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  הגמל:מאפיינים כלליים של קופת . 1

. הקרן 2006בנובמבר  1החלה בפעילותה ביום אי.בי.אי קרן השתלמות מסלולית (להלן "הקופה")   .א

אלדובי קופות גמל"  - "הלמן  -אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ" (להלן - מנוהלת ע"י חברת "הלמן 

 או "החברה המנהלת"). 

 פירוט בעלי המניות של החברה המנהלת:  .ב
אלדובי בית השקעות בע"מ. נתוני החברה המנהלת  - החברה המנהלת הינה בבעלות מלאה של הלמן 

שוק ההון. קיימת הפרדה מלאה בין החברה  רשותמוצגים בדוחות נפרדים בהתאם להוראות 

 המנהלת ונכסיה לבין הקרן ונכסיה.

 .2006בנובמבר  1ביום שוק ההון ביטוח וחיסכון  רשותהקופה אושרה ע"י   .ג

   פירוט המסלולים ומספרי מס הכנסה:  .ד

מספר   שם המסלול      

  אישור

תחילת 
  פעילות

  26.08.2006  1202  אי.בי.אי השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

  22.11.2006  1203  מניות 10%עד אי.בי.אי  השתלמות מסלול אג"ח 

  22.11.2006  1204  אי.בי.אי השתלמות מסלול כללי

  22.11.2006  1205  מניות אי.בי.אי השתלמות מסלול

  22.03.2009  1443  ישראל ממשלת"ח אגמדדי  -פאסיבי אי.בי.אי השתלמות מסלול 

  01.12.2011  1544  "לחו מניותמדדי  -פאסיבי אי.בי.אי השתלמות מסלול 

 07.11.2013  2264  35אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד ת"א 
 S&P500  2265  08.11.2013אי.בי.אי  השתלמות מחקה מדד 

 08.11.2013  2270  מניות 10%אי.בי.אי השתלמות פאסיבי משולב עד 
 08.11.2013  2271  מניות 25%פאסיבי משולב עד אי.בי.אי השתלמות 

  15.07.2016  7819  כללי -אי.בי.אי השתלמות מסלול פאסיבי 

   

   .2019תוקף האישורים עד סוף שנת   

  פרטית. -  ה. סוג הקופה

   :הפקדה מירבייםשיעורי   .ו

שיעור שלא  –מהמשכורת; עבור תשלומי העובד  7.5%שיעור שלא יעלה על  –עבור תשלומי המעסיק 

  פי המוגדר בדין.- על –מהמשכורת. הפרשות עמית עצמאי  2.5%יעלה על 

  :שינויים במסמכי היסוד של החברה המנהלת ושל הקופה  .ז

  לא בוצע כל שינוי במסמכי היסוד של החברה המנהלת. 

מאז הקמתה, מנהלת החברה קופות גמל, על פי רישיון שניתן לה מאת הממונה על שוק ההון, ביטוח    ח.

וחסכון במשרד האוצר (להלן: "הממונה") על פי תקנות מס הכנסה (כללים לניהול ולאישור קופת 

בהתאם לחוק הפיקוח על  2006ופות גמל"), והחל משנת (להלן: "תקנות ק 1964 -גמל), התשכ"ד

, מוזגה אל תוך החברה חברת 31.12.2009. ביום 2005 -שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה
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אלדובי קרנות פנסיה בע"מ, ופעילות קרנות הפנסיה שהיו בניהולה עברה לניהול החברה. עם - הלמן

  קרנות פנסיה מאת משרד האוצר.המיזוג קיבלה החברה רישיון מבטח לניהול 

  :(המשך) מאפיינים כלליים של קופת הגמל. 1

אל תוך החברה  הדס ארזים")מוזגה חברת הדס ארזים קופות גמל בע"מ, (להלן: " 2013באפריל  30ביום 

עברו לניהול החברה ₪, מיליארד  4.1 - קופות הגמל שהיו בניהולה, בהיקף נכסים מנוהלים נטו של כ 14 -ו

  .")המיזוג עם הדס ארזים(להלן: "

"מגן קרן פנסיה  - במהלך חמש השנים האחרונות הועברו לניהולה של החברה שתי קרנות פנסיה ותיקות

  דין בישראל".  י"קרן גמלאות של עורכ - ותיקה" ו

התקשרה החברה המנהלת בהסכם מיזוג עם אי.בי.אי גמל, אשר לפיו תתמזג  2017בנובמבר  30ביום 

אי.בי.אי גמל עם ולתוך החברה המנהלת, בכפוף להתקיימותם של כל התנאים המתלים הקבועים 

  בהסכם.

תיקון"  -עה בקופות גמלשעניינו "מסלולי השק 2016-9-3בהתאם למגבלה הקיימת בחוזר גופים מוסדיים 

(להלן: "חוזר מסלולי השקעה"), על החברה המנהלת היה לפעול לצמצום מספר הקופות ומסלולי 

ההשקעה המצויים בניהולה וזאת לא יאוחר מששה חודשים מתום המיזוג עם אי.בי.אי גמל. בהתאם 

שעניינו "הגשת  2012-2-1הגישה החברה המנהלת בקשת מיזוג על פי חוזר גמל  29.7.2018לכך, ביום 

בקשות למיזוג קופות גמל ולמיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה", לפיה כלל המסלולים המצויים 

 –בקופות שהיו בניהולה של אי.בי.אי גמל והועברו לניהולה של החברה אגב המיזוג עם אי.בי.אי גמל 

אי (להלן: "הליך המיזוג"). כחלק ימוזגו עם הקופות אשר נוהלו על ידי החברה ערב המיזוג עם אי.בי.

בלתי נפרד מהליך המיזוג, נעשו מיזוגים בין מסלולי ההשקעה השונים בקופות ובקרנות ההשתלמות, לפי 

באופן שהחל  31.12.2018העניין ובהתאם להנחיות רשות שוק ההון. הליך מיזוג המסלולים בוצע ביום 

תאם למערך המיזוגים המתואר להלן. נכון למועד מנוהלות הקופות שבניהול החברה בה 1.1.2019מיום 

  קופות וקרנות מסוגים שונים. 16סגירת הדוח, מנהלת החברה 

 יציב"- אלדובי בר-מיזוג קופת "אי.בי.אי תגמולים ופיצויים" עם קופת "הלמן –מיזוג קופות תגמולים 

-) ומסלול הלמן723אלדובי בר יציב שקלי  (-מסלול הלמן
  )722אג"ח צמוד מדד (אלדובי בר יציב 

מוזגו 
 למסלול

  )1198אלדובי גמל אג"ח ללא מניות  (- הלמן

) ומסלול 9880יציב חו"ל (מ.ה. -אלדובי בר-מסלול הלמן
  )681במניות ( 20%אלדובי בר יציב אג"ח עד - הלמן

מוזגו 
 למסלול

במניות  25%אלדובי גמל אג"ח עד - הלמן
  )107(מ.ה. 

ופיצויים פאסיבי משולב עד מסלול אי.בי.אי. תגמולים 
) ומסלול אי.בי.אי.תגמולים ופיצויים 2262במניות ( 10%

  )7818פאסיבי מדדי אג"ח (

מוזגו 
 למסלול

אלדובי גמל פאסיבי אג"ח ממשלת - הלמן
  )1442ישראל (

מוזג   )1201מסלול אי.בי.אי. לתגמולים ופיצויים מניות ( 
 למסלול

  )724אלדובי גמל מניות (- הלמן

 )9810ומעלה ( 60אי.בי.אי. לתגמולים ופיצויים לבני מסלול 
מוזג 

 למסלול
  )9879ומעלה ( 60אלדובי בר יציב לבני - הלמן

  )9808( 60עד  50מסלול אי.בי.אי. לתגמולים ופיצויים לבני 
מוזג 

 למסלול 
  )9878( 60עד  50אלדובי גמל לבני - הלמן

  )9809(ומטה  50מסלול אי.בי.אי. לתגמולים ופיצויים לבני 
מוזג 

 למסלול
  )9877ומטה ( 50אלדובי גמל לבני - הלמן
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 1.1.2019אלדובי בר יציב" באופן שהחל מיום - אגב מיזוג קופות התגמולים נעשה שינוי בשמה של קופת "הלמן* 
    היא נקראת "הלמן אלדובי גמל". בהתאם, נעשה שינוי תקנוני רוחבי בשמות המסלולים בקופה.

    
  
  :(המשך) כלליים של קופת הגמלמאפיינים . 1
  

אלדובי - מיזוג קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות כללי עם קרן השתלמות "הלמן –מיזוג קרנות השתלמות 
 השתלמות"

  )1204מסלול אי.בי.אי. השתלמות כללי (
מוזג 

  למסלול 
  )132אלדובי השתלמות כללי (- הלמן

  )1205מסלול אי.בי.אי השתלמות מניות (
מוזג 

  למסלול 
  )738אלדובי השתלמות מניות (- הלמן

 )7819מסלול אי.בי.אי השתלמות פאסיבי כללי (
מוזג 

  למסלול 
  )9869אלדובי השתלמות פאסיבי כללי (- הלמן

מסלול אי.בי.אי. השתלמות פאסיבי משולב עד 
  )2270במניות ( 10%

מוזג 
  למסלול 

  )1203במניות ( 10%אלדובי השתלמות אג"ח עד - הלמן
*שם המסלול ערב המיזוג היה: אי.בי.אי השתלמות אג"ח 

  במניות  10%עד 

אלדובי השתלמות אג"ח (מ.ה. -מסלול הלמן
אלדובי השתלמות שקלי - ) ומסלול הלמן736

)737(  

מוזגו 
  למסלול 

  )1202אלדובי השתלמות אג"ח ללא מניות (- הלמן
השתלמות * שם המסלול ערב המיזוג היה: אי.בי.אי. 

  אג"ח ללא מניות

אלדובי השתלמות חו"ל (מ.ה. -מסלול הלמן
אלדובי השתלמות ישראל - ) ומסלול הלמן9870

)9871(  

מוזגו 
  למסלול

  ) 395מניות ( 25%אלדובי השתלמות אג"ח עד - הלמן

במניות  15%אלדובי השתלמות אג"ח עד - הלמן  
  )1367(מ.ה.  

מוזג 
  למסלול 

במניות (מ.ה.  10%אלדובי השתלמות אג"ח עד - הלמן
1203 (  

* שם המסלול ערב המיזוג היה: אי.בי.אי. השתלמות 
  במניות 10%אג"ח עד 

  

 מיזוג מסלולים בקופת גמל להשקעה
מסלול אי.בי.אי גמל להשקעה מחקה מדד 

 )11578נדל"ן מניב ישראל (מ.ה. 
מוזג 
  למסלול

  )7975מניות (מ.ה. אי.בי.אי. גמל להשקעה 

אלדובי -מיזוג קופות מרכזיות לפיצויים אי.בי.אי עם קופות מרכזיות לפיצויים הלמן –מיזוג קופות מרכזיות לפיצויים 
אי.בי.אי. נגב קופה מרכזית לפיצויים רב  

  )429מסלולית (מ.ה. 
מוזגה 
  לתוך

  )682אלדובי סנונית רב מסלולית (מ.ה. -מסלול הלמן

אי.בי.אי. מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח ללא  
  )1416מניות (מ.ה. 

מוזג 
  למסלול

  )1233אלדובי מסלול אג"ח (מ.ה. - הלמן

אי.בי.אי. מרכזית לפיצויים מסלול כללי (מ.ה. 
1206(  

מוזגה 
  למסלול

  )262אלדובי פיצויים כללי (מ.ה. - הלמן

        
שעניינו "הגשת בקשות למיזוג קופות גמל  2012-2-1חוזר גמל הגישה החברה בקשת מיזוג על פי  21.10.2018יום ב  

ולמיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה", למיזוג בין קופות הגמל להשקעה אשר היו בניהולה של אי.בי.אי ערב 

המיזוג לבין קופת גמל להשקעה המצויה בניהולה של החברה. המיזוג טרם בוצע והשלמתו צפויה להתבצע ביום 

31.3.2019.          

   .הסכם עם כור תדיראן גמל ואפסילון בית השקעות בע"מ להעברת ניהול קופות הגמל שבניהול כור תדיראן

חתמה החברה עם כור תדיראן גמל ואפסילון בית השקעות בע"מ על הסכם להעברת ניהול  2019בינואר  18ביום 

בפברואר  17קופות הגמל שבניהול כור תדיראן גמל תוך כדי מיזוגן לקופות החברה, תיקון להסכם נחתם ביום 

לביצוע העברת הניהול. המועד הצפוי התקבל אישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון  2019במרץ  03.  ביום 2019

, תמוזגנה קופות הגמל של כור 2019באפריל  01, באופן בו החל מיום 2019במרץ  31להעברה הניהול הינו יום ה 
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תדיראן גמל לקופות החברה וינוהלו כחלק מקופות החברה.  כחלק מהסכם העברת הניהול, התחייבה החברה 

  ור תדיראן גמל לתקופה של חמש שנים לפחות מיום העברת הניהול.  להנחה בדמי הניהול שתינתן לעמיתי כ

  :(המשך) מאפיינים כלליים של קופת הגמל. 1

 :2018בדצמבר  31פירוט בעלי המניות של החברה ושיעורי האחזקה שלהם ביום 

  

  

השקעות אלדובי בית -, העבירו אורי אלדובי ורוני הלמן חלק מהחזקותיהם בהלמן2018בינואר  1ביום 

אלדובי בית השקעות - אלדובי פיננסיים בע"מ, כך שלאחר ההעברה ההחזקות בהלמן-בע""מ לידי הלמן

מההון המונפק והנפרע של  1.34%- בע""מ הינן, כדלקמן: כל אחד מאורי אלדובי ורוני הלמן מחזיק ב

ן המונפק מההו 65.67%- אלדובי פיננסיים בע"מ מחזיקה ב-אלדובי בית השקעות בע"מ והלמן- הלמן

  אלדובי בית השקעות בע"מ.-והנפרע של הלמן
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  ניתוח זכויות עמיתי קופת הגמל:. 2

  יחס נזילות:   .א

יחס הנזילות) נכון -(להלן נטו שיעור הסכומים שהעמיתים בקופה רשאים למשוך מתוך כלל נכסי הקופה

  , הינם כדלקמן: 2018לסוף שנת 

(%) יחס נזילות  מסלול  

 86.41                 מסלול אג"ח ללא מניות                                

 93.00  מניות 10%מסלול אג"ח עד 

 82.89                                                מסלול כללי                   

 83.64  מסלול מניות

 79.49  מדדי אג"ח ממשלת ישראל -מסלול פאסיבי 

 71.16  מדדי מניות חו"ל -מסלול פאסיבי 

 S&P500  60.30מחקה מדד 

 78.47  מניות 25%פאסיבי משולב עד 

 79.00  מניות 10%פאסיבי משולב עד 

 62.23  35מחקה מדד ת"א 

 74.51  כללי -מסלול פאסיבי 

  

את כספם בנוסף, עמיתים יכולים להעביר את כספם לקופה אחרת, גם אם אינם יכולים עדיין למשוך 

  כדין.

ההפקדות השוטפות לקופה של העמיתים וכן התקבולים בגין נכסי הקופה השונים מבטיחים לקופה 

  תזרים כספים חיובי מחד, מאידך מגמת פדיונות כספים והעברות לקופות אחרות פוגעים בתזרים הקופה.

השקעות של הקופה, לצורך שמירה על יכולתה של הקופה לבצע תשלומים בכל עת, מתייחסת מדיניות ה

יחד עם שיקולי רווח וסיכון, גם לרמת הנזילות הנדרשת, וכן עוקבת אחר נתוני ההפקדות, המשיכות 

והעברת הזכויות בפועל. בדרך זו הקופה שומרת על היכולת להתמודד עם שינוי בהתנהגות העמיתים, עם 

  העברת כספים מהקופה ועם משיכות כספים לא צפויות, ככל שתהיינה.

דיניות ההשקעות מבוססת על השקעת חלק מהכספים בהשקעות נזילות (מזומנים ושווי מזומנים) מ

ובאפיקים סחירים, הניתנים למימוש בהתאם לצרכי הנזילות. לקופה השקעות בנכסים נזילים וסחירים 

  בהיקף גבוה ביחס לנכסיה נכון לתאריך המאזן והיא אינה צופה בעיות נזילות.
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  זכויות עמיתי קופת הגמל (המשך):ניתוח  .2

    משך חיים ממוצע של החיסכון:    .ב

משך החיים הממוצע של זכויות העמיתים, עבור אותם עמיתים שחסכונותיהם טרם הבשילו, 

 31.12.2018המשקף את הזמן הממוצע הדרוש כדי שכל העמיתים יגיעו לתום תקופת החיסכון, ליום 

  הינו כדלקמן:

  שנים  משך חיים ממוצע

                 מסלול אג"ח ללא מניות                                
0.24 

  מניות 10%מסלול אג"ח עד 
0.19 

                                                מסלול כללי                   
0.42 

  מסלול מניות
0.46 

  מדדי אג"ח ממשלת ישראל -מסלול פאסיבי 
0.55 

  מדדי מניות חו"ל -פאסיבי מסלול 
0.86 

  S&P500מחקה מדד 
1.24 

  מניות 25%פאסיבי משולב עד 
0.62 

  מניות 10%פאסיבי משולב עד 
0.60 

  35מחקה מדד ת"א 
1.14 

  כללי -מסלול פאסיבי 
0.81 

  

    מצרפי:  - שינוי במספר העמיתים  .ג

  : 2018להלן השינויים במספר חשבונות העמיתים במהלך          
  

  

  סוג העמיתים

  העמיתים מספר חשבונות

  לסוף השנה  עזבו השנה הצטרפו השנה לתחילת השנה

 21,300 3,799 3,517 21,582 שכירים

 9,354 780 899 9,235 עצמאיים

 30,654 4,579 4,416 30,817 סה"כ

מתוכם חשבונות 
 500ביתרה של עד 

ש"ח ללא תנועה 
 בשנה האחרונה

3,905 2,575 2,178 4,302 

  

  2018בדצמבר  31ליום   2017בדצמבר  31ליום   

 דמי ניהול
מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

 660,785 9,244 756,800 10,559 חשבונות פעילים 

 962,363 21,410 949,078 20,258 חשבונות לא פעילים *)

 1,623,148 30,654 1,705,878 30,817 סה''כ
*) מתוכם חשבונות לא 
פעילים ביתרה של עד  

8,000ש''ח  
8,612 15,056 8,970 16,124 
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  . מידע אודות דמי ניהול:3

  א. שיעור דמי הניהול:         

מסלול אג"ח ללא מניות: .1

  2018בדצמבר  31נכון ליום  
  עמיתים לא פעילים  עמיתים פעילים

חשבונותמספר שיעור דמי ניהול
סך נכסים, נטו 
מספר חשבונותבאלפי ש"ח

סך נכסים, נטו 
באלפי ש"ח

0% - 0.5%  68 8,220 372 24,411 
0.5%  - 1%  393 49,564 1054 67,937 

1% - 1.5%  127 11,340 335 13,383 
1.5%  - 2%  15 1,271 76 2,219 

אלפי ש"ח.   139 *סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים במסלול, נוסף לדמי הניהול, הינו  
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ביאור 

