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עסקיה,התפתחותואת 2020בדצמבר 31ליוםהחברהעסקיתיאוראתלכולהתקופתילדוחזחלק

בדוחזהבחלקלהכלוהמידעמהותיות .) 11הדוחתקופת 11 :(להלן 2020שכתבמהלךשחלוכפי

עליאורהתהורחבמסוימיםמקריםבכאשרהמנהלת,החברהשלראותהמנקודתכבחכהידהתקופ
הנושא.שלמקיפהתמוכהלתתמכת

עסקיההתפתחותותיאורהחברהפעילות- 1חלק

1 . l עס;:ויההתפתחותותיאורהחברהעילות
 11מ 11בעוהשירותיםהמיכהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמיכהלשלהמנהלתהחברה 11 • 1.1

22ביוםהתאגדההחברה) 11 :(להלן חיכההחברה .במכירתמוגבלתפרטיתכחברה 11.1977.

קופות( )פיננסייםשירותיםעליקוחהפבחוק(כהגדרתהענפיתגמלקופתהמנהלתחברה

הממונהעל-ידילהשניתןוןישירמכוח ) 11הגמלקופותחוק 11 :(להלן , 2005ה- 11התשסגמ)ל,

קופתאתמנהלתהחברה .)"הממונה" :ןהל(לוןסכוהחיהביטוח ,וןההשוקשותרעל

המיכהלעובדילפקידיםתלמוההשתקרןכהל"מילשכיריםההשתלמותקרןהגמל-

 .)'הקופה'"ו/או "הקרן" :(להלןמסלוליהשלושתעל "והשירותים

 :בחברהאחזקותמבכהתרשים .ן . 2

םיהעובדותהסתדר

החדשההכללית

3 
 Z :ל\-;ב.ב:- 2020:ואתג·דעסק· mד\ב·:ודרהלועדההו-::ר\ 4רבעוד 2020\ \·סעד:·בורם";ת'ו.:ח 1הדד\יננהל\ג:בלת

:קבלת . 1יסודמנית

תפותוהשתהודעות

 .המנהלתהחברהבאספות
תימחצלפחותמינוי. 2

לאסיפהמהחברים

מחציתמינוי .. 3הכללית

לדירקטוריוןרקטוריםימהד

ימונהםכמתואשר

 .למנכ"לאחדורדירקט

1 
מינוזכאיםאשרמעסיקים

הכלליתלאסיפהינציגי
מתוכהבחרהשר~)סוג(
םורידירקט.הםיור 9דירק

 ,ויצו :נציגיהםנים~המכ

הסתדרות,ישראלמורא
ישראל-מדינת ,ף"המע

 ,,עמידרהביטחוןןימש

מקורותברתף

,מיבהלף"המעוהסתדרות

ופקידיםמשקעובדי

• l 

זכות:ההכרעהמנית

 'שבהםםיבמקרלהכריע
שקוליםהחבריםקולות

הכלליתהיפבאס

אחתובכלבדירקטוריון

 .הדירקטוריוןמועדות

שלהמנהלתהחברה

השתלמותקרןמינהל



דמיגובהית",פענגמלופתייקהמנהלתרווח,מטרתללאהפועלתחברהבהיותה ,החברה . 1 3

השירותיםומתןהחברהניהוללשםמוצאותאשרבפועללהוצאותיהבהתאםניהול

הוראותפיעלכייודגש .כאמורלהוצאותיהמעברהכנסותלחברהשנוצרומבלילעמיתיה,

למטרותשלאפועלתונכסיהפעילותהוכלהחברה ,במטרותיהובהתחשבהחברהתקנון

כלשהיאחרתהשתתפותאודיבידנדלקבלתזכותבהןלמחזיקמקנותמניותיהואיו ,רווח

מחלקתנהאיוהיאעצמיהוןמחזיקהאינההחברהאלה,לכלבהתאם .חיהוובר

 .יותהמנלבעלייבידנדיםד

"מבעהפועליםבנקעםההשתלמותקרנותפעילותתפעולבהסכםקשורההייתההחברה . 1

 ,הפעלהשירותילחברהמ 11בעהפועליםבנקהעניקההסכםבמסגרת . 21.5.2008מיום

החברהשבשימושהממוכנותלמערכותבהסכם,כאמור ,ועודפיתוחהדרכה, ,תמיכה

בין ,הכולליםהעמיתיםחשבונותוניהולאחורי)משרד Joffice back ,תפעולרותייוש

 .)''התפעולשירותי" :(להלןהשונותויותולרשלעמיתיםםווחידיהיתר,

התפעולשירותיכלליופסקו 2019שנתבמהלךכימ 11בעםיהפועלבנקהודעתנוכח . 1 5

אתסיימההחברההקופה,עמיתיחשבונותשלתפעוליכמנהלידיועלהמסופקים

התקשרההחברהכן,כמו . 11.07.2019בתאריךיימבעהפועליםבנקעםהתקשרותה

בנקאתשתחליףמנתעלמ 11בעופנסיהגמלמלסחברתעם 11.07.2019מיוםהחלבהסכם

החברה.שלהתפעולשירותיכספקבע"מהפועלים

לאבטחתפעלההחברההעמיתיםחשבונותשלוליהתפעהמנהלהחלפתתהליךבמסגרת . 1 6

הנדרשותמותהנורושמירתהחדשהתפעוליהמנהלתחתעמיתיהכללשלםזכויותיה

ללקוחותיה.שירותלמתן

z . החכרהפעילותוםת

 :להלן{ "ההשתלמותקרן-מינהל"הגמלקופתניהולוהואאחדפעילותבתחוםעוסקתברהףה

" j וקבחאלהםיונחמרתד{כהגהשתלמותקרןמסוגענפיתגמלקופתהינההקופהיי).קופה

 ,יי))הגמלקופותחוק 11 :הלן{ל-2005הייהתשס ,גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעליקוחנה

מניות.ומסלולחייאגמסלולכללי,מסלול:מסלוליהשלושתעלבלב,דלשכיריםהמיועדת

המנהלתהחברהפעילותתחוםתיאור- 1בחלק

המנהלתהחכרהר lמו . 1
מסלול:מסלוליהשלושתעלפהוהקניהולוהואאחדפעילותבתחוםעוסקתהחברה ,רוכאמ 1.1

מניות.ומסלולאגייחמסלולי,כלל

 :בלבדלאלהמוגבלתלקופהכעמיתההצטרפות ,תקנונהפיעל 1.2
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מיוצגלהיותהעשוייםאומיוצגיםשעובדיועבודהבמקוםהעובדים.עובדים 1.2.1

 .הפקידיםהסתדרותשלמיסודהף"המעוהסתדרות

המשמש ,מ"בעופנסיהגמלמלסבידימנוהליםבקופההעמיתיםוזכויותחשבונות 1.3

המתפעםהתקשרותהאתסיימההמנהלתהחברה 11.07.2019בתאריומתפעל.

מאחרת,מתפעלתעםהקופהנקשרה 11.07.2019בתאריו ,כןכמו .מ 11בעהפועלים

בע"מ.ופנסיה

לוהינדמירשיעווםעמיתידברבמידע . 1.4

םעיליפםושאינםפעיליעמיתיםבדברידעמ . 1.4.1

~ 2020 2019 2018 

 :םעמיתיונותבש hפרסמ

 8,450 7,846 7,479ופעילים

 7,192 7,195 7,568ים rפעילא

 15,642 15,041 15,047ה"כס

 :)ח"ש(באלפיטוננוחלים,כנכסים

ו
 460,627 475,939 474,804פעילים

 299,420 325,823 370,090יםקפעילא

 760,047 801,762 844,894סה''כ

 :)ח"שי(באלפםוצאתיי ·יםתונינ

 5,210 4,212 4,254חדשיםמצטרפיםעבורמשובתים'יםגמרדמי

 83,967 78,393 69,636גמוליםמדמי p 1תקברלי

ו
---פעמייםחדגמוליםמדמי p cתקברלי

 1,497 2,144 10,601לקופהצבירההעברות

 69,035 67,193 40,977מהקופהצבירהןהעבררת

 60,489 55,826 55,021פדיונות

---אחרים

 ) 23,128 ( 84,197 58,893לתקופההרצאותעל(הפסדים)סות 1ה.כעודף
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י"עים

כגורס

בנקעל

גכזללס

 Z :\ל



 :}ח"שלפיאב(םינכסמגבושנלניהודמי

ו
 4,121 4,166 4,342פעיליםלאפעילים

--- :)חש"אלפיב(קדותמהפבושנגליהונידמ
ו

 : >םאחוזיב{םכסינמוצעממיהולנדמjירעויש
ו
 0.51 0.54 0.55פעילים

 0.51 0.54 0.55פעי~יםלא

 :}םוזיח(באממוצעתרוישיתוצאותעוריש

 0.03 0.06 0.14ערךניירותשלומכירהניהזעמלות

---ערךניירותשלשמירהמיעמלות

---סחירותלאעותוהשבגין

 0.19 0.14 0.17חיצוניהולןנעמלות

---אחרותעמלות

---מוגבלותהוצאות

רקשקיתונמתיםימעברדבעמי:ו

2020 2019 2018 

 :קשרקימנותתשבונוח
1 

 1,451 1,312 1,288בונותמספוח

ח) 11ש(באלפינטווהלים!מנכסים
48,306 42,913 33,839 i 

 173 205 224שייח)(באלפימנכסיםשנגבו ~ניהוךכ(ו

 0.55מנכסיםשגנבוממוצעניהולידr.כשיעור
0.54 0.51 

לניהוידמרושיע . 1.4.2

ניהול),מיד(גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם

לגגמלקופותשרשאיותהמרבייםהניהולמידשיעוראתעותבהקו 2012

פבשהוציאההוצאותלפיניהולדמיתגבהענפיתגמלשקופתהיתריוב
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.2 

.3 

מנותקיחשבונותלגביגםחלזהשיעורכייצוין . 2%עליעלהשלאהמרבילשיעור

 .קשר

 .בקרןגמוליםמדמיהתקבוליםבהיקףקיטוןלראותניתן 2020עד 2018הדיווחשנותורן

 .הקופהכספיעללתשואההודות 2020בשנתעלההקופהנכסיהיקף

וקרנותבכללהגמלקופותשיווקוגוברת.הולכתתחרותקיימתהחברהפועלתבובתחום

להיותימשיךהואהחברהולהערכתהאחרונותבשניםתאוצהתפסבפרטהשתלמות

זוהערכהקשה.להיותותמשיךחינהעמיתכלעלוהתחרותהבאותבשניםגםמשמעותי

בענייובעיקרהרגולציהיישינולרבותהחקיקהשינויי ,הקיימותהקבוצותמבנהעלנסמכת

לאהענפיותשהקופותהעובדה ,הפנסיוניתהמסלקההקמת ,הפנסיוניהמידעזמינות

שהקופותהעובדה ,פנסיוניםכיועציםתפקידםמתוקףהבנקיםעםהפצהבהסכמיהתקשרו

עובדיםאלהקופותשעמיתימהטעםלרבותסוכנים,שלשיווקלפעולותנוחכרהןהענפיות

 .ועודלפעוללסוכניםיותרקלבהםאשרגדוליםעבודהבמקומותבדייכ

 :עיקריותקבוצותלשתיהנחלקים ,גורמיםמאותכיוםפועליםההשתלמותקרנותבתחום .. 2

ובתיביטוחחברותידיעלבעיקרהמנוהלותהשתלמותוקרנותענפיותהשתלמותקרנות

חברותידיעלהמנוהלותהשתלמותקרנותעםבעיקרמתחרההחברהכייצוין .השקעות

השקעות.ובתיחוביט

דומיננטיגורםוהפכוהפנסיוניהייעוץשירותימתןאתוהרחיבוהעמיקוהבנקיםעו,דזאת .. 3

אובייקטיבייייעוץמתןבעתענפיותלקופותיתרוןישנואח,דמצד .הפנסיוניהייעוץבתחום

הפצהבהסכמיהחברהתתקשרלאאםכיכאמור,יתכן,אולםהנמוכים,הניהולדמילנוכח

לקרנותעמיתיםשלמשמעותימעברבפנילעמודעלולההיאאזיהיועצים,הבנקיםעם

 .היועציםשלהמחשבממסכייהיעדרותהיבשלרקולו ,אחרות

המשולמיםהניהולודמיסבירבאופןבתחרותעומדותהקופהתשואותכללישבאופןאףעל . . 4

המודעות,הגברתעםכימעריכההחברה ,יחסיבאופןנמוכיםחינםעמיתיהידיעל

והקטנתסולידיותלרבותמתשואה,לבדנוספים,שיקוליםעלדגשלשיםיחלו,העמיתים

תעלה ,הפוטנציאליהעמיתשלהשיקוליםמערכתשמבחינתכן .נמוכיםניהולודמיסיכונים

השפעהבעלכגורסניהול)דמיושיעורסיכון(רמותהגמלקופותביצועישלחשיבותם

העמיתיםמציבורגדוללחלקכילזכור,ישמנג,דהשונים.הגופיםביןבתחרותמכריעה

עלולזהבענייוידעוהעדראלה,בנושאיםמורכבמידעלעבדקשהלקופההפוטנציאלים

מטרתהחברה,הערכתלמיטבאגרסיביים.וסוכניםמשווקיםידיעללניצולכלילהוות

הגמלבתחוםהעובדיםחסכונותאתלנתבהיא ,וחסכוןביטוחההון,שוקרשותמדיניות

דוגב<תמנגנוניםיצירתתוךהפרישה,לאחרלשימושהמיועדיםהפנסיוניים,לאפיקים

ובעיקרהחוסן,שלהייחודייםלמאפייניוהמוצריםאתהמתאימיםהצ'יליאני','המודל

 .לגילו
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מופנותאשרעמיתיםבפניותלטפלמרץבמשכההחברהפועלת ,התחרותעםלהתמודדכדי . 3.5

 )תפעל(והחברהפועלתוכןהימים)בלתמגמסגרתב(אחרתלקופהכספיהםלהעברתאליה

לעיל.תהמפורטוהשיווקבדרכי

מספרבופועליםאשר ,ההשתלמותקרנותבתחוםמהוותיקותהיאמיכהלההשתלמותקרן . . 6

קרנותכסימכ-0.31%כמהווההקופהשלהשוקנתח ,הדוחלמועדים.תחרמשלרב

ההשתלמותקרנותכלכאמור,הןבקופה,המתחרותהקרנותבישראל.תההשתלמו

 .מסוים)רלציבוהמיועדותהענפיותההשתלמותקרנותרוב(למעטבשוקהפועלותלשכירים

תוהערכעלהנסמך 1עתידיפנפהוצמידעבגדווניתלעילוזבפסקתתכלולהמידערובכייובהר

בהתממשותו.דואותכלאיןואשרברהה

לוקחות . 4

ו
קרןכספימנוהליםבההגמלקופותבחוקכהגדרתה "ענפיתגמל"קופתתינההקופה .~. 1

אוםמיוצגישעובדיוהעבודבמקוםםהעובדי ,בקופההעמיתיםעובדיםשלההשתלמות

 .ף"המעוהסתדרותבמיוצגיםלהיותעשויים

הבאיםהמדדיםצעותבאמהעמיתיםושימורההתמדההוותק,בדברמידעלהלן

 :להשקדמהונשכהדיווחהבשנת

2020 2019 
 15.75% 11.66%לעמיתים(תשלומיםהפדיונותשיעור

 :הממוצעתרהמהצבימהקרן)והעברות
 55.17 55.65 :(בשנים)הקופהעמיתישלממוצעגיל
 13.14 12.71 :(נשכים)הקופהעמיתישלממוצעותק

החברהכללברמתנוסףמידע- 1 ~חלק

החברהפעילותעלהחליםופיקוחלות jמג . 1
ו
רשותעלהממונהוהוראותתקנותחוקים,שלמכוחםמוסדרתוהקופההמנהלתהחברהלותןפע

פעילויותהמסדירהעיקריהחוק .)"ההוןשוקעלממונה"ה :(להלןוחיסכוןביטוח 1ההוןק.וש

שוקרשותעלהממונהואתהאוצרשראתהיתרביןמסמיואשרהגמל,קופותחוקהואמורכ
1 

 .מסוימיםבנושאיםהוראותלקבועההון

שלהכספייםוחותהדעלמהותיתההשלכתיתכןשלהן 2020בשנתשפורסמוהוראותלן rל

 :ברהה

גופיםללקוחותרות'שי 2020-9-9מוסדייםגופיםחוזרפורסם 16.4.2020ביום . 1.1

מהוראותחלקשללתוקףכניסתןאתדוחההחוזר .'שעתהוראת-מוסדיים

 'תיקון-םייסדומגופיםללקוחותשירות' 2019-9-7מוסדייםופיםגחוזר

החוזרכןכמו . 29.10.20םיוברקלתוקףשנכנסוכך , 16.7.2019ביוםשפורסמו

שירותמוקדהפעלתלענייוהחירוםמצבבתקופתהדדיהמאפשרותעלמקל

למוקדהפוניםלקוחותשלההמתנהזמןכיהקובעתלהוראהביחס .טלפוני
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שיתחילובלבדדקותחמשעליעלהלאהמוסדייםהגופיםשלהטלפוניהשירות

כתוכיאתהשנתיממוצעבלכלולשלאמוסדיגוףאירשהנתב,מסיוםלהימנות

 .וםירהחבמצבתקופתהטלפונילמענהההמתנהזמן

גמל}(קופותםיפיננסישירותיםעלהפיקוחתקנותפורסמו 9.9.2020ביום 1.2

הוצאותתקנות .-2020ף"התש<תיקון},עסקאות}ביצועבשלישירות(הוצאות

אשרהישירותההוצאותרשימתאתקובעותוהיכן 2008בשנתהותקנוישירות

לדמיבנוסףתשואה)תלוייבביטוחיםגס(כמוהגמלקופותמככסילגבותניתן

תקנההוספה 2018באוגוסטמעמיתיה.הקופהגובהאותםהשוטפיםהניהול

כךישירותהוצאותההרשימתאתשעהוראתהבמסגרתהמרחיבהא' 3

קרןז,רתיקיםניהול ,השקעהתקרנוכולל(חיצוניניהולעמלותגםשתכלול

שיעוראתמגבילהכןומשככתא,ממתןהנובעותוהוצאותונו•)סלקרנותץ,חו

בגיןהלוואה,מתןאוסחירלאני"ערכישתבגיןשתשולמנההישירותההוצאות

לתקרה-משכנתאותממתןהנובעותהוצאותובגיןכאמורחיצוניניהולעמלות

31ליוםעדנקבעהשעהההוראת . 0.25%של באופןכתארכהובהמשך 12.2019.

