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 ,יהסקעתותחהתפאתו 2021ברצמדב 31םליוהברהחקיסעתיאורתאכוללהתקופתילדוחזהחלק

פתינקוהרחדובזהלקבחלולהכעדהמיתוהותימ .) 11·וח rהתתקופ 11 :(להלן 2021שנתבמהלךשחלוכפי

תתלנתמלעוראהתירחבהוסוימיםמםריבמקאשרכ /תהמנהלהחברהשלראותהדתומנקחנהנב

 .הנושאשלמקיפהתמונה

הקיעסתוחהתפתותיאורהחברהתופעיל •א'חלק

הקיסעהתפתחותאוריותרהבהחתוליפע . 1

 "מ"בעםוהשירותיהלניהמדיבעויםדפקילתהשתלמוהןרקמינהלשלהמנהלתהחברה 11 • 1.1

22.11ביוםהתאגדהה)החבר 11 :להלן( ינהחההחברבמניות.גבלתומטיתרפהברכח 1977.

 jןפןן(קיננסיים)פתיםושירעלחוהפיקקבחוהגדרתה(כתענפיגמלקופתתהלהמנחברה

ונהממהידי-עלהלתןשניןשיוריחומכ ) 11גמלהקופות"חוק :(להלן 2005התשס"ה-גמ)ל,

כ<ל-גהפתוקאתמנהלתברההח . )"נהמו"המ :(להלןוןחיסכוההביטוח Iןהוהשוקתורשעל

 • Jיםתישהוהלנהמידיבעוםידיקלפההשתלמותקרןמינהל"לשכיריםותמההשתלקרן

 .)פה"קו"ה/אווו"הקרןו :(להלןמסלוליהשתושלעל

 :בחברהאחזקותמבנהשיםרת . 1.2

יםובדהערותתדסה

ההחדשיתהכלל

הל,מינז"ףהמעהסתדרות

יםפקיד,משקעודבי

• l , 
:קבלת . 1יסודמנית

:הזכותעההכרתינמתפותוהשתהודעות

 ,הםבשםירבמקעריהכלהחברהבאספות
לפחותימינו .. 2המנהלת

םול•שקםבריהחתוולק
הכלליתאסיפהבלאסיפהםמהחברימחצית

תאחובכלטוריוןקרדיבמחציתימינו .. 3לליתכה
 . jוירקטורהדידותעמולדירקטוריוןריםומהדירקט
מונהיוכםמתאשר

 .ל"נכלמאחדרקטוריד

ונמיזכאיםאשרמעסיקים

iהאסיפלגיםינצ כללית 1

מתוכהבחרהאשר)סוג(

.הדירקטוריםדירקטורים

 ,:ויצוגיינצהםהמכהנים

,הסתדרותישראלאורט

שראל-יתמדינ ,המעו"ף

 ,עמידר,הביטחוןמשדר

מקורותתחבר

\ 
שלנהלתמההחברה

השתלמותרןקמינהל
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ידמהגוב ,"ענפיתגמלתפוק"תלמנההח,רוומטרתאללהפועלתחברהתהבהיוהחברה, . 1.3

םתיוהשירתןומהחברההולנישםלתוצאמואשרעלובפלהוצאותיהבהתאםניהול

ותארהויפעליכיודגש .רכאמוהוצאותיהלרמעבסותהכנלחברהשנוצרומבלי ,לעמיתיה

נ· 1ורטלמשלאפועלתיהכסונילותהעפוכלהחברהה,ותיבמטרובהתחשבהחברהתקנון

י"שתככארורתתוהשתתפאונדדדיביתלקבלזכותבהןיקזלמחמקנותותיהימנואיןרווח,

קתחלמנהאיוהיאימזערעצמיןהומחזיקהאינהההחבר ,אלהלכלבהתאם .היברווח

המניות.לבעלידיבידנדים

מ 11בעםילעפוהבנקעםתלמותהשהקרנותפעילותולתפעבהסכםקשורההייתההחברה . 1.4

 ,להפעהרותיישלחברהמ 11בעיםועלהפבנקהעניקכםסההבמסגרת . ZOOS.21.5מיום

ברהחהשומיבשש jנוז"הממוכותערכלמבהסכם,ורכאמועו,דפיתוח ,הדרכהתמיכה,

 ,תרזיוובי ,הכולליםהעמיתיםותנחשבוולהוניאחורי)(משרד office back ,תפעולתירוושי

 .)"ולעתפהשירותי" :(להלןנותוהשולרשויותלעמיתיםדיווחים

לעךתפחיתושירכללויופסק 2019תנשבמהלךכימ 11בעהפועליםבנקדעתהווכחנ . 1.5

תאה 1סייכרהבהח ,ההקופתייעמתנובוחששלליתפעוכמנהלידיועלהמסופקים

סכםהבתקשרההחברהה ,כןכמו . 11.07.2019בתאריךמ 11עבהפועליםבנקעםהתקשרותה

ליםעהפוקבנאתיףלשתחמנתעלמ 11בענסיהפוגמלמלסחברתעם 11.07.2019מיוםהחל

 .ברההחשלהתפעולשירותיספקכבע"מ

חתלאבטפעלהרהחבהיםיתעמהותנובשחשלתפעוליהלהמנהתהחלפתהליךמסגרתב . 1.6

רנןמלותשדרנההנורמותירת 1כשוהחדשיתפעולהמנהלהתתחעמיתיהכללשלזכויותיהם

ללקוחותיה.שירות

z . החברהתופעילתחום

קרןגסומענפיתגמלופתקהחינקופהה .הקופהניהולוהואאחדפעילותבתחוםעוסקתהחברה

 ("ן lJ\לושלע,דבלבםיירלשכדתועמיהל,הגמקופותבחוקאלהמונחיםתכהגדר(השתלמות

מניות.סלולומח"אגמסלולכללי,:מסלולמסלוליה

מנהלתההחברהפעילותתחוםרתיאו- 'בחלק

l . תלהמנההחברהמוצר

לולס:מהילומסלשלושתעלההקופניהולהואואחדעילותפבתחוםעוסקתהחברהכאמור, . 1.1

 .מניותומסלולח"אגמסלול ,כללי

1.Z . בלבדלאלהלתמוגבפהלקוכעמיתההצטרפות ,תקנונהפיעל: 

1 . 1.Z י"עיםמיוצגלהיותםהעשוייואםגימיוצשעובדיועבודהבמקוםהעובדים.עובדים

 .ידיםקהפסתדרותהשלדהמיסוהמעו"ףהסתדרות
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ורסכגהמשמשבע"מ,הינסופגמלסמלבידינוהליםמבקופההעמיתיםתוזכויותחשבונו . 1.3

בכקלהמתפעעםרותהשתקהאתסיימהלתהמנהרהחבה 11.07.2019בתאריךמתפעל.

מלגלסמ ,אחרתתפעלתמעםהפהקוהרכקש 11.07.2019בתאריךכן,כמו .בע"מםליועהפ

 .מ"עבופנסיה

להוינדמיושיעוריםתעמיבדברדעימ . 1.4

םיילעפאינםשופעיליםעמיתיםבדברמידע . 1.4.1

~,·1 -- f 11 ·h· J 1 •• 11 \; l:1 
 ב]_ 1.·•

ZOZl 2020 2019 1' 
1 1 

 :עמיתיםותבונחשמספר

 7,846 7,479 7,941פעילים

 7,195 7,568 7,775יספעיללא

 15,041 15,047 15,716כ"סה

ו :ש"ח)לפי(באטונ /מנוהליםנכסים

1 
ו

 475,939 474,804 520,388פעילים
1 1 
ו

 1 325,823. 370,090 410,861םעיליפלא

1 

 i 801,762 844,894 931,249כ"סה
1 
' 

 :ש"ח)י(באלפמתצואתיינתונים

 4,212 4,254 7,301חדשיםמצטרפיםעבורמשובתיםגמוליםדמי

 1 78,393 69,636 73,522גמוליםימדמתקבולים
1 

ו '
-- 103פעמייםדחגמוליםדמי lנםבוליתק

1 

 2,144 10,601 21,663פהקולצבירההעברות

 67,193 40,977 37,176מהקופהצבירההעברות

 55,826 55,021 48,627פדיונות

---אחרים

 1 84,197 58,893 76,973הלתקופוצאותהעלהכנסותעודף

' 1 
1 

i 
1 

 :)ח"שלפיאב(נכסיםמשנגבוניהלודמי

1 1 
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פעיליםולאפעילים
1 

5,009 

1 

4,342 
i 

4,166 

--- :ש"ח}יפ(באלתוד i2מהפובשנגיהלונדמי

 :~באחוזים}מנכסיםממצועניהלודמישיעור

.0 0.56פעילים 55 0.:54 
1 

 1 0.54 1 0.55ו 0.56 !פעיליםלא
1 1 

1 1 
j 

1 

1 

ו 1 ! :)ם<באחזויממצועישירות mהצואשיעור

ו

i ו

 ! 0.06 0.14 0.07ערךרותינישלהרומכיקניהעמלות
1 

ו

 '- 1- 0.01ןערירותנישלשמירהימדעמלות
1 

 1ו

--סחירותלאהשקעותבגין
1 

-
ווו

0 0.17ו 0.19 'ניוחיצניהולותעמל .14 

---רותאחעמלות
1 

- 1--גבלותומהוצאות
1 1 

קשרמנותקיעמיתיםכדברמידע

2021 2020 2019 
 1 !~שר:ות~ינמחשבונות

ו

חשבונותמספר
1,414 1,288 1,312 

 51,435 )חש"פיאבל(ונטמנוהליםנכסים
48,306 42,913 

ח)שי'לפי(באםנכסימושגכנניהולדמי
259 224 203 

 0.55 0.56םמנכסיושגנבוצעממלניהוידמשיעור
0.54 

1 ניהלודמישיעור . 4.2.

התשע"ב-ו)ל,הנימיד(גמ)לופות(קםפיננסייירותיםשעלהפיקוחלתקנותתאםהב

עכקבת,ולגבגמלתופוקשאיותרשהמרבייםהניהולמידשיעוראתתעובקוה 2012

וףפבכבפועל,שהוציאהותאצהוילפלוהנידמיגבהתענפיתגמלשקופתהיתרןיב

יק r1נו 1כחשבונותלגביגםחלזהורשיעיכיצוין . 2%עליעלהשלאהמרבילשיעור

קשר.

ןבקרושחלםנוייושיתחויותפתה . 2
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העלהופקהנכסיףהיקן.קרבםמוליגמדמיקבוליםהתבהיקףגידוללראותניתן 2021בשנת

ת.יחיוברהיצבוהקרןכספיעללתשואההודות 2021בשנת

תחרות . 3

תוקרנובכללל<הגבותקופוקיושברת.ווגכתהולרותתחקיימתהחברהפועלתבובתחום . 3.1

יותלהימשיךהואהחברהתרכולהעהאחרונותיםבשנתאוצהתפסבפרטתוהשתלמ

זורכההע .קשהיותלהותמשיךהנחיתעמיכלעלתוהתחרוהבאותבשניםגםיתמשמעו

כענייורקיבעהרגולציהייושינתבולריקהקהחיישינוהקיימות,הקבוצותמבנהלענסמכת

לאותענפיהפותהקושדההעובית,נוינסהפמסלקהההקמתהפנסיוני,המידעזמינות

פותהקושבדהוהע ,םפנסיונייםעצכיותפקידםמתוקףהבנקיםעםהפצהבהסכמיוהתקשר

דיםבעואלהקופותתישעמיםעטמהרבותלסוכנים,לששיווקלפעולותנוחכרהןהענפיות

 .ועודלפעוללסוכניםריותקלהםברשאגדוליםעבודהבמקומותכ"בד

 =ותיקריעוצורנקבישתלקיםלחהנ ,יםרמגותעשרויוםכפועליםההשתלמותקרנותבתחום . 3.2

בתיוחוטיבותברחדייעלריקבענוהלותמהתלמותהשוקרנותענפיותהשתלמותקרנות

רורנבחידיעללותוההמנותמהשתלקרנותעםעיקרבמתחרההחברהכייצויןהשקעות.

