01מקדם היוון

45115100000000000תזרים מזומנים מהוון

12,472תזרים מהוון קשרי לקוחות חיסכון לכל ילד

12,472סה"כ תזרים מהוון

TAB1.20

14,970שווי הוגן קשרי לקוחות חיסכון לכל ילד

הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים-7נספח 
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

קרן מרכזית לפיצויים

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035באלפי ש"ח

הכנסות

8,2015,9343,9042,4301,4638665123071911248663493932הכנסות מדמי ניהול צבירה

8,2015,9343,9042,4301,4638665123071911248663493932סה"כ הכנסות מדמי ניהול

8,2015,9343,9042,4301,4638665123071911248663493932רווח גולמי

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% מהכנסות

(4)(5)(7)(9)(12)(17)(26)(42)(70)(119)(201)(395)(608)(822)(1,023)הוצאות תפעוליות

%12.5%13.8%15.6%16.2%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8% מהכנסות )מודל הרכישה(

7,1785,1123,2962,0351,2627474422651651077455423428רווח )הפסד( לפני מס

%87.5%86.2%84.4%83.8%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2% מתוך ההכנסות

(10)(12)(14)(19)(25)(37)(56)(91)(151)(255)(431)(696)(1,127)(1,748)(2,454)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

4,7243,3642,1691,340830492291174108714936282218רווח נקי

חיובים תורמים

(0)(1)(1)(1)(1)(2)(2)(4)(7)(11)(19)(32)(51)(78)(107)כוח עבודה

(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)(2)(3)(5)(7)רכוש קבוע

(1)(2)(2)(2)(3)(5)(7)(11)(19)(32)(55)(95)(158)(253)(376)מחיר ההון

4,2343,0291,9571,21175544826515999644433252017תזרים מזומנים חופשי

0.501.502.503.504.505.506.507.508.509.5010.5011.5012.5013.5014.50תקופה

0.930.820.710.620.540.470.410.360.320.280.240.210.180.160.14מקדם היוון

3,9572,4721,395754411213110583118117532תזרים מזומנים מהוון

הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים-7נספח 
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הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

(המשך)קרן מרכזית לפיצויים 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050באלפי ש"ח

הכנסות

2723191614121087654433הכנסות מדמי ניהול צבירה

2723191614121087654433סה"כ הכנסות מדמי ניהול

2723191614121087654433רווח גולמי

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% מהכנסות

(0)(0)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(2)(2)(3)(3)(4)הוצאות תפעוליות

%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8%13.8% מהכנסות )מודל הרכישה(

232017141210976544332רווח )הפסד( לפני מס

%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2%86.2% מתוך ההכנסות

(1)(1)(1)(1)(2)(2)(2)(2)(3)(3)(4)(5)(6)(7)(8)מסים על הכנסה

%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2%34.2% מס

151311987654332222רווח נקי

חיובים תורמים

(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)כוח עבודה

(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)רכוש קבוע

(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)(1)(1)(1)מחיר ההון

141210876544332221תזרים מזומנים חופשי

15.5016.5017.5018.5019.5020.5021.5022.5023.5024.5025.5026.5027.5028.5029.50תקופה

0.120.110.090.080.070.060.050.050.040.040.030.030.020.020.02מקדם היוון

211110000000000תזרים מזומנים מהוון

9,452תזרים מהוון קשרי לקוחות קרן מכזית לפיצויים

9,452סה"כ תזרים מהוון

TAB1.23

11,628שווי הוגן קשרי לקוחות קרן מכזית לפיצויים

הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים-7נספח 



PwC 91

הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים

קשרי לקוחות

כוח עבודה מגובש

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

(באלפי ש"ח)

מס' 

עובדים

עלות שכר שנתית 

ממוצעת לעובד

עלות שכר חודשית 

ממוצעת לעובד

ממוצע מס' 

עלויות גיוסחודשי גיוס

חודשי 

סה"כ עלותעלות הכשרההכשרה

42,900 28,600 1211,418118114,3002פסגות

42,900 סך הכל עלות כוח עבודה, לפני מס, באלפי ש"ח

28,232 סך עלויות בניכוי מס

TAB 1.20

33,889שווי הוגן של כוח עבודה

הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים-7נספח 
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חברות השוואה-8נספח 

2021, במאי12ליום , מ"הקצאת מחיר הרכישה בקשר עם רכישת מניות חברת פסגות בית השקעות בע• אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

Guideline Public Company Ticker Description

Meitav Dash Investments Ltd. MTDS IT Equity

Meitav Dash Investments Ltd offers investment management services. The Company manages 

investment portfolios, training, pension funds, and other purpose funds. Meitav Dash Investments 

serves customers in Israel.