פקעה.ואז 2020יוניעדעברהמממשלתשלהחוקתיהמצבבשלאוטומטי

אי 3(שבתקנההשעההוראתאתרטרואקטיביתמאריכותהמתקנותהתקנות

28.2ליוםועד 16.6.2020מיוםלעי)לכאמור מוסדיהגוףיחויבכןכמו . 2021.

כיכמבוטח,אותמיכעשבניהולוגמללקופתלהצטרףהמעונייןאדםליידע

כמוהשקעות.ביצועבשלישירותהוצאותגםממנוובייגהניהולדמיעלנוסף

הישירותההוצאותשיעוראודותגסכאמורפוטנציאליללקוחלדווחנדרשכן

אתלעמיתיולדווחמוסדיגוףמחייבותוכן ,החולפתנשכהםמהעמיתישנגבו

 ,אלהישירותוצאותהכגבושבגינםההשקעותסוגיהישירות,ההוצאותשיעור

לעמיתיםהדיווחיםבמסגרתוהכלישירות,הוצאותבניכויאההתשוואת

 .הממונהשיקבעראותלהובהתאם

z . ויציאתכניסהמ~יח

מהוויםהגמל,קופותניהולבתחוםלעיסוקהנדרשיםואישוריםרישיונות ,היתריםשלמם lקי

לקבלתנוספותרישותדקיימותבנוסף,הפעילות.בתחוםילותלפעהעיקריהכניסהמחסום tא

 .גמלבקופתולשליטהוללניהיוןוי

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהאישורקבלת :הואהגמלקופותבענףהעיקריהיציאהס jח

מרצוןלפירוקאואחרתמנהלתלחברההעברתה ,גמלקופותשלניהוללהפסקת ,לפיצול ,זוגלמ

 .מנהלתחברהשל

םייטירiוהצלחהירגו . 3
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ניהולאיכרת :היתרביןכוללים,בתחוםהקריטייםההצלחהגורמיהחברה,הערכתטבןלמ

הסיכוניםניהולאיכרת ,לעמיתיםהשרותאיכות ,הניהולדמישיעורהקרן,תשואות ,קעות Jהה

המשקבמצבשינוייםהאנושי,המשאבאיכותרגולטורים,שינוייםיעילה,בקרהעלת bוה
בגיןהמסהטבתושימורהשתלמות,קרןלהכנסותממסהפטורשימורההון,ושוקסוקה Jהת
השתלמות.לקרןדה 1חפ

קעות bה . 4

ההשקעות:ניהולה Jמב
נכסיאתמנהלאשרמ"בעערךניירותפסגות ,תיקיםמנהלעםהתקשרההמנהלתרה Jהח
~~ t יק ת;:;: ~~::.:.:ר :;ל:: ת;::~ק:~~ש~:;~י,:~מ ך,;~,:<ת~~,~=~:ל:ת:,: ~~::.~ 

Jrn השקעותמנהל<ומנוחהערדנ«רותבחברתקעותn ההשקעהבאפ,ק,מתמח<םn שו<גם_ 

נוחלקותתומכותההשקעותפעילות .ןנזרנדלאלטרנטיבייםנכסיםל,ננחןני,'ע ,אג"חרת, rמנ

החברותעלשוטפיםוניתוחיםסקירותהמעבירות ,ההשקעותביתשל ) BUY SIDE (קר cמ

 .והשווקיםהכלכלהמצבעלסקירותהמספקת ,מחקר-מקרוומחלקתובעולםבישראלונות lה

 ,ההשקעותביתשלסחירותלאהשקעותמערךתחתמרוכזתסחירותלאהשקעותלית rפע

בקרנותוהשקעהפרויקטיםומימוןלחברותסחירותלאמותאמותהלוואותהעמדתלת~וכו

המשנהועדתתפקידיעלגסאמונהתהאההשקעותוועדתתפקידיה,במסגרתוגידור.קעה~ה
ראי. J.!\לא

מנותההשקעה•,נכס<נ<חול•לענ«ךהמאוחדשבחזור 5שבשער 2בחלק 4פרקלהוראותאםךבה
מותאמותאשראיהשקעותעלוהמלצהבחינהעלאחראיתאשרפנימיתאשראיועדתרה dבח
החובפורוםאתהחליףאשרבעייתייםחובותמרכזוכן,שנקבעובמועדיםפירעונןאחרקב tימ
הפירעוןובכושרלוויםשלהפיננסיבמצבםלשינוייםלב,בשיםבעייתייםחובותלאתרקידוזית

לרשותהמנפיקההחברהשלדיווחיםכספיים,דוחותניתוחעלהיתר,בין ,ובהתבססם,ףשל

עמידתם ,הסחירהמשנימהשוקאינדיקאטוריםהמוסדי,לגוףהלווהשלדיווחיםער,ךות~ניי
החוב.כנגדשניתנוהבטוחותוהערכתפיננסיותמידהואמותחוזיותבתגיותהלוויםשל

ההשקעות:ניהולאופוור 21tתי

המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלההשקעותלמדיניותבהתאםנעשיתהנכסיםקעת~ה
החברהשלההשקעותועדתמתכנסתלשבועייםאחתההשקעות.ועדתלהנחיותתאס rיב

ההשקעותביתשלהכלכליתמהמחלקהומיקרומאקרוסקירותבפניהומוצגותנהלת,ןה

לוועדהביחסההשקעותבתמהילהשינויעלהקופהשלהרפרנטההשקעותממנהלירהךוס

אתההשקעותמנהלמוסר ,כןכמושרכים.ביצועלמדדיבהשוואההקופותוביצועימת yקו

לאחר .ההשקעותמדיניותבהתאמתקיים,אס ,הצורךולגביהשוקהתפתחויותלגביכותיוךהע

הקופה.שלההשקעותלמדיניותובנוגעהשוניםלאפיקיםבנוגעהחלטותהוועדהמקבלת ' tדי

אשורהמחייבותבעסקאותמדוברכאשר-חריגים(למעטכללבדרךדנהאיכהההשקעותתרע

 .מסוימיםערךבניירותהשקעות)תרע
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הסיכוןלרמתיחסיבאופןההשקעותמכהלידיעלמיושמתהחברהשלההשקעותרעדתכיותןמד

הורעדה.בידיושהותירההדעתלשיקולובהתאםמסלולבכלשכקבעה

המקררמערןשללהמלצותבהתאםההשקעותמנהל <ד<עלנעש<תהחרבואברותהמנ<רתתדבח
 .מהסהמתקבלותהחברותולניתוחיההשקעותבביתהמחקרלקות .. ]ומ

למדיניותבהתאםח 11מטחשיפותגידורלצורןבעיקרמיושמתהחברהשלהגידוריכיותןמד

 .הדירקטוריוןשלשקעות rה

 .ומיזמיםשותפויותמוחזקות,בחברותהחברהשלמהותיותהשקעהפעילויותאי

s . ~אנושיהן

אירגונימבנה .$. 1

מידעשונות.חוקאדדירקטוריוןוועדותהשקעותועדתביקורת,ועדתודירקטוריוןבחברה

דו.לחלק 1בסעיףראההדירקטוריוןחבריעל

בנוסף,החברה.שלכחיצוני)הכספיםומכהלל 11סמככל,"מנכבאמצעותמנוהלתהחברה

 .ומזכירותתפעולמנהלה,צוותבאמצעותהחברהמנוהלת

 13 1מסביאורגסראהעובדיה.שלהסוציאליותובזכויותיהםבמשכורותיהםנושאתהחברה

 . 31.12.2020ליוסהחברהשלהכספילדוחוכלליות)(הנהלה

להוראותובהתאםבענףלשינוייםבהתאםולעדכונםהעובדיםלהכשרתפועלתהחברה

הדין.

כייובהרבהתאמה.-31.12.2019ו 31.12.2020לימיםהחברהעובדימספרפירוטלהלן

 .החברהשלהאדםכוחבמצבתמהותייםשינוייםחלולא 2020במהלן

ליוםעובדיםמספר
31.12.2020 

ליוםעובדיםמספר
31.12.2019 

סה"כ

ל 11סמככ

ורגולציהאכיפהמכהל
משווקת

ומזכירותתפעול

6 6 

6 6 

(כגוןחוץבמיקורשוניםשירותיםמקבלתהמנהלתהחברה ,לעילהאמורעלנוסףכייצוין

 ) IBIו-מפסגותהשקעותניהולושירותיבע"מ"מבעופנסיהגמלממלסתפעולשירותי

עובדים.מועסקיםאלוובגופים

בחברהמשרהונושאיעובדיםשלההעסקההסכמישלוטיבםהטבות . 5.2

קורסיםקיוםזהובכלללעת,מעתלעובדיםוהדרכותהכשרותלקייםנוהגתהחברה

בקרןמשרהלנושאיבעיקרמיועדותאלוהכשרותופנימיות.חיצוניותוהשתלמויות
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הדירקטוריםמרביתהשתתפו 2020שנתבמהלךהקרן.פעילותעםהקשוריםולגורמים

 _ 1דחלק 11ראהבכירהמשרהונושאיבחברההתגמולמדיניותבדברלמידע .עיוןבימי

 11 .תאגידיממשלהיבטי

והפצהוקשי . 6

עלוניםפרסוםזהובכלל ,תיהשיווקהפעילותאתהשיווקמנהלתבאמצעותביצעהן Jהק
וכןבאלווכיוצאאינטרנטאתרניהול ,עייםוקצמכנסיםוארגוןבכנסיםפרסום ,דעותוומ

ושימורם.הקרןלעמיתיהקרןבשיווקעסקהאשרשיווקמנהלתהדו"ח,בתקופת ,העסיקה

מקרנותצבירותבהעברת ,הצטרפותבבקשותלבטיפוהשיווקמנהלתעסקההדוחופת dבת
 .בעברהקרןאתשעזבועמיתיםוהחזרתלקוחותבשימורגסכמורותא

םותירשיונותני,יםס;פ • 7

מהוגרמ<םלבדצנו«ם.<חם<ש<רותוונת<גם<בספקהמנהלתהחברהמסת«עתהקופהול jב<ג
 ,סיכוניםמנהל ,םיפנבקרמ ,כספיםמנהלחשבונות,מנהל ,מבקרח"(רוהקבועיםיםייצונ rה

לחברהמעניקיםאשרשוניםבספקיםהחברהמסתייעתוציות),אכיפהממונהש,"יועמ

 :שבהסהעיקרייםיפורטוולהלןשירותיםמיתית·ול

שירותיהמספק ,הקופהעמיתיחשבונותשליתפעולכמנהלמשמש-מ"בעופנסיהגמלמלס

ופנסיהגמלמלסחברתעםהתקשרההחברה .ב"צווכיהעמיתיםחשבונותוניהוליניסטרציה dאד
שירותיםלחברהלספק•מ~בעופנסיהגמלמלסהתחייבהלפיובהסכם 7.2019בחודשמ•נע

 .החברהפעילותעםבקשרנוספיםושירותיםהחברהעמיתילחשבונותניהולשירותיותלו

 ,לעילכאמורתפעולשירותילתתלהפסיקכוונתובדברהפועליםבנקהודעתלאוריכ ,שיו

מתפעלעםהתקשרהוהיא 11.07.2019בתאריךהפועליםבנקעםההתקשרותמהיסיברה rה

 .המנהלתהחברהשלהכספייםבדוחות 16בביאורכמפורט ,מ 11בעופנסיהגמלמלספי,[חל

תבצעפסגותלפיוהסכםעל 2008באפרילפסגותעםחתמההחברה-מ 11בעערךניירותותפס

 .ההשקעותניהולשירותיאתהחברהרעב

ועכשקןכר . 8

אתמנהלתהיאמשםאביבבתל 9העםאחדברחובבנכסרוםקרןשלמשנהשוכרתחינהברה rה

פעםואושרעודכןרוםקרןולמההסכם . 2.9.2013מיוםרוםקרןמולהסכםעלוחתומהניהי ,rיענ

ניתנהולחברה 2020הראשוןהרבעוןלתוםדעחיתהשכירותהסכםתקופת . 2015במאיפתנו

ישלחברההחברה.ידיעלמומשהאשרנוספותבשנתייםההסכםהארכתלמימושציה 'או

מערכותמשרדי,בציודבמשותףמשתמשותהחברותשתי . 2024עדההסכםלהארכתרותאפ
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והוצאותבנפר,דחברהכלעבורמחושבהרכושישוו,כאשרמשרדיוריהוטמחשוב ,ורתתק

 .החברותביולהסכםבהתאםמשולמותמושני bה
ותי ..עונ . 9

בצדמובהקבאופןלהצב<ענ<תןעל<הןענות<ותמנמותא<ןלשכ<ד<םההשתלמותקרונתום jבת
 .בחודשוחודשמבוצעותוההפקדותמאחר ,ההפקדות

םוחשיימלתיכיםנכ .סג

ובדבר<דםעלנמסרואשרהנתנו<םוכלהעמ<ת<םפרט<אתהכוללמז<עמאגרמנהלתברה~ה
במשרדמידעמאגריבפנקסרשוםהמאגר .העמיתיםשלהמעסיקיםפרטיאתוכןחסכונותיהם

 ,החברהשלהמתפעלב<ד<ומרחוק-1981התשמ"א ,הפרט<ותהנגתלחוקבהתאםשפט<ם,~ה
מסמךקבלתשלבדרךלרבותהמאגרלגביבקרותמקיימתהחברהמ."בעופנסיהגמלמלס

ISAE שלאנושאיםלגביהמידעאבטחתמנהלי"עשנתיותבקרותוכןהמתפעלתמהחברה
בתחוםמוניטיןבעלמוחשילאנכסהיכרהקרןשםהחברה,מנהלילהערכת . ISAEבליםכל

הגמל.•ותקו

גורםשלההשפעהמידת
המנהלתהחכרהעלןהסינו
השפעההשפעההשפעה

קטנהבינוניתגדולה

סיכוןגוחמי . 11

 :המנהלתהחברהעלהמשפיעיםהסיכוןגורמיאתהמציגהטבלה~ולה

הסינוןגורםיכון C'ן.סוג

התמדודותדרכי

שוטףבאופןמבצעההשקעותמנהל
המאקרו-כלכליתהסביבהשלניתוח

בה.צפוייםשינוייםומעריו

לשינויהמלצותמביאהואבהתאם
 .תוהשקעועדתבפניהתיקהרכב

אחתבישיבתה ,השקעותועדת

ביצעשתוחילנחסתייתמםייעבושל
אתשוקלת ,ההשקעותמנהל

החלטותומקבלתהמלצותיו
בסיסעלגסהיתרביו 1להמשך
מקבלתשהיארבעונייםדוחות
במקרההפיננסי.הסיכוניםממנהל

קיימת ,מיוחדיםאירועיםשל
השקעותועדתלכינוסאפשרות

 .החלטותוקבלתבמצבלדיון

המשפיעיםהסיכוןגורמי ;..