השקעות.תיבוביטוח

נטינימודגורםוכוהפייונסהפנעוץיהישירותימרנןתאוהרחיבוהעמיקוהבנקיםעו,דזאת . 3.3

יבי,טאובייקץייעותןמעתביותנפעותפקולןיתרושנויאח,דמצדהפנסיוני.הייעוץבתחום

עםההפצייסכמבהברההחרתקשתלאאםכיכאמור,ן,תכיאולםהנמוכים,הניהולידמנוכח

ות,אחרלקרנותםיתיעמשלמשמעותימעברבפנימודלעעלולההיאאזיהיועצים,הבנקים

 .םיעצהיושלשבהמחממסכי'היעדרותה'בשלרקולו

מיםלושמההולניהמיודסבירןפובאבתחרותעומדותפהוהקתשואותכללישבאופןאףעל . 3.4

םתייעמהדעות,והמברתגהעםכיכהימערהחברהסי,יחןבאופנמוכיםחינםעמיתיהידיעל

דכזיוםוניכסיוהקטנתסולידיותתרבול ,השואמתלבדנוספים,שיקוליםעלדגשלשיםיחלו,

שלםותחשיבהלתעאלי,יצוטנהפהעמיתשלשיקוליםהמערכתשמבחינתכךנמוכים.ניהול

יוברנרוובתרמכריעהההשפעלעבםורכג )יהולנדמיעורשיוסיכון{רמותהגמלופותקביצועי

שהקפהולקהפוטנציאליםעמיתיםהבורימצגדולחלקליכלזכור,ישמנג,דהשונים.פיםגוה

זקיכומשויידעללוצינלכליותלהולועלהזןנייבעידע-ר rהעואלה,בנושאיםמורכבעדמילעבד

כון,סחוחביטו ,ן,ו,הקשוותרשותניידמטרתמחברה,ההערכתלמיטבים.ביאגרסיוסוכנים

שמוילשםועדימיהם,ייפנסיונהלאפיקיםהגמלחוםבתהעובדיםחסכונותאתלנתבהיא

ריםצמוהאתםימיתאהמ ,•ניאילי'הצלהמוד'מתדוגיםנמנגנויצירתתוך ,הפרישהלאחר

 .לוילגיקרבעוהחוס,ךשלייםודהייחלמאפייניו

נותמופראשיםתעמירנבפניופלטלמרץבמשנהחברההפועלתהתחרות,םעמודדתלהכדי . 3.5

ל)פעות{הברחהפועלת (כוהימים)תלמגבת{במסגראחרתלקופהכספיהםלהעברתאליה

לעיל.המפורטותהשיווקרכידב
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רמספובועליםפאשרההשתלמות,קרנותםבתחוותתיקומהוהיאמינהלההשתלמותקרן . 3.6

נותקרמנכסי-0.29%כוה' tהמפההקולשהשוקחנתהדוח,למועדמתחרים.שלרב

ריםכילשההשתלמותרנוקרנכלאמור,כהןפה,ובקותהמתחרהקרנות .בישראלההשתלמות

 .ים)ומסורלציבותדעמיוהותפיהענתלמותההשקרנותרוב(למעטבשוקהפועלות

בו:תרעהלנ,סמךנהיד'עתפניהופצדעימגדרבתינוללעיזובפסקההכללוהמידערובכייובהר

 .תוובהתממשדואותכלאיןואשרהחברה

לקוחות . 4

קרןכספייםלמנוהבההגמלותופקבחוקהגדרתהכ "ענפיתגמלופתק 11יכהחהקופה . 4.1

אוםימיוצגדיובשעודהועבבמקוםםדיעובהקופה,בםיהעמיתעובדיםשלההשתלמות

מעו"ף.הבהסתדרותמיוצגיםלהיותעשויים

 :בשנהיםאהבדים 1-מהתעומצבאםיתיהעממורושיההתמדההוותק,רבדבעדמילהלן

 :להשקדמהנשכה·,הדיווח

j'; 
תיםילעמ(תשלומיםהפדיונותשיעור

 :עתהממוצמהצבירהמהקרן)והעברות
9.66% 

 55.72 : )(בשניםהקופהעמיתישלממוצעילג

 11.73 : ){בשניםהקופהעמיתישלוצעממתקו

i C ! ! 20ZO 
1 11.660/o 

ו
55.65 
12.71 

הרהחבכללברמתנוסףמידע-ג'חלק

רהבהחפעילותעלםיהחלחוקופיותגבלמ . 1.

 vהחו .ונההממאותוהורקנות,תים,חוקשלמכוחםמוסדרתוהקרןלתההמנהחברהפעילות

רצו lי}השרארנהירנרןבי • rמסמירשאהגמל,קופותקחואהוכאמורלויותיפערדיהמסיהעיקר

 .ימיםמסובנושאיםהוראותלקבועהממונהאתו

 :רהבהחשלהכספייםותהדוחעלתמהותיכההשליתכןתהשל 2021בשנתפורסכוהשהוראהלהלן

תצאו(הול)גמפותוק(ייםסיננפותיםרשיעלקוחהפיתקנותפורסמו 9.9.2020ביום

ונקותהרותישיותהוצאתותקנ . 2000ף· 11התש ,)ן(תיקועסקאות)ביצועבשלישירות

תופוקיסככמגבותלניתןשראותריהישתההוצאומתירשאתקובעותיכןוה 2008בשנת

פהקןההגובאותםיםשוטפההניהולנוילדבנוסףה)ואשתתלוייבביטוחיםגם{כמולגמה

תרשימאתשעהתוראהבמסגרתבהחירהמ 1א 3נהתקהוספה Z018באוגוסט .תיהימעכו

םתיקיניהול ,השקעהתוקרנלל(כוחיצוניניהוללותעמגסשתכלולכךתרוהישיההוצאות

 ·עוושיאתגבילהמןוכתא,כשכמממתןתהנובעותוהוצאוונו')סלקרנותחוץ,קרןזר,

תומלעבגיןוואה,הלמתןאוירסחלאערךניירכישתרןיבגשתשולמנהתרוהישיתההוצאו

 . 0.25%שלהתקרל-תאותנמשכןממתובעותהנתוהוצאובגיןראמוכצונייחניהול

מצבהבשלאוטומטיןפבאוהכרכתאךמשובה 31.12.2019ליוםעדנקבעהשעההראתוה

ה.פקעואז 2020יניועדהמעברלתשממשלהחוקתי
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עי)ל',כאמורא' 3הנתקב(שהשעהאתהוראתתטיביקארטרוהאריכוותנהמתקהתקנות

גפשבומצבמסדירסת,כנהסדו:יקולח 38סעיף . 28.2.2021ליוםועד 16.6.2020מיום

ןילבנסרהככשלתהותפזרהיןבשפהותקב(היינו,רעבמהתקופתבתוךחיקוקלשתוקפו

יכל;הםקדלניתןלאבר,עהמתקופתבהקיימותתלובההגעקבאך ,מחדש)התהתכנסו

 28.2.2021ביוםפקעה ,לעילורכאמ 1א 3השבתקנההשעהוראת ,יינונבעכנסת.כיקהקח

תהוראכיומכאן, )-24התכנסהשלתהנסוהתכטרםו-23ההכנסתשלהתהתפזרולאחר(

עדומטיתאוטהוארכהאיה ,ןכעלותכנסהיסדו:לחוק 38סעיףלתולתחפלתונהשעה

 .) 2021יולילעדהיינוד(-24ההכנסתהתכנסותמיוםשיםדחושהושלםות

םמיוהחלירטרואקטיבןפאוב 6.4.2022ליוםעדרכהאכתהשעהראתהו 2.3.2022וםיב

7.7.2021 . 

היציאוהכניסמיסח . 2

אתםויוהמ ,הגמלותקופניהולתחוםבסוקעילדרשיםהנםואישוריונותישריהיתרים,שלקיומם

וןשיירלקבלרנפותנוסדרישותמותיקיסף,בנוות.הפעילםובתחלפעילותהעיקריהכניסהמחסום

 .גמלפתובקשליטהלוהולילנ

תלהפסקיצול,לפיזוג,ולנממונההרושיאתלקב :הואלמהגקופותבענףיהעיקרההיציאחסם

מנהלת.חברהשלמרצוןרוקילפאואחרתלרננהמלחברההעברתה ,גמלתוקופלשניהול

יםיקריטהחהצלרמיגו . 3

הולינאיכות ;היתרביו ,יםללכובתחוםםהקריטייההצלחהגורמיהחברה,הערכתלמיטב

ניםסיכוהניהולאיכותתים,ילעמהשרותתוכאי ,יהולהנידמשיעור ,ןהקרתשואות ,תועההשק

שקמהבמצבשינויים ,שיוהאנהמשאבאיכותים,ורטרגולשינויים ,הליעיהרבקהפעלתו

בגיןהמסטבתהורושימ ,השתלמותןרקתולהכנססממהפטורשימור ,ןוההוקשוההתעסוק

 .תוהשתלמלקרןהפקדה

תוהשקע . 4

 :ההשקעותיהולנמבנה

גותספ 26.7.21םעיךלתארד(עאמכןאי.אי.בי.ים,קתיחלננועםהתקשרההמנהלתהחברה

ונההאמייעודיתקעותהשלקתחמהתיקיםלמנהלופה.הקנכסיאתנהלמרשאמ)ע"בערךניירות

עורנקההשתמחלק .)"תוההשקעתמחלק" :(להלןדייםוסמולקוחותותפיענקופותיככסלוניהעל

יקיבאפהמתמחיםהשקעותהלינמנהוומךרהעותיירנתבחברההשקעות"למנכסתחתפועלת

עותקהשהלותפעי .ך"לדוניבייםטאלטרנםנכסי ,ל"חוע"ינ ,ח"אגות,ימנ-םיונשההעההשק

פיםטשווניתוחיםרותסקיתוריבעהמ ,תעוקההשביתשל ) BUY SIDE (רחקמחלקותמתותומכ

כלהלהכמצבעלירותסקהמספקת J-מקרורמחקלקתמחוובעולםאלרביששונותההחברותלע

ביו(שלרותיחסלאתוהשקעךמערחתתמרוכזתותירסחלאשקעותהלותפעי .םקיהשווו
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קעהשוהפרויקטיםמוןמיוחברותלתורחיסלאאמותמותהלוואותהעמדתוללתכוההשקעות,