Atreyu Capital Markets Ltd. ATRY IT Equity
Atreyu Capital Markets Ltd is a holding company. The Company through its subsidiaries is involved 

in investment management. Atreyu Capital Markets is based in Israel.

Phoenix Holdings Ltd. PHOE1 IT Equity

The Phoenix Holdings Limited writes business in all lines of insurance, both in the life, health and 

long-term care branches, for individuals  and businesses. The Company's marketing system is 

based mainly on independent insurance agents organized through the Company's head office in Tel 

Aviv and branch offices throughout the country.

Menora Mivtachim Holdings Ltd. MMHD IT Equity
Menorah Mivtachim Holdings Limited operates multi-line insurance business through its branches 

in Israel.

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. CLIS IT Equity
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. operates as a holding company. The Company, through 

its subsidiaries, provides life insurance services.

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. MGDL IT Equity

Migdal Insurance & Financial Holding Ltd operates mainly in the area of insurance, pension and 

provident funds and financial services via its subsidiaries Migdal Insurance Company Ltd and 

Migdal Capital Markets (1965) Ltd respectively.

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. HARL IT Equity

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. is a multi-line insurance company which 

operates through its subsidiaries.  The Company also operates in the fields of management of 

mutual funds and securities, underwriting, and real estate.

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. ANLT IT Equity

Analyst I.M.S. Investment Management Services Ltd. is an independent investment advisory and 

money management firm. The Company provides research and money management services to 

individual investors, corporations and public institutions.
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.אחרשימושכלבהלעשותואין,בלבדהנלווהבמכתבהמתוארולצורךופנסיהגמלאלטשולרהנהלתלשימושמיועדתעבודתנו

שלפיננסיתתחזית,2020-2019לשניםופנסיהגמלקופותפסגותשלהמבוקריםהכספייםהדוחותאתשכללו,מידעומקורותנתוניםעלמבוססת,פסגותשלהרכישהתמורתהקצאת

ציבורימידעוכן,שוקמחקרי,שוקנתוני,ופסגותופנסיהגמלאלטשולרמהנהלתשנתקבלופ"בעהסברים,ופנסיהגמלאלטשולרהנהלתעםושיחותפגישות,ופנסיהגמלאלטשולרהנהלת

.פסגותשלהפעילותלתחומיהנוגעאחר

שלמותו,לנכונותואישורתהווהולאתיחשבלאעבודתנו,זאתלאור.כאמורשקיבלנוהמידעשלאימותאו/ובדיקהכללהלאעבודתנומסגרת.זהמידעספקיעלהנהל"הנלמידעהאחריות

,נזק,הפסדלכלאחראיםנהיהלאמקרהבשום.לנושסופקהמידעשלדיוקואונכונותו,לשלמותו,אישורתהווהולאתחשבלאעבודתנו,מקרהבכל.אלינושהועברהמידעשלדיוקואו

מידעעלאחרתהתבססותכלאו,החברהשלמצידהמידעמניעתאומלאואינונכוןשאינומידעמסירת,הטעיה,שוואמצג,הונאהממעשיודרךאופןבכלייגרמואשרהוצאהאועלות

.לעיללאמורבכפוף,כאמור

בנוגעדעהמביעיםאואחריותנוטליםאנואין,לפיכך.מקובליםביקורתכלליפיעלפסגותספרישלביקורתכללהלאעבודתנו,וחשבונאיפיננסימידעניתחנועבודתנושבמהלךלמרות

.ופנסיהגמלאלטשולרידיעללנושסופקהמידעלנכונות

שאנולמרות.מעורערבלתייחידהוגןשוויאין,לפיכך.השווימעריךשלהסובייקטיביהדעתבשיקולרביםבמקריםתלויותומסקנותיהןמדויקמדעלהיותמתיימרותאינןכלכליותהערכות

.שונהלשווילהגיעהיהעשויאחרשווישמעריךהרי,לנושסופקהמידעעלבהתבסססבירהנוידינועלשנקבעשהשוויסבורים

עסקתעםבקשרלנקוטפסגותאו/וופנסיהגמלאלטשולרשעלהליךלכלכתחליףתשמשלאעבודתנו,בנוסף.נאותותכבדיקתעליהלהסתמךואיןנאותותבדיקתמהוהאינהעבודתנו

.הרכישה
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:למידע נוסף אנא צרו קשר עם
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