הקופהנכסישוויעל
ריביות,מניות, :הס

הפירעוןיכולתוכןח"שע
מושפעים ,הלוויםשל

מהמצבשיריבאופן

במשקכלכלירוקאמה
 .ובעולם

מאקרןסינוני
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המנהלתהחברהמשווקת . 1קרנותמולתחרות . 1

עלהמעסיקיםבקרבמבקרתהמנוהלות jהשתלמותםויכוני

םיהעובדלידיעתאילהבמנת i -Jפרטייםגופיםיייעלננפיים

הענפיתהקרןיתרונותאת-לטוריים~רגשינויים . 2

תברירימהסכאזכורלרבותגברותהלהסיכון

יםקשוומה ,כןרכמ .המחדללולה~הרגולציה

םיתיעמעםקשרםייוצרםןבגופלגפוע

אתרילהעבהמעוניינים .במשקהקטנים
 .אחרתלקופהחסכונותיהם

נהלתמההחברההנהלת ,בנוסף
בכנסיםמשתתפיםוהמשווקת

קיימיםענויתיםבקרבוהרצאות

פוטנציאליים.ועמיתים
הוצאותולצנוצםלחסוןניסיון . 2

ניהולדמילהביטמנתעל
הקרןלעמיתינמוכים

ספקיעלוביקורותבקרותקיוםים 11בספתלות . 1םיכונזי

התפעולבתחוםלרבות ,חוץמיקור j..התפעולבתחוםםדיחוני
המידעוטכנולוגיותתגעולייםסיכונים . 2החברל

מידעוטכנולוגיי
ו
 .הקופהשלהתקופתייםחרתבד

l Z . פעולתשיתומיכותסמהותייםכמיםח

אוהרגילהעסקיםבמהלךשלאמהותייםלהסכמיםצדאינהרה Jהח
אסטרטגיים.פעולהלשיתופילהסכמיםבקשרגסכך .לפיהםית fזכ

רהחבהעסקילגביותבוהעראחרותזיות hת . 13

ראו ,בנוסף

ניהול"ביאור

 "כוניםיס

בדוח 5בפרק

סקירת

ההנהלה

בדוחות

שלהכספיים

החברה

המנהלת

ולמידע

היאדיעתהילמיטב

לביןנוספיםעמיתיםוגיוסעמיתיםשימורבעיקרחינםהקרובהלשנההחברהשליהןיע

ידה,עלהמנוהליםהנכסיםסךאתלשמרשואפתהחברה .להצטרףהרשאיםאלהמביוותיה tשו

אתהתואמתסיכוןרמתעלוהקפדהלשוק,ביחססבירהתשואותרמתהמשךעלשמירהדתי

 .הקופהעמ<ת<פ<ל tפר
אתלשדרגלהמשיךלעמיתים,שירותיהשיפורמגמתאתלהמשיךהחברהבכוונתבנוס.ף,

 .לעמיתיםמיטבישירותהמאפשרותמערכותוהטמעתהעמיתים,נתוניטיוב ,המחשבכרתמע

והן 1ישירדיוורבאמצעותהן ,לעמיתיםהניתןהמידעאתולהרחיבלהמשיךהחברהונתיבכ

שלההבנהלהעמקתלהביאמנתעלוזאתוסמינרים,עיוןימי ,פרונטליותהרצאותבאז.ןצעות

 .להסהמתאימיםההשקעהאפיקישלמושכלתלבחירהולהביאם ,בתחוםיתיס~הע

הרחבת ,קיףמנהליםמערךגיבושתוך ,והבקרההניהולשיפורבמגמתלהמשיךמבקשתרה jהח
 .חירוםלשעתשלההמוכנותושיפורהביקורתךמע

בכדיוזאת ,העמיתיםמןהנגביםניהולדמישליחסיתנמוכהרמהעללשמורשואפתהחברה

הפרטיים.הגופיםפניעלשלההתחרותיהיתרוןאתרלש

אתלשדרגרכךש«דרשככל םר<~~:~~,;~~,:.:, ת~:י~~;~ ~~~~:~~:~~ש~,י~~~,:~ן::

ידאגיתממשליהיבט- 'וiחלק
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שם

l . המנהלתהחברהשלםיהדירקטור

וועדותיוהדירקטוריוןחברי 1.1

זה.דוחבסוףא'נספחר•לפרטים

למעטהדירקטורים,כלזאת,עםהחברה.בידימועסקאינובחברהדירקטוראףכייצוין

לחברה.קשוריםתאגידיםשלעובדיםחינםהחיצוניים,הדירקטורים

זיהויתעודתמספר

דה rשנת
מען

 ~נתינו

שלועדותאובוועדה hחברו
הדיר\וטוריון

חיצונידירקטורינוףוהאם

חברה-בתשלהחברה,שלעובד'ואןהאם
בעלשלאושלהקשורהחברהל /l'שלה,
שהואהתפקידיםאוהתפקיד- mבעניו

 lממלא
כהונהתחילת jתארי
השניםבחמשוהתעסקותוויJjהשכל

שבהםהחברותפירוטתוך ,האחרךנות

דירקטורמששמהוא

שם

אבוטבוליוסף
56567753 

311811960 
מודיעין 2112ישראלשבטי

ישראלית
דירקטוריוןיו"ר-כן

לא

לא

7.10.15 
עמידר.חברתתפעולסמנכ"ל

רוביואפרים

4522173 
1946 

 52272ג 11ר , 5פרופס
ישראלית

ההשקעותועדת-כן

לא
 .החברהעובדלא

27.8.1995 
 .אקדמית :השכלה

 .ול•לרמטככספייועץ
 .הביטחוןמשרדשלפנסיונר

 .בלבדמינהלהשתלמותבקרןדירקטור

לא

לא

זיהויחעודתמספר

ה.לישנת

מען

גלומרדכי

נתינות

הדירקטוריוןשלועדותאו:וועדהחברות

חיצונידירקטורנו·ההאם

בת-חברהשלהחברה,שלעונדהואאם
נעלשלאושלהקשורה~חברהששלה,
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהעניו

ממלא

כהונהנiחילתתאריו
השניםבחמשוהתעסקותו iהשכלת
הואשבהםהחכרותפירוטתוךות, pהאחרו
ורקטורמשמש

החברהידיעתמיטבלפיתו~'אם
בעלשלמשפחהבןשלה,ורים 9והדירק

בחברהאחרעניו

שם

065049371 

כהונתוסיוםתאריוכהונהסייםבמידה

זיהויחעודתמספר

 1945ה Jלישנת
תזוא 6יחזקאלשטיירכמןמען

ישראליתנתינות
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השקעותועדת-כן הדירקטוריוןשלועדותאודה~וועתוחבר
לא חיצונירקטורידנוןההאם

דירקטור.חברה-בתשלהחברה,שלעובדאהואם

השקעותועדתברתחבעלשלאושלהקשורהחברהל!ששלה,

החברהל 11מנכשהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהעניו

ממלא
כהונהב-חילת 13.8.2001 תאריו

מיתדאק :השכלההשניםבחמשוהתעסקותולתושכה
למינהלהמכללההאקדמאיהמסלול :טורקדירהואהםבשהחברותפירוטתוך ,תו bהאחרו

שלפנסיונרמכןולאחרף"המעוסתדרותהעובד<רקטןךךמשמש
ף"המעוהסתדרות

לאהחברהידיעתמיטבלפיהוא,אם

בעלשלמשפחהבןשלה,םיטור pוהדיר
בחברהאזורעניו

כהונתוסיוםתאריונהכהויםסיןבמידה 06.02.2018ביוםהחברהל 11כמנכתפקידואתסיים

מליקםמנחד''עו םש

זיהויtןעודתמספר 34237610
ה 1לישנת 1977
תקווהפתח , 20יצחקכיסיםבהר מען

אליתריש נתינות

ביקורתועדתחברודירקטור הדירקטוריוןשלועדותאוהדכ:וועחברות
לא חיצונידירקטורונההאם

 .החברהעובדלאחברה-בתשל ,החברהשלעובד ,kהאס
בעלשלאושלהקשורהחברהלשלה,

שהואהתפקידיםאוהתפקיד- בהעניו

ממלא

כהונהנןחילתתאויד 5.10.2008
 .ד)"(עואקדמית:השכלההשניםבחמשוהתעסקותוהשכל~ו
בהסתדרותהבנקיםעובדיחטיבתכמזכירמשמשהואשבהםהחברותפירוטתוך ,ותתאחרו

 .ף"מעוהקטוריר 1משמש

לאהחברהידיעתמיטבלפיא,הואס
בעלשלמשפחהבןשלה,ם~טוריוהדיר

בחברהראעניו

לא כהונתווםיסתאריוכהונהסיים iבמידה

יסאלגריחיים םש 1

יזיהותעודתמספר 22339428

הןלישנת 1966
מוצקיןקריית , 5שמרנעמי מען

ישראלית נתינות

רירקטוד הדירקטוריוןשלותדועאווועדה: חברות

לא יצוניחדירקטורנו"ההאם
חברה-בתשל ,החברהשל~עובד .החברהעובדלא תואם

בעלשלאושלההקשוררהחבל שלה,ש
שהואםהתפקידיאוהתפקיד- בהעניו
ממלא

כהונהב-חילת 12.12.2005 תאריו

הנדסאי :השכלההשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו
 .אורטיבדעוועדר"כיועובדהואהםשבהחברותפירוטוךת ,ות~האחרו

ירקטורדמשמש

לאבעלל~~~~~~~י.~~: ~י~~~~ר~ר~

בחברהאחרעניו

לא כהונתוסיוםתאריוכהונהסיים במידה

16 
docx .ד\"בהנל\גמלקופותm ןרבער 2020\ \ורבעוב··ם ם'·נח;::רת.t \כ- 2020דגאח.·דסעק·קור\תדרה·בזה 1:לרדד.נרc ל;-\: Z 



פריראובן שם
זיהויתעודתמספר 56201775

 1960ה iלישנת

צ 11ראשל 8112הרשב"אומען

ישראליתונתינות
דירקטור הדירקטוריוןשלועדותאווועדהכ/חברות

לא חיצונידירקטורנו האסה

חברה-בתשלהחברה,שלעובד ~ . 11.2.2019מיוםהחלהחברהל 11מנככן- הראם

בעלשלאושלהקשורהחברהשלשלה,
שהואהתפקידיםאוהתפקיד- ~בעניו

ממלא
כהונהתחילת 28.3.2011 תאריך

במסחריהתמחותבמשפטיםשניתואר :השכלההשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו

והמוסדותהמסחרחטיבתכמזכירעונדעסקי,הואשבהםהחברותפירוטתוך ,ת~ןהאחרו

המעו"ף.בהסתדרותגבוההלהשכלהדירקטורמשמש

לאהחברהידיעתמיטבלפי , zkהואם

בעלשלמשפחהבן Jשלהטורים pוהדיר
בחברהאזורעניו

לא כהונתוסיוםתאדירכהונהוסיים במידה

דנציגראבי שם

זיהויrןועודתמספר 42278333

ה iלישנת 1947
גןרמת 63דירה 15שפירא מען

ישראלית נתינות

כן הדירקטוריוןשלועדותאובוועדה חברות

לא חיצונידירקטוריכו האסח

 .החברהעובדלאחברה-בתשלהחברה,שלעובד:והיאם
עלנשלאושלהקשורהחברהשלשלה,
שהואהתפקידיםאוהתפקיד- hנעניו

 !ממלא
כהונהתחילתתאריך 7.8.2013

אקדמית :השכלההשניםבחמשוהתעסקותוי rהשכל
גמלאיאורט-כיוםברשתלשכרהמחלקהכמנהלעבדהואשבהםהחברותפירוטתוךות,~האחרו
 .הרשתדירקטורמשמש

לאהחברהידיעתמיטבלפי .ףtהואס
בעלשלמשפחהבן ,שלהוהדירץטורים

בחברהר mאעניו

לא כהונתוסיוםתאריוכהונהוסיים במידה

הלליאילן שם

זיהויתעודתמספר 54240460

הiנילשנת 51911957
גבעתיים 36גבסיו מען

ישראלית נתינות

לא הדירקטוריוןשלועדותאובוועדה חברות

לא חיצונידירקטוריכו האסח

לאחברה-בתשל Jהחברהשלעובדר~האם
בעלשלאושלהקשורהחברהל h ,שלה
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-בעניו

 !ממלא
כהונהתחילת hתארי 1.3.15

 .מקורותעובדימזכירותוועד~ר•יוהשניםבחמשוהתעסקותוהשכל~ו

הואשבהסהחברותפירוטתוךכרת,האחר

דירקטור lמשמש
לאהחברהידיעתמיטבלפי .~הראס

בעלשלמשפחהבן ,שלהוהדירקטורים
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וובחברהראחעניו
ולאוכהונתוסיוםתאריוכהונהסייםבמידה

שדהמירי שם

27828730 
זיהויתדעו fמספר

ליךהשנת 211811970
א 11ת , 20ויסוצקי ו מען

ישראלית נתינות

לא הדירקטוריוןשלועדותאובוועדהחברות
לא חיצונידירקטורנר 'ההאם
לא חברה-בתשלהחברה,שלעובדז- והאם

בעלשלאושלהקשורהחברהל שלה,ש
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-  1כעניו

ממלא
כהונהילתתח(ויתאר 7.10.15

התמחותעסקיםמינהלבראשוןרותוארר"חםהשנ<משבחוהתעסקותו tכלהש
 .במשפטיםשניתראו ,שבונאותבחשבהםהחברותפירוטתוךרת,האחור

 .מקורותבחברתהחשבותיחידתמנהלתקטורר<דמשומהוא
חברהללבכמטהחשבותמחלקתמנהלת

 .טוחילב

לאהחברהידיעתמיטבלפי ,הוzאאם

לבעשלמשפחהבןשלה,יריםט Rוהדיי
ברהבחר'אעניו

לא כהונתוסיוםתאריךכהונהוסיים(מידהב

בר-חןרונית שם

זיהויעודת iמספר 057695645

2715/ ליךהשנת 1962
חולון , 10הגלעדייאיר מען 1

ישראלית נתינות

-כן הדירקטוריוןשלועדרתארועדהבוחברות
לא חיצונידירקטורנוי 1ההאם

לאבת-חברהשלהחברה,שלעובד jהיאם

לבעשלאושלהרהקשוחברהל h ,שלה
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-זבעניו

ממלא

כחרכהתחילתתאריו 7.10.15
וחשבונאותבכלכלה BA :לההשכיםהשנבחמשוהתעסקותוי_~השכל

הואשבהםהחברותפירוטתוךהאחרונות,

MS.c וניהולתעשיהבהנדסתבמדעיםמגיסטר דירקטור משמש

העולמיתויצר CFO :עבודהמקום

 :נוספיםדריקטוריונים

ךיכוהחםלקידוהעמותה-רותביתדירקטורית
ו.ביפ

עלחיפהויצוולחינוךלעיצובהאקדמיהיתדירקטור

 .קנדהויצרהדסהבלומפילדנרישם

רואת.יפובהחינוךלקידוםהעמותה-רותיתב
ותוארבונאותוחשבכלכלה B.A .תראועםחשבון

. MS.c וניהולתעשיהבהנדסת. 
לאהחברהידיעתביטמלפי ,~הואם

בעלשלמשפחהבן ,שלהוהדירקטורים
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וובחברהאחעניו
ולאוכהונתוסיוםתאריךכהונהסייםובמידה

מירוןרחל שם

זיהויעודת 51185700 :חמספר
1953 / l/l זהשנתiלי

הפתח-תקוו 5111נדראלכסגרוטוגן,ווהנ מען

ישראלית נתינות

ביקורתוועדתחברת,דירקטור הדירקטוריוןשלועדותאווועדה גחברות

לא חיצונידירקטורנו?ההאם

-ויצר'כן חברה-בתשל ,החברהשלעובד הואאס

בעלשלאושלהקשורה~חברה ,ההנהלהמולייצוג ,עובדים 4000כלפיאחראית שלה,ש
תקציבוניהולעובדיםשכרהעלאת שהואהתפקידיםאוידהתפק- בהעניו

ממלא
31.3.2016 J כהונהחילת תאריך

השניםבחמשוהתעסקותוןהשכלת
.(ויצר)עובדיםארגוןר"יו שבהםהחברותפירוטתוך ,האחרונות

דירקטורמשמשהוא
כןחשבונאיתמומחיותבעל 1ההאם

טוריוןדירקתבתקנוכאמור- iופיננסי
ותידווע

לאהחברהידיעתמיטבלפיתו~אם
בעלשלמשפחהבןשלה,וויםוהדיוק

בחברה- אחעניו

לא כהונתוסיוםתאוידכהונהסיים במידה

ואקניןיוסי

שם

זיהויiתעודתמספר 25374539

הלידשנת 1973

הרצליה , 7יפהלייב מען

ישראלית נתינות

השקעותועדתיו"ר ,ביקורתוועדתחבר 1ירקטורד הדירקטוריוןשלועדותאווועדה  'חברות
כן חיצונידירקטורנו  ~ההאם

לא חברה-בתשלהחברה,שלעובד הואאס
בעלשלאושלהקשורהחברהשגשלה,

שהואהתפקידיםאוהתפקיד- בהעניו

ממלא

15.10.2018 J כהונהחילת תאריך

השניםבחמשוהתעסקותו .מנצ•סטרממכללתשניתואר השכלת

משותףל 11מנכ 4Fשבהסהחברותפירוטתוךהאחר~ת,
-מנהלחשמלחברתדיבעושלהפנסיהקופתדירקטורמשומהוא

ראשיהשקעות

כןחשבונאיתמומחיותבעל 1ההאם

דירקטוריוןבתקנותכאמור 1יננסיופ

וועדותיך

לאחברההידיעתמיטבלפי , JXהואם
בעלשלמשפחהבןשלה,והדירקטורים

בחברה- אחעניו

לא כהונתוסיוםתאריוכהונהםיסי 1ובמידה

רישלטתיעמ
שם

זיהוידתעו'חמספר 31850795
הלידשנת 1974

אביבתלו 9העםאחד מען

ישראלית נתינות
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השקעותועדתחבר הדירקטוריוןשלועדותאווועדה j.:.חברות
לא חיצוניורדירקטנו?ההאם