נעדרוידקיתפלעגסנהואמא 11תשקעורנההוועדתה,תפקידיבמסגרתר.דווגיהשקעהבקרנות

 .לאשראיהמשכה

נתהומהשקעה',ככסילויהנ'יוילענדחוהמאשבחוזר 5שבשער 2בחלק 4פרקלהוראותבהתאם

מותאמותאשראיעותקשהלעצהלוהמחינהבעליתאחראאשרפנימיתיאשראועדתבחברה

חובהפורוםאתליף rה,ראשתייםייעבותחובמרכז ,וכןשנקבעובמועדיםירעונןפאחרומעקב

עוןירפהכושרובלוויםשלינסינהפםצבמבםלשינויי ,לבבשיםבעייתייםחובותלאתרותפקידו

נ·רוויינלרשותהקיהמנפהרחבהשליםוחודי ,םכספייתוחודניתוחעלהיתר,ןיבסס,בובהת ,שלהם

םיולוהשלדתםימע ,חירסהנישמהקשומהסיקאטוריאינדהמוסדי,לגוףוהוהלשלדיווחיםער,ך

 .החובגדנכוניתנשתוחוהבטכתהערופיננסיותמידהואמותחוזיותבתגיות

ההשקעות:הולינאופןתיאור

תהלנהמהחברהשלןוריטו jכרדיהלשתקעוההשתיניודלמבהתאםנעשיתהנכסיםהשקעת

ברהחהשלתקעושההתועדתסמתכנעייםלשבותאחההשקעות.ועדתחיותנלהובהתאם

עותקההשממנהלקירהסועותהשקהתקמחלממיקרוומאקרןסקירותבפניהומוצגות ,המנהלת

ואהובהשנרפווהקביצועיודמתוקדהעולויחסבשקעותההבתמהילהשינויעלהקופהשלהרפרנט

גבילוהשוקיותותפתחהביגליוותהערכנארתהשקעוהמנהלמוסרכן,כמושונים.ביצועלמדדי

נוגעבהחלטותהוועדהלתקבמן,דיורחלאשקעות.ההמדיניותבהתאמת ,קייםאם ,הצורן

כ:ו'ל ~ rבדר·דנהאינהותקעהשהתועד .פהוקהשלעותההשקלמדיניותובנוגעוניםי vהלאפיקים

ם.יממסויערןבניירותעות)קהשתעדורשואמחייבותהתובעסקאמדוברכאשר-חריגים(למעט

ןויכהסת-מוליחסיופןאבורנעקשהההלמנדייעלמתמיושהחברהשלעותקההשועדתמדיניות

דה.עהוויובידירהשהותעתהדלשיקולבהתאםומסלולבכלשנקבעה

קררהממערןלשלצותמהלםתאבהתועקהשהמנהליידלענעשיתהחובתוואגרהמניותבחירת

ס.מהתלוהמתקבתהחברוחייתונולההשקעותבביתהמחקרומחלקות

יותנימדלתאםבה"חטמפותיחשרדוגירןלצויקרבענמיושמרהחברהשלורדהגימדיניות

 .הדירקטוריוןלשההשקעות

 .מיםמיזותוויפתשות,וחזקמוכחברותרהבהחשלמהותיותהשקעהלויותיפעאיו

s . אנושיהון

רגונייאמבנה . 5.1

ידעמנות.ושהרקדאןוריוטקדירוועדותעותהשקדתועביקורת,ועדתירקטוריון,דבחברה

 '.דלחלק 1ףבסעיראההדירקטוריוןחבריעל

סף,נובהחברה.של )ינחיצו(הפיםסכהלמנהומככ"לס ,למנכ"באמצעותמנוהלתהחברה

 .ותירומזכלתפעו ,המנהלצוותבאמצעותהחברהלת rמנוו
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 13 1סבוביאורםגראה .העובדישלותסוציאליהיהםותכויזובבמשכורותיהםושאתנהחברה

 . 31.12.2021ליוםרהבהחשלהכספילדוחכלליות)ו(הנהלה

 .ןידהלהוראור(ובהתאםףבעניםילשינותאםבהדכונםולעהעובדיםלהכשרתועלתפהחברה

הלךבמכי ·יובהר .בהתאמה-31.12.2020ו 31.12.2021םמיילכרההחעובדימספרפירוטלהלן

רה.בחהשלםדאהכוחתצבמבמהותייםנוייםישחלולא 2021

ליוםעובדיםמספרםליועובדיםרמספ .
31.12.2021 . 31.12.2020 

1 

 7 7ככ"ל lסכ

 1ורגולציהפהיאכמנהל

 1משווקת

כירותזומתפעול
1 7 7 

 iסה~~כ

כג(ן(ץוחמיקורבםונישיםתרושימקבלתהמנהלתההחברלעיל,האמורעלנוסףיכיצוין

 26.7.21םוליעדכ IBIמ-השקעותליהוניותושירמ 11בעופנסיהגמלמלםמתפעולשירותי

 .יםבדעומועסקיםאלוובגופים )מפסגות

2 . s . ובחומשנושאיוםעובדישלהקהעסהמיסכהשלבםטיות:ו 1הטr רחב

יםסרוקקיוםזהללבכועת,למעתלעובדיםרכותהדושרותכהלקייםנוהגתההחכר

מיםרכו.לוןבקרמשרה•אי vולנקריבעותעדמיואלורותכשה .ופנימיותצוניותיחוהשתלמויות

 .יוןעבימיםוריטקהדירביתרמהשתתפו 2021שנתבמהלךהקרן.פעילותעםהקשורים

שלממיבטיה-ךוחלק"ראהבכירההרמשונושאיבחברההתגמולניותימדרבדבלמידע

 ".תאגידי

הפצהושיווק . 6

 ,רנוזעומוניםעלוםסופרהזבכללוית,וקיוהשהפעילותאתהשיווקמנהלתתואמצעבביצעההקרן

ופרנ iכבתהעסיקה,וכןכאלוצאווכינטרנטאיאתרוליהנמקצועיים,כנסיםוןוארגבכנסיםפרסום

 .רםוושימהקרןמיתילעקרןהוקובשיעסקהאשרשיווקמנהלת ,ו"חדה

רותחאותנמקרתירוצבכררנ.עכהרפות,צטהבבקשותליפוטבהשיווקמנהלתעסקההדוחבתקופת

 .רעבבןהקרארבעזבושםיעמיתוהחזרתלקוחותרובשימגסכמו

םתישירויתנונוספקים . 7

םרמימהגו- iלביים.צוניחותיםירשתניונוםפקיבסהמנהלתההחברעתיימסתהקופהבניהול

 ,יםנוסיכמנהלפנים,רמבקם,יפכסנהלמ ,ותנחשבוהלנמ ,רקבמ(רר"חבועיםקהיצונייםחה
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תיהיולעמחברהלמעניקיםשראשוניםספקיםבחכרההמסתייעת ,)תיווצאכיפההכממויועמ"ש,

 :שבהסהעיקרייםיפורטוולהלןשירותים

ותישירהמספקהקופה,ינעמירנותבוחששלתפעולילנהכממשמש-ע"מבופנסיהגמלמלס

הסינופגמלמלסחברתעםהתקשרההרבהחוכיוצ"ב.יםתהעמיחשבונותוניהולאדמיניסטרציה

ורבכרלשירותיםלחברהלספקבע"מופנסיהגמלמלסבהחייהתלפיובהסכם 7.2019בחודשמ 11בע

 .ההחברותפעילעםרבקשנוספיםירותיםושהחברהעמיתיותלחשבונניהולישירות

רהחבהלעיל,כאמורולפעתתירושילתתפסיקלהוונתוכרבבדהפועליםבנקהודעתרלאוכייודגש,

לםמ ,פיוחלעלמתפעםהתקשרהיאהו 11.07.2019יךבתארהפועליםבנקםעההתקשרותסיימה

הלת.נהמהחברהשלפייםהכסחותבדו 16בביאוררטמפוכמ, 11עבסיהנופגמל

פיולכםהסעליאי.בי.אםעחתמהרהבהח-מ) 11בעךערתוניירפסגות 26.7.21ליוםכעדאיבי.אי.

 .קעותהשההולינשירותיאתברהחהעבורתבצע

s . קבועכושר

ארנמנהלתהיאמשםיבאבתלב 9העםאחדברחובכסבנםרוקרןשלמשנהשוכרתהחינהחברה

פעםואושרןעודכוםרןקרמולםההסכ . 2.9.2013יוםמםרוקרןמולהסכםעלהמוחתוענייניה

תנהינרהבולח 2020הראשוןוןהרבעתוםלדעחיתהשכירותהסכםתקופת . 2015מאיבנוספת

רותפשאישלחברההחברה.ידיעלמשהומראשנוספותיםיבשנתההסכםהארכתלמימושיהופצא

רת,קשותמערכותי,משרדבציודבכושותףמשתמשותהחברותשתי . 2024עדההסכםלהארכת

מושיהשוצאורנהובנפר,דחברהכלרועבבמחושושרכהשוויכאשר,דימשרטוריהומחשוב

 .נהחברורביוםהסכלםתאבהתמשולמו

עונתיות . 9

בצדמובהקןבאופלהצביעןתניןהליעעונתיותמגמותןאילשכיריםתתלמוההשקרנותבתחום

 .ובחודששחודמבוצעותותהפקדוהחראמההפקדות,

ייםחשמובלתיםנכסי . 10

דברבו-ס iיעלונמסראשריםהנתונוכלםיהעמיתטיפרתאהכוללמידערמאגמנהלתהחברה

במשרדמידעמאגריפנקסבםשורהמאגרהעמיתים.לשהמעסיקיםפרטיאתוכןהםותיחסכונ

מלס ,החברהשלהמתפעלבידיקזומוח-1981א 11התשמת,ויהפרטהגנתלחוקבהתאם ,םיהמשפט

 ISAEמסמךתלקבשלדרןבלרבותרהמאגלגבירנבקרומקיימתברההחמ. 11עבופנסיהגמל

בםיכלולשלאנושאיםלגבי-ע rימהאבטחתמנהל"יעתושנתיבקרותוכןהמתפעלתמהחברה

ISAE . הגמלקופותבתחוםמוניטיןבעלחשיומלאנכסהיכררןקהשםהחברה,מנהלילהערכת. 

ןוכסיירמגו . 11
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 :המנהלתרהבחהלעעיםשפיהמןוסיכהגורמיאתהמציגהטבלהלןהל

תודודמהתירבדםרגושלפעהההשידתמ 11 " .,,, 
המנהי;תחברההעלסיכוןה  ,!ןכוtןסיםגור .סיכון.הגסו
עה (fהש .הפעהשפעהשה

קטנהתבינוניולהגד- ! ! 1

·ף oושופןבאגנבצמההשקעותהלנמ J.-המשפיעיםהסיכוןגורמי

תלכלי-כוקרהמאהסביבהשלחנירנוהקופהכסיניוושעל

בה.םצפויייםוישינךומעריריביות,ירת,כמ :הם

לשינויתוצהמלמביאאהובהתאםהפירעוןכולתיוכןשע"ח

 .תוקעשהתדעופניבהתיקהרכבמושפעים ,םויהלושל

אחתשיבתהביהשקעות,רנדעומהמצבישירבאופן 1

עביצשחתונילתחסמתייייםעולשבבמשקכלכליהמאקרומאקרוינוכיס

אתתשוקלעות,קההשמנהלובעולם.
תולטהחבלרנמקורניוהמלצו
סיסבעלסגרנרהיביןך'להמש

r בלתקמיאשהרבעונייםתחו·ו
הרבמק .ינסנהפיוכיםכהסילממנה

J \!מתייק ,מיוחדיםםועיאיר ל
1 

תעושקהרנדוכ:נוסילכותאפשר

ת.לטוהחקבלתובכוצבןיודל

לתה~ננה iרהחברתשווקנו . 1קרנותמולתחרות . 1

לעיםקימעסהקרבבתמבקרהמנוהלותתלמותהשוניםכסי

םיבדוהעלידיעתיאבלהנתמוj ;פרטייםגופיםידיעליםפיענ

פיתענ,,הקרןירברונונ:תא-רגולטורייםשינויים . 2

 ;ךירבריהסכמזכוראלרבותלהתגברותןיכוהס

וקיםהמשו 'כ:כמו .מחדלההעלוליהצולהרג

י:כיתוענעםשרקצריםויםגופיבועלפג

את ·~עבילהיםינעוכיהמ .במשקםטניהק
 ..:וחראהפוקלכונותיהםחס

הלתנהמהר~ברהנהלתה ,בנוסף
נסיםבכםתפיתמשוהמשווקת

1 
ימיםיקםיתיעמבקרבתוהרצאו

 .םיאלייצפוטנםועמיתי 1
1 

הוצאורנצםצמלולחסון·סיוןינ . 2
וליהנדמילהביכ\נתמעל

ןהקריעמיתלנמוכים

יקספלע Jוררוביקובקרותקיוםבספקיםתלות . 1יםנכוסי

להתפעוסו r1בתותלרבחוץ,רוקימוjהתפעולבתחוםםיחדומי

המידענגיורטכנולוותפעולייםניםוסיכ . 2הברלח

מידעתוגיוולנוטכ

רהחכה ל'\(ייםספהכתוחובדההלנההסקירתבדוח 5רקפבסיכונים"יהול"נאוריבראובנוסף,

קופה.הלשהתקופתייםתחובדודעיולמהמנהלת

להופעוףשיתיסכמהותייםומהיםכמהס . 12

יתזכאהיאהידיעתלמיטבואליגהרקיםסהעךבמהלשלאמהותייםלהסכמיםצדאינההחברה

ים.יגרטאסטלהועפיפלשיתוסכמיםלהבקשרסגכןלפיהם.