  :מניות 10%עד מסלול אג"ח  .2

  2018בדצמבר  31נכון ליום 
  עמיתים לא פעילים  עמיתים פעילים

חשבונותמספר שיעור דמי ניהול
סך נכסים, נטו 
מספר חשבונותבאלפי ש"ח

סך נכסים, נטו 
באלפי ש"ח

0% - 0.5%  57 8,079 207 16,848 
0.5%  - 1%  581 62,976 1772 112,029 

1% - 1.5%  148 10,852 651 9,699 
1.5%  - 2%  12 665 30 902 

ח. לפירוט אלפי ש" 205סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים במסלול, נוסף לדמי הניהול, הינו   *
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10הרכב ההוצאות, ראה ביאור 

  מסלול כללי: .3

  2018בדצמבר  31נכון ליום  
  עמיתים לא פעילים  עמיתים פעילים

מספר חשבונותשיעור דמי ניהול
נכסים, נטו סך 

מספר חשבונותבאלפי ש"ח
סך נכסים, נטו 
באלפי ש"ח

0% - 0.5%  422 47,724 843 69,974 
0.5%  - 1%  2157 196,537 5669 264,643 

1% - 1.5%  331 26,653 1074 21,067 
1.5%  - 2%  57 3,082 234 4,105 

לפירוט   אלפי ש"ח.  1,219מסלול, נוסף לדמי הניהול, הינו בסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים   *
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10הרכב ההוצאות, ראה ביאור 



  אי.בי.אי. קרן השתלמות
  אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

   

- 8  - 
  

  

  

  :(המשך) . מידע אודות דמי ניהול3

 א. שיעור דמי הניהול:      

 :מניותמסלול  .4

  2018בדצמבר  31נכון ליום      
  עמיתים לא פעילים  עמיתים פעילים  

מספר חשבונות שיעור דמי ניהול
סך נכסים, נטו 
מספר חשבונות באלפי ש"ח

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

0% - 0.5%  75 4,939 123 4,127 
0.5%  - 1%  267 17,864 749 25,558 

1% - 1.5%  45 1,464 167 3,112 
1.5%  - 2%  3 156 56 1,116 

  אלפי ש"ח.  162מסלול, נוסף לדמי הניהול, הינו בסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים   *
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ביאור 

  

 :ישראל ממשלת"ח אגמדדי  -פאסיבי מסלול  .5

  2018בדצמבר  31נכון ליום      
  עמיתים לא פעילים  עמיתים פעילים  

מספר חשבונות שיעור דמי ניהול
סך נכסים, נטו 
מספר חשבונות באלפי ש"ח

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

0% - 0.5%  72 4,017 349 11,456 
0.5%  - 1%  197 14,266 1,130 25,832 

1% - 1.5%  40 2,225 58 1,016 
1.5%  - 2%  1 1 25 196 

 אלפי ש"ח.  17מסלול, נוסף לדמי הניהול, הינו בסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים   *
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ביאור 

 

 :"לחו מניותמדדי  -פאסיבי מסלול  .6

  2018בדצמבר  31נכון ליום 
  עמיתים לא פעילים  עמיתים פעילים  

מספר חשבונות שיעור דמי ניהול
סך נכסים, נטו 
מספר חשבונות באלפי ש"ח

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

0% - 0.5%  220 14,069 401 19,793 
0.5%  - 1%  394 14,593 685 23,458 

1% - 1.5%  10 580 18 339 
1.5%  - 2%  1 17 5 48 

          
"ח. שאלפי  167מסלול, נוסף לדמי הניהול, הינו בסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים   *

  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ביאור 
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  :(המשך) מידע אודות דמי ניהול. 3

  :  (המשך) א. שיעור דמי הניהול       

 :S&P500מחקה מדד  .7

  2018בדצמבר  31נכון ליום 
  עמיתים לא פעילים  עמיתים פעילים  

 שיעור דמי ניהול
מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

0% - 0.5%  529 32,562 714 35,840 
0.5%  - 1%  1775 76,323 2,262 98,619 

1% - 1.5%  13 542 15 1,020 
1.5%  - 2%  6 51 7 246 

  
לפירוט  אלפי ש"ח. 163מסלול, נוסף לדמי הניהול, הינו בסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים   * 

  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10הרכב ההוצאות, ראה ביאור 
  
  

 :מניות 25%משולב עד פאסיבי  .8

  2018בדצמבר  31נכון ליום 
  עמיתים לא פעילים  עמיתים פעילים  

 שיעור דמי ניהול
מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

0% - 0.5%  70 4,141 135 6,233 
0.5%  - 1%  454 37,724 976 54,297 

1% - 1.5%  4 375 19 1,145 
1.5%  - 2%  - - 2 122 

  
אלפי ש"ח. לפירוט  49מסלול, נוסף לדמי הניהול, הינו בסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים   *

  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10הרכב ההוצאות, ראה ביאור 
  

 
 :מניות 10%פאסיבי משולב עד  .9

  2018בדצמבר  31נכון ליום 
  פעיליםעמיתים לא   עמיתים פעילים  

 שיעור דמי ניהול
מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

0% - 0.5%  17 770 27 1,190 
0.5%  - 1%  93 5,801 203 14,228 

1% - 1.5%  2 81 - - 
  

לפירוט  אלפי ש"ח.  11מסלול, נוסף לדמי הניהול, הינו בסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים   *
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10הרכב ההוצאות, ראה ביאור 

  
  

 כללי -מסלול פאסיבי  .10

  2018בדצמבר  31נכון ליום 
  עמיתים לא פעילים  עמיתים פעילים  

 שיעור דמי ניהול
מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

0% - 0.5%  30 1,706 57 4,134 
0.5%  - 1%  84 3,796 122 6,150 

1% - 1.5%  1 1 - - 
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לפירוט  אלפי ש"ח.  12מסלול, נוסף לדמי הניהול, הינו בסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים   *
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10הרכב ההוצאות, ראה ביאור 

  :(המשך) . מידע אודות דמי ניהול3

  :  (המשך) שיעור דמי הניהולא.        

 :35 מחקה מדד ת"א  .11

  2018בדצמבר  31נכון ליום 
  עמיתים לא פעילים  עמיתים פעילים  

 שיעור דמי ניהול
מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

0% - 0.5%  143 4,277 217 4,096 
0.5%  - 1%  327 9,317 550 11,468 

1% - 1.5%  3 109 15 151 
1.5%  - 2%  - - 6 159 

      אלפי ש"ח.  21מסלול, נוסף לדמי הניהול, הינו בסך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים   *
  "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ביאור   

  ב. מידע אודות חמשת המעסיקים הגדולים בקופה (ברמה מצרפית):  

לשנה שהסתיימה    
 בדצמבר 31ביום 

2018  
המעסיקים  שיעור דמי ניהול מנכסים ממוצע בפועל עבור חמשת

 )הגדולים (באחוזים
  

1.61% 

   סך היקף נכסים מנוהל עבור חמשת המעסיקים הגדולים באלפי ש"ח
44,138 

שיעור הנכסים המנוהל עבור חמשת המעסיקים הגדולים מתוך סך 
 )נכסים נטו (באחוזים

  
2.69% 

   מספר חשבונות עמיתים כולל של חמשת המעסיקים הגדולים
497 

שיעור חשבונות עמיתים כולל של חמשת המעסיקים גדולים מתוך סך 
 )העמיתים (באחוזים

  
1.62% 

    . ניתוח מדיניות השקעה:4

 ת" באתרלגבי מידע בדבר מדיניות ההשקעות של המסלולים השונים, ראה "מדיניות ההשקעוא. 

  האינטרנט של החברה המנהלת.

  ניתוח והסברים לשינויים מהותיים בסעיפי ההשקעות לעומת שנה קודמת: ב. 

 -מסלול אג"ח ללא מניות .1

מסך נכסי המסלול.  40%- לאורך השנה עמדה החשיפה לאג"ח קונצרני במסלול על כ קונצרני:

מנכסי המסלול והחשיפה נטו למט"ח על  10% -מתוכם, החשיפה לאג"ח קונצרני בחו"ל עמדה על כ

בעיקר לדולר ארה"ב. שאר נכסי המסלול מושקעים באגרות חוב ממשלתיות צמודות ולא  8% -כ

חלק השני של השנה בוצעה הגדלה יחסית באפיק הקונצרני לשם השגת צמודות, מק"מ ונזילות. ב

 תשואה שוטפת. לאורך השנה בוצעה פעילות השבחה וניצול הזדמנויות בשוק בתוך האפיק. 

לאורך השנה נשמרה ההטייה לאפיק השקלי על פני הצמוד. הסיבה להעדפת  ממשלתי ומח"מ:

 יותר מהמגולמת בשוק. בחלק השני של השנה האפיק השקלי היתה צפי לסביבת אינפלציה נמוכה

בוצעה פעילות של הקטנת הרכיב הממשלתי וקיצור המח"מ, מתוך ההכרה כי נתקשה לראות עוד 

  רווחי הון משמעותיים באפיק ועליית התשואות המקבילה בארה"ב.
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  (המשך)  . ניתוח מדיניות השקעה:4
  

  -  מניות 10%עד מסלול אג"ח  .2

ממנה בחו"ל,  65% -, כאשר כ8.5%החשיפה המנייתית נעה בממוצע סביב במהלך השנה מניות: 

 במניות בארץ. 35% -תוך התמקדות בארה"ב בפרט ושווקים מפותחים בכלל, והיתרה כ

מסך נכסי המסלול.  35%- לאורך השנה עמדה החשיפה לאג"ח קונצרני במסלול על כ קונצרני:

מנכסי המסלול. שאר נכסי המסלול  10% - כמתוכם, החשיפה לאג"ח קונצרני בחו"ל עמדה על 

(שאינם השקעה במניות) מושקעים באגרות חוב ממשלתיות צמודות ולא צמודות, מק"מ ונזילות. 

בחלק השני של השנה בוצעה הגדלה יחסית באפיק הקונצרני לשם השגת תשואה שוטפת. לאורך 

  השנה בוצעה פעילות השבחה וניצול הזדמנויות בשוק בתוך האפיק. 

לאורך השנה נשמרה ההטייה לאפיק השקלי על פני הצמוד. הסיבה להעדפת  ממשלתי ומח"מ:

האפיק השקלי היתה צפי לסביבת אינפלציה נמוכה יותר מהמגולמת בשוק. בחלק השני של השנה 

בוצעה פעילות של הקטנת הרכיב הממשלתי וקיצור המח"מ, מתוך ההכרה כי נתקשה לראות עוד 

  ת התשואות המקבילה בארה"ב.רווחי הון משמעותיים באפיק ועליי

 בעיקר לדולר ארה"ב. 10% -: החשיפה נטו למט"ח עמדה בממוצע על כמט"ח

  

   -מסלול כללי   . 3

 65% - מסך נכסי המסלול, כאשר כ 34%-29%במהלך השנה החשיפה המנייתית נעה בטווח : מניות

תחים בכלל, מתוכה במניות ותעודות סל בחו"ל, תוך התמקדות בארה"ב בפרט ושווקים מפו

 במניות ותעודות סל בארץ. 35% - והיתרה כ

מסך נכסי המסלול.  30%- לאורך השנה עמדה החשיפה לאג"ח קונצרני במסלול על כ קונצרני:

מנכסי המסלול. בחלק השני של השנה  10% - מתוכם, החשיפה לאג"ח קונצרני בחו"ל עמדה על כ

שוטפת. לאורך השנה בוצעה פעילות  בוצעה הגדלה יחסית באפיק הקונצרני לשם השגת תשואה

  השבחה וניצול הזדמנויות בשוק בתוך האפיק. 

לאורך השנה נשמרה ההטייה לאפיק השקלי על פני הצמוד. הסיבה להעדפת  ממשלתי ומח"מ:

האפיק השקלי היתה צפי לסביבת אינפלציה נמוכה יותר מהמגולמת בשוק. בחלק השני של השנה 

בוצעה פעילות של הקטנת הרכיב הממשלתי וקיצור המח"מ, מתוך ההכרה כי נתקשה לראות עוד 

  ת התשואות המקבילה בארה"ב.רווחי הון משמעותיים באפיק ועליי

 בעיקר לדולר ארה"ב. 11% -: החשיפה נטו למט"ח עמדה בממוצע על כמט"ח

השנה הוחל בהגדלה משמעותית יותר של אפיק זה הכולל בתוכו השקעה  נכסים אלטרנטיביים:

  בקרנות גידור, נדל"ן, פרייבט אקוויטי וקרנות השקעה אחרות בתחומים שונים ובפיזור רחב. 

   - מניותמסלול . 4 

במסלול זה מושם דגש על ניהול השקעות בראייה לטווח ארוך תוך התייחסות פחותה למרכיב 

  סטיית התקן. 

 - מסך נכסי המסלול, כאשר כ 100%-85%במהלך השנה החשיפה המנייתית נעה בטווח  מניות:

מפותחים בכלל, מתוכה במניות ותעודות סל בחו"ל, תוך התמקדות בארה"ב בפרט ושווקים  65%

  במניות ותעודות סל בארץ. 35% - והיתרה כ
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  . ניתוח מדיניות השקעה: (המשך) 4

   -  מדדי אג"ח ממשלת ישראל -מסלול פאסיבי   . 5

במהלך השנה הפך המסלול לפאסיבי העוקב אחר מדדים שהייעוד שלהם מסלול ללא מניות. 

 לנסות ולהשיג את התשואה המשולבת מהרכב המדדים הבא:

משקל  שם המדד

 שנים 2-5  מדד ממשלתי שקלי טווח לפדיון  45%
 שנים 5+  מדד ממשלתי שקלי טווח לפדיון  5%

 שנים 2-5  מדד ממשלתי צמוד טווח לפדיון  45%
 שנים 5-10  מדד ממשלתי צמוד טווח לפדיון  5%

  

  - מדדי מניות חו"ל  -מסלול פאסיבי .  6

העוקב אחר מדדים שהייעוד שלהם לנסות ולהשיג את במהלך השנה הפך המסלול לפאסיבי 

  התשואה המשולבת מהרכב המדדים הבא:

חשיפה 
 מטבעית

 שם המדד משקל

 S&P 500 50% דולר ארה"ב
 STOXX 600 30% יורו

 MSCI EM 13% דולר ארה"ב
 NIKKEI 7% יין
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    ניהול סיכונים:  . 5

בדוח הדירקטוריון של החברה המנהלת "חשיפה  18ראה סעיף  - בעניין ניהול סיכוני השקעות א. 

  לסיכוני שוק ודרכי ניהולם".

ועדת ההשקעות, המתכנסת אחת לשבועיים, מחליטה על שיעורי ההשקעה בפועל בכל אפיק, ומתאימה 

  את השיעורים, במידת הצורך, לשינויים החלים בשווקים השונים. 

התכנסות המתוכננת של ועדת ההשקעות, אם מתרחשים אירועים דחופים המחייבים החלטה לפני ה

מתקיימת התייעצות טלפונית בין נציגי החברה, וחברים בוועדת ההשקעות, ומתקבלות החלטות איך 

  להגיב לאירועים אלו.

סיכון הנובע מפדיונות בלתי צפויים בתקופה קצרה לצד נזילות ו/או סחירות מנוכה  סיכוני נזילות:  ב. 

ההשקעות של הקופה. סיכון זה כרוך במימוש נכסים פיננסיים בזמן קצר  של הנכסים הפיננסיים בתיק

הקופה מתגוננת מפני סיכון הנזילות באמצעות הותרת רזרבות נזילות כנגד  תוך פגיעה במחיריהם.

פדיונות בלתי צפויים, השקעה בני"ע סחירים בעלי תמורה יומית ממוצעת גבוהה במסחר היומי בבורסה 

  אג"ח הנפדים ברצף אשר מבטיח לקופה נזילות.והשקעה בפקדונות ו

    לעיל.  -ניתוח זכויות עמיתי קופת הגמל  -    2ראה סעיף  - לעניין סיכון נזילות של עמיתי הקופה 

  ניתוח נזילות הקופה:  .1

  מסלול  אג"ח ללא מניות:  .א
  

  2018 בדצמבר 31ליום 
  נזילות

  (בשנים)
 

  נכסים נטו 
  (באלפי ש"ח)

      
 155,319    וסחירים נכסים נזילים

 445    מח"מ של עד שנה
 21,714    מח"מ מעל שנה 

 867    אחרים
 178,345    סה"כ

  
  :מניות 10%עד מסלול אג"ח   .ב

  
  2018 בדצמבר 31ליום 

  נזילות
  (בשנים)

(באלפי נטו נכסים  
 ש"ח)

      
 192,623    נכסים נזילים וסחירים

 506    מח"מ של עד שנה
 27,771    מח"מ מעל שנה 

 1,150    אחרים
 222,050    סה"כ
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   :(המשך) ניהול סיכונים  . 5

   :(המשך) סיכוני נזילות  ב. 

  :(המשך) ניתוח נזילות הקופה  .1

  מסלול כללי:  .ג
  

  2018 בדצמבר 31ליום 
  נזילות

  (בשנים)
 

  נכסים נטו 
  (באלפי ש"ח)

      
 510,764    נכסים נזילים וסחירים

 3,755    מח"מ של עד שנה
 84,608    מח"מ מעל שנה 

 34,658    אחרים
 633,785    סה"כ

  
  :מניותמסלול   .ד

  
  2018 בדצמבר 31ליום 

  נזילות
  (בשנים)

 
  נכסים נטו 

  (באלפי ש"ח)
      

 54,494    נכסים נזילים וסחירים
 3,842    אחרים
 58,336    סה"כ

  
  :ישראל ממשלת"ח אגמדדי  -פאסיבי מסלול   .ה

  
  2018 בדצמבר 31ליום 

  נזילות
  (בשנים)

 
  נכסים נטו 

  (באלפי ש"ח)
      

 59,009    נכסים נזילים וסחירים
  

  :"לחו מניותמדדי  -פאסיבי מסלול   .ו
  

  2018 בדצמבר 31ליום 
  נזילות

  (בשנים)
 

  נכסים נטו 
  (באלפי ש"ח)

      
  72,897    נכסים נזילים וסחירים

  
 :S&P500מחקה מדד   .ז

  
  2018 בדצמבר 31ליום 

  נזילות
  (בשנים)

 
  נכסים נטו 

  (באלפי ש"ח)
      

  245,203    נכסים נזילים וסחירים
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   :(המשך) ניהול סיכונים  . 5

   :(המשך) סיכוני נזילות  ב. 