כןבת-חברהשלהחברה/שלעובד ~הואם

בעלשלאושלהקשורהחברה'גששלה/
שהואהתפקידיםאוידהתפק- בהעניו

ממלא
18.3.2018 J הכהונחילת תאריך

סטר•מנצממכללתשניתוארםהשניבחמשוהתעסקותו 6השכלת
מינהלהשתלמותבקרןחברהומזכירל"סמנכבהםשהחברותפירוטתוך lותתאחרו

רעותהשתלמותבקרןהשקעותבקרירקטורדמ~משהוא

כןחשבונאיתמומחיותלבעא~ההאם

רקטוריוןידבתקנותכאמור ~ופיננסי

 'ועדותיו
לאהחברהידיעתמיטבהו~ןלפיאם

בעלשלמשפחהבןשלה/וריסןוהדיוק
בחברהייאחעניו

לא ונתוכהסיוםתאריוכהונהסיים 1במידה
זיוריידפרופסור

שם

זיהויrועודתמספר 25078544

ה.לישנת 1972

מען 6969088אביבתל 44עלומים

ליתראיש נתינות

קורתיבועדתך 11יודירקטוריון,חבר הדירקטוריוןשלועדותאו:וועדה חברות

כן יחיצונורירקטדנו  ·ההאם

כן חברה-בתשל ,ההחברשלעובד  Kוהאם
בעלשלאושלהקשורהחברה ~ שלה,ש
שהואהתפקידיםאוהתפקיד- בהעניו

ממלא
כהונהנiחילתתאריו 15.10.2018

השכלההשניםבחמשוהתעסקותו lכלתשה
ח"רווחברפרופ'שבהםהחברותירוטפתוךות,האחור

דירקטורמששמהוא
האחרונותהשנים 5בתעסוקה

נתניהבאקדמיתלביטוחהספרביתדיקן
רמלהקרןמנכ"ל

םטוריונירקיד

לביטוחחברהשלמה
התפוצותבית

המתמטיקהמדעילקידוםהישראליהמרכז
הולדינגסדייר

כןחשבונאיתיותמומחבעלא 1ההאם

דירקטוריוןבתקנותכאמורופיננסיף

וניוועדות

לאהחברהעתדייבמיטהו~~פיםא

בעלשלפחהמשבןשלה,וריס lוהדירק
הבחבראחךעניו

לא ונתוכהסיוםתאריוכהונהסייםךבמידה
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משרהאינו . 2

 'זהללחק 1בסע•ףפןרטושלאבחברההמשרהונשא•ש•מתולהלן 12 . 1

בן

משפחהתפקיד

בחברה
מורשה

נושאשלהשכלה

קשורהתאריך
חתימה

בע 1משרהבחמשוניסיונו

בבעלאותחילתתפקידשנת
עצמאי

ענייולהשנים
בחברה

בחברההאחרונותענייןכהונהברהבחלידהת"זמס'שם

לאראשוןתוארלא- 31/8108מנהל 1966 058351750רו"ח

בכלכלהכספיםראובן

וחשבונאותסווירי

מהאוניברסיטה

העברית

 .בירושלים
במשרדשותף

התמחות ,רו"ח

גמלבקופות

פנסיה.וקרנות

חברהבעל

 .ובקרהלייעוץ

לאשכיתוארלאמזכיר 11.02.20מנכ"ל 1960 56201775ראובן

במשפטיםחטיבת 19החברהפרי

התמחותהכ<סחר

עסקיבמסחריוהמוסדר

ת

להשכלה
חטיבתמזכירבגבוהה

המסחרהסתדרו

והמוסדותת

להשכלההמעו"ף.
בהסתרגבוהה

 .המעו"ףרות

לאלניהוליועץלא 2817110מנהל 1975 038371589ניר

סיכוכיםסיכונים ~בלסיאכ

מטעם 1בבנקים

אבירחברת

גרופ

לאראשוןתוארלא- 29.05.20"לסמנכ 1974 31850795עמינiומר

במנהלושני 18טישלר

עסקים )*(

התמחות

 .במימון

מכללת

מכצ'סטר

(הקריה

האקדמית

אונו)

כבקרשימש

תפעולואשראי
בקרן

השתלמות
רעות.
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מנהלתההברחבתגמולביותמד . 3

התגמולמדיניותעיקרי . 13.1
החברהשלהא<נטרנטבאתרמפררסמ<סנסשהסכפ< ,החברהשלהתגמולמד<נ<רתע<קר<לן 1ל

 :בכתובת

https://www.minhal.org/ Uploads/dbsForms/mediniyut tagmul nosei misra2020.p! f 

ו

טיטאןמנכ"לו

ו  ..הפצה
1 1 

החברהל 11סמנכלתפקידומונההחברהכמזכירתפקידואתסיים 29.05.2018ביום)*(

חיצונייםולנציגיםחיצונייםלדירקטוריםתשלום

בהתאםלשנהקבועשנתיגמולישולםצונייםיהחולנציגיםצונייםיהחלדירקטורים . 1

לתקנותזהובכללהדיולהוראותבהתאם "א"בדרגהצ"לדחהקבועהשנתילגמול

תקנות" :(להלן 2000ס 11התש /חיצוני)לדירקטורוהוצאותגמולבדבר(כלליםהחברות

אבדרגהחיצונילדירקטורהקבועהסכוםפיעלישיבהגמוליינתןף/בנוס .הגמול'')

 .הדיןתוהוראלפיישיבהלכלהקבועבסכום

 .הגמולבתקנותכאמוריהיהוצודחלשכרהעדכוןמכגנון . 2

לדירקטוריםתגמול

ואישורוןירקטורידהחלטתתגמול,וועדתלהמלצתבהתאםיתוגמלוםדירקטורי . 1

שלאבשיעוריהיהבישיבותהשתתפותובגיןלדירקטורישולםהגמולהכלליתהאסיפה

אסאלאלדירקטורבהישיעבורבחברהצ 11לדחהמשולםהקבועמהגמול 50%עליעלה

 .בישיבותהשתתפותעבורגמוללקבלשלאמבקשהואכילחברההודיעהדירקטור

הרבעונימהגמול 27.5%לשווהבשיעורקבועגמולדירקטורלכלישולםבנוסף

הקבועהגמולעלמוותרכיהודיעשלאבתנאיוזאתלרבעוןלכללדח~וצשמשולם

גמולספקהסרלמען .רבעוןבאותואחתבישיבהלפחותוהשתתףובמידה

 .צים"הדחשכרלעדכוןבהתאםלעתמעתיתעדכןהדירקטורים

והאסיפההדירקטוריוןהתגמול,וועדתבהחלטתיקבעהדירקטוריוןיו"רגמול . 2

דח'~ץ.גמולעליעלהולאלעילכאמורלדירקטורהמשולםמהגמוליפחתולאהכללית

מילוילשםהדירקטוריםשיוציאוההוצאותכלאתיכלוללעיל,כמפורט ,התגמול . 3

בככסוההשתתפותסיעהנו ,בישיבותהשתתפותבגיןחניה ,עלות(למעטידםקתפ

 .תפקידםמילויבגיןנוסףלתשלוםםיזכאוייהלאוהםהשנתי)

שהוציאוהוצאותלהחזרזכאיםיהיוהסתגמוללקבלשלאיבחרושהדירקטוריםככל . 4

שסךובתנאיוכיוצ"בלכנסיםנסיעההוצאותהחזרלרבותתפקידםביצועבגין

היהלוהדירקטורמקבלהיהאותוםהסכועליעלהלאההוצאותהחזרבגיןהתשלום

 .דירקטוריםגמולמבקש

אואחריותםבתחום ,לדירקטוריםמקצועיתהשתלמותלממןרשאיתתהאהחברה . 5

בחברה.משרהונושאיםקטורילדירדתהמיועמקצועיתהשתלמות
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דעתושיקוללפיפרידהכמענקבחברהשכיהןלדירקטורלהעניקרשאיתתהאהחברה . 6

סיוםלאחרשיתקייםמקצועיבכנסהשתתפותמימוןלרבותהחברהמנכ"לשל

 .התפקיד

טלפוניתבישיבותהשתתפותעבורתשלוםג

הדחצ"יםהדירקטורים, ,הדירקטוריוןיו"רזכאיםיהיוטלפוניותבישיבותהשתתפותבגין

להם.הקבועלישיבהמהגמול 60%שלבשיעורלתגמולחיצונייםוהנציגים

מנכ"ל

שיאושרעמוהעבודהלהסכםבהתאםתהאהחברהמנכ"לשלתיהחודשהשכרעלות . 1

 .והדירקטוריוןהתגמולוועדתע"י

עלותגמולכהערכהליילמנכפעמיחדמענקעללהמליץמוסמכתהתגמולוועדת . 2

 .הדירקטוריוןבאישורמותנההמענקתשלוםמיוחדות.משימות

מעלות 25%שלתקרהעד-(בונוס)משתנהלרכיבלשנהאחתזכאייהיהל 11המנכ . 3

 .החכרהיילסמנכשלהשנתיהשכר

 :כדלקמןיהיולמנכ"להבונוסלקביעתוהמשקולותםהקריטריוני

ההשתלמותקרנותכללתשואתמממוצעגבוההתשואההשנהבסוףתציגהקרן ) 1 (

חריגהלמעטהחכרה.שלהמאושרבתקציבכהגדרתוהחברההוצאותיבכתקצעמידה

תקרתמתון 20%היכרזהקריטריוןשליחסיהמשקלושיוסברו)(מטעמים 10%עדשל

המשתנה.הרכיב

החברהשלבצבירהשיפורו/אוקודמתשכהלעומתלחברההעמיתיםבצירוףשיפור ) 2 (

המשתנההרכיבהבונוס)תקרתמתוך %20היכרזהקריטריוןשלהיחסימשקלו

מתון 20%היכרזהקריטריוןשלהיחסימשקלו .השנתיתהעבודהניתכתוכעמידה ) 3 (

המשתנה).(הרכיבהבונוסתקרת

מתון 20%חיכוזהקריטריוןשלהיחסימשקלו :המתאימיםהאורגניםדעתשיקול ) 4 (

המשתכח).(הרכיבהבונוסתקרת

ל 11סמנכ .ו

שיאושרעמובודההעלהסכםבהתאםתהאהחברה ל''סמככשלהחודשיתהשכרעלות . 1

אתלעדכןוהדירקטוריוןהתגמולוועדתבסמכותוהדירקטוריון.התגמולוועדתע"י

ריאלי.לשנה 20%עליעלהשלאבשיעורל 11סמנכהקבועהרכיבתקרת

עלותגמולכהערכהלסמנכ''לפעמיחדמענקעללהמליץמוסמכתהתגמולוועדת . 2

הדירקטוריון.באישורמותנההמענקתשלוםמיוחדות.משימות

מעלות 25%שלתקרהעד-(בונוס)משתכהלרכיבלשכהאחתזכאייהיהל 11הסמככ . 3

חשכתי.השכר

 :כדלקמןיהיולסמנכ"להבונוסלקביעתוהמשקולותהקריטריונים

ההשתלמותקרנותכללתשואהמממוצעגבוההתשואההשנהוףבסתציגהקרן ) 1 (

יעות,בתהעדרהיתרביובחברההפנימיוהתפעולהלקוחותשירותרמתעלשמירה

 20%היכרזהקריטריוןשלהיחסימשקלוההוןשוקלאגףמוצדקותפניותוהעדר

המשתנה).(הרכיבהבונוסתקרתמתון
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בצבירהשיפורן;אוקודמתשנהביחסלחברההעמיתיםבצירוףשיפור ) 2 (

זהקריטריוןשלהיחסימשקלוקודמתלשנהביחסהחברהשלהשלילית/החיובית

המשתנה).)הרכיבהבונוסתקרתמתוך 20%תינו

מתוך 20%חיכוזהקריטריוןשלהיחסימשקלוהשנתיתהעבודהבתוכניתעמידה ) 3 (

המשתנה).(הרכיבהבונוסתקרת

מתוך 20%היכרזהקריטריוןשלהיחסימשקלו :המתאימיםהאורגניםדעתשיקול ) 4 (

המשתנה).הבונוס(הרכיבתקרת

עובדיםתגמול .ו

ידיעלשיקבעוכפיהשכרלהסכמיבהתאםיתוגמלומשרהנושאישאינםהעובדים . 1

מחייביםמשרהנושאישחינםעובדיםעםהסכמיםלעת.מעתשיתעדכנווכפיהמנכ"ל

 .והדירקטוריוןהתגמולוועדתאישורגס

וחלקםההסתדרותלהסדרהדומהקיבוציהסדרפיעלכיוסמועסקיםמהעובדיםחלק . 2

להסדרבהתאםיעודכנוושכרםעבודתםתנאיההסדר.מהוראותחלקמאמצים

לעת.מעתשיתעדכנוכפיהמנכ"לדעתשיקולפיועלהקיבוצי

הנלוויםהתנאיםכלאתלעובדתשלםהחברהמשרה,נושאישאינםלעובדיםביחס . 3

תנאיםלאשרהחברהליימככבאישוררשאית,תהיהובנוסף,הדין,בהוראותהקבועים

 .זותגמולמדיניותמעקרונותחורגיםשאינם ,נוספים

העניין,לפילעובדיםלאשר ,חייבתדיןפיעלהנדרשיםובמקריםרשאית,תהיההחברה . 4

 :להלןכמפורט ,היתרביוהבסיס,לשכרנוספיםנלוויםתנאים

פנסיונילמוצרלעובדתפרישהחברה-עבודהכושראובזרוביטוחפנסיוניותהפרשות . 5

פנסיונילביטוחהחברההפרשותביצוע .הדיןהוראותפיועלהעובדידיעלשייבחר

החברהבנוסף, .העובדשלשכרומתוךבהפרשותהעובדחלקשלמתאיםבניכוייותנה

יעלהלאההפרשהשיעורכאשרעבודהכושראובדןבביטוחהעובדאתלבטחרשאית

סכומיאתלהמירלעובדלהתיררשאיתהחברה .העובדשלהבסיסמשכר 2.5%על

לתשלום 1הדיןפיעלמסלצוניהמוכרתהשכרלתקרתשמעברתגמוליםבגיןההפרשה

תגדל.לאלחברההעסקתושעלותבאופןשכר,

לשלםרשאיתהחברהתהיהמעבידעובד-יחסיסיוםשלבמקרה-פיטוריופיצויי . 6

זהובכללהדיובהוראותמהקבועפחותלאמקרהובכלפיטוריופיצויי %100עדלעובד

 .מהעובדים)חלקעלכהחלההסתדרותשלהקיבוציההסדר

העובדשלהבסיסנושכר 7.5%עדחודשמדילהפרישרשאיתהחברה-השתלמותקרן . 7

עלהשתלמותלקרןאלוסכומיםותעבירהבסיסמשכרנוספיםאחוז 2.5%עדולנכות

סכומיאתלהמיררשאייהיההעובדהבסיס.שכרמלואבסיסעלהעובדשלבחירתופי

באופןשכר'לתשלום 1הדיןפיעלמסלצוניהמוכרתהשכרלתקרתשמעברההפרשה

תגדל.לאלחברההעסקתושעלות

אשרבחברה,כמקובלרכבולשימושםהעובדיםלרשותלהעמידרשאיתהחברה-רכב . 8

תהיההחברהמלא.גילוםבתוספתשאףויתכןתפקידםמילוילצורךהיתר,ביוישמש,

הנהוגיםהנהליםלפיוהכלהרכבובאחזקתבשימושהכרוכותבהוצאותלשאתרשאית

האמור.חלףערךשווהתשלוםלעובדלהעניקרשאיתתהיההחברה .בחברה
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פיעלהאישילשימושוניידטלפוןהעובדלרשותלהעמידרשאיתהחברה-תקשורת . 9

אמצעילעובדלהעמידרשאיתתהיההחברהכן,כמובחברה.כמקובלהחברהבחירת

החברה.לנחליבהתאםעבודתולצורכיוכדומה(נייד)מחשבמיכון

דעתשיקוללפיהעובדיםארוחותעבורבתשלוםתישאהחברה-/ל 11אש /ארוחות . 10

 .הוצאותהחזרלעובדיהלאפשרזכאייהאמנכ"ל ,לעובדיהתגלםהחברההמנכ"ל.

חופשהבגיןתשלומיםלעובדתעניקהחברה-מחלה/הבראהשנתית/חופשה . 11

שיקוללפיאחריםהסדריםלפיאוןוהדיולהוראותבהתאםהבראה 1מחלה 1שנתית

ל.'המנכ'דעת

נוספים.רווחהולגופימקצועיותלאגודותחברדמילשלםרשאיתתהיההחברה . 12

/משווקרו"ח!ד 11עורישיוןחידושעבורשנתיבתשלוםלשאתרשאיתתהיההחברה . 13

פנסיוני.