הברחהיעסקבילגוהעוכרתוחרות~תחזיות . 13

התיוןך~ vלביןםינוספםעמיתיסויגותיםיעמרמוישקרעיבהיכסובהרהקהשנלרהכחהשליעדיה

ירהמשתוך ,ידהעלוהליםנהמהנכסיםךסאתלשמרתשואפברהחהלהצטרף.םיאשהראלהמבין

תיעמיפרופילתאמתהתואסיכוןרמתעלהוהקפדק,שולביחסהסבירותתשוארמתהמשךעל

 .הקופה
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כותרעמאתלשדרגשיךלהמ ,םייתעמליהרותשישיפורתממגאתלהמשיךהחברהבכוונתבנוסף,

לעמיתים.מיטבירותישאפשרותהמרכותמעמעתוהטהעמיתים,נתוניטיובהמחשב,

והן ,ישירדיוורכאמצעורנןהים,יתעמלתןהנימידעהאתולהרחיבלהמשיךהחברהבכוונת

שלהההבנלהעמקתיאלהבתנמעלוזאתסמינרים,ווןיעימיפרונטליות,הרצאותבאמצעות

להס.תאימיםהמעהשקההפיקיאשללתשכומלבחירהולהביאםבתחום,העמיתים

הרחבתמקיף,נהליםןרעמשיבוגוךתה,בקרוהניהולהשיפורבמגמתלהמשיךנזבקשתהחברה

 .חירוםתשעלשלההמוכנותורושיפהביקורתמערן

מרלשבכדיוזארנמיתים,עהמןביםנגהלוניהידמשלתיחסינמוכהרמהעללשמורשואפתהחברה

פרטיים.הםיהגופפניעלשלהיהתחרותהיתרוןאת

ארנגלשדרןכושיידרשככלםירכשלהוובדיהעשלעיתהמקצוהרמהעללשמורנכתכוונתהחברה

 .עמיתיהעםהקשראתולחזקהחברהשלתווהשירהמיכוןמערן

תאגידיממשלהיבטי-ד'חלק

המנהלתהרחבהשליםהדירקט,•ר . 1

וודעותיוהדירקטוריוןחברי . 1.1

 .זהדוחבסוףא'נספחר'לפרטים

ריםקטודירשאיכםיםהדירקטורברו .כרההחבידיסקמועאינובחברהדירקטוראףכייצוין

ה.רלחבקשורים-ים rתאגישלעובדיםחינםחיצוניים,

לווטבאביוסףשם

 56567753הוייזתעודתמספר
 311811960לידהשכת

ןעיודימ 2112לאישרטיבשמען

תישראלינתינות

ןוריודירקטיו"ר-כןשלתוועדאובוועדהחברות

לאהדירקטוריון

לאחיצוניטורקדירהיכרהאם
חברה-שלהחברה,שלעובדהואאם 1

שלאושלחהשורקחברהשל ,שלהבת
1 
ו

התפקידיםאוהתפקיד-בהעניךבעל
! 

 7.10.15ממלאשהוא
: 

 .רמידעכרתורלותפעסמנכ"לכהונהתחילתתאריך
השניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו

שבהםהחברותפירוטךתו ,האחרונות

דירקטורמשמשהוא

1 

וביורויםאפרשם
 i 4522173זיהוידתותעמספר
 ! 1946לידהשכת
מען

ו

 ! 52272"גר , 5רופספ

שראלירנינתינות
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ותההשקעועדת-ןכהדירקטוריוןשלועדותאועדהובוחברות

אלחיצוניירקטורדחיכוהאם

 .הרהחבדבעואלחברה-בתשלהחברה,לשעובדהואאם

בעלשלאושלהקשורהחברהשל ,שלה
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהועני

ממלא
 27.8.1995כהונהתחילתתאריך

דמית.קא :כלהשההשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו

 ."ללרמטכפיסכועץישבהםהחברותוטפירךתוהאחרונות,
 .ביטחוןהרדשמשלסיונרפנטורקדירמשמשהוא

 .בלבדינהלמתולמתשהןבקרירקטורד

 1אלהחברהידיעתבטמילפי ,הואאם

בעלשלשפחהמבןשלה,והדירקטורים
1 

i 
הבחבראחרעניו

 ;אלכהונתוסיוםתאריךכהונהוסייםבמידה

רגלרדכימשם

 065049371זיהוידתותעמספר
 1945לידהשנת
איית 6קאלזיחןרכמיטישמען

שראליתינתינות

תוהשקעועדת-ןכהדירקטוריוןשלתועדוואעדהובוחברות

אלינחיצוורטדירקהיכרהאם

 !ירקטור.דחברה-בתשלהחברה,שלעובדהואאס
 1ותהשקעדתוערתחבבעלשלאןשלהשורהקחברהשל Iשלה

ממלא lהרחבה"לכנמשהואהתפקידיםאודיפקהת-בהעניו

 ' 13.8.2001כהונהתחילתתאריו
 1מיתדאק :להכשההשניםבחמשתוקווהתעסהשכלתו

 1להלמיכלההמכליאדמקאהלסלו 1הנ :ירקטורדשבהסהחברותפירוטתוךונות,האחר
לשסיונרנפמכןרחולאמעו"ףהתדרותהסובדעטורקדירמשמשהוא

"ףהמעותסתדרוה

 1 'אלהחברהעתדייבטמילפי ,הואאס

בעלשלהמשפחבןשלה,םירווהדירקט
בחברהאחרעניו

כהונתוסיוםתאריךונההכוסייסבמידה

יקלמםמנחו"דעשם

 34237610זיהויודתתעמספר
 ' 1977לידהשנת
 ]הוותקחתפ , 20קחיציםסכירבהמען
 1רנישראלינותינת

' 
 iביקורתדתעורוחבירקטורדירקטוריוןדהשלתועדוואדהועבוחברות
אליצוניחדירקטורחיכוהאם

 :ה.רחבהעובדאלחברה-בתשל Iהחברהשלעובדהואאם
בעלשלאולהששורהקהחברשלשלה,

שהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהעניו 1

 1ממלא
 5.10.2008כהונהתחילתתאריך

 .)ו"ד(עאקדמית :להכשההשכיםבחמשוהתעסקותוהשכלתו

רותדהסתבבנקיםהובדיעבתיחטרכמזכישמשמשבהםהחברותירוטפתוך ,האחרונות

<עוייף.הנדירקטורמשמשהוא

אלהחברהיעתדיבטמילפיהוא,אם
בעלשלפחהמשבן ,השלוהדירקטורים

הבחבראחרעניו
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לא Iכהונתוסיוםתאריךכהונהוסייסבמידהו

יריסאלגםייחשם

 22339428זיהוידתותעמספר

 1966לידהשנת

ןמוצקירנרייק , 5שמרעמינמען

שראליתינתינות

ירקטורדןהדירקטוריושלועדותאועדהובוחברות

 iלאחיצונידירקטורתינוהאם
 .החברהעובדלאחברה-בתשלרה,החבשלעובדהואאס

1 

ו
 jבעלשלאושלהשורהקחברהשלשלה,
 1שהואהתפקידיםאודיהתפק-בהעניו

 1ממלא
 j 12.12.2005כהונהתחילתתאריך

הנדסאי :שכלהההשניםבחמשותוקוהתעסהשכלתו

1 
ט.ראועובדידוער 11כיועובדשבהםהחברותרוטפיתוךהאחרונות,

טורקדירמשמשהוא

אלהחברהידיעתבטמילפיהוא,אם

 ~בעלשלחהמשפבןשלה,והדירקטורים

 !בחברהאחרעניו
לאכהונתוסיוםתאוידכהונהםייוסידהבמ

1 
i 

 1פריאובןרשם

 56201775זיהויתדותעמספר
 1 1960לידהשנת

צ 11ראשל 3/12א 11רשבהמען

שראליתינתינות

 1ירקטורדהדירקטוריוןשלתועדוואעדהובוחברות

 !אלחיצונידירקטורתינוהאם
 . 11.2.2019יוםמלהחהרהחבמנכ"לן-כחברה-בתשלהחברה!שלדעובהואאם

1 
 1בעלשלאושלהשורהקחברהשלשלה,

שהואפקידיםתהאודיפקהת-בהיוענ

ממלא 1
 28.3.2011כהונהתחילתתאדיר

 1ירבמסחתמחותהבמשפטיםשנירתוא :שכלהההשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו

והמוסדותהמסחרחטיבתכירזמכבדעו ,יסקעשבהסהחברותרוטפיתוךת,האחרונו
 1 .ו•~ףהמעהסתדרותבההוגבהשכלהלטורקדירמשמשהוא 1

 1אלהחברהידיעתמיטבפיל ,הואאם

בעלשלחהמשפבןה,שלוהדירקטורים
בחברהאחרועני

אלכהונתוסיוםתאריךונההכיםוסידהיבמ

 1דנציגרביאשם

 1 42278333זיהויתדותעמספר

 1 1947לידהשנת

 1גןרמת 63דירה 15שפיראמען
 'שראליתינתינות

ו

 \ןכהדירקטוריוןשלתועדוואעדהובוחברות

 1לאניחיצורטודירקתינוהאם

החברה.עובדלאחברה-בתשלהחברה,שלעובדהואאם
 ;בעלשלאושלהשורהקחברהשל ,שלה 1

 1שהואיםתפקידהאודיהתפק-בהעניו
1 

ממלא

 7.8.2013כהונהתלתחיתאריך
אקדמית :ההשכלהשניםבחמשותוקוהתעסהשכלתו
זםכ•-אורטתברשכרשלהמחלקההלכמנעבדשבהסהחברותרוטפיוךתות,האחרונ

 .תשהר •מלאגטורקדירמשמשהוא
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לאהחברהידיעתמיטבלפיהוא,אם
בעלשלמשפחהבןשלה,והדירקטורים

בחברהאחרעניו

לאכהונתוםסיוךאריתכהונהוסייםמידהב

יהללאילןשם
1 
1 

 ! 54240460זיהוידתותעמספר
 1 519/1957לידהשנת

גבעתיים 36נסיןגמען

 1אליתרשיתונתינ
1 

לאקטוריוןרהדישלועדותאועדהובוחברות

לאחיצונידירקטורחיכוהאם

לאחברה-בתשלהחברה,שלעובדהואאם
בעלשלואשלהקשורהחברהשלשלה,
שהואהתפקידיםאודיהתפק-בהעניו

ממלא
 1.3.15כהונהתחילתתאריך

ת.וקורמבדיעוותרימזכוועדו"ריהשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו

שבהסהחברותפירוטתוךהאחרונות,

טורקדירמשמשהוא

לאהרהחבידיעתמיטבילפהוא,אס

בעלשלמשפחהבןשלה,והדירקטורים
הבחבראחרעניו

לאכהונתוסיוםתאריוכהונהוסייםבמידה

והשדירימשם
 1יהוזידתותעמספר

1 

27828730 i 
ו 21/8/1970לידהשנת
ת"א , 20וצקייסומען

אליתרשינתינות
1 

1 

לאיוןרהדירקטושלתועדוואבוועדהברותח
1 

 1לאיצוניחדירקטוריכרההאם

 !אלברה-בתחשלהחברה,שלעובדהואאם
ובעלשלאושלההרקשוהחברשלשלה, שהואהתפקידיםאודיהתפק-הבעניו

 !ממלא
 1 7.10.15כהונהתחילתתאריו

התמחותעסקיםבמינהלוןראשותוארו"חרהשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו
r--
1 

 : .במשפטיםינשרואתת,בונאוחשבשבהםהחברותפירוטתוך ,ונותרהאח

 1מקורות.בחברתהחשבותידתיחמנהלתדירקטורמשמשהוא
הרבחכללבמטהתשבוחתחלקמבכנחלת

j 
i 

וח.לביט
i 

אלהחברהידיעתמיטבלפיהוא,אם
בעלשלשפחהמבן ,השלםוריוהדירקט

בחברהרחאעניו

 1לאכהונתוסיוםתאריךכהונהוסייםבמידה

חןר~בוניתרםש

 057695645זיהוידתותעמספר

 1 27/5/1962לידהשנת

ןולוח , 10דיהגלעאירימען
 !שראליתינתינות

-ןכהדירקטוריוןשלועדותאועדהוובחברות
אלחיצונידירקטורתינוהאם
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 iאלחברה-בתשלהחברה,שלעובדהואאם
בעלשלאושלהקשורהחברהשלשלה,
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהעניו

ממלא
 7.10.15כהונהתחילתתאריך

תושבונאחוכלהכלב BA :השכלההשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו
1 

שבהםתהחברופירוטתוךהאחרונות,

וניהוליהתעשבהנדסתיםדעבמרסטמגי MS.cדירקטורמשמשהוא

יתלמוהעיצור CFO :העבודמקום
1 

 :םיפנוסירקטוריוניםד
1 

f 

 1ךהחינולקידוםהעמותה-ורברביתתירקטוריד

1 

ביפו.

חיפהויצרךינוולחיצובלעהאקדמיהירקטוריתד

 1 .ק(דהוריצההדסדלומפילבנריםשלע
ו

1 

 ;ואתר .ביפונוךהחילקידוםהותעמה-רותיתב
1 

B .ראתועםשבוןח .A 1ארותוותנאוחשבובכלכלה 

. MS.c לוניהותעשיהסתדבהנ. i 
אלהחברהידיעתמיטבלפיהוא,אם

בעלשלחהמשפבןשלה,והדירקטורים
 ;בחברהאחרעניו

אלכהונתוסיוםתאריוהונהכוסייסבמידה

 1ןמירוחלרשם

 i 51185700ויהזיתעודתמספר
 ltl 1 / 1953לידהשנת

 iח-תקווהפרב 5/11רדסנאלכוטוגרגן,ווהנמען
 iשראליתינתינות
 1 'ביקורת rדווועברתח'ורטירקדהדירקטוריוןשלתועדוואעדהובוחברות

ואלחיצונידירקטורהיכרהאם
 1ויצר-ןכבת-חברהשל ,החברהלשעובדהואאם

ו
1 

 1 ,הלההנהלמוגייצוים,דעוב 4000כלפיחראיתאבעלשלאושלהקשורהחברהשלשלה,

 1יבתקצולניהויםבדעוכרשהעלאתשהואפקידיםתהאודיתפקה-בהעניו
1 

 1ממלא
ו 31.3.2016כהונהתחילתתאריך

 !השניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו

 .ר)יצו(.םידבועןארגור"וישבהסהחברותרוטפיוךת ,האחרונות
דירקטורמשמשהוא

וןכחשבונאיתמומחיותבעלהואהאם דירקטוריוןבתקנותכאמורופיננסית

 iוועדותיו
 1לאהחברהיעתדימיטבילפ ,הואאם

בעלשלחהמשפבןשלה,םיוהדירקטור
! 
1 

הרבחבאחרעניו
1 
1 

ואלכהונתוסיוםתאריוכהונהוסייםבמידה

ו

 iןואקניוסיי
 iשם

 1 25374539ויהזידתותעמספר
 . ; 1973לידהשכת
ההרצלי , 7יפהיבילמען

. 
' 

וליתשראינתינות

 1תהשקעותדועי"ייביקורת,וועדתחברקטור,דירהדירקטוריוןשלועדותאועדהובוחברות

וןכחיצונירקטורידהיכרהאם
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אלחברה-בתשלה,החברשלבדעוהואאס

בעלשלאושלהורהקשחברהשלשלה,
ושהואהתפקידיםאודיהתפק-בהעניו

 1ממלא

 15.10.2018כהונהתחילתתאריך
 i .רסט•נצמתממכללישנוארתהשניםמשבחוהתעסקותוהשכלתו

 :תףומשל 11מנכ 4Fשבהסהחברותוטרפיתוךת,חרונוהא
מנהל-שמלחרתבחידעובשלהפנסיהופתקורקטרידמשמשהוא

יראשותשקעה

 .רוםתמולשתהרןבקח"צד
 .מח"רתמותלשהבקרןח"צנ
 .סחירוןדקיפראלהח''צד

 1ןכחשבונאיתמומחיותעלבהואהאם

' 
ודירקטוריוןבתקנותכאמוריתופיננס

ווועדותיו
אלהחברהעתדייבטמילפיוא,האס

1 

בעלשלפחהמשבןשלה,והדירקטורים

ו הבחבראחרעניו

אלכהונתוסיוםתאריךונההכייםוסבמידה

רשלטיעמית

שם 1

 1 31850795זיהויתעודתמספר

 1974לידהשנת
 !באבילת , 9העםחדאמען

שראליתינתינות
תוהשקענועדרברחןהדירקטוריושלתועדואוהבוועדחברות

אלוניחיצדירקטורתינוהאם

 1ןכחברה-בתשלה,החברלשעובדהואאס
 'בעלשלאושלהשורהקחברהשל ,שלה
ואשההתפקידיםאודיהתפק-בהעניו

 1ממלא

 i 18.3.2018כהונהתחילתתאריו
 !סטר•צכמממכללתישנוארתיםהשנבחמשהתעסקותווהשכלתו

מינהלותהשתלמןרבקתרחבירמזכומנכ"לסשבתםחברותהרוטפיתוךהאחרונות,

רעותהשתלמותןבקרעותהשקקרברקטורדימשמשהוא 1

וןכבונאיתחשתחיומומעלבהואםהא
1 

 1דירקטוריוןתבתקנוכאמורופיננסית

 1יווועדות

אלהחברהעתידימיטבלפיא,הואס
בעלשלמשפחהבןשלה,םיוהדירקטור !

 1הרבחבאחרעניו
ו

 1לאכהונתוסיוםךאריתונההכםיוסיבמידה
1 

זיוידריפסורפרו

שם

 i 25078544זיהוידתותעמספר
 1972לידהשנת
 6969088באבילת 44לומיםעןמע

שראליתינתינות
ביקורתדתעוריו" ,וןיטורדירקרחבןטוריוקהדירשלועדותואעדהובוחברות

 1ןכיצוניחרטורקידחיכוהאם

ןכחברה-בתשלה,החברלשעובדהואאס

בעלשלאושלהשורהקרהחבשל ,השל
שהואהתפקידיםאודיתפקה-בהעניו

ממלא
 15.10.2018ונהכהתחילתיךרתא
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שכלהההשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו
רחברופ~פשבהסהחברותרוטפיךתואחרונות,ה

I 
יח~רו

טורקדירמשמשהוא

ותהאחרונשניםה 5בעסוקהת

נתכיהתמיבאקדוחטלביהספרביתיקןד
המלרןקרמנכ"ל

ניםוירקטוריד

וחטיבלרהחבשלמה

צותהתפויתב

יקהטותמהנעימדםדולקיילאשרהימרכזה

1 
סינגהולדיידי

ו

 !(נאיתבוחשמחיותומבעלאהוהאם

L דירקטוריוןתבתקנוכאמורופיננסית

יודותועו

 iאלהחברהידיעתבטמיפילוא,האס
בעלשלמשפחהבןשלה,םיוהדירקטור '

ברהבחאחרעניו

אלכהונתוםסיותאריךונההכייםוסבמידה
רולידןע

 1שם

 1 28860898יוהזידתותעמספר

 1972הלידשנת
דהויהןאב 27שרוןהמען

ליתשראינתינות
1 

i 
לאהדירקטוריוןשלועדותואעדהובוחברות

אליחיצונורטרקידתינוהאם

לאחברה-בתשלה,החברלשובדעהואסא
בעלשלואשלהרהקשורהחבשלשלה,
 1שהואםתפקידיהאודיהו!פק-בהעניו

 1ממלא

 31.05.2021כהונהתילתחתאריך
המדינהמדע- MA ;יםקעסלהמנ- BBAהשניםמשבחוהתעסקותוהשכלתו

1 

 1וורדילוויזיהלטהניישהורנברשןוכתלמככייסשבהםהחברותירוטפךתו ,האחרונות

 .ף 11ועהמרותבהסתדהבחטיאשרטורקרידמשמשהוא

1 
חברה.ףבאורקטירדניאי

אלתנאיוחשבמומחיותלעבהואהאם
דירקטוריוןבתקנותמורכאופיננסית

וועדותיו

 1אלהחברהיעתדימיטבפיל ,אהוםא

--lבעלשלחהמשפבןשלה,והדירקטורים הברבחאחרעניו

 1אלכהונתוסירסתאריךנהוהכםייוסדהיבמ

שרהמנושאי . 2

זה:לקחל 1ףבסעיטופורשלאבחברההמשרהנושאירשימתלהלן . 2.1
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 1ה rבןמשפוקי·רפת 1

1 
שאנושללהכשההרשמוהברחב

בע 1משרחכחמשיסיונונומהיחתשורהקךיראת

יוינעליםנשהמאיעצבבעלואתחילתקידתפנתש

בחברהתונרוחאההרבחבייוענכהונההברבחהדיל"זתס'משס

-
לאראשון'ראותלא- 31/8/08הלכמ 1966 058351750ח"רו

ו
בכלכלהכספיםראובן

ירסווי
ונאותבחשו

סיטהבריאונהמ

יתברעה

ם.יושלריב 1
משרדבףותש

 1חותהתמח,"ור 1
וגמלותקופב

1 1 
-קו 1  .סיהפננות 1

חברהעלבו

ה.קרבועוץילי

לאשכיראותלאכירמז 11.02.20ל"כנמ 1960 56201775ןראוב

 1טיםשפמבתטיבח 19חברההפרי

חותמתהסחרמה
1 

 1עסקייחרסמבמוסדותו 1

ת
1 

שכלההל

ינתטרוירזכמבוההגב 1

רסחמה 1 תדרוסה

תודוהמוס 1 ת

 1הלהשכלעו"ף.מה

הסתדבההוגב
1 

1 

וף.המעו"ותר

1 
1 

לאיהולנלץעיולא 28/7110להמנ 1975 038371589ויכ
j יםונכיסניםוכסייאנוסבל

 !מטעםם,יבנקב
 iאביררתבח

ו

 1פורג

1 

לאוןראש 1-ואתלא- 1 29.05.20מנכ"לס 1974 31850795עמיתמר

נהלכמישנו 18טישלר 1

עסקים 1 )*(
מחותתה

1 
 .ימוןמבו '

r מכללת
! 
ו

רצ'סטנמ
1 

הקריה(
1 

אונו)תימקדאה

קרכב משיש

ותפעולראישא
 1ןקרב 1

 1תולמתשה
 .עותר

ו

_ l טיטאךל"מנכ

צהפה
ו

ברהחהל 11סמנכדלתפקיהומונרההחבזכירכמדותפקיתאםסיי 29.05.2018יוםב)*(

הלתנהמרהבחבלותגמתויינמד 3 • 
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התגמלומדיניותקרייע . 3.1