  :(המשך) ניתוח נזילות הקופה  .1

  :מניות 25%פאסיבי משולב עד   .ח
  

  2018 בדצמבר 31ליום 
  נזילות

  (בשנים)
 

  נכסים נטו 
  (באלפי ש"ח)

      
  104,037    נכסים נזילים וסחירים

 
  :מניות 10%פאסיבי משולב עד   .ט

  
  2018 בדצמבר 31ליום 

  נזילות
  (בשנים)

 
  נכסים נטו 

  (באלפי ש"ח)
      

  22,070    נכסים נזילים וסחירים
  
  

  :35אביב תל מחקה מדד   .י
  

  2018 בדצמבר 31ליום 
  נזילות

  (בשנים)
 

  נכסים נטו 
  (באלפי ש"ח)

      
  29,577    וסחירים נכסים נזילים

  
  כללי: - פאסיבימסלול   .יא

  
  2018 בדצמבר 31ליום 

  נזילות
  (בשנים)

 
  נכסים נטו 

  (באלפי ש"ח)
      

  15,787    נכסים נזילים וסחירים
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   :(המשך) ניהול סיכונים  . 5

   :(המשך) סיכוני נזילות  ב. 

  :העמיתים הניתנים למשיכהסך הנכסים הסחירים והנזילים לבין סך היקף זכויות היחס בין   .2

מדיניות ההשקעות מבוססת בין השאר על השקעת הכספים בהשקעות נזילות שוטפות (פיקדונות     

שקליים קצרי טווח) ובאפיקים סחירים, הניתנים למימוש בהתאם לצרכי הנזילות. להלן שיעור 

שיעור הנכסים הנ"ל החזקות מסלולי הקרן בנכסים סחירים, במזומנים ובשווי מזומנים והיחס בין 

  לבין שעור הסכומים שהעמיתים בקרן רשאים למשוך:

  

  שם המסלול

  
  
  
  

שיעור נכסים 
  סחירים

היחס בין שיעור 
הנכסים הסחירים 

והנזילים לבין שיעור 
הנכסים הנזילים 

שהעמיתים רשאים 
  למשוך

 100.78% 87.09%  מסלול אג"ח ללא מניות 

 93.28% 86.75%  מניות 10%עד מסלול אג"ח 

 97.22% 80.59%  מסלול כללי 

 111.69% 93.41%  מניותמסלול 

 125.81% 100.00%  ישראל ממשלת"ח אגמדדי  -פאסיבי מסלול 

 140.53% 100.00%  "לחו מניותמדדי  -פאסיבי מסלול 

 S&P500  100.00% 165.84%מחקה מדד 

 127.44% 100.00%  מניות 25%פאסיבי משולב עד 

 126.58% 100.00%  מניות 10% פאסיבי משולב עד

 160.69% 100.00%  35מחקה מדד ת"א 

 134.21% 100.00%  כללי -  פאסיבי  מסלול

  
הנהלת הקרן סבורה שיחס זה מספק מענה הולם לאפשרות של עמיתים למשוך את יתרות הכספים 

  שצברו בקרן.

  ב' בהתאמה.5-א'ו2מידע לגבי יחס הנזילות וסיכון הנזילות ראה סעיף 
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5
 

  ג. סיכוני שוק:

  סיכון מדד וסיכון מטבע:  .1

 מסלול אג"ח ללא מניות:  .א
 
  2018בדצמבר  31ליום    
   

  לא צמוד
בהצמדה למדד  

 המחירים לצרכן
במטבע חוץ או  

  בהצמדה אליו
 סך הכל 

  אלפי ש"ח   
     

 סך נכסי קופת הקרן, נטו
 

102,374 67,935 8,036 178,345
  

 :מניות 10%עד מסלול אג"ח   .ב
 
  2018בדצמבר  31ליום     
    

  לא צמוד
בהצמדה למדד  

 המחירים לצרכן
במטבע חוץ או  

 בהצמדה אליו
  סך הכל 

  אלפי ש"ח    
      

 סך נכסי קופת הקרן, נטו
  

125,356  78,161  18,533  222,050 

 
 מסלול כללי:  .ג

 
  2018בדצמבר  31ליום    
   

  לא צמוד
בהצמדה למדד  

 המחירים לצרכן
במטבע חוץ או  

 בהצמדה אליו
 סך הכל 

  אלפי ש"ח   
     

 סך נכסי קופת הקרן, נטו
 

360,661  129,560  143,564  633,785 

חשיפה לנכסי בסיס 
באמצעות מכשירים 
  נגזרים במונחי דלתא

 

)39,541( - - )39,541( 

  
  

 :מניותמסלול   .ד
 

  2018 בדצמבר 31ליום    

   
  לא צמוד

במטבע חוץ או  
  בהצמדה אליו

  סך הכל 

  אלפי ש"ח   
           

    , נטוהקרןסך נכסי קופת 
33,748   24,588  58,336 

חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
  מכשירים נגזרים במונחי דלתא

  
)14,068(   -  )14,068( 
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5
 

  :(המשך) ג. סיכוני שוק

  : (המשך) וסיכון מטבעסיכון מדד  .1

 :ישראל ממשלת"ח אגמדדי  -פאסיבי מסלול   .ה
  

  2018 בדצמבר 31ליום    

   
  לא צמוד

בהצמדה למדד  
  המחירים לצרכן

  סך הכל 

  אלפי ש"ח   

           

    , נטוהקרןסך נכסי קופת 
30,546  28,463  59,009 

  
 :"לחו מניותמדדי  -פאסיבי מסלול   .ו

  
  2018 בדצמבר 31ליום    

   
  לא צמוד

במטבע חוץ או  
  בהצמדה אליו

  סך הכל 

  אלפי ש"ח   

           

    , נטוהקרןסך נכסי קופת 
39,954    32,943  72,897 

 
 :S&P500מחקה מדד מסלול   .ז

  
  2018 בדצמבר 31ליום    

   
  לא צמוד

במטבע חוץ או  
  בהצמדה אליו

  סך הכל 

  אלפי ש"ח   

           

  , נטוהקרןסך נכסי קופת 
 

113,858   131,345  245,203  

    

 :מניות 25%פאסיבי משולב עד מסלול   .ח
  

  2018 בדצמבר 31ליום    
   

 לא צמוד
בהצמדה למדד  

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ  
או בהצמדה 

  אליו
  סך הכל 

  אלפי ש"ח    
      

    , נטוהקרןסך נכסי קופת 
61,497 35,263 7,277 104,037 
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  :(המשך) סיכוני שוק ג.

  :(המשך) .סיכון מדד וסיכון מטבע1

 :מניות 10%פאסיבי משולב עד מסלול   .ט
  

  2018 בדצמבר 31ליום    
   

 לא צמוד
בהצמדה למדד  

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ  
או בהצמדה 

  אליו
 סך הכל 

  אלפי ש"ח    
      

 22,070 479 8,995 12,596    , נטוהקרןסך נכסי קופת 

  
 :35מחקה מדד ת"א מסלול   .י

 
  2018 בדצמבר 31ליום    

   
  לא צמוד

במטבע חוץ או  
  בהצמדה אליו

  סך הכל 

  אלפי ש"ח   

           

  , נטוהקרןסך נכסי קופת 
 

29,576  1  29,577  

  
 :כללי - פאסיבימסלול   .יא

 
  2018 בדצמבר 31ליום    
   

 לא צמוד
בהצמדה למדד  

המחירים 
  לצרכן

במטבע חוץ  
או בהצמדה 

  אליו
 סך הכל 

  אלפי ש"ח    
      

 15,787 1,607 4,342 9,838    , נטוהקרןסך נכסי קופת 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  אי.בי.אי. קרן השתלמות
  אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

   

- 20 - 
  

  

  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  ג. סיכוני שוק (המשך):

  סיכון ריבית:. 2

  ): באחוזיםלהלן ניתוח רגישות ביחס להשפעת השינוי בשיעור הריבית על תשואת הקופה (

ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס ניתוח הרגישות   .א

למכשירים בריבית משתנה. ביחס למכשירים בריבית קבועה, החשיפה הינה ביחס לערך 

הפנקסני של המכשיר וביחס למכשירים בריבית משתנה, החשיפה הינה ביחס לתזרים 

ות נלקח בחשבון שינוי בריבית המזומנים מהמכשיר הפיננסי. לצורך חישוב ניתוח הרגיש

  מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה.

  
ניתוח הרגישות כולל רק את הסעיפים שערכם יושפע באופן ישיר כתוצאה משינוי בשיעור   ב. 

  הריבית. 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 31ליום 
בדצמבר 

2018: 
   

מסלול אג"ח 
 ללא מניות

עד מסלול אג"ח 
 מסלול כללי מניות 10%

 מסלול פאסיבי
מדדי מניות  - 

 חו"ל

פאסיבי מסלול 
"ח אגמדדי  - 

ישראל ממשלת
 ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית (א) (ב)

   1%+ 1%- 1%+ 1%- 1%+ 1%- 1%+ 1%- 1%+ 1%- 
תשואת 

תיק 
 3.69)3.47( 0.11)0.11( 2.05 )1.90( 2.98 )2.77( 3.16 )2.95(ההשקעות

 31ליום 
בדצמבר 

2018: 
   

משולב פאסיבי 
 מניות 10%עד 

פאסיבי משולב 
 מסלול מניות  מניות 25%עד 

מסלול מחקה 
  S&P500מדד 

 מסלול 
 כללי - פאסיבי  

 ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית (א) (ב)

   1%+1%- 1%+ 1%-1%+ 1%- 1%+ 1%- 1%+ 1%- 
תשואת 

תיק 
 3.05 )2.74( 0.12 )0.12( 0.02 )0.02( 3.78 )3.40( 4.47)4.02(ההשקעות
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  ג. סיכוני שוק (המשך):

  . פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים (בגין השקעות במניות בלבד):3

  :אי.בי.אי השתלמות מסלול כללי  .א

  2018בדצמבר  31ליום   

  
  

  ענף משק

נסחרות 
במדד ת"א 

125   

נסחרות 
במדד 
מניות 
   היתר

לא 
  סך הכל   בחו"ל  סחיר

%  
 מסה"כ

  אלפי ש"ח  
6,261      -  -  -  6,261 אנרגיה   5.38 
3,878      -  -  1,152  2,726 פארמה   3.33 
29,475     -  -  -  29,475 בנקים   25.31 
3,143      -  -  250  2,893 ביטוח   2.70 
5,368      3,768  -  1,600  - ביומד   4.61 

17,222     7,216  -  1,755  8,251 טכנולוגיה   14.79 
9,287      1,563  5  294  7,425 מסחר ושרותים   7.98 

17,301     55  -  2,489  14,757 נדלן ובינוי   14.86 
11,925     -  -  854  11,071 תעשייה   10.24 

3,649      -  -  922  2,727 השקעה ואחזקות   3.13 
6,912      -  -  347  6,565 נפט גז   5.94 
2,018      2,000  18  -  - אחר   1.73 

 100.000  116,439  14,602  23  9,663  92,151 סך הכל
  

 :אי.בי.אי השתלמות מסלול מניות  .ב

  2018בדצמבר  31ליום   
  
  

  ענף משק

נסחרות 
במדד ת"א 

125   
נסחרות במדד 
  סך הכל   בחו"ל   מניות היתר

%  
 מסה"כ

  ש"חאלפי   
 5.47  1,629  -  -  1,629 אנרגיה
 3.23  962  -  285  677 פארמה
 25.43  7,573  -  -  7,573 בנקים
 2.67  796  -  75  721 ביטוח
 4.75  1,414  999  415  - ביומד

 14.70  4,377  1,803  469  2,105 טכנולוגיה
 8.14  2,424  393  85  1,946 מסחר ושרותים

ובינוינדלן   3,608  788  -  4,396  14.76 
 10.20  3,039  -  210  2,829 תעשייה

 3.15  939  -  236  703 השקעה ואחזקות
 5.76  1,715  -  100  1,615 נפט גז
 1.74  517  517  -  - אחר

 100.00  29,781  3,712  2,663  23,406 סך הכל
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  שוק (המשך): ג. סיכוני

  : (המשך) .פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים (בגין השקעות במניות בלבד)3

  
  :מניות 25%פאסיבי משולב עד אי.בי.אי השתלמות   .ג

  
  2018בדצמבר  31ליום 

  
  

  ענף משק

נסחרות 
במדד ת"א 

125   

נסחרות 
במדד מניות 

  בחו"ל   היתר
סך 
   הכל

%  
 מסה"כ

  
 3.40  352   -  - 352 אנרגיה
 7.79  807   -   377 430 פארמה
 20.05  2,076   -   - 2,076 בנקים
 4.01  415   -   -  415 ביטוח
 1.51  156   -   136  20 ביומד

 19.90  2,059   -   436  1,623 טכנולוגיה
 7.91  819   -   -  819 מסחר ושרותים

 15.19  1,573   -   46  1,527 נדלן ובינוי
 11.19  1,159   -   172  987 תעשייה

 4.67  484   -   45  439 השקעה ואחזקות
 4.35  450   -   -  450 נפט גז
 0.03  3   3   -  - אחר

 100.00  10,353   3  1,212 9,138 סך הכל
  

  :מניות 10%אי.בי.אי השתלמות פאסיבי משולב עד   .ד

  
  2018בדצמבר  31ליום 

  
  

  ענף משק
נסחרות במדד 

   125ת"א 
נסחרות במדד 
  סך הכל   מניות היתר

%  
 מסה"כ

  אלפי ש"ח
 3.44 30  - 30 אנרגיה
 7.79  68   32 36 פארמה
 20.05  175   - 175 בנקים
 4.01  35   -  35 ביטוח
 1.49  13   11  2 ביומד

 20.05  175   37  138 טכנולוגיה
 7.90  69   -  69 מסחר ושרותים

 15.12  132   4  128 נדלן ובינוי
 11.10  97   14  83 תעשייה

 4.70  41   4  37 השקעה ואחזקות
 4.35  38   -  38 נפט גז
 100.00 873  102 771 סך הכל
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  ג. סיכוני שוק (המשך):

  : (המשך) .פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים (בגין השקעות במניות בלבד)3

  :35מחקה מדד ת"א  אי.בי.אי השתלמות  .ה

 
  2018בדצמבר  31ליום 

  
  

  ענף משק
נסחרות במדד 

   125ת"א 
נסחרות במדד 
  סך הכל   מניות היתר

%  
 מסה"כ

  אלפי ש"ח
 3.89  1,054  -  1054 אנרגיה
 11.19  3,033   1,416  1,617 פארמה
 26.90  7,290  -  7,290 בנקים
 2.58  700  -  700 ביטוח
 1.49  403  403  - ביומד

 19.84  5,376  1,208  4,168 טכנולוגיה
 6.01  1,630  -  1,630 מסחר ושרותים

 10.59  2,869  -  2,869 נדלן ובינוי
 10.49  2,843  463  2,380 תעשייה

 3.18  861  -  861 השקעה ואחזקות
 3.84  1,040  -  1,040 נפט גז
 100.00  27,099  3,490  23,609 סך הכל

 
 
  :כללי - פאסיבי  מסלול אי.בי.אי השתלמות  .ו

  
  2018בדצמבר  31ליום   
  
  

  ענף משק

נסחרות 
במדד ת"א 

125   
נסחרות במדד 
  סך הכל  בחו"ל   מניות היתר

%  
 מסה"כ

  אלפי ש"ח  
 3.52  86  -  -  86 אנרגיה
 7.81   191  -   85  106 פארמה
 20.04   490  -  -  490 בנקים
 4.05   99  -  -  99 ביטוח
 1.55   38  -  33  5 ביומד

 20.25   495  -  108  387 טכנולוגיה
 7.73   189  -  -  189 מסחר ושרותים

 14.97   366  -  11  355 נדלן ובינוי
 11.00   269  -  42  227 תעשייה

 4.62   113  -  10  103 השקעה ואחזקות
 4.42   108  -  -  108 נפט גז
 0.04   1  1  -  - אחר

 100.00  2,445  1  289  2,155 סך הכל
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  ג. סיכוני שוק (המשך):

 :(המשך) .פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים (בגין השקעות במניות בלבד)3

 : מסלול אג"ח ללא מניות אי.בי.אי השתלמות  .ז

 

  2018בדצמבר  31ליום 
  לא סחיר
  אלפי ש"ח

  
 7 אחר

  

  :מניות 10%עד אי.בי.אי  השתלמות מסלול אג"ח   .ח

  
  2018בדצמבר  31ליום 

  לא סחיר
  אלפי ש"ח

  
 6 אחר

  

  סיכוני אשראי:  ד. 

  .חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם: 1

 מסלול אג"ח ללא מניות:  .א
  

  2018 בדצמבר31ליום   

  סה"כ   סחיריםשאינם    סחירים   

  אלפי ש"ח   
            

 158,726  22,159  136,567    בארץ

 2,462  -  2,462    בחו"ל

 161,188  22,159  139,029    סך הכל נכסי חוב
  
  
  :מניות 10%עד מסלול אג"ח   .ב
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  2018בדצמבר  31ליום     
    

  סה"כ   שאינם סחירים   סחירים

  אלפי ש"ח    
           

 186,269  28,277  157,992    בארץ
 2,982  -  2,982    בחו"ל

 189,251  28,277  160,974    סך הכל נכסי חוב
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  :(המשך) סיכוני אשראי  ד. 

  : (המשך) .חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם1

  

  מסלול כללי   .ג
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  :ישראל ממשלת"ח אגמדדי  -פאסיבי מסלול   .ד
  

 2018בדצמבר  31ליום 

  סחירים

  אלפי ש"ח

  בארץ
  

56,923 

  
 :"לחו מניותמדדי  -פאסיבי מסלול   .ה

  
 2018בדצמבר  31ליום 

  סחירים

  אלפי ש"ח

  בחו"ל
  

19,941 

  
 :S&P500מחקה מדד מסלול   .ו

 2018בדצמבר  31ליום 

  סחירים

  אלפי ש"ח

  בחו"ל
  

75,164 

  
 : מניות 25%פאסיבי משולב עד מסלול   .ז

 2018בדצמבר  31ליום 

  סחירים

  אלפי ש"ח

  בארץ
  77,392  

  

  2018בדצמבר  31ליום    
   

   סחירים
שאינם 
  סחירים

  סה"כ 

  ש"חאלפי    
          

 353,471  88,363  265,108   בארץ
 7,739  -  7,739   בחו"ל

 361,210 88,363 272,847  סך הכל נכסי חוב
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5
  

  :(המשך) סיכוני אשראי  ד. 