לתחילתבסמוךמרכזיתפקידבעלאוהמשרהנושאעםהעסקההסכםחתימתבמועד . 14

העסקההסכםעדכוןבעתאומסויםבתפקידהעסקתולתחילתבסמוךאועבודתו

מעברשישולםפרישהמענקתשלוםהעובדעםלסכםהחברהרשאיתתהא ,קיים

 3עדשלבגובהחד-פעמייהאהפרישהמענק .דיןפיעלפיטוריםפיצויילתשלום

 .בסיסמשכורות

אתשקיבללאחרהדירקטוריון,לאישורבכפוףיהיומשרהלנושאיפרישהתנאיקביעת . 15

התגמול.ועדתאישור

)בהתאםחלקיבתשלוםלשאתרשאיתתהאהחברהקולקטיבי-בריאותביטוח . 16

קולקטיביריאותבביטוחפרמייתבגיןבהסתדרות(לכחוגו/אוהעסקהלהסכמי

בלבד.לעובדים

ולמשווקיםלעונדיםמשתנהרכיבתגמול . 17

המיועדלסעיףבכפוףהחברהמנכ"לידיעלייקבעלעונדים(בונוס)משתנהתגמול . 1

בתקציב.לכך

משרהלנושאיוביטוחשיפוי .ז

להיכלליוכלוהדירקטוריוןדעתשיקוללפיהנוספיםהמשרהונושאיהדירקטוריוןחברי . 1

התנאיםפיעל ,החברהשתרכושמשרהנושאיוביטוחמקצועיתאחריותביטוחבהסדר

דין.פיעלהנדרשיםלאישוריםובכפוףהחברהשלהמוסמכיםהאורגניםידיעלשיאושרו

שייקבעכספיבהיקףושיפויפטורלכתביזכאיםיהיוהמשרהונושאיהדירקטוריוןחברי . 2

 .המוסמכיםהאורגניםידיעל

עםבהסכםלהתקשרותכתנאיעצמםאתלבטחחוץבמיקורמשרהנושאיידרשוככלל . 3

 .החברה

ההשקעותבמערךמשרהנושאיתגמולח

מנהליקבלחוץמיקורבאמצעותנעשהחלקו)או(כולוההשקעותשניהולככל . 1

החברה .ידועלהמנוהלהנכסיםמהיקףורקאךשינבעתגמולהחיצוניההשקעות

העוסקיםהחיצוניההשקעותמנהלעובדיכינוחות)מכתב(באמצעותבנוסףתוודא

מתשואותהנגזרתכלשהיהטבהאותמורהתגמול,יקבלולאהחברהנכסיבניהול

רכיבאוו/תשלוםכליקבלוולאהחברהשלהנכסיםבהיקףמהגידולאוהחברה

מביצועיהם.הנגזרמשתכה
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 :חוצמיקורשירותינותנימשרהלנושאיתגמול .כ'

ממונהפנים,מבקרמשפטי,יועץלרבותחוץמיקורשירותינותניהמשרהנושאילכל . 1

קבועבתעריףחודשישכ"טישולםב"צוכיוסיכוניםמנהלןמבקררו"חאכיפה,

לתפקידיםשמשולםלשכרבהתאםממנוהנדרשהעבודהולהיקףבשוקלנהוגבהתאם

 .ההתקשרותבהסכםהוסכםעליהםאשרםיהשוטפהשירותיםבגיןוזאתזהמסוג

ייגזראשרמשתנהרכיבבעלתגמוליקבלולאכאמורחוץשירותינותנירהמשנושאי . 2

 .שלההניהולמדמיאוהקופהמתשואות

הדיווחבשנתשניתנוהתגמוליםפירוט 3.2

לשנתהכספייםבדוחותשהוכרוכפיהדיווח,בשנת 1שניתנוהתגמוליםאודותפירוטלהלן

 :בחברהמרכזיתפקידעליבמביךביותרהגבוהיםהתגמוליםבעליחמשתבשל ,הדיווח

 }*(שירותיםבעבורתגמוליםהתגמוליםמקבלפרטן
שיעור

תשלוםהחזקה

דמידמימבוססבהוןהיקף

כו~סהאחרעמלהייעוץניהולמניותנוענקשכרהחברההמשריד :jתפשם

 66 66דירקטורל 1מנ~ופריראובן
עמית

מלאהל'נכ'ס
 456 456טישלר
מיקורל~מכראובן

 140 140חוץכספיםסווירי
מיקורמ,בקראבי

 172 172חוץם,פכייודלביץ'

ו
מלכ"ר.היותובמסגרתהתאגידעלהחליםמסיםלרבותעלותבמונחיחינםכים(*)הכת

ימיפנימב . 4

פניםכמבקרבחברהעבודתואתהחלהמבקר .יודלביץאביח"רוהואהחברהשלפכים.מבקר

/1חבתארי  .החברהעובדאינוהמבקר . 1102

 .המקומיותותיהרשולעובדיהשתלמותקרן-רוםשלהמנהלתבחברהבקרמח"כרומשמשהמבק

כדיאלובקשריםאין .בחברהשליטהבעלתגםוהיארוםבקרןשליטהבעלתהיא"ףהמעוהסתדרת

פנים.כמבקרתפקידועםענייניםגוזכליצור

 .סמכויותיואתוקבע ,הביקורתמטלותלביצועהמבקראתוהנחוקבעוהביקורתוועדתהדירקשוריון

 ,שנהכלתעדכנתהמשנתית,רבביקורתתכניתנערכתיתהפנימהביקורתמערןרזחווראות!יפעל

תקופתייםכוניםיססקריפיועל ,שנקבעמויותהקדיסדריפעל ,רתיקובהנושאימוצגיםבה

תוההחלטקבלתאופן ,העבודהתהליכיהנהלים,םינסקראלובנושאים .המבקרדייעל ~שנערכי
לאישורהתכניתמוגשתהביקורתועדתידיעלהתוכניתואישורעיוןלאחרבפועל.והביצוע

 .החברהולד<רקטור<וןהב<קורתלוועדתמפורטדוחמוגשהבד<קהבס<וםור<ון. tהד<רק
 .בישיבותיההביקורתבוועדתונידוניםהשנה,במהלךושוטףרציףבאופןמוגשיםביקורת mדוחות
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העסקה:היקף

ההיקףלקביעתהחברהנימוקי

גמישותוומידת

מספרלפיהעסקתהיקף
ו

בשנהעבדוהשעות

סבורהחברהדירקטוריון

שלוהרציפותהאופישההיקף,

ותוכניתה'ברהחפעולות

חינםהפניםמבקרשלהעבודה

להגשיםכדיבהםוישסבירים,

הפנימיתהביקורתמטרותאת

העבודהתכניתעלבהסתמן .בה

הביקורת,תוהמלצ ,השנתית

ריוןירקטוהדבוחןוממצאיה

פעילותוהרחבתהעמקתאת

 .המבקר

מבדורחשבוהרו . 5

 :החברהשלהמבקרהחשבוןרואהאודותמידעלה'גן

תגמול

ע"פמבוססהיכרהתגמול

 2020ובשנתשעתיתעריף

 17Zחינההמבקרשכרעלות

ח"אש

שלאנוספיםפרויקטים

השנתיתהתוכניתבמסגרת

 .בדירקטוריוןמאושרים

כאשרהחברה,שלהמבקרהחשבוןכרואהמשמשושותילוטרבןחשבוןרואימשרד .. 1

תשובה.לויאפרתרו"חנהיחבחברההמטפלתהשותפה

חייש 80,750עלעמד 2020שנתבגיןהמבקרחשבוןרואהזכאיהיהלוהכוללהשכר .. 2

 ) 2019לעומתשינוי(ללאכדין)מעיימ(כולל

הגילוירעלהכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות . 6

1 
לייהמנכ ,הדירקטוריוןריייובשיתוף ,החברההנהלת-הגילוילגביונהליםבקרותהערכת .. 1

שלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהחברה,שלהכספיםומנהל

המנכ"להדירקטוריון,יוייר ,זוהערכהבסיסעל .החברהשלהגילוילגביליםוהנההבקרות

שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזו'תקופהלתוםיכהסיקוהחברהשלהכספיםומנהל

המנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלעב,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיבייםחינםהחברה

שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיולהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשת

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוח 1ההון

אירעלא , 2020בדצמבר 31ביוםהמסתיימתהשנהבמהלן-כספידיווחעלפנימיתבקרה . 6.2

סביראומהותי,אופןבהשפיעאשרכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכל

 .כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפוי

החברהלטוחה . 7
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פעולההייתהלאהחברות,לחוק 255סעיףלפיפעולותאישורבדברהחלטותבחברההתקבלולא

אישוריםהטעונותחריגותעסקאותאושרוולא ,אושרהלאאשרהחברותלחוק )א( 254סעיףלפ

החברות.לחוק ) 1 ( 270סעיףלפיזיםמיו

 ,החברותבחוקכהגדרתומשרהלנושא ,לשיפויהתחייבותאופטורבענייוהחלטותהתקבלולא

 .הדוחבתאריךוקףשב

ההחלטהמשרה.ונושאידירקטוריםביטוחכתעריעל 28.3.19ביוםהחליטהחברהקטוריוןדי

 . 28.03.2019ביוםהחברהשלהכלליתהאסופהבידירהאו

2.8 
ci'i סP.d 4עובר 2020\ \ם·•בעורבום•·בת;::תהוודל\הונב\גמלופות j \הלנ-כ- 2020התא;·ן ·קסעהוד\נרקוךב•תז 11;לרהו:נ\: Z 



השתלמותקרןמינהלשלהמנהלתברהה

בע"מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

הדירקטוריוןדוח

 2020לשנת
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הדוחבתקופתוהתפתחויותאירועיםות,מגא.

 ,הנסקרת)התקופה(להלן 2020בסיכוםבבורסההסחיריםהערךביירותבמדדייבויים Lה
כדלקמן:היו

2020 

 0.4%-הכלליהמניותמדד

60 SME 15.6% 

 3.0%- 125ת"אמד

 o/10.9°- 35ת"אמד

 1.6%-להמרהאג"חמד

כלליאג"חומי

לצרכןהמחיריםומי

המאקרותמונת

כשבהתוזכר 2020ןשב עםתקדיםחסרתטלטלהספגההעולמיתהכלכלהשבהף~

בכלקיצוניתוודאותאילרמתהובילהאירועשלאופיוכאשרהקורובה,נגיף~רצות Cה

לצעדיםהובילהבריאותיהמשברובעתיד.בהווההכלכליתהפעילותלמצבעןהבו

ניכריםולפעריםהכלכליתבפעילותלפגיעהישירותשהובילוהתחלואה,עםמודדותףלה

בשוקיהיטבוהשתקפוהריאלית,בכלכלהגםביטוילידיבאואלופערים .השוביםבענפים

ברמתגםברורבאופןביטוילידיבאהבכלכלההשוניםהענפיםביןזושונות .יות~המ
לאוהתקשורתהטכנולוגיהלענפייותרחשופיםשהיומביותמדדיבעולם.השוביםדיםר!המ

0.8o/o 

-0.7% 

מדדימבגד, .השנהלתחילתבהשוואהמעוליםביצועיםהציגומזאת,ויתרה ,כללעובפ

בפגעו ,ואנרגיה)תעשייה ,פיננסים(כמוהישנה"ל"כלכלהיותרשחשופיםמבית

והבנקיםהממשלותנכנסוהכלכליתהקלחתלתוךהתאוששו.לאועדייןמעותיתמ

ולמשקילעסקיםנוחיםתנאיםלספקשמטרתהמדיניותבלנקוטהחלואשרכזייםרהמ

הוצאותעםהגיבוהממשלותשניתן.כמהעדקדימההכלכלהאתלהאיץבמטרה ,ת lהב

למספריםעלובעולםהגירעונותובכךהקורובהלנפגעילסייעכדיתקדיםחסריקפים lבה

תכניותבאמצעותהגירעוןאתממניםהמרכזייםהבנקים ,כשבמקבילתקדים,יוחס

 .הפיננסיםבשווקיםגםלתמוךכדינוספותותכניותממשלתיותחובאגרותשותןרכי

-0.0% (אפסיתלרמההריביתאתהפחיתהפדהנגיף,התפרצותעםמייד ,ה"בךבא

והחל ,הפד)תחזית(לפי 2023סוףעדלפחותזוברמהלהישארצפויהאשר ) 0.25%

חובאגרותרכישתכללהאשרבהיסטוריההגדולההכמותיתההרחבהבית dבת
31 



שוניםמנגנוניםהקימוהאחריםהמרכזייםקיםנוהבהפדבנוסף .וקונצרניותשלתיותמ

 .נייםוניובקטניםלעסקיםזולותואותוהליכלמ

אלו.שורותלכתיבתנכוןפורסמולאיןיעד 2020שלהאחרוןהרבעוןנתוניה"ב,[בא

 )שנתייםםיבמונחרבעוניישינו(שיעור 33.1 %-בהסתכמההשלישיברבעוןיחהזבוהצ

-2.9%בלהתכווץהמשיךהשנתיהקצבאך ,השניברבעון 31.4%שלהתכווצותרףלא

המשבר)(טרום 2019לסוףובהשוואההקודם,ברבעון 9.0o/oשלהתכווצותמת,לע

התרחבותהמשךעלמאותתיםן) SM (רכשהמנהליידמד .-3.5%בכנמוךעדייןהתוצר

עלמאותתותהשונותוהאינדיקציות ,השנהשלהאחרוןברבעוןגםהאמריקאיתכלה~]בכ
העבודהשוק .השנהשלהאחרוןברבעוןנמוכהדו-ספרתיתצמיחהרשמהשארה"בכך

השנהשלהאחרוןבחודשכאשר ,משרותמיליון-9.4כ-2020באיבדרה"בןב

שהחלהההתאוששותמאזהמשרותבמספרירידהונרשמהנעצרהגםתאוששותה

שיעורהמשברערבבעוד , 6.7%עלעמד 2020בסוףהאבטלהשיעוראפריל.ודשב

 . 3.5%עלעמדבטלהה

בסוף 2.3%לעומת 1.4%עלעמד 2020בסוף ) CPה-ן(לפיהשנתיתהאינפלציהקצ

 . 2019בסוף-2.3%לבהשוואה 1.6%עלהליבהואינפלציית , 2019

 ,האירובגוש . 2020שלהשלישיהרבעוןעבורהםכהעדהזמיניםהנתונים ,ירופהאב

ברבעון 39.5%שלהתכווצותלעומת-61.3%בהסתכמההשלישיברבעוןיחהה

הקודם.ברבעון-14.7%לבהשוואה 4.3%שלבשיעורשלילינותרהשנתיוהקצבודם,ה

עלמאותתיםהשנהשלהאחרוןברבעוןהשוטפיםהנתנויםבאירופהמארה"ב,דילגלה
והסגריםהנגיףהתפשטותהחרפתלאורהתכווצות,כדיעדבהתאוששותכיווןויושי

בה ECB-השלהריביתהחלטתהתקיימה ,השנהשלהאחרוןהחודשבמהלךדשים. rה

-500בהמוניטרייםםיהתמריצתכניתהרחבתעלהכריזאירופהשלהמרכזינקוה

האירובגושהשנתיהאינפלציהבצק .לפחותחודשיםתשעהלמשךנוספיםאירויארדזמי

 1.3%שללגידולהבהשווא o . 3%שלירידהעלעמד 2020ובסוףשלילית,לטרטוריה v·ר

שללגידולבהשוואה-0.2%ב 2020בסוףעלתההליבהאינפלצייתואילו , 2019ף~בס
 . 2019בסוף 1.3%

רקהתקייםהסגרבהכאשרהקורונהמנגיףיחסיתבמהירותלהתאוששהצליחהסין

פתחילההחלהוהכלכלהשלישיאושניגלשםהיהלא ,ומאזהשנהשלהראשוןעון!ב

באופןבתשתיותההשקעהאתלהגדילהחלההממשלהובמקביליותרמשמעותיפןבא

שהכלכלהבעוד-2.3%בצמחההסיניתהכלכלה , 2020שלבסיכומהמעות•.ומ

 . OECD-התחזיותפיעל-4.2%בלהתכווץצפויהולמיתה
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עלוהשפעתוהקורונהמשבררקעעלבמיוחדתנודתיתשנהחווההעולמיהאנרגיהושו

מסוגחביתמחיר , 2020שלבסיכומהההיצע.מצדוהןהביקושמצדהןהאנרגיהירי rמ

BREINT מחירהמשבר,בשיאהשנה,במהלךכאשרלחבית-$51.69ל 23.1 %-בירד

סלמולאל-6.7%בנחלשהדולר 2020במהלךלחבית.-$18כשללשפלירדנפטית~ח
 .ה·ןמול-4.9%וב .הא·רומולאל-8.9%בבחלשכאשר.טבעות rה

ירבעונשינויעור(שי 38.9%עלעמדהצמיחהקצב ,השלישיהרבעוןלנתונינכון ,בישראל

שללהתכווצותשהובילמה ,השניברבעון 29.2%שלהתכווצותלאחרשנתיים)ונחים~ב
1. 1°/o נפגעההישראליתהכלכלההשני.ברבעון 8.0%לעומתהשנתי,בקצבבלבד

הישראליההיי-טקשלהגבוהלמשקלהודות ,אחרותמפותחותממדינותפחותבהה

 .מלאהמהתאוששותרחוקיםנותרוהלאומיתהחשבונאותרכיבימרביתבעוד .וצר rב

 2020שלהרבעוניםבשלושתבמצטברועלולטובהבולטיםהמשברלאורךהיצואביצועי

מהירידהגדולחלקקיזזוובכךאשתק,דהמקבילהפהלתקובהשוואה 10.9%שלריעו 1ב
1 
בהגדרההאבטלהשיעור .הפרטיתמהצריכהובפרטהרכיביםמשארשנפגעהוצר rב

היוצאיםאתכוללהאבטלהשיעורהקורונה,משברבעקבות-רחבה(הגדרהחבהה

למחציתנכוןלקורונה),הקשורותמסיבותהעבודהבכוחשאינםאלהואתל"תל

שיעורלעומת 12.7%עלעמד ,האחרון)העדכניהנתון(דצמברחודששלאשונהה

 .)מועסקיםהבלתיב.גין( 2019בסוף 3.6%שלרשמיאם.טלה

ב-התחזקהשקל ,בפרט .המטבעותסלמולאל-5.1%בהתחזקהשקל 2020הלן~ב
אל-1.7%בנחלשהשקל ,זאתלעומת .הפאונדמולאל-4.3%ובהדולר,מולאל 7.1%

 .האירוזמו

וריביתתקציב ,אינפלציה

ו
במהלך . 2019בסוף 0.6%שלעלייהלעומת ,-0.7%ב-2020בידרלצרכןהמחיריםןמ

להפעילוהחל , 0.1 %-להריביתאתהפחיתישראלבנק ,הקורונהמשבררקעעל ,נהזה

 ,שקל)מיליאדר 85(עדממשלתיותאג"חרכישות-כמותיתהרחבהתכניותפרמ

בריביתמסחרייםלבנקיםהלוואותמתןשקל),מיליארד 15(עדקונצרניותאג"חוכשות

נומינליקיטון ,שקליםמיליארד-310.9בהסתכמו 2020בשנתממסיםהמדינהנסותה

והתכניתההמשכיהתקציבעבורההוצאותסך .כןכמו . 2019שנתלעומת-2.0%כ rש

-19.7%כשלגידול ,שקליםמיליאדר-478.5בכהסתכמו 2020בשנתלכליתןה

11עלעומד-2020בהגירעון .-2019לבהשוואה  .מהתוצר 7%.