רהחבהשלטרנטנהאיאתרבםימורסמפסגסהשפיכ ,רהבהחשלהתגמולמדיניותעיקרילהלן

 :בכתובת

ps://www.minhal.org/ Uploads/dbsForms/mediniyut tagmul nosei misra2020.pdf :זht 

םייצונחייםגנצילוחיצונייםוריםטלדירקתשלום .א

אםתבהלשנהועקבשנתימולגםולישנייםהחיצוםיגלנציויםיהחיצונםירקטורילד . 1

כורנקלרנזהללבכויוהדתראווהלםתאהבא""רגהבדצלדח"הקבועיתנהשולמלג

••תקנות :להלן{ 2000תשייסה ,)וניחיצרטוירקלדאותהוצוגמולבדברםיל(כלהחכרות

אהגבדריחיצונירקטורלדועבקהםכוסהיפעלהיבישלגמויינתן ,נוסףב .)"לומהג

 .דיןהראותוהפילבהיישלכלעבוקהוםכבס

 .לווגכהתוקנתבאמורכיההידח"צלשכרכוןדהענוןגמנ . 2

יםרוטדירקלתגמול .ב

שוריאודירקטוריוןתטלחה ,מולתגדתוועצתהמללםאבהתיתוגמלוקטוריםרדי . 1

שלאבשיעוריהיהבותיישבתוותפשתהןגיברדירקטולםלישוהגמוללליתכהפהיסאה

אסאלאררקטוילדהבישיורבעהברחבצח"דלשולםמהעהקבומהגמול 50%עלהליע

ות.ביבישתפותתהשורעבלומגבלקלשלאמבקשאהויכלחברההודיערקטוריהד

ולםשמשעוניברהגמולמה 27.5%להוושרושיעבועבקמולגדירקטורלכללםישובנוסף

והשתתףבמידהוהקבועלגמוהלעתרוומיכעהודילאשאינבתוזאתבעוןלרללכצח"לד

 jךלעעתמןיתעדכטוריםקרהדילומגספקרסהלמען .ןבעורבאותואחתבהשיביותחלפ

ם.יצ"הדחשכרדכוןעלאםתבה

z . ליתלהכוהאסיפהוןריטוירקדה ,ולגמהתתעדווטתלחבהעיקבדירקטוריוןהר"יולוגמ

 .ץ"דחגמולעלהיעלא"וויללעורכאמקטורדירלהמשולםמולגהמיפחתאול

ילוימשםלדירקטוריםהיאוצוישאותוצההלכאתולליכ ,לעילורטכמפמול,גהת . 3

י)נתשהבככסהשתתפותהוהעיסכו 'ותיבשיכתשתתפוהגיןבחניה ,עלותעטלמ(ידםקתפ

 .םידתפקיוילמבגיןףנוסלתשלוםזכאיםיהיולאםוה

יאוצשהוצאותהלהחזריםכאזוייההםלגמותלקבללאשיבחרורקטוריםישהדככל . 4

לוםשהת- rשסובתנאיוצ''בוכיםיסנלכהענסיתהוצאוהחזרלרבותפקידםתביצועיןבג

מולגמבקשהיהלודירקטורהלקבמהיהואותוםסכהעלהיעללאההוצאותהחזרןבגי

ם.טוריקדיר

אוםתאחריוםובתחרים,רקטוידלתיעומקצתלמותהשלממןרשאיתאהתהחברה . 5

רה.בחבהרמשישאנווםיירקטורדלתהמיועדקצועיתמתלמותשה

עתודלושיקלפירידהפנקעכמהרחבבןהיכשירקטורלדקלהענירשאיתאתהרהבהח . 6

 .קידפהתסיוםלאחריםיתקישיועקצמסנכבתשתתפוהוןממילרבותחברההמנכ"לשל

וניתלפטתשיבויבשתתפותהעבורםתשלוג.

ים,רקטורהדיקטוריון,רידהר"רייםכאזהיויקשורתתעיבאמצבישיבותתתתפושהבגין

 .ל,,םהקבועיבהשליולמגהמ 60%שלרבשיעולמוגלתחיצונייםםיגיוהנצםי 11הדחצ

לייככמ .ד
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י 11ערי oשיאועמוהעבודהלהסכםםאבהתאתההחברהל 11כמנשלהחודשיתהשכרעלות . 1

 .ןוהדירקטוריוגמולהתתדווע

מורכי 1Vמעלמולגותהערכהכל 11ככמליעמפחדמענקעללהמליץמוסמכתלגמוהתדתווע . 2

וריון.הדירקטבאישורמותנההמענקוםתשלמיוחדות.

השכרמעלות 25%שלקרהתדע-וס)נוב(תנהמשרכיבלהכלשאחתזכאייהיהל 11כמנה . 3

 .החברהל 11סמנכשלהשנתי

 :ןמדלקכויהיללמנכ"סהבונועתבילקוהמשקולותםניהקריטריו

כנ<ורלההשתנותרקללכואתשתמממוצעההגבוואהתשהשנהבסוףתציגהקרן ) 1 (

יגהחרלמעטהחברה.שלמאושרהיבקצתבוכהגדרתהחברההוצאותבקציבתדהיעמ

קררנתןמתו 20°10הינוזהןוריקריטלשסיחהימשקלושיוסברו)(מטעמים 10%עדשל

 .השתנהמיבכהר

הברחהשלהריבצבורפשיא,rוןודמתקנהשתומלעהרחבלהעמיתיםצירוףבשיפור ) 2 (

המשתנהיבהרכונוס)בהתקרתךותמ 20%ינוההזקריטריוןשלסייחהמשקלו

תוךמ 20%היכרזהוןקריטרישלחסיהיושקלמ .נתיתהשהעבודהבתוכניתעמידה ) 3 (

 .המשתנה)(הרכיבוסנוהבתקרת

תוךמ 20°ס/היכןזהוןטריקרילשחסיהיוקלמש :ימיםתאמההאורגניםדעתשיקול ) 4 (

 .נה)תהמש(הרכיבסוהבונתקרת

סמנכ"ל .ה

ושראשיעמועבודהההסכםלםאהתבתהאההחברל 11נכמסשלהחודשיתהשכרתעלו . 1

רתקנואתלעדכןיוןירקטורהדומולתגהוועדתבסמכות .וןיוהדירקטורהתגמולעדתוון 11ע

 .ריאליהשנל 20%לעיעלהאשלבשיעורל 11סמנכועהקביבהרכ

מותימשעלמולגותכהערכהלנכ"מלסמיעפחדמענקלעץילהמלמוסמכתולהתגמתוועד . 2

 .יוןרוטירקדהאישורבהנמותהמענקםשלותמיוחדות.

רשכהמעלות 25%שלתקרהדע-וס)נוב(תנהמשיברכלהנלשאחתזכאייהיהל 11כנהסמ . 3

תי.השנ

 :דלקמןכיוהיללסמככ"ונוסבהיעתבלקוהמשקולותטריוניםיהקר

תמולתההשקרנותלכלאהותשמממוצעהגבוהאהשותהשנהבסוףתציגקרןה ) 1 (

ת,עויתבהעדרהיתרןביהבחברינימהפפעולוהתחותקולהשירותרמתעלרהשמי

 o/20°כויחזהוןיקריטרלשסייחהומשקלוןההשוקגףאלמוצדקותפניותעדרוה

 .משתנה)הבי(הרכהבונוסתקרתתוןמ

ירהבבצוריפשו/אוודמתקשנהסביחחברהלםהעמיתיבצירוףפורשי ) 2 (

זה ·ו,י· 1קריטשלהיחסיולשקמתמודקלשנהביחסחברההשלהשלילית/החיובית

שתנה).המהרכיב)נוסוהבתקרתךמתו 20%יכרה

תוןמ 20%וחיכזהןטריוקרישלסייחהוקלמשתיתשנההעבודהתבתוכנימידהע ) 3 (

 .)התנשהמב(הרכיהבונוסרתתק

ןותמ 20%חיכוזהריוןטיקרשליסהיחוקלמש :מיםהמתאיהאורגניםדעתולשיק ) 4 (

 .)תנהשהמביס(הרכהבונורתתק

ובדיםעתגמול .ו
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דיילעשיקבעוכפיהשכרמילהסככהתאםיתוגמלומשרהנושאיםשאינבדיםוהע . 1

ביםימחימשרהנושאינםישחדיםובעעםםהסכמית.לעמעתשיתעדכנוכפיול 11כנהמ

 .טוריוןירקדהוהתגמולועדתואישורגם

םקוחלסתדרותההלהסדרומההדציוקיבדרהספיעלוםיכמועסקיםמהעובדיםקחל . 2

וציביהקלהסדראםתבהיעודכנוםשכרובודתםעתנאי .דרסההמהוראותחלקציםאממ

לעת.מעתיתעדכנושכפיהמנכ"לדעתלשיקופילוע

יםולוהנהתנאיםכלאתדובלעםתשלרהבחה ,שרהמאינוששאינםםידעובלסיחב . 3

איםנתלאשרהחברהמנכ«לרבאישורשאית,תהיה ,וסףנובהדין,וראותבההקבועים

 .וזלותגמתב<דיניותונורמעקחורגיםשאינםנוספים,

יןניהעלפי,לעובדיםאשרלבת,יחידיןפילעהנדרשיםםריובמקרשאית,היתההחברה . 4

 :ןלהלטרוכמפ ,רהיתבין ,יסבסהלשכרספיםנוםוינלותנאים

נייוספנצרולמלעובדתפרישחברהה-עבודהכושרןובדאוביטוחפנסיוניותהפרשות . 5

תנהוינייופנסלביטוחרההחבותפרשהיצועב .הדיואותרהופיועלהעובדדייעלרבחייש

איתשרהרהחבבנוסף,נד.העולשושכרךמתוהפרשותבהעובדחלקשלםאימתבניכוי

עללהעילאההפרשהשיעוראשרכדהבועכושרןובדאבביטוחהעובדאתלבטח

שהההפרסכומיאתלהמירלעובדתירלהרשאיתחברהה .דהעובשלהבסיסרמשכ 2.5%

,רשכםלולתש ,הדיןפיעלמסניולצתוכרהמשכרהתרלתקשמעברםיתגמוליןבג

תגדל.אללחברההעסקתותלושעפןובא

ס'לשכברירשאהחברהתהיהמעביד-עונדסייחסיוםלשרהמקב-יטוריםפפיצויי . 6

זהבכללוןיהדבהוראותמהקבועחותפלאהמקר 'ובכ;ופיטוריםפיצויי %100עדדלעוב

דים).במהעוקחלעל(החלותרההסתדשלוציביהקההסדר

בדועהלשהבסיסנ<שכר 7.5%עדדשוחמדילהפרישאיתשרהחברה-למותהשתןקר . 7

יפלעתומתלהשןרלקאלומיםוסכירבותעיסהבסרמשכםנוספיאחוז 2.5%עדותולנכ

מיוסכאתלהמיררשאייהיההעובדהבסיס.שכרואמליסבסעלהעובדלשרתויבח

ופןאב ,שכרםולתשל ,הדיןפיעלמסילצונהמוכרתכרשהלתקרתשמעבררשהפהה

 .גדלתלאלחברהוסקתהעותלשע

שראבחברה,כמקובלרכבשםולשימוםיובדהערשותלדמילהעאיתרשברההח-ברכ . 8

יה·התברההחמלא.ילוםגספרנובתףשאכןיתופקידםתיומיללצורך ,רהיתביו ,,שביש

םיגהנהוהנהליםלפיוהכלבהרכבאחזקתובשימושתכורוהכאותבהוצשאתלרשאית

 .האמורחלףערךשווהנשלוסרובדלעהעניקלאיתרשהיתההחברהרה.בבח

פיעלהאישישולשימוניידןפוטלהעובדתלרשודעמיהלרשאיתהחברה-רתקשות . 9

עיצמאלעובדלהעמידתרשאיתהיהחברההכן,כמו .הברבחכמקובלהחברהרתיבח

החברה.לנחליהתאםבעבודתוכילצורמה(דווכנידישבח)מוןכמי

תדעשיקוללפיהעובדיםתורוחאעבורלוםבתששאתיהחברה-/ל 11אש /חותואר . 10

ות.אהוצהחזרלעובדיהלאפשריכאזהאיל«מנכ ,יהדלעובםלתגהחברהל."כמנה

הפשוחןבגיתשלומיםדעובלתעניקברההח-אהרמחלה/הב /תיתשנשהפחו . 11

עתדולקשייפליםחראהסדריםפילו/ואהדיןתוהוראלםאבהתההברא 1המחל 1תתישנ

המנכ«ל.