  : (המשך) חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם .1

 : מניות 10%פאסיבי משולב עד מסלול   .ח

 2018בדצמבר  31ליום 

  סחירים

  אלפי ש"ח

  בארץ
  19,652  

  
 כללי : -מסלול פאסיבי   .ט

 2018בדצמבר  31ליום 

  סחירים

  אלפי ש"ח

  בארץ
  

9,503 

 לדירוגים:פירוט נכסי חוב בחלוקה   .2

  מסלול אג"ח ללא מניות:  .א

 נכסי חוב בארץ: .1

   
בדצמבר  31ליום 

2018  
  דירוג מקומי (*)   
  אלפי ש"ח   

     נכסי חוב סחירים בארץ
 92,123   אגרות חוב ממשלתיות

    אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:
AA 22,947   ומעלה 

A  עדBBB   18,836 
 2,661 לא מדורג

 136,567   הכל נכסי חוב סחירים בארץסך 
     נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים ובמוסדות 
     פיננסיים בדירוג:

AA 3,706   ומעלה 
A  עדBBB 3,048 

 BBB 5-נמוך מ
 25   לא מדורג

 14,709   הלוואות לעמיתים
 666   הלוואות לאחרים

 22,159   שאינם סחירים בארץסך הכל נכסי חוב 
 158,726  סך הכל נכסי חוב בארץ

  

  +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  (*)
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  סיכוני אשראי (המשך):  ד. 

  פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים (המשך):  .2

  מסלול אג"ח ללא מניות:  .א
 בחו"ל:נכסי חוב  .2

  

    
בדצמבר  31ליום 

2018  
 דירוג בינלאומי (*)    
  אלפי ש"ח    

      נכסי חוב סחירים בחו"ל
      אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

A  עדBBB  2,462 
  

  +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  (*)

  :מניות 10%עד מסלול אג"ח   .ב

 חוב בארץ:נכסי  .1

    
בדצמבר  31ליום 

2018  
 דירוג מקומי (*)    
  אלפי ש"ח    

      נכסי חוב סחירים בארץ
 101,510    אגרות חוב ממשלתיות

     אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:
AA 28,031    ומעלה 

A  עדBBB  24,914 
 3,537    לא מדורג      

 157,992    סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ
      נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים ובמוסדות 
      פיננסיים בדירוג:

AA 4,945    ומעלה 
A  עדBBB  3,940 

 BBB  16-נמוך מ
 29    לא מדורג

 18,484    הלוואות לעמיתים
 863    לאחריםהלוואות 

 28,277    סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
 186,269   סך הכל נכסי חוב בארץ

 24,432    מזה נכסי חוב בדירוג פנימי
  

 +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  (*)         

 נכסי חוב בחו"ל: .2
  

    
בדצמבר  31ליום 

2018  
 דירוג בינלאומי (*)    
  אלפי ש"ח    

      נכסי חוב סחירים בחו"ל
      חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:אגרות 
A  עדBBB  2,982 

  
  +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  (*)
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5
  סיכוני אשראי (המשך):  ד. 

  פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים (המשך):  .2

  מסלול כללי:  .ב
 נכסי חוב בארץ: .1

    
בדצמבר  31ליום 

2018  
  דירוג מקומי (*)    
  אלפי ש"ח    

      נכסי חוב סחירים בארץ
 148,156    אגרות חוב ממשלתיות

     אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:
AA 50,621    ומעלה 

A  עדBBB  57,742 
 8,589    לא מדורג

 265,108    סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ
      

      שאינם סחירים בארץנכסי חוב 
אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים ובמוסדות 

      פיננסיים בדירוג:
AA 14,303    ומעלה 

A  עדBBB  9,470 
 BBB  111-נמוך מ

 39    לא מדורג
 61,968    הלוואות לעמיתים
 2,472    הלוואות לאחרים

  88,363    סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
 353,471   חוב בארץסך הכל נכסי

  66,789    מזה נכסי חוב בדירוג פנימי )*(*
  

  +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  (*)

  

 נכסי חוב בחו"ל: .2

    
בדצמבר  31ליום 

2018  
 דירוג בינלאומי (*)    
  אלפי ש"ח    

      נכסי חוב סחירים בחו"ל
      חוב אחרים בדירוג: אגרות חוב קונצרניות ונכסי

A  עדBBB  7,739  
  

  +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  (*)

  :ישראל ממשלת"ח אגמדדי  -פאסיבי מסלול   .ג

 נכסי חוב בארץ:          

    
בדצמבר  31ליום 

2018  
  דירוג מקומי (*)    
  אלפי ש"ח    

      נכסי חוב סחירים בארץ
  56,923   אגרות חוב ממשלתיות   
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  סיכוני אשראי (המשך):  ד. 

  פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים (המשך):  .2

 :"לחו מניותמדדי  -פאסיבי מסלול   .ד

 נכסי חוב בחו"ל: 

    
בדצמבר  31ליום 

2018  
 דירוג בינלאומי (*)    
  אלפי ש"ח    

      נכסי חוב סחירים בחו"ל
  19,941    אגרות חוב ממשלתיות

 

  :S&P500מדד מחקה    .ה

  נכסי חוב בחו"ל:   

    
בדצמבר  31ליום 

2018  
 דירוג בינלאומי (*)    
  אלפי ש"ח    

      נכסי חוב סחירים בחו"ל
  75,164    אגרות חוב ממשלתיות

  
  
  

  :מניות 25%פאסיבי משולב עד   .ו

 נכסי חוב בארץ:

    
בדצמבר  31ליום 

2018  
  מקומי (*)דירוג     
  אלפי ש"ח    

      נכסי חוב סחירים בארץ
 36,031    אגרות חוב ממשלתיות

     אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:
AA 28,207    ומעלה 

A  עדBBB   13,154 
  77,392   סך הכל נכסי חוב בארץ

  

  +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  (*)

  :מניות 10%פאסיבי משולב עד   .ז

 נכסי חוב בארץ:

    
בדצמבר  31ליום 

2018  
  דירוג מקומי (*)    
  אלפי ש"ח    

      נכסי חוב סחירים בארץ
 8,703    אגרות חוב ממשלתיות

     אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:
AA 7,466    ומעלה 

A  עדBBB  3,483 
  19,652   סך הכל נכסי חוב בארץ

  

  +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  (*)
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  סיכוני אשראי (המשך):  ד. 

  פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים (המשך):  .2

  :כללי - סיביאמסלול פ  .ח

 נכסי חוב בארץ:

    
בדצמבר  31ליום 

2018  
  דירוג מקומי (*)    
  אלפי ש"ח    

      נכסי חוב סחירים בארץ
 4,416    אגרות חוב ממשלתיות

     אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:
AA 3,466    ומעלה 

A  עדBBB  1,621 
  9,503   סך הכל נכסי חוב בארץ

  

  +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  (*)

  הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן:שיעורי   .3

, מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון, לגופיים 2011במרס,  20החל מיום 

). מאותו מועד הפסיקה חברת "שערי "המודל החדש" –מוסדיים, לשערוך נכסי חוב לא סחירים (להלן 

ו מתבסס על דירוג האשראי החדש בעיקרו אינ ריבית" לספק ציטוטים אלו לגופיים המוסדיים. המודל

אלא על חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי החוב וקביעת , של הנכס

וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון הנגזרת ממחירי  ,מיקום הנכס הלא סחיר באותם עשירונים

אופן עדכני יותר שינויים עסקאות/הנפקות בשוק הלא סחיר. המודל החדש מביא לידי ביטוי ב

  בפרמיית הסיכון של נכסי החוב, כפי שאלו משתקפים בשוק הסחיר בהתאם לשינויים באותו עשירון.

  

  להלן מידע בדבר ריבית ממוצעת משוקללת בגין כל אחת מקבוצות הדירוג: 

  מסלול אג"ח ללא מניות: א.

נכסי חוב שאינם 
 סחירים לפי דירוג:

  2018בדצמבר  31ליום 
%  

 מסלול
   
  כללי         מניות 10%אג"ח עד  אג"ח ללא מניות

 AA  1.51 1.54 1.51 ומעלה     
A 4.41 4.32 3.50 

BBB 1.79 1.79 1.79 
BBB נמוך מ-  98.45 60.55 24.06 

 5.28 5.52 5.79 לא מדורג
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  סיכוני אשראי (המשך):  ד. 

  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים:   .4

  מסלול אג"ח ללא מניות:  .א

  2018בדצמבר 31ליום   
   %  סכום   
  מסה"כ  אלפי ש"ח   
       

         ענף משק
 0.75  1,211  אנרגיה
 5.32  8,574  בנקים
 2.88  4,636  ביטוח

 0.10  157  טכנולוגיה
ושרותיםמסחר    8,579  5.32 

 11.31  18,233  נדלן ובינוי
 0.91  1,477  תעשייה

 2.22  3,577  השקעה ואחזקות
 1.25  2,012  נפט גז
 12.79  20,609  אחר

 57.15  92,123  אגח ממשלתי
 100.00 161,188 סך הכל

  

  :מניות 10%עד מסלול אג"ח   .ב

  2018בדצמבר 31ליום   
    %  סכום   
  מסה"כ  אלפי ש"ח   
       

       ענף משק
 1.50  2,838  אנרגיה  

 5.30  10,034  בנקים
 3.06  5,784  ביטוח

 0.11  209  טכנולוגיה
 5.49  10,392  מסחר ושרותים

 12.46  23,576  נדלן ובינוי
 1.03  1,948  תעשייה

 2.50  4,728  השקעה ואחזקות
 1.27  2,411  נפט גז
 13.64  25,821  אחר

 53.64  101,510  אגח ממשלתי
 100.00  189,251  סך הכל
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  סיכוני אשראי (המשך):  ד. 

  : (המשך) פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים  .4

  מסלול כללי:  .ג

  2018בדצמבר 31ליום   
   %  סכום   
  מסה"כ  אלפי ש"ח   
       

       ענף משק
 1.16  4,185  אנרגיה
 3.57  12,900  בנקים
 3.16  11,422  ביטוח

 0.14  494  טכנולוגיה
 8.25  29,806  מסחר ושרותים

 15.37  55,515  נדלן ובינוי
 0.91  3,278  תעשייה

 2.67  9,662  השקעה ואחזקות
 1.26  4,551  נפט גז
 22.49  81,241  אחר

 41.02  148,156  אגח ממשלתי
 100.00 361,210 סך הכל

 
  :ישראל ממשלת"ח אגמדדי  -פאסיבי מסלול   .ד

  2018בדצמבר 31ליום   
    %  סכום   
  מסה"כ  אלפי ש"ח   
       

        ענף משק
 100.00   56,923   אג"ח ממשלתי

 

  :"לחו מניותמדדי  -פאסיבי מסלול   .ה

  2018בדצמבר 31ליום   
    %  סכום   
  מסה"כ  אלפי ש"ח   
       

        ענף משק
 100.00  19,941   אחר

 

  :S&P500מדד מחקה מסלול   .ו

  2018בדצמבר 31ליום   
    %  סכום   
  מסה"כ  אלפי ש"ח   
       

        ענף משק
  100.00  75,164   אחר
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  (המשך):סיכוני אשראי   ד. 

  : (המשך) פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים  .4

  :מניות 25%פאסיבי משולב עד מסלול   .ז

  2018בדצמבר 31ליום   
    %  סכום   
  מסה"כ  אלפי ש"ח   

       ענף משק
 3.61  2,795  אנרגיה
 13.43  10,393  בנקים
 3.43  2,654  ביטוח

 0.56  435  טכנולוגיה
 5.78  4,476  מסחר ושרותים

 21.57  16,696  נדלן ובינוי
 2.82  2,184  תעשייה

 2.06  1,598  השקעה ואחזקות
 46.56  36,031  אגח ממשלתי

 0.18  130  אחר
 100.00 77,392 סך הכל

  

  :מניות 10%פאסיבי משולב עד מסלול   .ח

  2018בדצמבר 31ליום   
    %  סכום   
  מסה"כ  אלפי ש"ח   

       ענף משק
 3.76  738  אנרגיה
 13.94  2,740  בנקים
 3.58  704  ביטוח

 0.59  115  טכנולוגיה
 6.04  1,187  מסחר ושרותים

 22.54  4,430  נדלן ובינוי
 2.94  578  תעשייה

 2.15  423  השקעה ואחזקות
 44.29  8,703  אגח ממשלתי

 0.17  34  אחר
 100.00 19,652 סך הכל

  :כללי - סיביאמסלול פ  .ט

  2018בדצמבר 31ליום   
    %  סכום   
  מסה"כ  אלפי ש"ח   

       ענף משק
 3.61  343 אנרגיה
 13.39  1,272 בנקים
 3.45  328 ביטוח

 0.56  53 טכנולוגיה
 5.80  551 מסחר ושרותים

 21.67  2,059 נדלן ובינוי
 2.82  268 תעשייה

 2.07  197 השקעה ואחזקות
 46.46  4,416 אגח ממשלתי

 0.17  16 אחר
 100.00  9,503 סך הכל
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  ה. סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים: 

  :גיאוגרפייםסיכונים 

  להלן הדיווח בגין החשיפה הגיאוגרפית:

 :אג"ח ללא מניותמסלול   .א

  2018בדצמבר  31ליום 

שהחשיפה  מדינות
 1%עולה על  להן

  מנכסי המסלול

 אגרות חוב
 ממשלתיות

  ובחאגרות 
  מניות  קונצרניות

קרנות 
  נאמנות

השקעות 
  אחרות

  סה"כ
  חשיפה
  מאזנית

  
  
  כ"סה

  אלפי ש"ח      
 165,294 165,294 28,208   -             -           44,963 92,123 ישראל
 1,560 1,560 -   -           7 1,553   -                ארה"ב

 1,839 1,839 -   -             -           1,839   -                הונג קונג
 341 341 341   -             -            -             -                רוסיה
 9,311 9,311 1,185 2,791   -           5,335   -                אחר

 178,345 178,345 29,734 2,791 7 53,690 92,123  סך הכל
  

 :מניות 10%עד מסלול אג"ח   .ב

  2018בדצמבר  31ליום 

שהחשיפה  מדינות
 1%עולה על  להן

  מנכסי המסלול

 אגרות חוב
 ממשלתיות

  ובחאגרות 
 סלקרנות   מניות  קונצרניות

קרנות 
 נאמנות

השקעות 
  אחרות

  סה"כ
  חשיפה
  כ"סה  מאזנית

  אלפי ש"ח      
 195,366 195,366 26,021   -           10,290 - 57,545 101,510 ישראל
 8,675 8,675 -   -           6,896 6 1,773   -                ארה"ב

 812 812   -             -           812   -             -             -                יפן
 2,424 2,424 -   -             -              -           2,424   -                הונג קונג  

 454 454 454   -             -              -             -             -                רוסיה
 14,319 14,319 1,554 3,941 2,172   -           6,652   -                אחר

 222,050 222,050 28,029 3,941 20,170 6 68,394 101,510  סך הכל

 :מסלול כללי  .ג

  2018בדצמבר  31ליום 

שהחשיפה  מדינות
 1%עולה על  להן

  מנכסי המסלול

 אגרות חוב
 ממשלתיות

  ובחאגרות 
  מניות  קונצרניות

 קרנות
  סל

קרנות 
 נאמנות

השקעות 
  אחרות

  סה"כ
  חשיפה
  כ"סה  מאזנית

  אלפי ש"ח
 443,456 443,456 72,443   -           765 101,507 120,585 148,156 ישראל
 79,509 79,509 -   -           65,686 8,118 5,705   -                ארה"ב
 784 784   -             -             -           784 -   -                בריטניה

 278 278   -             -           278   -             -             -                סין
 7,033 7,033   -             -           7,033   -             -             -                יפן

 675 675   -             -           - 675 -   -                הולנד
 1,048 1,048   -             -           1,048   -           -   -                ברזיל

 17,257 17,257 10,446   -           -   -           6,811   -                הונג קונג
 7,153 7,153 7,153   -           - -   -             -                רוסיה
 76,592 76,592 18,773 13,404 23,547 5,355 15,513   -                אחר

 633,785 633,785 108,815 13,404 98,357 116,439 148,614 148,156  סך הכל
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  :(המשך) ה. סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים 

  :(המשך) גיאוגרפייםסיכונים 

  :מסלול מניות  .ד

  2018בדצמבר  31ליום 

עולה  שהחשיפה להן מדינות
  סל קרנות  מניות מנכסי המסלול 1%על 

קרנות 
  נאמנות

השקעות 
  אחרות

  סה"כ
  חשיפה
  כ"סה  מאזנית

  אלפי ש"ח
 27,270 27,270 1,145   -             -            26,125 ישראל
 16,883 16,883   -             -           14,938 1,945  ארה"ב
 193 193 - - - 193  בריטניה

 71 71   -             -           71   -            סין
 2,178 2,178   -             -           2,178 -  יפן

 173 173   -             -           - 173  הולנד
 130 130 - - 130 -  ברזיל

 1,448 1,448 1,448 - - -  הונג קונג
 1,233 1,233 1,233   -             -            -  רוסיה
 8,757 8,757 342 1,095 5,975 1,345  אחר

 58,336 58,336 4,168 1,095 23,292 29,781  סך הכל
  

 :ישראל ממשלת"ח אגמדדי  -פאסיבי מסלול   .ה

  2018בדצמבר  31ליום 

עולה  שהחשיפה להן מדינות
  ממשלתיות אגרות חוב  מנכסי המסלול 1%על 

השקעות 
  אחרות

  חשיפה סה"כ
  כ"סה  מאזנית

  אלפי ש"ח  
  59,009 59,009 2,086  56,923  ישראל

  

 :"לחו מניותמדדי  -פאסיבי מסלול   .ו

  2018בדצמבר  31ליום 

עולה  שהחשיפה להן מדינות
  מנכסי המסלול 1%על

אגרות חוב 
  סל קרנות  ממשלתיות

השקעות 
  אחרות

  סה"כ
  חשיפה

  כ"סה  מאזנית

  אלפי ש"ח
 8,400 8,400 8,400   -              -                ישראל
 27,154 27,154   -           27,154   -                ארה"ב
 37,343 37,343 633 16,769 19,941 אחר

 72,897 72,897 9,033 43,923 19,941  סך הכל

  :S&P500מחקה מדד   .ז

  2018בדצמבר  31ליום 

עולה  שהחשיפה להן מדינות
  מנכסי המסלול1%על

אגרות חוב 
  השקעות אחרות  סל קרנות  ממשלתיות

  סה"כ
  חשיפה
  כ"סה  מאזנית

  אלפי ש"ח
 17,496 17,496 17,496   -              -                 ישראל
 152,543 152,543   -           152,543   -                 ארה"ב
 75,164 75,164 - - 75,164  אחר

 245,203 245,203 17,496 152,543 75,164  סך הכל
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  :(המשך) ה. סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים 

  :(המשך) גיאוגרפייםסיכונים   

 :מניות 25%פאסיבי משולב עד   .ח

  2018בדצמבר  31ליום 

שהחשיפה  מדינות
 1%עולה על  להן

  מנכסי המסלול

 אגרות חוב
 ממשלתיות

  ובחאגרות 
  סל קרנות  מניות  קונצרניות

השקעות 
  אחרות

  סה"כ
  חשיפה
  כ"סה  מאזנית

  אלפי ש"ח
 88,611 88,611 3,944   -            9,463 39,173 36,031  ישראל
 9,909 9,909   -           8,247 436 1,226   -                 ארה"ב
 100 100 -   -            73 27   -                 הולנד
 5,417 5,417   -           4,101 381 935   -                 אחר