בדצמבר-15ב(פורסםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםזןמ

20t20 ( נתון 2020שנתשלהשלישיברבעוןהסתכם)מיליארד-6.4בשפורסם)אחרון
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השני.ברבעוןדולריםמיליארד 5.1שללעודףבהמשךעונתיות)מנוכי(נתוניםויםדו

מיליארד 18.3עלעמדהשוטףבחשבוןהעודף ,האחרוניםהרבעוניםארבעתעלבטב

 .מהתוצר-4.5%כהמהוויםריםץדו

המניות dשו
 125ת"אמדדי 18.1 %-בעלה 90ת"א '-10.9%בירד 35ת"אמדד , 2020שנתיכום bב

ב-עלה-S&P500המדד ,בארה"ב .-15.6%בעלה SME-60הומדד-3.0%ב ~י
 .-43.6%בעלה NASDAQה-ומדד o/7.2°ב-עלה DOW JONESה-מדד , 16.3%ו

 DAXוה- 7.1 %-בירדהצרפתי CACה- ,-4.0%בירד-STOXX600המדד ,ירופהב

 , 15.5o/oב-עלה MSCI EMה-מדדהמתעוררים,ובשווקיםבאסיה .-3.5%בעלהרמניןה

 .-16.0%בעלההיפני Nikkeiה-ומדד-27.2%בעלההסיני CSן 300מחד

הנגזריםשוו

מיליון-27.8בהסתכם 35ת"אמדדעלבאופציותהמסחרמחזור , 2020שנתיכום lב
מחזורהסתכםהמט"חבשוקהבסיס.נכסבמונחיmנטריליון-4.0באואופציהדותיח

המסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחיmנמיליארד-456בדולר/שקלבאופציותהמסחר

 .הבסיסנכסבמונחיmנמיליארד-17.4בהסתכםאירו/שקלופציות tב

מדינהיחא

שנתבמהלן 1.2o/oשלעליהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותיח~א
~ f ~: ב-ידרושנים) 2-5 (והביננויות-0.1%בירדושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות

 1.5%שלעליהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיות'ח lאג

שנים) 2-5 (הבינוניוחלקו , 2.1 %-בעלהשנים) 5+ (הארוךחלקו . 2020שנתהלך pב

 .-0.8%בה~ע

קונצרנייח}אג

תלמדדי-0.2%בירד 20בנוךתלמדדיהקנוצרנייםהאג"חבמדדי 2020שנתיכום~ב
 ,-1.7%בירדיתרצמודותמדד .-0.1%בירד 60בוגדתלומדד-0.1%בעלה 40ד 3בו

המרווח ,חיםהמרווברמת .-0.4%בידרבנקיםצמודותבוגדותל-6.6%בירדואות tת
-130לב"נ-31בעלה 40בונדתלמדד ,ב"נ-132לנ"ב-26בעלה 20בונדתלמדד ~ש

בוגדתלבמדדווחהמר ,השקליבאפיקנ"ב.-59ל"בנ-7בירדבנקיםבונךתלומדד tניי
mנמיליארד 42.3גייסוהחברותבאפיק,הוןגיוסבגזרתנ"ב.-195לנ"ב-1בירדליש

אשתקד.לגיוסיםבהשוואה 32.7%שלירידה , 2020בשנתאג"חמצעות·ב

34 



הדוחבתקופתהקופהשלההשקעותילותפ

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמונהלתופה rה

מנוהליםנכסיםהיקףב.

החברהלתקנוןבהתאםמינהל.השתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןברה hל
 ,גמל)קופותחוקלהוראותלב(ובשיםענפיתהשתלמותקרןשלמנהלתוכחברהנהלת~ה
ניהולמדמינובעותהחברההכנסותכלרווח.למטרתשלאהינההחברהילות rפ

 .בפועלהוצאותבסיסעלחויבים rה

החברה:ידיעלהמנוהלתההשתלמותקרןנכסיוףהי

בדצמבר 31ליום

2020 2019 

 778,046 817,775כללימסלול

 3,923 4,017מניותלולףמ

 20,599 23,600אג"חמסלול

ממהלהחורגיםוע•םגא• הרגילהעסiוים .ג

שלהרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועיםאירעולאוחדבהמכוסההתקופההלך fב

 .ברהה

הדוחבתקופתמהותייםאירועיםד.

לירידותהראשוןברבעוןהביא , 2020בשנתהעולםברחביהקורונהנגיףפשטות~ה
נוכחסחורות.בהעברתושיבושבייצורבהאטהוכןהעולםברחביהמוביליםבמדדים~ת rח

בידודנהלימקביעתכתוצאההבינלאומיתהתעופהוצמצוםהבינלאומיתבתובלהשיבושים

 .בביקושיםצמצוםו/אושונותכלוסיותלא

אלואירועים .המשברסיוםלמועדתחזיתאיןהכספייםהדוחותעלהחתימהלמועד 'ונכו

המקומיתהכלכלהעלהטווחוארוכתהבינוניתההשפעהלגביוודאותאימשרים

מקיימיםהחברהדירקטוריוןעםביחדהמנהלתהחברהשלההשקעותוועדתולמית. Jוה
ניהולבתחוםוהןוהקופההחברהתפעולבתחוםהןהתאמותלבצעבמטרהבנושאים~דיו
 .שקעות hה

מיוחדתדירקטוריוןישיבתערכההחברהההון,שוקרשותעלהממונהלהנחיותתאםב

להתפשטותהיערכותהאתלבחוןבמטרהלעילהמתואריםבנושאים 16/3/2020אריוב

פעילותהויכולתהנגיףהתפרצותהשפעותעםהחברההתמודדותואופןהקורונה
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והיערכותבכללוהציבורהעסקיתהפעילותהמשךאופןלגביהממשלהלהוראותותאםב

בחירוםהחברהשלהעסקיתהמשכיותלתוכביתבהתאםחירוםבמצבילות Jלפ
ו

 .הנדרשותוהiiותאמות

אחרמקרובעוקביםהחברהשלהסיכוניםומנהלההשקעותמנהלההשקעות,תץוע

ההשקעותתיקבהרכבשוטףבאופןדניםוהגלובליים,המקומייםבשווקיםועיםןאי

עלוהכלובעולם,בארץוהבורסותהשווקיםלהתנהלותבהתאםתכופיםדיוניםיימים rומ

הנדרשת.והנזילותהגמלקופתבכסיעללשמוררמנ

ולפעילותשירות·םלמתןה·כולותלחיזוקבערכוהשוביםוספקיההחברההבהלת .ל·ב: .rב

האפשרככלולהקטיןוהקופההחברהשלהפעילותאתלשמרמבתעלדיגיטלייםבערוצים

בעמ·ת·ם.הפג·עה rא
העמ·ת·םכספ·שלוהפדיונותהמשיכותבהיקףמהותיגידולנראהלאהמשברחילת rמ

קודמות).לתקופותסך(בי

כספייםקשייםעללהצביעהעלוליםאיוועיםה.

היבםמהעמיתיםהנגבותהניהולהוצאותענפית,השתלמותקרןבנאמנותמנהלתברהה

לאבפועלהוצאותלפיהינההמנוהלתוהקרןמאחרבפועל.המנהלתהחברההוצאותלפ

כספיים.לקשייםלהיקלעהחברהיהצפ

אואחרבתאגידהשקעותמשותפות,עסקאותהיולאבדוחהמכוסהקופהב

 .כאמורבהשקעהאובעסקההשתתפותבשיעורלה/הקטנהבהג

העסקיתהאסטרטגיהתיאורז.

ו
לביןנוספיםעמיתיםוגיוסעמיתיםשימורבעיקרה·נםהקרובהלשנההחברהשליה rיע

המנוהליםהנכסיםסךאתלשמרשואפתהחברהלהצטרף.הרשאיםאלהמביןותיה fשדו

סיכוןרמתעלוהקפדהלשוק,ביחססבירהתשואותרמתהמשךעלשמירהתוךידה,על

הקופה.עמיתיפרופילאתואמתה

אתלשדרגלהמשיךלעמיתים,שירותיהשיפורמגמתאתלהמשיךהחברהבכוונתף.ךבונ
מיטבישירותהמאפשרותמערכותוהטמעתהעמיתים,נתוניטיובהמחשב,כותךמע

לעופיתים.

ישיר,דיוורבאמצעותהןלעמיתים,הביתןהמידעאתולהרחיבלהמשיךהחברהונת~בכ
להעמקתלהביאמבתעלוזאתוסמינרים,עיוןימיפרונטליות,הרצאותבאמצעותוהן
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המתאימיםההשקעהאפיקישלמושכלתלבחירהולהביאםבתחום,העמיתיםשלבנהה

~ h :~מקיף,נהל•םמערךגיבושתוך ,רהבקוההינהולש•פורבמגמתלהמשיךמבקשת ה
ירום.חלשעתשלההמוכנותושיפורהביקורתמערךבתחה

וזאת .העמיתיםמןהנגביםניהולדמישליתסיחנמוכהרמהעללשמורפתשואברה rה

הפרטיים.יםהגופפניעלשלהרותיחהתרוןיתהאתלשמר ·ךבכ

ןכודרששייככלולהכש·רםעובדיהשלהמקצועיתהרמהעללשמורמתכוונתברה Lר

עמיתיה.עםהקשראתולחזקהחברהשלוהשירותהמיכוןמערךאתרגדול

הרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכ<ניותח.

1 
 .הקרובהבשנההרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכניותופהצאינהרהב mה
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כספ•ח 11ד•עלהפנ•מ•תהגiורהדבגווההנהלה 11ר 1הד•רהטח 1

1 
לפקידיםהשתלמותקרןמ•נהלשלהמנהלת"החברהשלהד•קרטוריזן,בפיקוח .ההבהל

שלוקיומהלקב•עתהאחראיתהמנהלת'י)"החברה :(להלןבע"מ"והשירות•םמ•נהל i1כודב•
• 
תוכננההמנהלתהחברהשלהפנ•מיתהבקרהמערכת .כספ••ווחדעלנאותהנימ•תקברה

הכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלהדלירקטוריוןביטחוןשלסבירהמידהק tלס.כיז•
1 
 ) IFRS (ם 11בינלאומכספיד•ווחלתקניבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלתה tוהצגה

הבקרהמערכותלכלשלה),התכנוןרמתבטיבתלותללאההון.שוקעלהממונה

יכולותהןאפקטיביותה•נןאלומערכותכ·נקבעאםגםלפיכך .מובנותמבגלותיש
ו
 .כספידוחשלולהצגהלעריכהבהת"חסבלדבן 1בטחשלסבירהדהלספק

l 
ל lל עסקאותכיהבטיחהמיועדתמקיפהבקרוןומערכתמקיימתהדירקט)ריוןבפיקוחההנה "

מהימנים.ם 11החשבונאוהרישומיםמוגנים,הנכסים ,ההנלההלהרשאותבהתאם \צעו tמב
והתקשורתהמידעשערוצילהבטיחדכיצעדיםנוקטתהדיקרסוףוןוחיקבפ.הנהלה \סף. 1בב

1 '• 

 .פנימ•תבקרהינהלביצועלרבות ,בציזע ) mס nitס r (ומנטריםים ~אפקט·

l . . 
שלהפ~ימיתהקברהאפקטיביותאתהעריכהדהיקרטוריוןבפיקוחהמנהלת~חברה ~הבהל

i 1 

 .שנקבעום_~ריטריזני.עלבהתבסס 20 ~ 0צדבמבר 31ליוםכספידיווחעןהמנהלתהחברזי

 Cס mmitteeס f Spס nsס ring Organizatiס nsס f theה-שלהפפימ•ת,בקרה fבמודל

מאמינהההנהלהזו,הערכהעל ·בהבתסס .) COSO) Treadw4y· Cס mm dsiחס
) b ieves { כספיח 1דיועלהמנהלתהחברהשלת~הפבימהקברהי 2020צדבמבר 31ל•וםכי

1 

ובאטבזלסי 11מב

 •ן;:פראובזבמ

ו•רי 10ארrבוח"ח

 2021 .מaןץ 25 :חהחשור



 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירפרי,בןרא ,אני

עובדילפקידיםהשתלמותקרןנהלמישלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתקרתיי. . 1
"הדוח").(להלן: 2020לשנת )"המנהלת"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםימינהלו'

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללונניאהדוחידיעתי,עלהתבסס~ . 2
בכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלצג , 1

בדוח.סהוהמכלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,ותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחריכספומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלהתבסס 1 . 3
בהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,אות 1
 .וחבדהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםיותזרימעצמי~

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםני~ . 4
וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבייםנהלותוקר

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםנוגרמאו ,כאלהונהליםתובקרקבענו )א(

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחעדיםיוהמ ,כאלהונהלים

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםדייעללידיעתנומובא

הדוח;של

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

וחוהדיתומהימנלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,דיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךכספיה

) FRS (ההון;קושעלהונהממתווראולהן

החברהשלהגילוילגביוהנהליםרותהבקשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותילגבמסקנותינואתווהצגנהמנהלת

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוי

כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,ןבאופעישהשפיהרביעברבעוןשאירע

-וכן ;כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלתיהפנימהבקרהעל ,מהותי

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםני . 5

עלבהתבססהמנהלתהחברהשליוןרקטורהדישלקורתיהבולוועדתדירקטוריון

 :כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתוערכתנו

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותתווהחולשתייםומעהמשהליקוייםכלאת )א(

שלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעליתהפנימהבקרהשל

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכםלעב,ד ,לרשוםהמנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהותית,יבהשאוביןמהותיתןביתרמית,כל )ב(

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיידתפקלהםשישאחריםעובדיםמעורבים

 .כספיחוודיעלהמנהלתהחברה

 u.1..j ""י'""י"~ומאחר·אומאחריותילגרועכדילעילבאמורןיא

 2021 ,במרץ 2 '

תאריך
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כי:מצהירסווירי,ובןראני,

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2020לשנתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהל

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלללוכאיננוהדוח ,יד'עתיעלבהתבסס . 2

נכללובהןהנס'בותורלא ,בושנכללושהמצגיםכדיץוהנחמהותיתעובדהשלמצג

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספ''דעומהכספייםהדוחות 'ידיעתיעלבהתבסס . 3

בהון Dהשינו" ,הפעולותתוצאות ,הכספ'המצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,

בדוח.ם 1המכוספותולתקולמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימיהעצמי

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהיםואחראני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות

בקרותשלופיקוחנתחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח O 'ועדיהמ ,כאלהונהלים

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחרים 'ידעללידיעתנומובא

 ;הדוחשל

עלפנימיתבקרהקב'עתעלפיקחנואוכספי,ד'ווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת ,כספידיווח

בינלאומ"םדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספ'

) FRS (ההוןשוקעלהממונהוראותולהן; 

החברהשליהגילולגבי Dוהנהל'הבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לגביהנהליםוהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלת

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתום ,הג'לו'