ם.יפסנוהוחורולגופימקצועיותותדלאגוחברידמלשלםרשאיתההיתהחברה . 12
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1עווןרישיחידושעבורשנתיתשלוםבאתלשרשאיתתהיההחברה . 13 'ווק V/מח 11רו / 11

פנסיוני.

ילתחלתבסמוךמרכזיתפקידבעלאוהמשרהנושאםעקההעסהסכםימתחתעדובמ . 14

יםקיסקההעםכהסעדכוןבעתאומסויםבתפקידקתוסהעלתחילתבסמוךאודתוועב

לוםשלתרמעבשישולםישהרפקענמםלושתהערב~-עםלסכםהחברהרשאיתתהא

יס.בסמשכורורנ 3עדשלבגובהמיפעחד-איההפרישהנקעמ .דיןיפעלפיטוריםפיצויי

אתלשקיבחרלאן,קטוריוירהדרלאישוכפוףבויהיהמשרלנושאיהישפראיתנעתיקב . 15

 .התגמולתועדאישור

כמיסלההתאםב)חלקיבתשלוםתשאליתשארתהאהבי-החברקולקטיתיאוברוחטבי . 16

 .דבלבלעובדיםקולקטיבייאורנברביטוחתפרמייבגיןת(ובהסתדרלנהוגאו tוהעסקה

משווקיםוללעובדיםמשתנהיברכולמתג . 17

ועריהמלסעיףבכפוףחברההו•לכמנדייעלעייקבדיםבלעו(בונוס)נהמשתמולתג . 1

 .קציבתבלכך

משרהלנושאיביטוחושיפוי .ז

כללילהיוכלווןיקטורריהדעתדשיקולפילםהנוספיהרמשהשאיונוטוריוןקהדיריחבר . 1

איםנבהריפעלחברה,הושרכשתמשרהישאנווביטוחמקצועיתאחריותחיטוברדבהס

 .ןדייפעלהנדרשיםישוריםלאכפוףובהחברהשלכיםסמוהמםירגנהאודייעלשיאושרו

קבעישיכספיבהיקףשיפויופטורילכתבאיםזכיהיוהרמשהונושאיןיורקטוהדיריחבר . 2

 .המוסמכיםםגניהאורידיעל

עםםבהסכלהתקשרותכתנאיםעצמתאחלכטחוץקוריבממשרהאינושידרשוככלל . 3

 .הרהחב

תושקעההכמערדמשרהושאינלתגמו .ח

עותקההשנ(נהליקבלוץחרומיקתובאמצענעשהחלקו)וא(כולוההשקעותלשניהולככ . 1

וסך•בכדאותוהחברהו.ידלעלוהמנהנכסיםהמהיקףקרואךשינבעתגמולהחיצוני

י· aככולבניההעוסקיםהחיצוניההשקעותמנהלבדיעויכנוחות)מכתבצעותאמב(

אוההחברמתשואותגזרתהנהילשכההטבאורהתמותגמול,יקבלולאהחברה

גזרהנמשתכהרכיבאוו/לוםשתכלולביקאולברההחלשהנכסיםבהיקףמהגידול

 .צועיהםיבמ

 :חוץיקורמשירותיינותנרהמשלנושאיולכותג .ט

ממונה ,םינפמבקרי,משפ\כיועץרבותלחוץמיקורירותישנותניהמשרהינושאללכ . 1

אםתבהקבועבתעריףחודשיטי'כשםולישבוצ"כיוניםכוסימנהל Iמבקרח"רו ,פהיאכ

זהגומסלתפקידיםלםושמששכרלהתאםבוממנדרשהנההעבודולהיקףקבשולנהוג

התקשרות.הםהסכבםכסהוהםעליאשרםפיהשוטשירותיםהבגיןוזאת

יגזריאשרמשתכהרכיבבעלתגמוללוביקלאכאמורוץחשירותינותניהרמשנושאי . 2

שלה.ולהניהמדמיאוהקופהמתשואות

וחהדיובשנתשניתנוםיהתגמולפירוט . 3.2
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שנתלםהכספייבדוחותהוכרושיכפהדיווח,בשנת ,ויתננשהתגמוליםאודותפירוטלהלן

 :רהבכחמרכזיתפקידיכעלןימבתרביוהגבוהיםהתגמוליםבעליחמשתבשלח,יווהד

 1 )"(םרותיישרובעבםגמוליתהתגמלויםמקבלפרטי

שיעור
וםלתשהחזקה 1

דמיידמסבוס rנבהוןהיקף 1

כסה"חראועמלהעוץייניהולמניותנוענקכרשהחברהמשרהדתפקישם

 98 : 9 ~דירקטורמנכ"לפריבןאור
עמית

מלאהל"סמנכ
: 

 i 597 597טישלר
 i 1מיקורמנהלראובן

 1 155חוץכספיםסווירי
1 155 1 

 ! 1מיקורמבקראבי
 189 1 189חוץפנים •יודלביץ

 .מלכ"רותוהיבמסגרתדיגהתאעלחליםהמסיםלרבותעלותבמונחיהינם)הנתונים *(

ימיפנמבקר . 4

ריךאתבפניםקרבכמרהחבבותבודעאתלהחהמבקר .ביץליודאבירו"חהואהחברהשלהפניםרמבק

החברה.עובדואינרמבקה . 1/1/02

 .יותמהמקוהרשויותעובדילתולמתהשןקר-םרושלהמנהלתבחברהמבקרו"חרכמשמשהמבקר

כך,·ואלקשריםכאין .הבחברהיטשלבעלתגםוהיאםרוןנקרשליטהבעלתהיאהמעו"ףהסתדרות

 .פניםכמבקרתפקידועםענייניםניגודליצור

 .ותיו<יוסמכאתבעוק ,קורתביהותטלמעוביצלקרבמהתאוהנחוקבעורתוהביקוועדתהדירקטוריון

בה ,שנהכלמרנעדכנתה ,תישנתרבתקוריבניתתכרכתנעהפנימיתהביקורתמערןחוזרותהוראפיעל

עלםיכשנערפתייםקותםינוכסיריקספיועלשנקבע,הקדימויותסדרפיעל ,קורתיהבנושאיםמוצגי

ועל.פבוהביצועהחלטותהקבלתןופא ,הדובהעהליכיתהנהלים,נסקריםאלובנושאים .המבקרידי

יוםסב .וןיהדירקטורלאישורניתתכהתשמוגיקורתהבועדתידיעלניתהתוכואישורעיוןחרלא

ה.החבריוןדירקטורולתהביקורלוודעתמפורטדוחמוגשהבדיקה

יה.תובישיביקוררנהבעדתבווניםידווננה,השהלךמבףושוטרציףבאופןוגשיםמיקורתהבדוחות

העסקה:היקף
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מספרלפיהעסקתהיקף

בשנהעבדוהשעות

תקביעלחברההיקונימ

וישותגממידתוףקההי

ורבסחברההוןידירקטור

שלותפציוהרופיהא Iשההיקף

יתותוכנה,החברפעולות

ינםהפניםהבקרמלשהעבודה

להגשיםיכדהסבישו Iסבירים

יתמפניהיקורתבהותמטראת

תתכניעלמךתבהס .בה

לצותהמית,תשנההעבודה

וחןבמצאיהומ ,הביקורת

קתהעמאתיוןרהדירקטו

מבקר.הותעילפוהרחבת

לתגמו

ע"פמבוססכריהלגמותה

 2021ובשנתעתישףירעת

 189חינהרהמבקרשכתלוע

 ח''שא

שלאיםספנויקטיםופר

השנתירנכיתכתוהסגרתמב

 .כדירקטוריוןםיושראמ

בקר,גוןשבחרואה . 5

 :ההחברלשהמבקרהחשבוןאהרודותואמידעלהלן

תפהוהשכאשרהחברה,לשקרבהמוןשבחההרואכשמשמ 1ושותטרבךולןבוחשאיורמשרד . 5.1

 .הבתשוילואפרתרוו•חחינההבחברתהמטפל

5.Z . ו• 1ש 80,750עלדעמ 2021תשניןבגרהמבקןחשבורואהזכאיהיהלווללכההשכרr )ללוכ

 ) ZOZOלעומתשינוי(ללאין)רכ·מ"מע

יולהגילועיכספהחוהדיועלתימינהפבקרההותיביטפקא . 6

כ"לנמה ,טוריוןקהדיררווןיףובשית ,החברההנהלת-וילהגילגביםיונהלבקרותהערכת . 6.1

שליורנהאפקטיבאתהזחובדהסוהמכקופההתתוםלויכהער ,החברהשלהכספיםהלומכ

ל"כמנה Iןהדירקטוריו"ריו Iוזהכערהסיבסעל .ברהחהלשהגילוילגביםיוהנהלהבקרות
ו

שליול.:גילגבינהליםוההבקרותזו'פהותקלתוםיכוקהסיהחברהשלהכספיםומנהל

הלתמנההשהחברמידעהעלחוולדולסכםב,דעל ,םושלרמנתעלאפקטיבייםחינםברהחה

שדקעלהנהממושקבעחוודיהתוהוראוהדיואותרהולםאבהתהשנתיבדוחגלותלדרשתנ

 .אלוהוראותבעבשנקובמועדוחסכוןוחיטב Iןהוה

רעיאלא , 2021בדצמבר 31םיובימתתיסהמהנהשךבמהל-כספידיווחעלימיתנפבקרה . 6.2

בירסוא ,'תי 1מהאופןבעיהשפשראכספיחדיוועלהברחהשלהפנימיתהבבקרישינולכ

 .יכספחווידעלהברחהשלמיתהפנירהבקהעלמהותי,באופןלהשפיעויפשצ

הברחהתחלטוה . 7
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להועפהתהייאלרות,בחהוקלח 255יףסעפילפעולותאישורבדברחלטותההחברבוקבלהתלא

ריםו Vאי(תוהטעונגותחריתקאוסעוראושלאו ,ושרהאלאאשרהחברותוקלח )א( 254יףסעלפי

l 70סעיףלפייםחדמיו )Z ( ות.החברלחוק

 ,ותברהחחוקבתוגדרכההרשמאלנושי,ושיפלייבותחהתאופטורבענייותחלטוההתקבלולא

הדוח.ריךאבתףקשבתו

הלטח iוהנושרה.ונושאיםיטורקירדחטויבכתעריעל ZS.03.ZOZlביוםהחליטהחברהדירקטוריון

25ביוםהרהחבשלהכלליתהאסיפהבידיהאושר .03.2021 . 