 104,037 104,037 3,944 12,348 10,353 41,361 36,031  סך הכל
  

 :מניות 10%פאסיבי משולב עד   .ט

  2018בדצמבר  31ליום 

שהחשיפה  מדינות
 1%עולה על  להן

  מנכסי המסלול

 אגרות חוב
 ממשלתיות

  ובחאגרות 
  סל קרנות  מניות  קונצרניות

השקעות 
  אחרות

  סה"כ
  חשיפה
  כ"סה  מאזנית

  אלפי ש"ח
 20,086 20,086 215 - 798 10,370 8,703 ישראל
 1,014 1,014 - 653 37 324 - ארה"ב
 13 13 - - 6 7 - הולנד

 224 224 - 224 - - - שווקים מתעוררים
 733 733 - 453 32 248 - אחר

 22,070 22,070 215 1,330 873 10,949 8,703  סך הכל
  

  :35מחקה מדד ת"א   .י

  2017בדצמבר  31ליום 

עולה  שהחשיפה להן מדינות
 השקעות אחרות  מניות  מנכסי המסלול1%על

  חשיפה סה"כ
  כ"סה %  מאזנית

  אלפי ש"ח
 26,945 26,945 2,478 24,467  ישראל
 1,215 1,215 - 1,215  ארה"ב
 1,417 1,417 - 1,417  אחר

 29,577 29,577 2,478 27,099  סך הכל
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  ניהול סיכונים (המשך):. 5

  :(המשך) ה. סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים

  :(המשך) גיאוגרפייםסיכונים 

 :כללי - סיביאפמסלול   .יא

  2017בדצמבר  31ליום 

שהחשיפה  מדינות
 1%עולה על  להן

  מנכסי המסלול

 חוב אגרות
 ממשלתיות

  ובחאגרות 
  סל קרנות  מניות  קונצרניות

השקעות 
  אחרות

  סה"כ
  חשיפה
  כ"סה  מאזנית

  אלפי ש"ח
 12,180 12,180 711   -            2,235 4,818 4,416  ישראל
 2,118 2,118   -           1,862 106 150   -                 ארה"ב
 21 21 -   -            18 3   -                 רוסיה

 216 216   -           216   -             -             -                 שווקים מתעוררים
 1,252 1,252   -           1,050 86 116   -                 אחר

 15,787 15,787 711 3,128 2,445 5,087 4,416  סך הכל
  

  סיכונים תפעוליים:

הסיכון להפסד כתוצאה מהתנהלות כושלות של תהליכים עבודה פנימיים, עובדים  -סיכון תפעולי 

(מתוך רשלנות או בזדון), מערכות מידע, או כתוצאה מאירועים חיצוניים שונים. דוגמאות לסיכונים 

 לקופה הם שיערוך שגוי של נכסים, מעילה בכספי הקופה, אסון טבע שפוגע םרלוונטייתפעוליים 

, ועוד. הסיכונים התפעוליים מנוהלים, בין היתר, באמצעות הקפדה על עבודה על המחשובבמערכות 

פי נהלים, הדרכות מקצועיות לעובדים, מנגנוני בקרה ממוחשבים, ביקורות פנימיות שוטפות, מערכי 

  דוח עסקי תאגיד של החברה המנהלת.ב 24סעיף גיבוי לבסיסי הנתונים, ועוד. ראה בנוסף 

ברה שורה רחבה של בקרות שוטפות ותקופתיות לשם ניטור חריגות הן במסגרת המערכים לח

התפעוליים והן במסגרת מערך הבקרה. דיווחים על חריגות מועברים באופן שוטף למנהלי המחלקות 

ו/או למנהל הסיכונים. החברה מבצעת, במסגרת הוראות חוזר האוצר בדבר אפקטיביות הבקרות 

פי -ת לבחינת תכנון ואפקטיביות הבקרות בחברה. ביצוע הבקרות נבדק עלהפנימיות, בדיקו

  מתודולוגיות מקובלות ומועבר בגינן דיווח רבעוני לוועדת הביקורת.

  

  סיכוני שוק ואשראי:

מאחר ונכסי הקופות מושקעים בשוקי ההון בארץ ובעולם ודמי הניהול נגזרים מנכסי הקופות 

 בארץ ובעולם, שווקי המניות והאשראיעות באופן ישיר ממצב התוצאות העסקיות של החברה מושפ

  ומהמצב הביטחוני והכלכלי בארץ.

ידי מערך הבקרה. חריגות מוצגות אחת לשבועיים -החשיפה לסיכונים אלו מנוטרת באופן שוטף על

לועדת השקעות. בכל רבעון מוצג לועדת ההשקעות ולדירקטוריון החברה דו"ח סיכונים המתאר בין 

), אשראי, VaRר את חשיפת המסלולים השונים לאפיקי השקעה סטיות תקן, ערכים בסיכון (הית

  תרחישי קיצון ועוד.

ועדת ההשקעות מקבלת החלטות בדבר שינוי הרכב המסלולים בהתאם לתמורות בשוק ולסיכונים 

  הגלומים. 
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  ניהול סיכונים (המשך):  . 5

  סיכונים רגולטורים ותביעות משפטיות :

התפתחות הרגולציה בתחום קופות הגמל והמגבלות הרבות החלות בתחום זה מגדילים את הסיכונים 

והחשיפות להגשתן של תביעות משפטיות שונים, לרבות תביעות ייצוגיות בסכומי תביעה גבוהים. 

  החברה מינתה קצין ציות העוקב אחר היערכות החברה ליישום ההוראות הרגולטוריות השונות.

  ניהול סיכונים (המשך):  . 5

  ו. ריכוז גורמי הסיכון:

 סוג הסיכון

 

 גורם הסיכון

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על 
 קופת הגמל/קרן הפנסיה

השפעה 
 גדולה

השפעה  
 בינונית

השפעה 
 קטנה

        סיכוני מאקרו

ירידות שערים בשווקי   
 המניות

 X     

חשיפה לחדלות פירעון של   
 השקעות

 X     

        סיכונים ענפיים
   X   תחרות  
   X   שינויי חקיקה  

        סיכונם תפעוליים

מהרשאות, טעויות  חריגה  
 ומעילות

   X   

  

  

  

  

  

  

  















  
 
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אלדובי קופות גמל ופנסיה  - הלמן 
  בע"מ

   
  

  אי.בי.אי. קרן השתלמות
  

  דוחות כספיים ליום
  2018בדצמבר  31

 

  
  



  
  
  
  

  אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן 
  

  אי. בי. אי. קרן השתלמות
  
  
  2018בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
  
  
  
  

  ענייניםהתוכן 
  

  
  

  
  
  

 עמוד 
      

  2-3 דוח רואה החשבון המבקר
    

  4 מצרפיים –דוחות על המצב הכספי 
    

  5-6 רוט לפי מסלוליםיפ –דוחות על המצב הכספי 
    

  7 מצרפיים –דוחות הכנסות והוצאות 
    

  8-10 רוט לפי מסלוליםיפ –דוחות הכנסות והוצאות 
    

  11 מצרפיים - דוחות על השינויים בזכויות העמיתים 
    

  12-14 פירוט לפי מסלולים - דוחות על השינויים בזכויות העמיתים 
    

  15-34  ביאורים לדוחות הכספיים
    

  
  
  

  
  







אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן   
  אי.בי.אי קרן השתלמות

  רוט לפי מסלוליםיפ –דוחות על המצב הכספי 
  

5 
  

  
  2018 בדצמבר 31ליום       

  מסלול      

  

אג''ח ללא 
  מניות

אג"ח עד 
10% 
  מניות  כללי  מניות

מדדי   - פאסיבי
אג"ח ממשלת 

  ישראל

  -  פאסיבי
מדדי מניות 

  חו"ל
מחקה מדד 

S&P 500  

פאסיבי 
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד  

  מניות 10%

מחקה 
מדד 
  35ת"א 

פאסיבי 
  מאוחד  כללי

  ₪אלפי   
                          רכוש שוטף

  76,434  1,022  2,421  207  4,452  20,929  12,513  8,455  426  8,436  5,563  12,010  מזומנים ושווי מזומנים 

  763  12  70  18  80  -  -  -  73  419  63  28  חייבים ויתרות חובה

  12,038  5,626  8,855  499  8,455  12,513  20,929  4,532  225  2,491  1,034  77,197  

                          השקעות פיננסיות

  831,425  9,503  -  19,652  77,392  75,164  19,941  56,923  -  272,847  160,974  139,029  נכסי חוב סחירים

  138,799  -  -  -  -  -  -  -  -  88,363  28,277  22,159  נכסי חוב שאינם סחירים

  187,003  2,445  27,099  873  10,353  -  -  -  29,781  116,439  6  7  מניות

  421,645  3,128  -  1,330  12,348  152,543  43,923  -  28,298  147,781  27,180  5,114  השקעות אחרות

  1,578,872  15,076  27,099  21,855  100,093  227,707  63,864  56,923  58,079  625,430  216,437  166,309  סך כל השקעות פיננסיות

  1,656,069  16,110  29,590  22,080  104,625  248,636  76,377  65,378  58,578  634,285  222,063  178,347  סך כל הנכסים

  14,973  323  13  10  588  3,433  3,480  6,369  242  500  13  2  זכאים ויתרות זכות

  1,641,096  15,787  29,577  22,070  104,037  245,203  72,897  59,009  58,336  633,785  222,050  178,345  זכויות עמיתים

  1,656,069  16,110  29,590  22,080  104,625  248,636  76,377  65,378  58,578  634,285  222,063  178,347  סך כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים

  
   

  
  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

  
  
  
  
  
  



אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן   
  אי.בי.אי קרן השתלמות

  רוט לפי מסלוליםיפ –דוחות על המצב הכספי 
  

6 
  

  
   

  2017 בדצמבר 31ליום       

  מסלול      

  

אג''ח ללא 
  מניות

אג"ח עד 
10% 
  מניות  כללי  מניות

  -  פאסיבי
מדדי אג"ח 
ממשלת 
  ישראל

  -  פאסיבי
מדדי מניות 

  חו"ל
מחקה מדד 

S&P 500  

פאסיבי 
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
 משולב עד  

  מניות 10%

מחקה 
מדד 
  35ת"א 

  
  

פאסיבי 
  כללי

  
  
  

  מאוחד
  אלפי ש"ח  

                          רכוש שוטף

  71,232  500  604  262  5,176  11,905  12,608  1,287  4,398  17,317  5,485  11,690  מזומנים ושווי מזומנים 

  825  7  56  13  83  -  3  -  66  420  109  68  חייבים ויתרות חובה

  11,758  5,594  17,737  4,464  1,287  12,611  11,905  5,259  275  660  507  72,057  

                          השקעות פיננסיות

  914,813  6,583  -  16,102  90,208  36,519  6,949  41,594  -  354,677  197,506  164,675  נכסי חוב סחירים

  134,816  -  -  -  -  -  -  -  -  85,199  30,628  18,989  נכסי חוב שאינם סחירים

  227,015  1,749  31,619  713  12,006  -  -  -  38,303  142,033  589  3  מניות

  367,981  2,409  -  1,060  14,437  122,168  45,213  -  26,781  120,811  30,828  4,274  השקעות אחרות

  1,644,625  10,741  31,619  17,875  116,651  158,687  52,162  41,594  65,084  702,720  259,551  187,941  השקעות פיננסיותסך כל 

   1,716,682   11,248   32,279  18,150  121,910  170,592  64,773  42,881  69,548  720,457  265,145  199,699  סך כל הנכסים

  2,258  73  171  132  471  74  906  22  50  356  -  3  זכאים ויתרות זכות

  1,714,424  11,175  32,108  18,018  121,439  170,518  63,867  42,859  69,498  720,101  265,145  199,696  זכויות עמיתים

  1,716,682  11,248  32,279  18,150  121,910  170,592  64,773  42,881  69,548  720,457  265,145  199,699  סך כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים

  
  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 



אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן   
  אי.בי.אי קרן השתלמות

  מצרפיים - דוחות הכנסות והוצאות 
  

7 
  

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     
    2018  2017  2016  
  אלפי ש"ח  ביאור  

          הכנסות (הפסדים)

  )2,124(  )3,558(  4,519    ממזומנים ושווי מזומנים

          מהשקעות:

  16,810  38,575  )50(    מנכסי חוב סחירים

  1,497  )1,870(  1,613    מנכסי חוב שאינם סחירים

  1,570  23,156  2,990    ממניות

  23,400  57,144  )19,125(    מהשקעות אחרות

    )14,572(  117,005  43,277  

          

  -  23  )5(     יםאחר (הפסדים) הכנסות

  41,153  113,470  )10,058(    (הפסדים) סך כל ההכנסות

          הוצאות

  11,221  10,824  10,579  9  דמי ניהול

  2,642  2,172  2,165  10  הוצאות ישירות

  679  748  530  13  מסים

  14,542  13,744  13,274    סך כל ההוצאות

  26,611  99,726  )23,332(    על הוצאות לתקופה (הפסדים) עודף הכנסות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הכספיים. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות
  



אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן   
  אי.בי.אי קרן השתלמות

  מסלולים לפי פירוט  - דוחות הכנסות והוצאות 

8 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  

  .הכספייםדוחות ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהה
  

  2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  מסלול  

  

אג''ח ללא 
  מניות

אג"ח עד 
10% 
  מניות  כללי  מניות

  -  פאסיבי
מדדי אג"ח 
ממשלת 
  ישראל

  -  פאסיבי
מדדי מניות 

  חו"ל
 מחקה מדד
S&P 500 

פאסיבי 
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד  

  מניות 10%

מחקה 
ת"א מדד 

35  

  
  

פאסיבי 
  כללי

  
  
  

  מאוחד
  אלפי ש"ח  

                          (הפסדים)הכנסות 

  4,519  41  )4(  -  266  1,393  778  -  95  184  1,106  660  ממזומנים ושווי מזומנים

                          מהשקעות:

  )50(  )153(  -  )351(  )1,492(  4,806  1,349  )247(  -  )2,209(  )1,018(  )735(  מנכסי חוב סחירים

  1,613  -  -  4  1  -  -  -  -  1,320  )105(  393  מנכסי חוב שאינם סחירים

  2,990  )61(  )976(  )14(  )75(  -  -  -  772  3,343  )3(  4  ממניות

  )19,125(  )178(  -  )41(  )519(  )6,089(  )4,584(  - )2,306(  )4,890(  )387(  )131(  מהשקעות אחרות

  )14,572(  )392(  )976(  )402(  )2,085(  )1,283(  )3,235(  )247( )1,534(  )2,436(  )1,513(  )469(  מהשקעותסך כל ההכנסות 

  )5(  5  -  )2(  -  7  -  -  )1(  )14(  -  -  (הפסדים) אחרים הכנסות

  )10,058(  )346(  )980(  )404(  )1,819(  117  )2,457(  )247( )1,440(  )2,266(  )407(  191  (הפסדים) סך כל ההכנסות

                          הוצאות

  10,579  63  170  107  612  1,053  374  243  464  4,498  1,662  1,333  דמי ניהול

  2,165  12  21  11  49  163  167  17  162  1,219  205  139  הוצאות ישירות

  530  -  7  -  3  -  3  -  91  387  39  -  מסים

  13,274  75  198  118  664  1,216  544  260  717  6,104  1,906  1,472  סך כל ההוצאות

 הכנסותעל  הפסדיםעודף 
  לתקופה

)1,281(  )2,313(  )8,370(  )2,157( )507(  )3,001(  )1,099(  )2,483(  )522(  )1,178(  )421(  )23,332(  



אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן   
  אי.בי.אי קרן השתלמות

  מסלולים לפי פירוט  - דוחות הכנסות והוצאות 
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  .הכספייםדוחות מה ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרדה      
  
  
  

  2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  מסלול  

  
אג''ח 
ללא 
  מניות

אג"ח 
 10%עד 

  מניות  כללי  מניות

  -  פאסיבי
מדדי אג"ח 
ממשלת 
  ישראל

  -  פאסיבי
מדדי מניות 

  חו"ל

מחקה 
מדד 

S&P 500

פאסיבי 
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
 משולב עד  

  מניות 10%

מחקה 
ת"א מדד 

35  

  
  

פאסיבי 
  כללי

  
  
  

  מאוחד
  אלפי ש"ח  

                          (הפסדים)הכנסות 

  )3,558(  8  )1(  8  68  )1,226(  )247(  -  )304(  )1,304(  )264(  )296(  ממזומנים ושווי מזומנים

                          מהשקעות:

  38,575  205  -  761  4,536  )6,298(  )835(  1,039  -  19,569  10,968  8,630  מנכסי חוב סחירים

  )1,870(  )1(  -  )2(  )33(  )430(  )145(  )4(  1  )352(  )559(  )345(  מנכסי חוב שאינם סחירים

  23,156  104  663  42  755  -  -  -  4,565  17,124  )101(  4  ממניות

  57,144  206  -  141  2,749  21,092  6,855  -  4,421  17,892  3,259  529  מהשקעות אחרות

  117,005  514  663  942  8,007  14,364  5,875  1,035  8,987  54,233  13,567  8,818  מהשקעותסך כל ההכנסות 

  23  1  -  -  -  3  3  -  -  9  7  -  הכנסות אחרות

  113,470  523  662  950  8,075  13,141  5,631  1,035  8,683  52,938  13,310  8,522  ההכנסותסך כל 

                          הוצאות

  10,824  31  152  99  723  696  242  267  473  4,636  1,952  1,553  דמי ניהול

  2,172  12  20  12  66  132  99  26  167  1,215  267  156  הוצאות ישירות

  748  -  5  -  2  -  -  -  142  542  57  -  מסים

  13,744  43  177  111  791  828  341  293  782  6,393  2,276  1,709  סך כל ההוצאות

עודף הכנסות על הוצאות 
  לתקופה

6,813  11,034  46,545  7,901  742  5,290  12,313  7,284  839  485  480  99,726  



אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן   
  אי.בי.אי קרן השתלמות

  מסלולים לפי פירוט  - דוחות הכנסות והוצאות 
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  .ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםה

  2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  מסלול  

  

אג''ח ללא 
  מניות

אג"ח עד 
10% 
  מניות  כללי  מניות

  - פאסיבי
אג"ח מדדי 

ממשלת 
  ישראל

  -  פאסיבי
מדדי מניות 

  חו"ל

מחקה 
 S&Pמדד 

500 

פאסיבי 
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד  

 מניות 10%

מחקה 
ת"א מדד 

35  

  
  

פאסיבי 
  כללי

  
  
  

  מאוחד
  אלפי ש"ח  

                          (הפסדים)הכנסות 

  )2,124(  -  -  )17(  )161(  )271(  )431(  -  )171(  )813(  )176(  )84(  ממזומנים ושווי מזומנים

                          מהשקעות:

  16,810  1  -  151  1,157  )416(  )689(  312  -  8,741  3,542  4,011  מנכסי חוב סחירים