כספיד'ווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ'מ'תבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי'באופןשהשפיעהרב'ע'ברבעוןשא'רע

וכן-כספ';ד'ווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,

 ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצה'ריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

עלבהתבססהמנהלתהחברהשלרקטוריון'הדשלהביקורתולוועדתןלדירקטוריו

 :'כספדיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותריתהעדכנהערכתנו

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותחולשותוהעותייםהמשמהליקוייםכלאת )(א

שלביכולתהלפגועשצפוייםסב'ראשר ,כספ'דיווחעלהפנימיתהבקרהשל

וכן- ;יכספמידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםביםורמע

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

 ) Certification (הצהרה

 .דיןכליפעל ,אחראדםכליותמאחראומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

2B ,2021במרץ ~ 
כספיםמנהל ,סוויריראובןרו"חתאריך
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חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח

מ"בעוהשירותיםהמינהלעובדילפסידיםהשתלמותסרמינהלשלהמנהלתהחברה

בספידיווחעלפנימיתבקרה

השתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת !ביקר

עלבהתבסס , 2020בדצמבר 31ליוםהחברה)-(להלןמ 11בעיםרותוהשיהמינהלעובדייםלפקי

 Conר 111ittee ofה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתעובשנקםיוניקריט

Sponsoring Organizations of the Treadway Commi sion להלן)-COSO (. הדירקטוריון

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשללה rוההנ

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהמנהלת)החברה-(להלןבע"מ

בדוחהנכללת ,החברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתכתסץולהע

דעהלחוותהיאאחריותנוהמצורף.פיכסוחיודעלהפנימיתקרההבברבדוההנהלהןוריוט~הדיר

ביקורתנו.עלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתקרה•העל

 ) PCAOB) Ptו blic Co111pany Accס tו nti1ר g Ove1·siglר tה-לתקניבהתאםיקורתנובאתערכנ

oard ןB רואילשכתידיעלאומצואשרכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב 11הרבא

להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל .בישראלןןחשב

עלאפקטיביתימיתפנרהבקהמהותיות,נותבחיהמכלקויימה,אםביטחוןשלסבירה rמיד
הערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנוהחברה.שלכספידיווlו

בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן ,מהותיתחולשהשקיימתון bהסי
ככחוציםשחשבנואחריםיםלכהועביצגסכללהביקורתנו .שהוערךהסיכוןעלססתבבהתיפנימ
 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנולנסיבות.םבחת

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךחינההחברהשלכספייווחדעלפנימיתןבקר

להנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםוחותדשלוההכנהכספידיווחשלמנותןהמה

דיווחעלימיתפנבקרה . IFRSבינלאומייםלכלליםובהתאםוחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונה

 1ראשרשומותלניהוליםחסמתיי ) 1 ( :אשרהליםונמדיניותאותםאתללתכוהחברהשל fכספ

(לרבותהחברהנכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפותסבי,רטןבפיר

לאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירההמידמספקים ) 2 (מרשותה)הוצאתם

לכלל<םובהתאםוחסכון<בטוחההון,שוקעלהממנוהלהנח<ותבהתאםכספ«םדוחות 1תכנ
להרשאותבהתאםרקנעש<סתחנותשלכספ<סוהוצאתכספ<סלתבושק . IFRSומ«ס 1כ<נל
 ;המנהלתהחברהשלוההנהלהקטוריון nהדי

 03-7514511 .פקס , 03-7514514ל.ט , 5252103יקדומ 3בצלאל 1רח :גןרמת
E-1nail: b1·it-g@zal1av.net.il 



חשבוןרואי

העברהאושימושרכישה,שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהספקים ) 3 (-ו

עלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולההחברה,ככסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה t(לרבי
 .הכספייםוהדוח

הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובנות,גבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת 1כןכמות.מוטע

שלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותןלסיכ

 .לרעהתשתנההנהליםאויותחמדי

ד<ווחעלאפקט<ב<תפנ<מ<תבקרה ,המהות<ותהבח<ונתמכל ,ק«מההמנהלתהחברהו,!לדעת
שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2020בדצמבר 31ליוםהחברהל Jכספי
 . cosoידיעלשפורסמהפנימית hבקר

 31לימיםהחברהשלהכספייםהדוחותאת ,בישראלמקובליםביקורתלתקני.בהתאםגםיזביקר

 2020בדצמבר 31ביוםשהסתיימהבתקופההשניםמשלושאחתולכל 2019י- 2020בר rבדצ

 .יםיכספדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל , 2021במרץ 25מיוםשלנו mוהדו

25.3.2021 
תאריו

 03-7514511פקס. , 03-7514514 .טל 15252103מיקדו 3בצלאלרח'גן:רמת
v.net.il ו~וE-mail: brit-g@zal 



לפסידיםההשתלמותסרמינהלשלהמנהלתרה 1הח

בעוומוהשרותיםהמינהלעובדי

כספייםדוחות

 2020בדצמבר 31ליום



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחםרה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

 2020בדצמבר 31ליוםכספייםדוחות
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חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

לפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מוובעוהשירותיםהמינהלעובדי

ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלםיהמצורפהכספיהמצבעלהדוחותאתו•ביקר
ואת-2019ו 2020בדצמבר 31לימיםהחברה)-(להלןמ 11בעוהשירותיםהמינהלעובדיים tלפקי
 .-2018ו 2019 , 2020בדצמבר 31ביוםשנסתיימומהשניםאחתלכלוהפסדהרווחעלתהדוח
דעהלחוותהיאאחריותנוהחברה.שלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותחינםאלהכספייםדוחו

 .ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםותדועל

חשבוןרואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותמקובלים,ביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערבב~

אתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל . 1973-ג 11התשלחשבון),רואהשלפעולתו(דרך

מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיוביטחוןשלהירסבמידהלהשיגבמטרהולבצעהרתהניק

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורתית. tlמהו

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורתיים. bהכס
הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלו rשנע
דעתנו.לחוותכאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנותה.בכלל

מצבהאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםל 11הנהכספייםהדוחות 1לדע~נו
השניםלשלושפעולותיהתוצאותואת /-2019ו 2020בדצמבר 31םלימיהחברהשלהכספי

 ) lFRSכבינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם-12018ו 2019 , 2020בדצמבר 31ביוםיימו~שהס
וחסכון.ביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותובהoראם

כפ<כספ<, nד<וועלפ<נמ<תכקרהשלכ<קורתבדברבארהייב PCAOBלתקנ<בהתאםגם,ו~כ<ק
ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו

31 p יצr-פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס / 2020מבה
עלמסויגתבלתידעתחוותכלל 2021במרץ 25מיוםשלנווהדוח cosoידיעלשפוסiימה

החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

/( 1 "; e1 ~ 
~ותירבן 0לו

חשבוןרואי

25 :ותאר .3.2021 

 03-7514511פקס. / 03-7514514 .טל , 5252103מיקדו 3בצלאלרח'גן:רמת
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לפסידיםההשתלמותדורמינהלשלהמנהלתההחב
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספיהמצבעלדוחות

נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרוחייבים

מזומניםושוומזומנים

חכירותעבורשימושזכוגביןנכס

בדצמבר 31ליום

2.02.0 2.019 

ש"חאלפיבאור

4 

5 
6 
הו .2

154 
495 
392 
739 

134 
679 
373 

 1,186 1,780הננסיכלסך

הןו:

מניותהון
7 

......................... "... ...................... -... -

9 83 83 
10 956 1,103 

 741וה .2

. Q ~.?.נ! ... -~~_ l _נ! ... 

1,780 1,186 

התחייבויות:

נטולעובדים,הטבותבשלותיהתחייבו
זכותתויתרזכאים

חכירהובגהתחייבות

בויותיההתחכלסך

.התחייבויותוההוןכלסך

חלקמהוויםורפיםהמהנאורים

 0/__ 2021במרץ 2.5
ישוו~תאריך
ספייםההדוחות

סוויריראובןרוייח

כספיםמנהל

4.f' 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

והפסדרווחדוחות

םוביהיימשהסתנהלש
בדצמבר 31

2020 2019 2018 

שייחאלפיבאור

 4,121 4,166 4,342 11ההשתלמותמקרןניהולומייהכנסות

 4,121 4,166 4,338 13וכלליותנהלההוצאות

 4ומרןהוצאות

 4,121 4,166 4,342התוצאותכלסך
----------····----------------

לתקפהרווח

 .הכספייםמהדוחותכפרדבלתיחלקםימהוומצורפים.הנאורים

46 



םידילפקההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מ''בעםיוהשרותהמינהלעובדי

םפייכסהלדוחותםאוריב

ליל 1-וראב

כללי:א.
 :(להלןבעיימוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן 11נהל"מישלהמנהלתברהףה

"ijמסלוליהשלושתעלוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןאתמנהלת )"ברהחו
-2005ה 11התשסגמל),(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה"הקופה") ;(להלן

השתלמותכקרןואושרה ,במניותמוגבלתתיפרטכחברה , ii:22.11 ~ג~~י~י~~י~~" ~~~ז~
 .לשכירים

ו
ונהלתהנהגבולקופותבחוקכהגדרתהית"פענגמלפת"קוהמהווההשתלמותקרןחינהופה qה
להיותעשוייםאומיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספיףא
ף. 11המעןהסתדרותע"יוצגיםןמ

 ;ניהולמידב.
לכןאירווח.וטרותלניהיולאככסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחברהקנוןתפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבה~ברה
 .הדיוראותןה

בהתאםהמנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתופה qבג.
 ;להלןכמפורטהקופהקנוןל

הדין,להוראותבכפוףשוניםמסוגיםםילנכסחשופיםיהיוהמסלולככסיללי-בהלנמילולמס •
 .ההשקעותתדועשלדעתהלשיקולובכפוף

התהיפההחשי ,ל"ובחובארץלמניותחשופיםיהיוהמסלולככסי-מניותמינהלללוסמ •
תושגכאמורלכנסיםחשיפה .המסלולמנכסי (i/1200עליעלהולא-75%מפחתישלאיעורבש

 .השקעהבקרנותאונאמנותבקרנותסל,בתעודותבנגזרים,במישרין,השקעהבאכוצעות
ההשקעות.ועדתשלדעתהלשיקולובכפוףהדין,להוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרת

אג~~ח ,ובחו"לבארץםהבאילנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסי-חאג"הלנימסלולמ •
 ,ופקדוכותלהמרהח"אג ,רותיסחשאינןהלוואות ,םמסחרייע"ניסחירות,ושאיכןסחירות

כאמורלנכסיםחשיפה .המסלולמנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאחשיפהריעובש
בקרנותאונאמנותבקרנותסל,בתעודותבנגזרים/במישרין,השקעהבאמצעותתושג

ועדתשלדעתהלשיקולונכפוף ,יןדהלהוראותנכפוףושקעתהננסיםיתרתהשקעה.
ההשקעות.

הכוזומנים,תזרינויעלודוחותוןבההשינוייםנדברדוחותעלמדיעניתןלאפייםהכסחותךונ.ד
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבףעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוצאותיהןי

הגדרות: .ה

 :אלהכספייםוחרתב
והשרותיםהמיכהלעונדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה-רהבהח 1

נע"מ.

מסלוליהעלוהשרותיםהמינהלעונדילפקידיםההשתלמותקרן-הקופההקרן~ 2
השונים.

47 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

5 

-דייתשכ-גמ)לקופותולניהוללאישורלים(כלהכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות
1964 . 

םיהכספילדוחותבאורים

 )המשליל- lבאור

 . 2012ב-תשע" ,מוסדיים)גופיםעלהחליםהשקעה(כלליגמ)ל(קופותפיננסייםםשירותי

 . 2010ע- 11התששנתיים),כספיים(דוחותערךניירותבתקנותדרתםכהג-ענייובעלי 4.

17-עד-המתפעלהגוף גמלמלסחברת 18.7.19-מ-החלמ. 11בעהפועליםבנק 7.19.
 .מייעבופנסיה

 .קהטטיסטילסתיהכורכזהלשכהשמפרסכותלצרכןםהמחירי-מדדמדד 6

 .כוןוחיסביטוח 1ההוןשוקרשות-ההוןשוקרשות 7

 .וחיסכוןביטוחההון,שוקעלהממונההממונה- 8

 . 2005ה, 11התשס-גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק 9

10 
ידיעלשאומצותרשנויוופתקנים- CIFRSהלן-(לבינלאומייםכספידיווחתקני 11.

בינלאומייםכספיוחדיותקניכולליםםוה clASBכםלאומייבינחשבונאותלתקניהועדה
עלעובשכקאלהלתקניםפרשנויותלרבות clASכםבינלאומייחשבונאותותקני CIFRSכ

ידיעלשנקבעופרשנויותאו clFRICכיבינלאומכספידיווחשלפרשנויותלהועדהידי
אמהבהת , cSICכלפרשנויותמדתהמתהועדה

החשבונאיתניותיהמדרייק- 2באור

הכספייםהדוחותת~הצבסיס

םייבינלאומכספידיווחיבתקנעמידהעלרה Jהצ .א
 . C11IFRS11 :כלהלןםלאומייבינכספייווחדלתקניבהתאםהחברהידיעלכנווההכספייםותח 1הד
 . 2021במרץ, 25יוםבברההחדירקטוריוןידיעלרסוםלפאושרוהכספייםחות,הד

הצגהומטבעפעילותמטבעב.

ב.הקרולאלףומעוגליםהחברה,שלהפעילותמטבעשהינו ,ח"בשמוצגיםםהכספייחות 1הד
 .ברההחפועלתבההעיקריתהכלכליתהסביבהאתשמייצגעבהמטהיכרהשקל

המדידהסנס .ג

 .ההיסטוריתהעלותבסיסעלנוהוכותח rהד

דעתושיקולניםאומדבשימוש .ד
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתרה'הח
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םייהכספלדוחותבאורים

 )ך(המשהחשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

דעתבש<קוללהשתמשהחרבההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכספ«סהדוחותכת~בע
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,

אלה.יםומדנמאשונותתלהיועלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותחייבויות, hוה
נדרשה ,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםנע!ר
בשיקולמשמעותית.וודאותיבאהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברהלת rהנ
הנחותועלחיצונייםגורמיםשונות,עובדותעלהחברההנהלתבססתמתהאומדנים,בקביעתה~דע
 .אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםרותיסב
מוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים .שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותמדניסהא

מושפעת.יתדעתיתקופהובכלהאומדניםתוקנוהשבבתקופה

תונאיבשחהיניותמהיקריע

יי) lFRSתקני 11 :<להלןלהםוההבהרותבינלאומייםכספידיווחתקניבסיסעלהוכנוייםכספ~הדוחות
נקבעהבסיסםושעלהשנתיהדיווחבמועדםמוקדלאימוץהניתניםאולתוקףונכנסוסמו hפואשר

 .הממונהלהנחיותבהתאםוכן ,החברהשלהחשבונאיתהמדיניות

מזומנים .א

ב.

כשיעבוד.בליםמוגאינםאשרבנקאייםםיבתאגידמיידיתלמשיכהמניםומז

ועבקש rרכ

שנצבר.פחתבניכויישירות,רכישהעלויותבתוספתהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושטיןפיי

החייםתקופתלאורךהישרהקושיטתיסבסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבת~הפ
הכספי.לדוח 3ורנאראה ,רוטלפי .ננכסימושייםןהש

לעובדיםהטבותבשלחייבייות rה

הפקדותידיעלכללבדרךממומנותהתוכניותהעסקה.לאחרהטבהוכניותתמספרקיימותרה dבח
מוגדרות.הטבהכתוכניותוכןמוגדרותהפקדהכתוכניותמסווגותוהןביטוחוותדלח

קצרלזמןיםדלעובהטבות

ו
לאומילביטוחוהפקדותהנראה ,חופשהימי ,משכורותכוללותקצרןלזמלעובדיםהט~ות

להשתתפותתובנותאובמזומןבונוסבגיןהתחייבות .השירותיםמתןעםכהוצאותכרות~ומ
האכוורהסכוםאתלשלםמשתמעתאומשפטיתמחויבותקיימתלקבוצהכאשרמוכרתים,וח~בר
 .הסכוםאתמהימןןבאופלאכוודןתוניבעברהעובדידיעלשניתןשירותןבגי

פרישהרלאחבות~ה
ו

בעתכהוצאהכרשמותרתמוגדהדלהפקלתוכניתהפקדות ,מוגדרתלהפקדהתוככיותלחךרה
 .מהעובדהעבודהשירותילקבלתבמקביללתוכניתההפקדה

ג.
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחגרה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

 )המשך(החשבונאיתותיניהמדיקרי- 2כאור

ו
בהכנסותה lהכ

תבושההטיצפו 1מהימןןפבאוידהדמלתניתנוהןרכאשכוללהווחרהעלתובדוחותרכומסות 1הכ
ו

ניתנותהעסקהבגיןשיתהוואושהתהווהעלויותוכןחברהליזרמולעסקההקשורותהכןכליות
 .מהימןבאופןידהךלמ

לחברההרלוונטייםחדשיםבינלאומייםכספיווחידתקנישלשונהאלרום kיי
רותיחכ- IFRS 16לששונהאלרום bיי

 = ) IFRS 16-(להלן 11חכירות 11 16בינלאומיכספידיווח Jתק

םהתנאיהתממשולאמועדלאותוד(ע IFRS 16ביישוםלהחההרהחב , 2020מרץב 31מיום 1הח
התקן).םיישואתחילתלהרהב rב
שימושזכותבנכסהכספיהמצבעלבדוחהכרהחינםחכירותלגביהחברהשלבמדיניותנוייםוהש
וחכירותחודשים 12עלעולהאינהשתקופתןחכירותלמעטהחכירותכלבגיןחכירהתחייבות jובר
טיפולליישםרשאיחוכרלפיההקלהניתנהיהןב(לגנמוךשוויעליבהםסיסבהנכסי~וןבש
 .)ותפעוליתותבחכיריכחוהנבונאישחהלטיפולהמשדונאיוןשח

 :הדיווחלתקופתהתקןיישוםהשפעת
עבורחכירהבגיןובהתחייבותשימושזכותסכנבהכירהרהבהח IFRS 16תקןמיישוםאה~כתו
lרבביאואמורכ(חברההמשרדילרהידשכרוזףיח במרץ 31מיוםהחליםכברליסינגחוזירועבו ) 1ג 6
הנוכחיךלערםבהתאחושבוכומיםס(השייחיפאל-921כשללכולכוםבס 2020צמברדב 31ליום 1דוע
החברה).שלהיווןריביתבשיעורשימושדייעלהמהווניםהחכירה,נןשלומישל

חיישאלפי 739כ-חיכו~~~.חכירה י~~~י~ 41 ~~כ~כי~~~,;~ח ~~~~~ב ~~;,~~רס ל~ב~~~ס; lד pז~~
הכירה 1ראמוכלחכירותתסוהמתייחאשייח,-185כשלסךבתשכירובהוצאותכרהההחלףכן,וכמו

הוצאותבוש"חאלפי 182כ-שלהפחתהבהוצאות , 2020דצמברב 31יוםבשהסתיימהבשנההח:פרה
ו
 .ש"חאלפי 4כ-שלרןמי

ד.

ה.

יםיהכספלדוחותכאורים

תופעילריגזמ- 3כאור

עלענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהמאחרענפית.גמלכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןכחלת~ברהחה
למות.תהשתקרנו-גמלעילותפרלמגזםשייכיוההוצאותההכנסותבירכיכל ,לבפועהאותי 6הובסיס
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לפסידיםההשתלמותסרמינהלשלהמנהלתהחורה
בעוומוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

קבועכוש- .qבאור
ו

 :ותנועההרכבא.

התקנות

ושיופרים 1משרדיריהוט

כ 11סהבמושכרואביזריםציודמחשוב

ח 11שאליפ

עלות

 621 230 264 127 2019בינואר 1ליויתרה

 6 6ותסופת

 627 230 264 133 1019בדצבמר J 31 ''ל<תרח

 70 32 38ותסופת

 697 230 296 171 2020בדצמבר 31ליויתרה

ברושנחפת
 453 200 146 107 2019בינואר 1ליויתרה

 40 6 22 12ותסופת

 493 206 168 119 1019בדצמבר 31כ<לי<תרח

 50 6 25 19ותסופת

 543 212 193 138 1010בדצבמר 31<לך<תרח

פריםבהערך

 154 18 103 33 2020דצמבר 31ליום

ו
 134 24 96 14 2019צמנובד 31ליום
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתרההח
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םייהכספתוחולדריםאוב

משחעסבושכו.ו- 4באור

שימושייםחייםאורך .ב

במחשו

ואביזריםציוד ,משרדיריהוט

במושכרםושיפוריהתקנות

הבוחתרותיוםיביי- sבאור

אש rוצאותה
קשורצדוהשירותים-המיכהלידעובלפקידיםמותהשתקרן

םיראחוריס~קיםצדד

ריסאחייבים

חובהויתרותיםחייכ"סה

םיומנזמוויושםומביז- 6ורבא

מיידיתשיכה

רבבדצמ 31ליום
2020 2019 

33% 
6%-20% 

10%-20% 

בנקאיות.ותדהפקגיןבשוטפתיתברינושאיםםכאיםהבנקאייםתאגידיםהמזומני

52 

33% 
6%-20% 

10%-20% 

מברצבד 31םליו

2020 2019 

ח"שאלפי

76 

418 

1 

495 

28 

581 

70 

679 

צמברדב 31ליום

2020 2019 

ח"שאלפי

392 373 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתרההח
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

יםיהכספחותולדוריםאב

תונימהון- 7באור

םורשענפר

ש"חחש"

 )הזה- 2019 2020דצמברב 31יום ,כבההרא.

 0.0001 0.0001וסודמניי 1
 0.0001 0.0001הכרעהמניית 1

 3.9998ש"ח 0.0001ותבכרגילותירתכ 39,998
 0.7830 1.0000ח 11ש 0.0001בנותרגילותכירת 10,000

5.0000 0.7831 

שלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמי(הוןגמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותלפיב.
מחברההנדרשחדשיםםבשקליההתחלתיהעצמיההון ,-2012ב"התשענסיה),פקרןל dגקופת

ח. 11שיליוןמ 10יהיה'מנהלת
ענפית.גמלקופתהמנהלתחברההיותהמתוקףהחברהעלחלותאיכןלותקנות

הכנסהלעיסים- 8באור

הרהחבעלםליחהס Jהחוקי .א

 .-1975ו 11התשלמוסף,ערךמסחוקבכהגדרתו 11כספימוסד"כהוכרההחברה 2015אפרילש jלחועד
 .רווחסוממותברחממסמורכבפייםסכותדסמושלסותכנהעל~לההמס
להוצאותיה.שוותהכנסותיהוכלמאחררווח,מטרתללארהבכחרהבהחועלתפבפועל
ןבאופר"כמלכתוכרהחברהלפיו ,החברהלעמדתהמיסיםשותרמאישורבלקהת 2015מאי\בחודש
 . 1.10.2010מיוםהחלטיבידרטרוא

מסשומות .ב

 .כולל 2016שכתעדופיותססמשומותהוצאוברהלח

ונטלעובדיםהטבותבשלתחייבויות 1- 9באור

בדצמבר 31ליום

2020 2019 

ח"שאלפי

 83 83עובד-מעבידיחסיםסיובשלהתחייבויו
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתרה~הח
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

 'המשנטולעובדיםהטבותבשלתחייבויות.ה- 9באור

לקרנותתשלומיםמנהלים,ביטוחיתשלומיידיעלבעיקרהמכוסהמעביד-דעוביחסילסיוםההתחייבונjי
גמל.וקופותפנסיה

הןשבגינןולהתחייבויותלהםניתןלאולפיכךהחברה,וניהולבשליטתאינםכאמורהופקדושהסכומים
כאמורמכוסהשאינהההתחייבותיתרתאתמשקפתבמאזןהמוצגתההתחייבותבמאזן.טריב ,הופקדו

לעיל.

עונדיחסיםלסיוהחברהשלההתחייבותחישובלצורךוזאתאקטואריחישוב 2010בשנתהערהחברה
יחסילסיוםההתחייבותבסכוםמהות<הפרשנמצאלאבינלאומיים.חשבונאותלכללינjואםבהמעביד
לסיוםהתחייבותלכךאיהחברה.בדוחותההתחייבותחישובלביןהאקטואריהחישובלפי iמעביעובד
ישראלים.חשבונאותלכלליבהתאםהכספייםבדוחותמוצגתמעבידעובדס<יח

זנותויתרותםאיכז- 10באור

בדצמבר 31ליום

2020 2019 

שייחאלפי

 162 230אש rמהכנסות

 352 358לסלהוצאות
1 

 489 216שרותיםני jונוספקים
 99 152והבראהופשהלהפרשה

 lאחרים

 1,103 956זכותויתרותים ' 1זכהכלסך
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתרההח
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות .• 11באור

ההשתלמותמקרןלניהומימהכנסות

ההשתלמותמקרןניהולדמי

החברהשבניהולההשתלמותסראודותנתונים • 12באור

ותשלומיםתקבוליםמנוהלים'סיםכהיקףא.

 31ליום

 2020בדצמבר

כנסיםסך

מנוהלים

ביוםשהסתיימהלשכה
בדצמבר 31

2020 2019 

•חש•אלפי

2018 

4,342 4,166 4,121 

ניהולידמשלממוצערשיעו

ביוםשהסתיימהלשכה

צמברבד 31

2020 2019 2018 

אחוזים

0.55 0.54 0.51 

ביוםשהסתיימהלשכה

 2020בדצמבר 31

וליםבתק

ש"חאלפי

תשלומים

 845,392םתיווהשירהמיכהלידנועלפקידיםמות•השתקרן

55 
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לפסידיםההשתלמותסרמינהלשלהמנהלתרה·הח
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)החברהשבניהולההשתלמותקרןאודותתרנים- 12באור

כספיםהעברותב.

לשנה
שהסתיימה

 31ביום
 2020בדצמבר

ההשתלמותקרן

ש"חאלפי

אחריםופיםמהעברות

גמלופות qמהעברות
לקרןהעברותבלסך

10,601 

10,601 

אחריםרפיםלהעברות

ביטוחברות jלהעברות

גמללקכופותהעברות

מהקרןרות hהעבלסך

ונ /העברות

(11) 

(40,966} 

(40,977) 

(30,376) 
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לפסידיםההשתלמותסרמינהלשלהמנהלתרההח
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םייהכספוחותדלריםאוב

וכלליותההנהלות.וצא- 13וראב

ביוםתיימהסשהלשנה
רבדצמב 31

2020 2019 2018 

שייחאלפי

1,680 1,572 1,467 

232 40 36 

126 90 89 

310 326 244 

150 273 286 

258 253 253 

49 44 57 

355 459 561 

276 275 281 

1 

851 681 668 

48 50 89 

3 103 89 

4,338 4,166 4,121 

69 52 58 

ונלוותעבודשכר

דירקטוריםוחביפרמיית

וריס

 **אחזקהןדירהשכר

אגרות~משרדיות
רוקזושוםפרס
 ) 16באור(ראההמתפעלגוףןניהולדמי

 ) 16באור(ראההשקעותנהל~ניהולדמי
סלתדותעובגיןלוניהמיד

 •ומקצועייןמשפייעוץ

םלעמיתי rוקשדיוור

והשתלמויותים tlכ,עיוןימי

 **ות

בסךמיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהלהההוצאות

ה• 2ורבי••ראה
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחtגרה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלהוצאות 11- 13באור

 :ומקצועימשפטיייעוץאותהורוטפי •

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2020 2019 2018 

שייחאלפי

 120 120 172מיתפנורתביק

 140 141 140כספיםולןוניבותחש

 81 81 81'ח fרוורתביק

 85 100 110ידמשפייעוץ
 49 45 48יםסיכוניהול

 6 5 5ים fנכשערוך
 49 40 50מידעבטחתואטכנוגוגיותניהול
 54 53 53לית rמינאכיפה
 52בנסאיתסליקה

 84 96 140אחרעימקצייעוץ

851 681 668 

קשוריםוצדדיםענייובעליעםועסקאותתרות.- 14באור

קשוריםוצדדיםענייובעלים~יתרותא.

נההרכב
1 

 2020 ,בדצמבר 1ליום

ענייובעל
וצדדים

קשורים

 )~אחרים(

חיישאלפי

לפקידיםהשתלמותמקרןבללהכנסות
והשירותיםהל·המיעובדי

לפקידיםהשתלמותקרןבגיראשדמתהכנסו
והשירותיםהמינהלעובדי

418 

(230) 
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לפקידיםההשתלמותקרןנהלימשלהמנהלתרההח
בע"מםיוהשרותנהליהמיעובד

יםפיהכסוחותדלםיראוב

 )המשריםiושוםידדוציינעעליבםעתאוסועסתותר- 14ראוב

יבדעולפקידיםתההשתלמוקרןכהלמישלהשנהמשךבביותרהגבוההיםפשוטוחובותחוביסנ(*)יתרת
 .ח 11שאלפי 1,335לעעמדהרותיםוההמינהל

קשוריםוצדדיםענייובעליעםעסקאו .ב

 2020 ,בדצמבר 31ביוםהסתיימה~לשנה

השתלמותמקרןניהולמיךמהכנסות
והשירותיםהמינהלבדילפקידים

בהתאםוהפחתותדירה/פחתרשהוצאות

רוםקרן--IFRS16ל

המעו"ףהסתדרותבאתרסוספהוצאות

ניהולייםמפתחאנשיהטבותג.

מנכ"לשכרקצר-לזזיותהטב

 )*ל("סמנכשכר-קצרוןלזהטבות

ארוךלזמןרותאהטבות

 . 29.5.2018םמי(*)החל

ענייןעלב
וצדדים

קשורים

אחרים

ש"חאלפי

4,342 

(205) 

(8) 

4,129 

בדצמבר 31ביוםיימהסתשהלשנה

2020 

ומס

םסכואנשים

שייחאלפי

1 456 

456 

59 

2019 

מסי

סכוםאנשים

אלפי
ח"ש

1 

1 

7 

462 

469 

2018 

מסי

וםסכאנשים

אלפי
שייח

2 

1 

107 

227 

-1111 
293 

= 



לפסידיםההשתלמותסרמינהלשלהמנהלתרההח
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םיכספיהלדוחותםיראוב

המשך)(םוריקשוצדדיםייונעעליבםעתוועסקאותיתר.- 14ורבא

אחר<םענ«ןולבעל<םקשור<צדד<ם Jהטבות-י
בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

2020 2019 2018 

מסי

סכוםאנשים

מסי •מס

אנשיםסכוםאנשים

אלפי
ש"ח

סכום

אלפי
"חש שייחאלפי

טורים,.דירגמול

דירקטוריםטרח~בפרמיית
השקעותמנהלניהולידמ

8 310 

126 

276 

8 326 

90 

275 

7 244 

89 

281 

תלויותהתחייבויות- 15באור

המפורטותבנסיבותהחברהעלחובהמטילים 1פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחרק
לחברה.כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשריהםבדלעומעבידיםשלחרבותבגיןרקבח

 2019- (ח 11שאלפי 533לכ-מסתכםהכללי.החשבריביתבתוספתהמעבידים.חובותאומדןמאזן rלתאריי
יועציהבאמצעותהשארביובפיגורחוברתגביתלענייובחוקכנדרשפועלתהחברה .)ח 11שאלפי 660

קרןכספיבהעברתשפיגרוםימעבידכנגדמשפטירתתביעותמספרהגישהואף ,שוטףאופןבהמשפטייש

-ננ~שתלמהה
חובותלגבייתהסדריםלעיתיםנערכים ,מעסיקיםחרבותלגביתהקרןשלהשוטףטיפול~~במסגרת

ספיםהכלגביואשרמעסיקמחובבעיקרנובעהמופיעהחוב .וקכחפיגוריםיביתרת;שלוםםלליהכו
 .כחוקפיגוריםריביתתוספתבולהסדר:!התאםםימופקד
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחב~רה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותםוריבא

תסשרויווהתהסכמים- 16וראב

חשבונותוניהולתפעולשירותילקבלת"מבעהפועליםבנקעםכםהס 2008בשנתחתמההח~רהא.
ה.ברהחשבניהולהשתלמות)קרן-(מנהלהגמלקופתיתילע
ולהעבירגמללקופותתפעולשירותיןותלנפעילותואתלסייסכוונתועלהמתפעלהבנקהודעתר lלא
 ,"מלס")(להלןמ 11בעופנסיהגמלסמללחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאת
התבצעהביולי 18בתאריו . 11/7/2019ביוםפהלקותפעולשירותילמתןהסכםעלחתמהרהןהח
מלס.לחברתהפועליםמבנקפעולהתרת nהע

מפסגותהקרןנכסישלהשקעותניהוליתירושקבלתעל 2008אפרילבחודשהסכםחתמהרהנהח .ב
 .פסגותבוצתשמק"מבעערךניי~ת

 , 2010יולימחודש ,) 11פסגות(ייההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביוךרשנעלסינוסבהבpאם
 . 0.035%הינוהקופהידיעלהמשולםהניהולדמישלהגביהזאח

 .ענייניהאתמנהלתהיאמשםאביבבתל 9העםאחדברחובלמשכבההחברהנכנסה 22.1.2014יוףכ .ג
 . 2.9.2013מיוםרוםקרןמולהסכםעלוחתומהבנכסרוםקרןשלמשנהשוכרתחינההחךרה

ימושלמאופציהניתנהולחברה 2020הראשוןהרבעוןלתוםדעחיתהתשכירוהסכםפתןתק
להארכתאפשרותישלחברה .החברהידיעלמומשהאשרנוספותייםבשנתההסכםךכתהא

 . 2024עדההtזכם
ביוהמשותפיםהמשרדיםהחזקתבגירהוצאותחלוקתתקיימ 2.9.2013םמיובהסכםכיוןיצו

 .רוםלקרןהחברה

הדוחבתקופתמהותייםאירועים- 17ורבא
1 

החברה.שלדירקטוריוןבדוחהדוח"תקופתבמהותיים:"אירועיםפרקראההקורונהמשברלענייו
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