  1,497  -  -  -  -  -  -  38  -  931  329  199  מנכסי חוב שאינם סחירים

  1,570  -  )730(  )25(  )455(  -  -  -  552  2,228  -  -  ממניות

  23,400  1  -  94  2,183  9,256  3,164  -  1,018  7,667  912  )895(  מהשקעות אחרות

  43,277  2  )730(  220  2,885  8,840  2,475  350  1,570  19,567  4,783  3,315  מהשקעותסך כל ההכנסות 

  -  -  -  -  -  -  1  -  -  )3(  1  1  הכנסות (הוצאות) אחרות

  41,153  2  )730(  203  2,724  8,569  2,045  350  1,399  18,751  4,608  3,232  (הפסדים) סך כל ההכנסות

                          הוצאות

  11,221  -  141  107  751  392  209  350  547  4,760  2,209  1,755  דמי ניהול

  2,642  1  15  26  159  154  121  43  320  1,509  215  79  הוצאות ישירות

  679  -  5  -  3  -  -  -  134  482  55  -  מסים

  14,542  1  161  133  913  546  330  393  1,001  6,751  2,479  1,834  סך כל ההוצאות

על  (הפסדים) עודף הכנסות
  הוצאות לתקופה

1,398  2,129  12,000  398  )43(  1,715  8,023  1,811  70  )891(  1  26,611  



אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן   
  אי.בי.אי קרן השתלמות

 מצרפיים  -  דוחות על השינויים בזכויות העמיתים

11 
  

  

  בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה 
2018  2017  2016  

  אלפי ש"ח

  1,562,082  1,660,119  1,714,424  בינואר 1זכויות העמיתים ליום 

  160,153  162,004  155,872  תקבולים מדמי גמולים

  )89,140(  )77,920(  )71,470(  תשלומים לעמיתים

        העברות צבירה לקופה

  162,498  138,398  144,833  העברות מקופות גמל 

  73,869  119,320  84,135  העברות בין מסלולים

228,968  257,718  236,367  

        העברות צבירה מהקופה

  -  )26(  -  לחברות ביטוח  העברות

  -  )66(  -  לקרנות פנסיה חדשות העברות

  )162,085(  )267,811(  )279,231(  לקופות גמל העברות 

  )73,869(  )119,320(  )84,135(  העברות בין מסלולים

)363,366(  )387,223(  )235,954(  

  413  )129,505(  )134,398(  צבירה, נטוהעברות 

  26,611  99,726  )23,332(  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

  1,660,119  1,714,424  1,641,096  בדצמבר 31זכויות העמיתים ליום 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק 

 



אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן   
  אי.בי.אי קרן השתלמות
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  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

   

  2018 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  מסלול

  

אג''ח ללא 
  מניות

אג"ח 
 10%עד 

  מניות  כללי  מניות

  - פאסיבי
מדדי אג"ח 
ממשלת 
  ישראל

  - פאסיבי
מדדי 
מניות 
  חו"ל

מחקה 
 S&Pמדד 

500 

פאסיבי 
משולב עד 

25% 
  מניות

פאסיבי 
 משולב עד  

  מניות 10%

מחקה 
ת"א מדד 

35  

  
  

פאסיבי 
  כללי

  
  
  

  מאוחד
  אלפי ש"ח  

  1,714,424  11,175  32,108  18,018  121,439  170,518  63,867  42,859  69,498  720,101  265,145  199,696  בינואר 1זכויות העמיתים ליום 

  155,872  1,639  4,386  1,599  9,540  32,813  8,811  3,833  5,248  56,721  13,819  17,463  תקבולים מדמי גמולים

  )71,470(  )179(  )593(  )1,044(  )3,722(  )2,675(  )1,678(  )3,403(  )4,235(  )27,052( )14,890(  )11,999(  תשלומים לעמיתים

                        ברות צבירה לקופהעה
  144,833  5,067  2,784  7,339  6,510  60,205  17,238  12,324  1,651  20,330  2,554  8,831  העברות מקופות גמל
  84,135  1,801  6,302  2,452  1,562  13,764  8,147  20,174  4,669  13,669  4,160  7,435  העברות בין מסלולים

  
16,266  6,714  33,999  6,320  32,498  25,385  73,969  8,072  9,791  9,086  6,868  228,968  

                        מהקופהברות צבירה עה

  )279,231(  )2,286(  )4,695(  )2,926(  )24,982(  )18,322(  )9,256(  )8,384(  )12,023(  )126,608( )37,829(  )31,920(  העברות לקופות גמל

  )84,135(  )1,009(  )9,537(  )2,846(  )3,827(  )10,001(  )11,231(  )7,887(  )4,315(  )15,006(  )8,596(  )9,880(  העברות בין מסלולים

  
)41,800(  )46,425( )141,614(  )16,338(  )16,271(  )20,487(  )28,323(  )28,809(  )5,772(  )14,232(  )3,295(  )363,366(  

  )134,398(  3,573  )5,146(  4,019  )20,737(  45,646  4,898  16,227  )10,018(  )107,615( )39,711(  )25,534(  צבירה, נטוהעברות 

  )23,332(  )421(  )1,178(  )522(  )2,483(  )1,099(  )3,001(  )507(  )2,157(  )8,370(  )2,313(  )1,281(  על הוצאות לתקופה ים הפסדעודף 

  1,641,096  15,787  29,577  22,070  104,037  245,203  72,897  59,009  58,336  633,785  222,050  178,345  דצמברב 31זכויות העמיתים ליום 



אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן   
  אי.בי.אי קרן השתלמות

 פירוט לפי מסלולים  -  דוחות על השינויים בזכויות העמיתים
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  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

  2017 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  מסלול

  

אג''ח ללא 
  מניות

אג"ח 
 10%עד 

  מניות  כללי  מניות

  - פאסיבי
מדדי אג"ח 
ממשלת 
  ישראל

  - פאסיבי
מדדי 
מניות 
  חו"ל

מחקה 
 S&Pמדד 

500 

פאסיבי 
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
 משולב עד  

  מניות 10%

מחקה 
ת"א מדד 

35  

  
  

פאסיבי 
  כללי

  
  
  

  מאוחד
  אלפי ש"ח  

  1,660,119  1,425  31,297  19,853  145,612  98,497  36,269  47,861  69,348  691,172  295,248  223,537  בינואר 1זכויות העמיתים ליום 

  162,004  1,434  5,604  1,874  12,900  27,004  5,871  4,482  5,871  64,218  17,694  15,052  תקבולים מדמי גמולים

  )77,920(  )273(  )1,058(  )477(  )4,187(  )2,221(  )451(  )3,464(  )1,802(  )31,704( )15,763(  )16,520(  תשלומים לעמיתים

                        ברות צבירה לקופהעה
  138,398  6,125  3,285  2,221  9,462  41,671  18,144  6,198  1,288  38,544  5,422  6,038  העברות מקופות גמל
  119,320  3,796  2,772  1,193  4,538  16,968  13,911  6,218  5,617  44,118  8,667  11,522  העברות בין מסלולים

  
17,560  14,089  82,662  6,905  12,416  32,055  58,639  14,000  3,414  6,057  9,921  257,718  

                        מהקופהברות צבירה עה

  )26(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )26(  -  חברות ביטוחהעברות ל

  )66(  -  )30(  -  -  )36(  -  -  -  -  -  -  לקרנות פנסיה חדשותהעברות 

  )267,811(  )648(  )5,833(  )3,821(  )37,351(  )12,732(  )7,887(  )8,394(  )13,187(  )110,309( )38,388(  )29,261(  העברות לקופות גמל

  )119,320(  )1,164(  )4,414(  )3,664(  )16,819(  )10,946(  )7,280(  )10,784(  )5,538(    )22,483( )18,743(  )17,485(  העברות בין מסלולים

  
)46,746(  )57,157( )132,792(  )18,725(  )19,178(  )15,167(  )23,714(  )54,170(  )7,485(  )10,277(  )1,812(  )387,223(  

  )129,505(  8,109  )4,220(  )4,071(  )40,170(  34,925  16,888  )6,762(  )11,820(  )50,130( )43,068(  )29,186(  צבירה, נטוהעברות 

  99,726  480  485  839  7,284  12,313  5,290  742  7,901  46,545  11,034  6,813  הוצאות לתקופה  עודף הכנסות על

  1,714,424  11,175  32,108  18,018  121,439  170,518  63,867  42,859  69,498  720,101  265,145  199,696  דצמברב 31זכויות העמיתים ליום 



אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן   
  אי.בי.אי קרן השתלמות
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  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

  2016 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  מסלול

  
אג''ח ללא 
  מניות

אג"ח 
 10%עד 

  מניות  כללי  מניות

מדדי   - פאסיבי
אג"ח ממשלת 

  ישראל

  - פאסיבי
מדדי מניות 

  חו"ל

מחקה 
 S&Pמדד 

500 

פאסיבי 
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד  

  מניות 10%

מחקה 
ת"א מדד 

35  
פאסיבי 
  כללי

  
  מאוחד

  אלפי ש"ח  

  בינואר 1זכויות העמיתים ליום 
225,846  290,506  659,573  77,053  60,889  30,802  57,969  121,656  15,143  22,645  -  1,562,082  

  160,153  90  4,961  2,187  13,708  14,897  3,190  6,251  7,156  71,151  20,543  16,019  תקבולים מדמי גמולים

  )89,140(  -  )720(  )1,340(  )3,139(  )1,495(  )689(  )14,122(  )3,034(  )33,394( )16,483(  )14,724(  לעמיתיםתשלומים 

                        ברות צבירה לקופהעה
  162,498  231  7,994  5,076  29,900  25,997  7,806  3,517  3,127  49,655  23,185  6,010  העברות מקופות גמל
  73,869  1,103  2,423  2,873  5,075  7,715  1,914  8,954  980  20,991  10,689  11,152  העברות בין מסלולים

  17,162  33,874  70,646  4,107  12,471  9,720  33,712  34,975  7,949  10,417  1,334  236,367  
                        מהקופהברות צבירה עה

  )162,085(  -  )2,925(  )2,510(  )14,734(  )7,813(  )3,569(  )5,539(  )9,518(  )71,767( )27,330(  )16,380(  העברות לקופות גמל

  )73,869(  -  )2,190(  )1,646(  )8,665(  )6,796(  )4,900(  )12,046(  )6,814(  )17,037(  )7,991(  )5,784(  העברות בין מסלולים
  )22,164(  )35,321( )88,804(  )16,332(  )17,585(  )8,469(  )14,609(  )23,399(  )4,156(  )5,115(  -  )235,954(  

  413  1,334  5,302  3,793  11,576  19,103  1,251  )5,114(  )12,225(  )18,158(  )1,447(  )5,002(  צבירה, נטוהעברות 
  על ים) (הפסדעודף הכנסות 

  הוצאות לתקופה 
1,398  2,129  12,000  398  )43(  1,715  8,023  1,811  70  )891(  1  26,611  

  1,660,119  1,425  31,297  19,853  145,612  98,497  36,269  47,861  69,348  691,172  295,248  223,537  דצמברב 31זכויות העמיתים ליום 



אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן   
  אי.בי.אי. קרן השתלמות

  ים לדוחות הכספייםביאור
  

  15

   כללי  - : 1ביאור 
  

ים קרן השתלמות" (להלן "הקרן") הינה קרן השתלמות המאושרת על פי חוק הפיקוח על נכס ."אי. בי. אי  א.

. הקרן מנוהלת ע"י חברת 2006בנובמבר  1. הקרן החלה בפעילותה ביום 2005 -  פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

ה המנהלת"). החברה " או "החבראלדובי קופות גמל - הלמן " - " (להלןאלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן "

בית השקעות בע"מ. נתוני החברה המנהלת מוצגים בדוחות  אלדובי -הלמן המנהלת הינה בבעלות מלאה של 

  .שוק ההון. קיימת הפרדה מלאה בין החברה המנהלת ונכסיה לבין הקרן ונכסיה רשותנפרדים בהתאם להוראות 
 

   :אלה כספיים בדוחות  .ב
   

  השתלמות.אי.בי.אי קרן - הקופה
  

  .אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן   -  המנהלת החברה
   

  .בנק הפועלים בע''מ  הבנק המתפעל
  

  (כללי השקעה החלים על כמשמעותם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)-קשורים צדדים
 "כללי השקעה החלים על 2013-9-13ובחוזר גופים מוסדיים  2012 -  גופים מוסדיים) התשע"ב     
  ."גופים מוסדיים     
      

 (קודקס). המאוחד החוזר של 5 שער 2 חלק 4 לפרק 5.10.2 בסעיף כהגדרתו -בעל עניין - ענין בעל
   

  .האוצר במשרד וחסכון ביטוח, ההון שוק רשות-ההון שוק רשות
  .האוצר במשרד וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה- הממונה  
  

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

  ו/או תקנות 1964 - "דהתשכמס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל),  תקנות-מס הכנסה  תקנות
  2005 -(קופות גמל) התשס"ה שהותקנו מכח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  
      

לסטטיסטיקה  המרכזית הלשכה שמפרסמת כפי, הידוע לתאריך המאזן לצרכן המחירים מדד-  מדד

  

  :מדיניות השקעה .ג

השקעות הקופה מבוצעות על פי מדיניות ההשקעות הכוללת שנקבעת על ידי הדירקטוריון וועדת ההשקעות     

הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים בחברה המנהלת ובכפוף לתקנות 

  ולהנחיות רשות שוק ההון. 2012 -מוסדיים), תשע"ב 
  
  

 מנוהלים במסגרת הקופה שוק ההון ביטוח וחסכון של משרד האוצר  רשותבהתאם לאישור קופת גמל שנתקבל מד.    

  :מסלולי השקעה כדלקמן 11לתאריך המאזן 

  שם המסלול   מסלולמספר 

  ח ללא מניות"אי קרן השתלמות מסלול אג.בי.אי  - 1202

  מניות 10%ח עד "אי קרן השתלמות מסלול אג.בי.אי  - 1203

  אי קרן השתלמות מסלול כללי.בי.אי  - 1204

  מניותאי קרן השתלמות מסלול .בי.אי  - 1205

  ח ממשלת ישראל"מדדי אג  -אי קרן השתלמות מסלול פאסיבי.בי.אי  - 1443

  ל"מדדי מניות חו  -אי קרן השתלמות מסלול פאסיבי.בי.אי  - 1544

 35א "אי השתלמות מחקה מדד ת.בי.אי  - 2264

  S&P500אי השתלמות מחקה מדד .בי.אי  - 2265

  מניות10% אי השתלמות פאסיבי משולב עד .בי.אי  - 2270

  מניות 25%אי השתלמות פאסיבי משולב עד .בי.אי  - 2271

  כללי  -אי קרן השתלמות מסלול פאסיבי.בי.אי  - 7819

  ופה.העמיתים רשאים לעבור מאפיק חסכון אחד למשנהו בכפוף לקביעת תקנון הק  
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  (המשך) כללי  - : 1ביאור 
  

  מיזוג קופות ומסלולים בתקופה שלאחר תקופת הדוח  .ה  

תיקון" (להלן:  -שעניינו "מסלולי השקעה בקופות גמל 2016-9-3בהתאם למגבלה הקיימת בחוזר גופים מוסדיים . 1  

"חוזר מסלולי השקעה"), על החברה היה לפעול לצמצום מספר הקופות ומסלולי ההשקעה המצויים בניהולה וזאת 

הגישה החברה בקשת מיזוג  29.7.2018ביום  לא יאוחר מששה חודשים מתום המיזוג עם אי.בי.אי גמל. בהתאם לכך,

שעניינו "הגשת בקשות למיזוג קופות גמל ולמיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה", לפיה  2012-2-1על פי חוזר גמל 

כלל המסלולים המצויים בקופות שהיו בניהולה של אי.בי.אי גמל והועברו לניהולה של החברה אגב המיזוג עם 

זגו עם הקופות אשר נוהלו על ידי החברה ערב המיזוג עם אי.בי.אי (להלן: "הליך המיזוג"). כחלק ימו –אי.בי.אי גמל 

בלתי נפרד מהליך המיזוג, נעשו מיזוגים בין מסלולי ההשקעה השונים בקופות ובקרנות ההשתלמות, לפי העניין 

. נכון למועד 1.1.2019וח ביום ובהתאם להנחיות רשות שוק ההון. הליך המיזוג בוצע באופן מלא לאחר תקופת הד

  קופות וקרנות מסוגים שונים. 16סגירת הדוח, מנהלת החברה 

  בעקבות מיזוג פעילותה של אי.בי.אי. גמל עם ולתוך החברה: 1.1.2019להלן פירוט המיזוגים שבוצעו ביום 

המתמזג  נכסי  המסלול  במסגרתו מנוהלים  הקולט  המסלול 
מיום  החל  ג  המתמז 1.1המסלול  .2019 

  -  [1]מיזוג קופות תגמולים   - 
  )723אלדובי בר יציב שקלי (-הלמן

 )1198אלדובי גמל אג"ח ללא מניות (-הלמן
 )722אלדובי בר יציב אג"ח צמוד מדד (-הלמן

   )9880יציב חו"ל (מ.ה. -אלדובי בר-הלמן
 )107במניות (מ.ה.  25%אלדובי גמל אג"ח עד -הלמן

  )681במניות ( 20%עד  אלדובי בר יציב אג"ח-הלמן

במניות  10%אי.בי.אי. תגמולים ופיצויים פאסיבי משולב עד 
)2262( 

אלדובי גמל פאסיבי אג"ח ממשלת ישראל -הלמן
)1442(  

 )7818אי.בי.אי. תגמולים ופיצויים פאסיבי מדדי אג"ח (

  )724אלדובי גמל מניות (-הלמן )1201אי.בי.אי.לתגמולים ופיצויים מניות (

 )9879ומעלה ( 60אלדובי בר יציב לבני -הלמן )9810ומעלה ( 60אי.בי.אי.לתגמולים ופיצויים לבני 

 )9878( 60עד  50אלדובי גמל לבני -הלמן )9808( 60עד  50אי.בי.אי.לתגמולים ופיצויים לבני 

 )9877(ומטה  50אלדובי גמל לבני -הלמן )9809ומטה ( 50אי.בי.אי.לתגמולים ופיצויים לבני 

   - מיזוג קרנות השתלמות    - 

  )132אלדובי השתלמות כללי (מ.ה. -הלמן )1204אי.בי.אי. השתלמות כללי (
 

  )738אלדובי השתלמות מניות (מ.ה. -הלמן )1205אי.בי.אי השתלמות מניות (מ.ה. 
 

 )9869אלדובי השתלמות פאסיבי כללי (מ.ה. -הלמן  )7819אי.בי.אי השתלמות פאסיבי כללי (מ.ה. 
  

במניות  10%אי.בי.אי. השתלמות פאסיבי משולב עד 
 )2270(מ.ה.

  במניות 10%אלדובי השתלמות אג"ח עד -הלמן
 )1203(מ.ה. 

*שם המסלול ערב המיזוג היה: אי.בי.אי השתלמות 
  במניות  10%אג"ח עד 

 )1202(מ.ה. אלדובי השתלמות אג"ח ללא מניות -הלמן )736אלדובי השתלמות אג"ח (מ.ה. -הלמן
* שם המסלול ערב המיזוג היה: אי.בי.אי. השתלמות 

  אג"ח ללא מניות
 

  )737אלדובי השתלמות שקלי (מ.ה. -הלמן

 מניות  25%אלדובי השתלמות אג"ח עד -הלמן )9870אלדובי השתלמות חו"ל (מ.ה. -הלמן
 ) 395(מ.ה. 

   
 )9871אלדובי השתלמות ישראל (מ.ה. -הלמן

  

                                                      
 אלדובי גמל"- הלמןאלדובי בר יציב" באופן שכעת היא נקראת: "-אגב מיזוג קופות התגמולים נעשה שינוי בשמה של קופת "הלמן [1]

 בהתאם נעשה שינוי רוחבי בשמות המסלולים בקופה.
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  (המשך) כללי  -  :1ביאור 

  (המשך) מיזוג קופות ומסלולים בתקופה שלאחר תקופת הדוח   .ה

המתמזג  נכסי   המסלול  במסגרתו מנוהלים  הקולט  המסלול 
מיום  החל  המתמזג  1המסלול  .1 .2019  

המשך) מיזוג קרנות השתלמות    -  ) -  

 במניות  10%אלדובי השתלמות אג"ח עד -הלמן )1367   (מ.ה.במניות  15%אלדובי השתלמות אג"ח עד -הלמן
 )1203(מ.ה. 

* שם המסלול ערב המיזוג היה: אי.בי.אי. השתלמות 
  במניות 10%אג"ח עד 

  - קופת גמל להשקעה    - 

מסלול אי.בי.אי גמל להשקעה מחקה מדד נדל"ן מניב ישראל 
 )11578(מ.ה. 

  )7975(מ.ה.  אי.בי.אי. גמל להשקעה מניות

  - מיזוג קופות מרכזיות לפיצויים          - 

 )682אלדובי סנונית רב מסלולית (מ.ה. -מסלול הלמן )429(מ.ה.   אי.בי.אי. נגב קופה מרכזית לפיצויים רב מסלולית

אי.בי.אי. מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח ללא מניות (מ.ה. 
1416( 

 )1233אלדובי מסלול אג"ח (מ.ה. -הלמן

 )262אלדובי פיצויים כללי (מ.ה. -הלמן )1206מרכזית לפיצויים מסלול כללי (מ.ה. אי.בי.אי. 

  

שעניינו "הגשת בקשות למיזוג קופות גמל  2012-2-1הגישה החברה בקשת מיזוג על פי חוזר גמל  21.10.2018ביום  . 2

ולמיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה", למיזוג בין קופות הגמל להשקעה אשר היו בניהולה של אי.בי.אי ערב 

וג טרם בוצע והשלמתו צפויה להתבצע ביום המיזוג לבין קופת גמל להשקעה המצויה בניהולה של החברה. המיז

31.3.2019.  

  
   החשבונאית המדיניות עיקרי  - : 2ביאור 

  
  :כללי חשבונאות  .א

להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח  בהתאם, מקובליםהדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי החשבונאות  .1

ובהתאם  1964 -וניהול קופות גמל) התשכ"ד , בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וחסכון במשרד האוצר

 דין וחשבון לציבור. בדבר 2018-9-10 מוסדיים גופיםחוזר  להוראות

יושמה בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות כספיים אלה על ידי  המדיניות החשבונאית המפורטת להלן .2

 הקרן.

  .2019במרץ  26הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  .3

  נכסים והתחייבויות:הערכת   ב.

  :להלן כמפורט נכללו 2017-ו 2018 בדצמבר 31 ליום השקעות  

  :הגדרות נוספות בסעיף זה  . 1

מניות ואגרות חוב להמרה הכלולות ברשימת ניירות הערך דלי  -מניות ואגרות חוב להמרה דלות סחירות  

  אביב.הסחירות שמפרסמת הבורסה לניירות ערך בתל 

אגרות חוב הנכללות ברשימה של אגרות חוב דלות סחירות שפורסמה ע"י החברה  -  אגרות חוב דלות סחירות

  שזכתה במכרז. 

  .2013-9-22כהגדרתם בחוזר גופים מוסדיים  - ניירות ערך לא סחירים מורכבים 

  :שווי מזומנים   .2

 בבנקכשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות, בין היתר, פקדונות לזמן קצר שהופקדו 

 .בשעבוד מוגבלים אינם ואשר שלושה חודשיםוהתקופה עד למועד מימושם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על 

  פקדונות אלה כוללים את הריבית שנצברה ליום המאזן.
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  (המשך): החשבונאיתעיקרי המדיניות  -  2ביאור 
  :ניירות ערך סחירים  . 3    

העסקים האחרון בבורסה ליום  השער שפורסםלפי  -  בארץ ניירות ערך סחירים
   למועד הדיווח.

      
 האחרון העסקים ביום הערך לנייר שנקבע שערה לפי -  "לבחו סחירים ערך ניירות

 מוסדר בשוק או"ל בחו בבורסהבישראל לתאריך הדיווח, 
יום העסקים ל היציגים החליפין שערי ולפי נסחר הוא בו

  .הדיווח תאריךהאחרון ב
      

 העסקים ביום הערך, לנייר שנקבע הפדיון שער לפי -  בנאמנות משותפות להשקעות קרנות
בישראל לתאריך הדיווח, בבורסה או בשוק  האחרון

  .מוסדר בו הוא נסחר
      

  נגזרים סחירים
  
  

סחיר. יתרת זכות הנובעת מעודף כאמור בנייר ערך  -
ההתחייבויות העתידיות על הנכסים העתידיים, מוצגת 

  בסעיף זכאים ויתרות זכות.
      

ריבית (לרבות הפרשי הצמדה) שטרם התקבלה עד  -  ריבית לקבל
לתאריך המאזן, על איגרת חוב סחירה אשר עברה את יום 

  .EX -ה
      

תאריך המאזן, וטרם התקבל עד דיבידנד שהוכרז לפני  -  דיבידנד לקבל
  לתאריך המאזן.

      
וטרם עבר  EX -קרן החוב המיועדת לפדיון לאחר יום ה -  פדיון לקבל

מוצג יחד עם הנכס. ככל  ,יום התשלום עד לתאריך הדיווח
, יוצג הפדיון במסגרת ליום המאזן עבר מועד התשלוםש

  סעיף חייבים ויתרות חובה.
  

  סחירות (נכללים במסגרת ניירות ערך סחירים):ניירות ערך דלי . 4

 האחרון המסחר ביום הערך לנייר שנקבע שערה לפי -  מניות דלות סחירות
   בישראל לתאריך הדיווח.

אגרות חוב ואגרות חוב להמרה דלות 
  סחירות

-  
  

בהתאם לציטוט השווי ההוגן שפרסמה החברה הזוכה 
  במכרז.

  
  ניירות ערך בלתי סחירים:. 5

 בהתאם למודל השערוך שנקבע ע"י החברה הזוכה במכרז. -  קונצרניותאגרות חוב 
לדוחות הכספיים של הקרן או של מוסד פיננסי  בהתאם -   השקעההון סיכון וקרנות  קרנות

  מוכר, שיתקבלו אחת לשנה לפחות.
  בהתאם להערכת מומחה שמונה ע"י ועדת השקעות. -  מניות 

  בלק אנד שולס.לפי מודל  -  כתבי אופציה
  חוזים עתידיים לא סחירים 

  
-  

  
נכללים ע"פ שוויה ההוגן של כל עסקה, אשר מוצגת 
כהפרש בין השווי המהוון של הנכס העתידי בקיזוז 
ההתחייבות העתידית בגין העסקה. יתרת זכות הנובעת 
מעודף ההתחייבויות העתידיות על הנכסים העתידיים 

  זכות.מוצגת בסעיף זכאים ויתרות 
ידי החברה הזוכה -בהתאם למודל השערוך שנקבע על -  פיקדונות והלוואות

   במכרז.

בהתאם לציטוט מהמוסד הפיננסי האורז או ממנפיק  -  ניירות ערך מורכבים 
  הנכס.

  לפי קביעת ועדת ההשקעות.  -  ניירות ערך סחירים שהמסחר בהם הופסק 
מרכיב הקרן באג"ח סחיר שטרם שולם 

  וריבית שלא שולמה בגין אגרות חוב(ח.ש) 
-  

  
  לפי קביעת ועדת ההשקעות.

  
יתרות הנקובות במטבע חוץ או צמודות 

  לשער מטבע חוץ
   
- 

  
  לפי השער היציג הידוע לתאריך הדיווח.
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  (המשך): עיקרי המדיניות החשבונאית -  2ביאור 
  

  ושער החליפין של הדולר המחירים לצרכן דדפרטים בדבר שיעורי השינוי במ  .ג
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2018  2017  2016  

  באחוזים

  )0.30(  0.30  1.20  שיעור עליית מדד המחירים לצרכן (לפי המדד הידוע)

  )1.46(  )9.83(  8.10  שיעור  עליית (ירידת) שער החליפין של הדולר 

  
   והוצאות הכרה בהכנסותבסיס   .ד

  עם התהוותן. "הכנסות והוצאות"נכללות בדוח  וכן הוצאות הקופה, ומהיתרות הכספיות האחרותהכנסות מהשקעות 

  
  זכויות עמיתים   .ה

  ין.יותשלומים והעברות מהקופה נכללים בחשבונות עם גבייתם או עם תשלומם לפי הענ ופההפקדות והעברות לק    

  וטרם נתקבלו או שולמו.בהתאם לכך הדוחות הכספיים אינם כוללים סכומים שהצטברו 

  

   שימוש באומדנים  .ו

שוק ההון ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים,  רשותידי -בעריכת הדוחות הכספיים, בהתאם לכללים שנקבעו על

נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות, על הנתונים 

תחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופות בדבר נכסים מותנים וה

  הדיווח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
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  חייבים ויתרות חובה   - 3ביאור 
  

   חייבים ויתרות חובה מצרפיא. 

  בדצמבר 31ליום   
  2018  2017  
  אלפי ש"ח  

  795  753  ריבית ודיבידנד לקבל
  23  10   החברה המנהלת 

  7  -  מוסדות

  825  763  סך הכל חייבים ויתרות חובה
  

   חייבים ויתרות חובה לפי מסלוליםב. 

  2018בדצמבר  31ליום  

 מסלול 

אג''ח  
ללא 
  מניות

אג"ח 
 10%עד 

  מניות  כללי  מניות

פאסיבי 
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד  

  מניות 10%

מחקה 
מדד 
  35ת"א 

פאסיבי 
  כללי 

  אלפי ש"ח 

       
 12 70 18  80 6340973  28 ריבית ודיבידנד לקבל

 - - - --10--   החברה המנהלת 
 12 70 18 80 286341973סך הכל חייבים ויתרות חובה

  

 2017בדצמבר  31ליום  

 מסלול 

 
אג''ח 
ללא 
  מניות

אג"ח 
 10%עד 

  מניות  כללי  מניות

  - פאסיבי
מדדי 
מניות 
  חו"ל

פאסיבי 
משולב 

 25%עד 
  מניות

פאסיבי 
  משולב

 10%עד 
  מניות

מחקה 
מדד 
א "ת

35   
פאסיבי 
  כללי 

  אלפי ש"ח 

       
 7 56 13  83 -10141466  55 ריבית ודיבידנד לקבל

 - - -  - --82  13   החברה המנהלת 
 - - - - 313--  מוסדות 

 7 56 13 83 68109419673סך הכל חייבים ויתרות חובה
    

  
  נכסי חוב סחירים   - 4ביאור 

  מצרפי -נכסי חוב סחירים   .א

  בדצמבר 31ליום 
2018  2017  

  אלפי ש"ח

  555,153  542,967  אגרות חוב ממשלתיות 

      אגרות חוב קונצרניות:

  359,660  288,458  שאינן ניתנות להמרה

  914,813  831,425  נכסי חוב סחיריםסך הכל 
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  (המשך) נכסי חוב סחירים   - 4ביאור 
  

 לפי מסלולים –נכסי חוב סחירים   .א
  

  2018בדצמבר  31ליום   

  מסלול  

  
אג"ח ללא 
 מניות

אג"ח עד 
10% 
  כללי מניות

  - פאסיבי
מדדי אג"ח 
ממשלת 
 ישראל

  - פאסיבי
מדדי 

 מניות חו"ל

מחקה 
מדד 

S&P500 

פאסיבי 
משולב עד 

 מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד  

 מניות 10%
פאסיבי 
 כללי 

 אלפי ש"ח  

           
 4,416 8,703 36,031 75,164 19,941 56,923 148,156 101,510 92,123אגרות חוב ממשלתיות

           אגרות חוב קונצרניות:

 5,087 10,949 41,361-- - 124,691 59,464 46,906  אינן ניתנות להמרה 

 9,503 19,652 77,392 75,164 19,941 56,923 272,847 160,974 139,029סך הכל נכסי חוב סחירים

  
  

  2017בדצמבר  31ליום   

  מסלול  

  
אג"ח ללא 
 מניות

אג"ח עד 
10% 
  כללי מניות

  - פאסיבי
מדדי אג"ח 
ממשלת 
 ישראל

  - פאסיבי
מדדי 

מניות חו"ל
מחקה מדד 

S&P500 

פאסיבי 
משולב עד 

 מניות 25%

פאסיבי 
 משולב עד  

 מניות 10%
פאסיבי 
 כללי 

 אלפי ש"ח  

           
 3,066 7,141 42,014 36,519 6,949 41,594 190,962 120,016 106,892אגרות חוב ממשלתיות

           אגרות חוב קונצרניות:

 3,517 8,961 48,194-- - 163,715 77,490 57,783  אינן ניתנות להמרה 

 6,583 16,102 90,208 36,519 6,949 41,594 354,677 197,506 164,675סך הכל נכסי חוב סחירים
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  נכסי חוב שאינם סחירים   - 5ביאור 

 
  מצרפי -נכסי חוב שאינם סחירים   .א

 
  בדצמבר 31ליום 

2018  2017  
  אלפי ש"ח

  28,666  39,637  אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה

  106,150  95,161  לעמיתיםהלוואות 

  -  4,001  לאחריםהלוואות 

  134,816  138,799  סחירים שאינם חובסך הכל נכסי 

  
  

 לפי מסלולים –נכסי חוב שאינם סחירים   .ב
  

  2018 בדצמבר 31ליום  
 מסלול 

 
 ללא מניותאג"ח 

 10%אג"ח עד 

  כללי מניות

 אלפי ש"ח 

 23,923 6,7848,930  אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה
 61,968 14,70918,484  הלוואות לעמיתים
 2,472 666863  הלוואות לאחרים

 88,363 22,15928,277  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  
  

  2017 בדצמבר 31ליום  
 מסלול 

 
 ללא מניותאג"ח 

 10%אג"ח עד 

  כללי מניות

 אלפי ש"ח 

 18,339 4,1316,196  אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה
 66,860 14,85824,432  הלוואות לעמיתים

 85,199 18,98930,628  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים
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  מניות   - 6ביאור 

  מצרפי -מניות   .א
  בדצמבר 31ליום   
  2018  2017  
  אלפי ש"ח  

  227,008  186,968  מניות סחירות

  7  35  מניות לא סחירות
  227,015  187,003  סך הכל מניות

  

 לפי מסלולים –מניות   .ב
 2018בדצמבר  31ליום  

 מסלול 

 
ללא אג"ח 

 מניות

אג"ח 

 10%עד 

  מניות  כללי מניות

פאסיבי 
משולב עד 

 מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד   

 מניות 10%

מחקה 
מדד 
 35ת"א 

פאסיבי 
 כללי

 אלפי ש"ח 

 2,445 27,099 873 116,41729,78110,353--  מניות סחירות
 - -- --7622 מניות לא סחירות

 2,445 27,099 873 76116,43929,78110,353 סך הכל מניות

  
  
  

 2017בדצמבר  31ליום  

 מסלול 

 
ללא אג"ח 

 מניות

אג"ח 

 10%עד 

  מניות  כללי מניות

פאסיבי 
משולב עד 

 מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד   

 מניות 10%

מחקה 
מדד 
 35ת"א 

פאסיבי 
 כללי

 אלפי ש"ח 

 1,749 31,619 713 587142,03138,30312,006-  מניות סחירות
 - - - --322 מניות לא סחירות

 1,749 31,619 713 3589142,03338,30312,006 סך הכל מניות
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  השקעות אחרות   - 7ביאור 
  

  מצרפי -השקעות אחרות   .א
  

  בדצמבר 31ליום 

2018  2017  

  אלפי ש"ח

  סחירות השקעות אחרות

 308,903 355,091  תעודות סל
 14,785 21,231  קרנות נאמנות 

 657 -  מכשירים נגזרים 
 6,616 4,688  מוצרים מובנים

  -  153  אופציות

381,163  330,961  

    השקעות אחרות שאינן סחירות
  33,212  37,405  קרנות השקעה וקרנות הון סיכון

  782  -  מכשירים נגזרים

  3,026  3,077  מובניםמוצרים 

40,482  37,020  
421,645  367,981  
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  (המשך) השקעות אחרות   - 7ביאור 

  לפי מסלולים –השקעות אחרות   .א
  

  

2018בדצמבר  31ליום 

מסלול

אג"ח ללא 

 מניות
אג"ח עד 

  מניות כללי מניות 10%

  - פאסיבי

מדדי מניות 

 חו"ל
מחקה מדד 

S&P500 

פאסיבי 
משולב עד 

 מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד   

 מניות 10%

פאסיבי 

 כללי

ש"חאלפי 

            השקעות אחרות סחירות
 3,128 1,330 12,348 152,543 43,923 23,292 98,357 20,170  -תעודות סל

 - - - - - 1,095 13,404 3,941 2,791  קרנות נאמנות
 - - - - - - 1,300 1,925 1,463  מובניםמוצרים 
 - - - - - 69 84 - -אופציות

 4,254 26,036 113,145 24,456 43,923 152,543 12,348 1,330 3,128 

          
         השקעות אחרות שאינן סחירות
 - - - - - 3,500 31,901 1,144 860קרנות השקעה וקרנות הון סיכון

 - - - - - 342 2,735 - -  מוצרים מובנים

 860 1,144 34,636 3,842 - - - - - 

 3,128 1,330 12,348 152,543 43,923 28,298 147,781 27,180 5,114סך הכל השקעות אחרות
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  (המשך) השקעות אחרות   - 7ביאור 

  (המשך) לפי מסלולים –השקעות אחרות   .ב
  

2017בדצמבר  31ליום 

מסלול

אג"ח ללא 

 מניות
אג"ח עד 

  מניות כללי מניות 10%

  - פאסיבי

מדדי מניות 

 חו"ל
מחקה מדד 

S&P500 

פאסיבי 
משולב עד 

 מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד   

 מניות 10%

פאסיבי 

 כללי

ש"חאלפי 

           השקעות אחרות סחירות
 2,401 1,060 14,298 122,027 44,865 22,145 76,933 25,174 -תעודות סל

  -  -  -  -  -  571  9,256  2,824  2,134  קרנות נאמנות
 8 - 139 141 348 - 13 5 3  מכשירים נגזרים
 - - ----1,1251,5383,953מוצרים מובנים

 3,262 29,541 90,155 22,716 45,213 122,168 14,437 1,060 2,409 

          

          השקעות אחרות שאינן סחירות
 - - - - - 3,563 27,375 1,262 1,012וקרנות הון סיכוןקרנות השקעה 
 - - - - - 166 591 25 -  מכשירים נגזרים
 - - ---2,690336--  מוצרים מובנים

 1,012 1,287 30,656 4,065 - - - - - 
 2,409 1,060 120,81126,78145,213122,16814,437 4,27430,828סך הכל השקעות אחרות
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  (המשך) השקעות אחרות   - 7ביאור 

 מצרפי –מכשירים נגזרים   .ג
  

  להלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של הנכסים הפיננסיים לתאריך הדוח הכספי:
  

  בדצמבר 31ליום   
  2018  2017  
  אלפי ש"ח  

 56,810 -  מדד 
 )40,933( )53,609(  מטבע זר

  

  לפי מסלולים –מכשירים נגזרים   .ד
  

  להלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של הנכסים הפיננסיים לתאריך הדוח הכספי:
  

  2018בדצמבר  31ליום  

 מניות כללי 

  אלפי ש"ח 

 )14,068( )39,541(  מטבע זר
  

  

  2017בדצמבר  31ליום  

 

אג"ח 
ללא 
  מניות

אג"ח עד 
10% 
 מניות כללי מניות

  - פאסיבי
מדדי 
מניות 
  חו"ל

מחקה 

 מדד

S&P500 

פאסיבי 

משולב 

 25%עד 

 מניות

פאסיבי 

משולב 

 10%עד 

 מניות

  אלפי ש"ח 

  202 3,631 45,925  17,805-)6,453()2,580(  )1,720(  מדד

  - - -  - )16,852()22,988()1,093(  -  מטבע זר
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  זכאים ויתרות זכות    - 8ביאור 

  מצרפי - זכאים ויתרות זכות   .א
  בדצמבר 31ליום   
  2018  2017  
  אלפי ש"ח  

  239  262  חברה מנהלת
  44  99  מוסדות

  339  4,903  םיהתחייבויות בגין נגזר
  1,627  7,168  סכומים לשלם בגין ניירות ערך

  -  2,536  משיכת יתר
  9  5  אחרים 

  14,973  2,258  

 
 לפי מסלולים –זכאים ויתרות זכות   .ב

  
  

2018בדצמבר  31ליום    

מסלול 

 

אג"ח 

ללא 

 מניות

אג"ח 

עד 

10% 

  מניות כללי  מניות

  - פאסיבי

מדדי 

אג"ח 

ממשלת 

 ישראל

פאסיבי

מדדי   - 

מניות 

 חו"ל

מחקה 

 מדד

S&P500 

פאסיבי 

משולב 

 25%עד 

 מניות

פאסיבי 

משולב 

 10%עד 

 מניות

מדד 

35ת"א   

פאסיבי 

 כללי

 אלפי ש"ח 

 6 13 10 46 100 31  22 32  -  2 - חברה מנהלת

  -  -  -  6 - - - 53 27  11 2  מוסדות

  5  -  -  27  3,333  915  -  156  467  -  -  התחייבויות בגין נגזרים

  312  -  -  509  -  -  6,347  -  -  -  -  סכומים לשלם בגין ניירות ערך

            2,534  -  1  1  -  -  משיכת יתר

  -  -  -  -  -  - - -  5  - -   אחרים

 2  13  500 242 6,369 3,480 3,433 588  10  13 323 

            

  
2017בדצמבר  31ליום    

מסלול 

 

אג"ח 

ללא 

  מניות כללי מניות

  - פאסיבי

מדדי אג"ח 

ממשלת 

 ישראל

  - פאסיבי

מדדי 

 מניות חו"ל

 מחקה מדד

S&P500 

פאסיבי 

משולב 

 25%עד 

 מניות

פאסיבי 

משולב 

 10%עד 

 מניות

מדד 

35ת"א   

פאסיבי 

 כללי 

 אלפי ש"ח 

 4 13 8 55 72 25 22 40  - - חברה מנהלת

  -  -  2  1 2 - - - 36 3  מוסדות

  -  -  -  -  -  23  -  -  316  -  התחייבויות בגין נגזרים

  69  158  122  415  -  858  -  5  -  -  סכומים לשלם בגין ניירות ערך

  -  -  -  -  -  - - 6  3 -  אחרים

 3  355 51 22 906 74 471  132  171 73 
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 דמי ניהול   - 9ביאור 

  פירוט דמי הניהול   .א
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2018  2017  2016  

  אלפי ש"ח  

 11,221 10,824  10,579  דמי ניהול שנגבו מתוך סך נכסים

  

  שיעור דמי הניהול מעמיתים   .ב
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2018 2017 2016 

 %  דמי ניהול מסך נכסים 

שיעור דמי הניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי 
  2.00  2.00  2.00  הוראת הדין 

  0.68  0.65  0.57  שיעור דמי הניהול הממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל

  

  הוצאות ישירות   -  10ביאור 

  
 מצרפי  –הוצאות ישירות   .א

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2018  2017  2016  

  אלפי ש"ח

  1,897  1,375  1,076  עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  10  42  60  הוצאות בגין השקעות לא סחירות

        עמלות ניהול חיצוני:

  421  473  418  בגין השקעה בקרנות השקעה

  314  231  339  בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  -  51  272  תעודות סלבגין השקעה בנכסים בישראל באמצעות 

  2,642  2,172  2,165  סך הכל הוצאות ישירות 

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2018  2017  2016  
 סך נכסים לתום שנה קודמתשיעור מתוך 

  (באחוזים)
  0.12  0.08  0.06  עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  *  *  *  הוצאות בגין השקעות לא סחירות

        חיצוני: עמלות ניהול

  0.03  0.03  0.02  בגין השקעה בקרנות השקעה

  0.02  0.01  0.02  בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

  -  *  0.02  בגין השקעה בנכסים בישראל באמצעות תעודות סל

  0.17  0.12  0.12  סך הכל הוצאות ישירות

  

  0.01% -* שיעור נמוך מ                  
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  (המשך) ישירותהוצאות    -  10ביאור 

  (המשך)לפי מסלולים  –הוצאות ישירות   .ב

  
  

  
  
  
  

  

  2018 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  מסלול

  
אג''ח 
ללא 
  מניות

אג"ח עד 
10% 
  מניות  כללי  מניות

  - פאסיבי
מדדי אג"ח 
ממשלת 
  ישראל

  - פאסיבי
מדדי 
מניות 
  חו"ל

מחקה 
 S&Pמדד

500  

פאסיבי 
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד   

  מניות 10%

מחקה 
ת"א מדד 

35  
פאסיבי 
  כללי 

  אלפי ש"ח

עמלות קנייה ומכירה 
  של ניירות ערך

86 113  615  92  17  44  52  24  7  20 6  

הוצאות בגין 
  השקעות לא סחירות

8  11  39  2  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בקרנות 
  השקעה

28  36  332  22  -  -  -  -  -  -  -  

ם יבגין השקעה בנכס
  לישראלמחוץ 

17  43  233  46  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בנכסים 
בישראל באמצעות 

 6 1 4 25 111 123 - - - 2 -  תעודות סל
סך הכל הוצאות 

 ישירות
139  205  1,219  162  17  167  163  49  11  21  12  

  2018 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  מסלול

  
אג''ח 
ללא 
  מניות

אג"ח עד 
10% 
  מניות  כללי  מניות

  - פאסיבי
מדדי אג"ח 
ממשלת 
  ישראל

  - פאסיבי
מדדי 
מניות 
  חו"ל

מחקה 
מדד 

S&P 500  

פאסיבי 
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד   

  מניות 10%

מחקה 
ת"א מדד 

35  
פאסיבי 
  כללי 

  שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה קודמת (באחוזים)

עמלות קנייה ומכירה 
  של ניירות ערך

0.05 0.05  0.09  0.14  0.03  0.06  0.02  0.02  0.03  0.06  0.04 

הוצאות בגין 
  השקעות לא סחירות

-  -  0.01  -  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בקרנות 
  השקעה

0.01  0.01  0.05  0.03  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בנכסים 
  מחוץ לישראל

0.01  0.02  0.03  0.07  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בנכסים 
באמצעות בישראל 

 0.05 * 0.02 0.02 0.05 0.17 - - - - -  תעודות סל
סך הכל הוצאות 

  ישירות
0.07  0.08  0.18  0.24  0.03  0.23  0.07  0.04  0.05  0.06  0.09  
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  (המשך) הוצאות ישירות   -  10ביאור 

  (המשך)לפי מסלולים  –הוצאות ישירות   .ב

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  2017 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  מסלול

  
אג''ח 
ללא 
  מניות

אג"ח עד 
10% 
  מניות  כללי  מניות

  - פאסיבי
מדדי אג"ח 
ממשלת 
  ישראל

  - פאסיבי
מדדי מניות 

  חו"ל

מחקה 
 S&Pמדד

500  

פאסיבי 
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד   

  מניות 10%

מחקה 
מדד 
 35ת"א 

פאסיבי 
  כללי 

  אלפי ש"ח

עמלות קנייה ומכירה 
  של ניירות ערך

131 211  629  88  26  89  98  62  11  20 10  

הוצאות בגין 
  השקעות לא סחירות

5  9  28  -  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בקרנות 
  השקעה

15  17  402  39  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בנכסים 
  מחוץ לישראל

5  30  156  40  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בנכסים 
בישראל באמצעות 

 2 - 1 4 34 10 - - - - -  תעודות סל
סך הכל הוצאות 

 ישירות
156  267  1,215  167  26  99  132  66  12  20  12  

  2017 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  מסלול

  
אג''ח 
ללא 
  מניות

אג"ח עד 
10% 
  מניות  כללי  מניות

  - פאסיבי
מדדי אג"ח 
ממשלת 
  ישראל

  - פאסיבי
מדדי 
מניות 
  חו"ל

מחקה 
 S&Pמדד

500  

 פאסיבי
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד   

  מניות 10%

מחקה 
מדד 
ת"א 

35  
פאסיבי 
  כללי 

  שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה קודמת (באחוזים)

עמלות קנייה ומכירה 
  של ניירות ערך

0.06 0.08  0.09  0.13  0.06  0.18  0.07  0.05  0.06  0.06  0.16 

הוצאות בגין 
  השקעות לא סחירות

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בקרנות 
  השקעה

0.01  0.01  0.06  0.06  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בנכסים 
  מחוץ לישראל

-  0.01  0.02  0.06  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בנכסים 
בישראל באמצעות 

 0.03 - * * 0.03 0.02 - - - - -  תעודות סל
סך הכל הוצאות 

  ישירות
0.07  0.09  0.17  0.25  0.05  0.20  0.10  0.05  0.06  0.06  0.19  
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  (המשך) הוצאות ישירות   -  10ביאור 

  (המשך)לפי מסלולים  –הוצאות ישירות   .ב

  
  
  
  

  

  2016 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  מסלול

  
אג''ח 
ללא 
  מניות

אג"ח עד 
10% 
  מניות  כללי  מניות

  - פאסיבי
מדדי אג"ח 
ממשלת 
  ישראל

  - פאסיבי
מדדי 
מניות 
  חו"ל

מחקה 
 S&Pמדד

500  

פאסיבי 
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד   

  מניות 10%

מחקה 
מדד 
  35ת"א 

פאסיבי 
  כללי 

  אלפי ש"ח

עמלות קנייה ומכירה 
  של ניירות ערך

64 164  935  215  43  121  154  159  26  15 1  

הוצאות בגין 
  השקעות לא סחירות

1  2  7  -  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בקרנות 
  השקעה

14  17  352  38  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בנכסים 
  מחוץ לישראל

- 32 21567---- - - - 

סך הכל הוצאות 
  ישירות

79  215  1,509  320  43  121  154  159  26  15  1  

  2016 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  מסלול

  
אג''ח 
ללא 
  מניות

אג"ח עד 
10% 
  מניות  כללי  מניות

  - פאסיבי
מדדי אג"ח 
ממשלת 
  ישראל

  - פאסיבי
מדדי 
מניות 
  חו"ל

מחקה 
מדד
S&P 
500  

פאסיבי 
משולב עד 

  מניות 25%

פאסיבי 
משולב עד   

  מניות 10%

מחקה 
ת"א מדד 

35  
פאסיבי 
  כללי 

  שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה קודמת (באחוזים)

עמלות קנייה ומכירה 
  של ניירות ערך

0.03 0.06  0.14  0.29  0.08  0.36  0.20  0.12  0.15  0.06 0.12  

הוצאות בגין 
  השקעות לא סחירות

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בקרנות 
  השקעה

0.01  0.01  0.05  0.05  -  -  -  -  -  -  -  

בגין השקעה בנכסים 
  מחוץ לישראל

- 0.01 0.030.09--- - - - - 

סך הכל הוצאות 
  ישירות

0.04  0.08  0.22  0.43  0.08  0.36  0.20  0.12  0.15  0.06  0.12  
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  תשואת מסלולי השקעה   -  11ביאור 

תשואה   תשואה שנתית נומינלית ברוטו
ממוצעת 
נומינלית 
 5- ברוטו ל
  2014  2015  2016  2017  2018 שנים

 1.27 1.40 4.09 )0.04( אג''ח ללא מניותמסלול 
        

5.84  2.09  

 1.37 1.44 4.79 )0.41(  מניות 10%אג"ח עד מסלול 
        

6.90  2.29  

 1.86 2.39 7.70 )0.81(    מסלול כללי
        

6.99  2.57  

 2.44 1.65 13.80 )3.02(  מניותמסלול 
        

6.58  1.85  

 )0.03( 0.44 2.45 )0.62(  מדדי אג"ח ממשלת ישראל  -פאסיבימסלול 
        

3.66  0.85  

 0.17 4.22 12.47 )2.75(  מדדי מניות חו"ל  -פאסיבימניות מסלול 
        

11.23  3.09  

 - - - -   שקלי קצרמסלול 
        

0.80  -  

 - - - -   מניות בארץמסלול 
        

4.69  -  

 S&P500  2.50 9.04 10.13 1.07מסלול מחקה מדד 
        

24.76  9.23  

 0.93 1.79 6.30 )1.84(  מניות 25%פאסיבי משולב עד מסלול 
        

7.08  1.94  

 0.87 5.47 )1.86(  מניות 10%פאסיבי משולב עד מסלול 
        

0.36 
        

4.45  0.93  

 5-10מחקה מדד מדדיות ממשלתיות מסלול 

  -  -  -  -  שנים

        

4.40  -  

 2-5מחקה מדד מדדיות ממשלתיות מסלול 

  -  -  -  -  שנים

        

)2.88( -  

מחקה מדד שקליות ריבית קבועה מסלול 

  -  -  -  -  שנים 5+ממשלתיות 

        

13.73  -  

מחקה מדד שקליות ריבית קבועה מסלול 

  -  -  -  -  שנים 2-5ממשלתיות 

        

3.32  -  

  -  -  -  -  20מחקה מדד תל בונד מסלול 

        

)0.93( -  

 )3.73( 2.52 )2.53(  35מחקה מדד ת"א מסלול 
  
4.60 

        

9.72  1.87  

  -  -  -  0.47  6.75  )2.05(  מסלול פאסיבי כללי
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  ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים יתרות     -  12ביאור 

  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   .א
  

  בדצמבר 31ליום   

  2018  2017  

  אלפי ש"ח  
      ההרכב:

  )216(  )252(  חברה מנהלת

  

  .בחובהח אלפי ש" 614עמדה על הגבוהה ביותר במשך השנה שוטפים  ותיתרת חוב(*)     

  

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ב
  

  בדצמבר 31ליום 

2018  2017  2016  

  אלפי ש"ח

  11,221  10,824  10,579  דמי ניהול לחברה מנהלת

  29  178  176  הוצאות ישירות 

10,755 11,002 11,250  
  
  מסים   -  13ביאור 

  .ן השקעות הקופה בניירות ערך זריםהוצאות המסים מתייחסות למסים שנוכו בגי
  .2019בדצמבר  31האישור עד ליום קופת ההשתלמות (על מסלוליה) אושרה לצרכי מס כקופת גמל. תוקף 

  בהתאם לכך הכנסתה פטורה ממסים, בכפוף לעמידה בכללים שנקבעו. 
  

   התחייבויות תלויות ושעבודים   -  14אור יב

והתקנות שהותקנו על פיו, מטילים התחייבות על הקופה, בנסיבות שפורטו  1958 - חוק הגנת השכר, התשי"ח  .1
בחוק, בגין חובות של מעבידים  לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לקופה. לדעת 

יקים בשל אי הוודאות הנהלת החברה המנהלת, לא ניתן להכיר בנכס בגין הסכומים האמורים להיגבות מהמעס
המעסיקים בנושא וזאת בין היתר בשל סיבות  מחויבותבכל הקשור לגובה הסכומים שבפיגור, כמו גם לעצם 

מעביד, העברת  - לסקטור קופות הגמל (כגון הפסקת יחסי עובד םהאופייניישונות לאי העברת הכספים לקופה 
  .)וכיו"בכספים לקופה אחרת 

  
האומדן לסכום החוב של המעסיקים לקופה בתאריך עריכת המאזן בגין הפסקות ברצף העברת התשלומים  .2

  בגין ריבית פיגורים.₪  אלפי 168-מתוכם כ₪ אלפי  6,635 -כבקופה הוא 
                      

החברה המנהלת מוציאה מעת לעת מכתבי התראה למעסיקים המפגרים בהעברת התשלומים לקופה במשך  .3
  שלושה חודשים ויותר. כמו כן, נשלחות הודעות לעמיתים בדבר הפיגור.תקופה של 

     היועץ המשפטי של החברה מנהלת מוציא מכתבי אזהרה כנגד מעסיקים חייבים, ואם צריך מגיש תביעות 
  הדין לעבודה. לבתי

              
יות" בדוחות "התחייבויות תלו 24לעניין תביעות משפטיות שהוגשו כנגד החברה המנהלת ראה ביאור  .4

  .2018בדצמבר  31הכספיים של החברה המנהלת ליום 
    

 :בסךלקופה ישנה התחייבות להשקעה בקרנות השקעה  2018בדצמבר  31נכון ליום  .5
  

  ש"ח אלפי סה"כ התחייבות   שם המסלול   מספר מסלול

  15,190  כלליהשתלמות   - 1202

  1,455  השתלמות אגח ללא מניות  - 1203

  1,934  מניות 10%השתלמות אגח עד   - 1204

      