 נז\120\1\433

28 
docx כ·ז;- 2021חאג,ה ·וס;;·\םדוחןונלתודוח\ 4 ~ו;;בר' 1202 (\ם--:·:.:בר·,"כת:•כחרחוד\להנוגל\עבתופר.ק\: l 



רבשרבלמוהקרןהלמינשלהמנהלתהחברה

מע~וביםותרישוהנהלהמיובדיעלפקידים

ןיוטורירקהדדוח

 2021תלשנ



 zעניייניככותו

3·1 .... ······--· ········--· -- ······· ···--· ················· החiד ··· וקתבפת ופתהתויוחת רםיעו אי מגתומ, .א

34 ····· ···· ····· ······· ··· ·· ··· ······ ····· ········· ····· ········· ····· הונמילם ······················· סכנים יהקף ב.
34 ... .. ... ........... .... ...... ..... .. .. ...... ... ............ .. היגרל .... םיקסעה מךלהמ הגרוחים םיעוריא ג.

34 .............. ... .. .. .................... ··········· ............... חודה ......... תבקתפ1 המםייתו ריאוםיע ד.

34 ····· ········· ············ ········ ····· ·· ······ ···· ···· ··· סכםייפ ··· םיישק לע בצהלעי ע:רםילול אםיעורי . ה

34 ... ····· ........ ...... ................. ....... ....... ·········· מתויתוה ..... ························· .. · סעאקתו . ו

34 ·············· ···················· ·· ······················ עהתיקס ......... ··············· אהסגטרטהי תאיור .ז

35 ...... .... .. .. ... .... .... ....... .... .... .... ... ..... ........... הרליג ... םיקסעה מהמלך החתוגרו תנכתוי .ח
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הדו!רפתובתקוהתפתחויותם 1ע 1ר 1א ,נמגמורא.

בצמבשיפוריקע 1לעוזאת ,יםסנינהפםבשווקייתבהחיוהמגמהנמשכה 2021בשנת

ךשהמלצדהמפ!רנחות,תזנידבמרקעיבחצל 1מהםיהחיסונממבצעכתוצאה,הבריאותי

 iכישהמאה 1התחל •לגאמנם .ם 11זכהמרהבנקיםותוהממשלמצדודאמתומכתמדיניות

תלוכלכ iויתומרב ,הנהתמתתהכלכליהפע•לזתלעהשפעתםאך ,העולםאתללוות

עבהמטקרןהערכתליכך,לפבר.שהמטרוםשלהפעילותרמותלחזרוחותתהמפו

2021בצמחהעולמירהתוצ ,יתמהבינלאו לש r:רצווהתכולעומת 5.9%שלהובגורבשיע-

 ,אמהבהת-5%ו 5.6%לשעוריבשלהעהאיר!שווגבארה"בהתוצר .-2020ב 3.5%

 •- rילבאו~ותי tיהברצבמ.כר 1פשיה 1הבוההגיחהמצה . 8%שלמיחהצנרשמהבסיןואילו

ל-הנשהףבסועהג•אבטלההרועיששכךיקא',מראההבעודהבשוקיפורשבםגיוביט

 .-5%כ ל!,! Jעורבשיוצעממהרכבשירהמהלייהעךות, 2020בסוף 6.7%לעומת 3.9%

הבמרחניותינ- fבמסננקלהשנהגםוהמשיכלםובעוהממשלותהמרכזייםהבנקים

לעישמרבארה"ב 'רכיד:הונקנהבכך, .המשברותכהשלאתלצמצםכדיבמשמעותית

החבההריתכתוכאתךי!המשהשנהלךבמה 0.0%-0.25%שביןחובטותיהריבשיעור

 :וזצקבמלצמצםהחלרמבובנברקרשכא ,כולההשנהלאורךגבוהיםבהיקפיםהכמותית

פסית--האיתבהריעלהואאףבורשיארופהאיזיכמרההבנק 'במקביל, .הרכישותהיקףאת

לה. iכהשנהלאורךבירתמוכהבהההרחתוכניתתאוהמשיך , 202 '-1בשינויללאשלילית

רקבעי ,בארה"בתיתועשממתליסקאיפהרחבהגםנרשמהרית,מוניטהבהחלהרבנוסף

1שוהגבשלתיממןעוריגברשם-2021בםשגכך ,השבהשלשונהאהרתיבמחצ
7 )·· 11°/o 

 .תוצר

-.שהמההיצע,צדלשיתנרהדרגתשולהתאושליבמקבקושיםבביירהההמהעלייה

רניילעלבילווהאלהכליבה,חרהמתריהמוניטאיותניוהמדהאספקהרשרתשבשיבושים

םקיבמש!בארה"ברטפב , 2021ךלבמהםבעולבאינ~לציהמשמעותיתמדרגה
' 

 40המזותריב iוהגבזההתמר ,-7%ל-2021בהקזינבארה"באינפלציההמתעוררים.

נ" 1ויהר'בכ.יבת oומתיזריאבהבבמצרשיפומהא 1הףאנהנהריקאיהאמ 1דל"נהשוק .שנה

השנה.לךבמה-20%בכנקזילמגוריםהנדל"ןירי'מחמדדשכךת,ייחסהנמוכה

קוכ.ש jתשואןךל"תעל 1ב•לוהציהלפנאיהיבתבסבוהעלייהותיריאהבבצבמרהשיפו

 !![ Jר.כבעלובה"בארניםש-10לתואוהתש .השנהלאורךיקאימרהאהחובאיגרורנ

לש 1ורובטנעוהשנהלסוףדוע '-1.70%לכ 2020בסוף-0.9%מכהשנהשל 11הראש

 .-1.50%כשלמהלרהגיעוהןהשנהבסוףאשרכ , 1.20%-1.70%

םיבנקהומרנמ'כתרההיהמהחימהצממא!דנהנובעולםביליםוהמהמניותשוקי

 21 %-כלשור•עבשעלה"קד oהנאדדמ ,-19%בכעלהגיונסהדאומדדכךם. r·11המרכ
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םהאףוהציגאייםהאירופםיהמדד .-27%כשלורעבשיעלה P&S-500המדדואילו

 . o/22°בכ--עלה STOXX600המדדו-16%בכהלע DAXה-ד- rמשכךנאותעליות

 NIKKEIב--5%כשלהשואתעם-2021בסרחועיצביהציגואסיה,בביליםוהמהמדדים

 .יהסיניאשנחובמדד

תיואהבריבבמצרוש•פמהרונהאחהבשנהוב•לחהושפעאלירהישהמשקב.ישראל,

ה·שמנושון,הראעוןבברלהקליתישלהח•צמחרלא .בעולםכנולוגיהטהבענפיומהגאות

הכריצבחדהעלייהללהכשך,לואישניהוןרבעמההמשקפעילותבחדההתאוששות

רעובש•-2021בחמצקהמשישראלקבנתרכעלהוהסחר.דל"ןנהעילותפב ,תיהפרט

קושברושיפבלוותההמשקתוששואתה .-2020ב-2.2%כשלתצוווהתכתלעומ 6.5%

 . 2020וףבס-13%כנרמועל ,-6%לרבבדצמעהגיהרחבהבטלהאהר 1ע•ש 1 ,הבעודה

הדר'ילקביוימב ,היגולונכהטיפנובעםיורלמג 1בנדל"בפרטמשק,הלותיפעבהגאות

ב-ח"שמיליארד-160מתילממשה 11עהגירצוםצמלהובילוקורונהלשורותקהבהוצאות

2020 ) 11  . 2021וףבס )רצומהת ~-. 5% (ש"חדמיליאר-68.7,ל)צרתומה 7%.

םירמחיהדדמ .-2021בציהלינפהאבתבסבייהעליבישראלגםהמנרשםו'עולהבדומ

האוובהשהנמוכותןמביהייתההיצלינפבאלייההעאך , o/2.8°לששיעורבעלהלצרכן
י

תהשלכווותרהסחויבמחירייהעל ,קשהמחתתיפמבעיקרפעהשהואיוה ,עולמית

 .האספקהתרשרשבםיהשיבוש

0 !כליעלהפךמשיהו , 2021אורךלוינשיללאביתיהרתאותירהישראלבנק 1
םימרחיב .1

תשויכרתוכניתאתתונלמת~יבהלאןבי .השנהףסולעדהמשקהתאוששותלסייעלבכד•

ת iא !lלההתביתוכתאוש"ח)דליארמי-85במהכ(הסתתיותלהממשהחוב jאיגרוך

 1כמ .)חש"דרא 1למי-40בהמתכ(הסיםקטנקיםעסלאשראיטובתלהבנקאיתתכלמער

תכביתועליזרלהכנקבהאתהובילהקלהששלהרהמהיההתחזקותמתגמהמשך ,כ!

 .רב.ובמנשדוחבההסתיימ!ראינובלהחהשולר,דדרמיליא 30שלקףבהי"חמטרכישות

ל 1מ 2021בשברםבסיכוקחזתהלקהש , n "המטוקשבהמשמעותיתההתערבותלמרות

המרלרל r-rהלמו 3.2%שלבשיעורוףסיייקפהשזוהתפתחות .-6%בכתטבעומהסל

 .ול•ורש"ח 3.52לשמהלר•ורוהולמ 10.7%ושל ,לרלדוח"ש 3.11של

2021בהושפעמיוקהמחובהרותיגאשוק  ,יבוהעולב!החותגריאוקשבותמהמגמבעיקר-

בוחהת 1א•גרמד·ךלתופרטצמהה ,ישראלבנקשלהמרחיבהיתארמוניטהניותימהמד

ן iאשהר 11ברבע ,ךכה.ילצנפיהאתביבסבייהלעהומ ) WGBI (ימהעוללת•ותשהממ

-לכ 2020וףסב-0.85%כמםישנ-10לקליותהשבוהחאיגרותבותאתשותעליינרשמה

1.3Qo/o , הגהשנהוףבסו-1.40%ל 1.10%בי/ותאשותהנעוהשנהךשבהמולואיj l -לכ ! 1

הגהמדרייתעלקע·ןעל ,םפידע!םיע 1צבי !הניבתודומהצהחוברותגיאואותשת . 1.25%
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 ·ןלבמהיחסיתיבותביצנסחרוםינש-10להחובתרויגאתשואותך,כנפלציה.יהאבסביבת

 ~ההשנהף tסלועדינשהןוערבמהשרכא , 0.4%-שלתשואהביבסשוןאהרהרבעון

1-לכיעוגוהתשואותדתיריבמגמתינואפיהת השנה.בסוף-3%.

םוהיהגבםי orימהג ,המשקבצבמרפוישמהעיקרבעהושפהקונצרניותחובהת rרגאשוק

םיליבוהמהחובגרותיאדדימיה.לצהאינפ jיבןסבב"הומהעלמנותנאהנותרקתייבתעש

-8%כבעלה 60דגובתלדדמיתנשםושבסיככן ,האשראיבמרווחיידהרביהתאפיינו

רחאעקבוהמוביליםתוינמהימדד .-2020לסחבי-3%בכעלהיקלשדוגבתלומדד

 ,- rדמהמשק. jך tעילבפורפשיהתמגמצדלירופהאובבארה"בשמהנרשביתוהחיהמגמה

ב"ארהבהמוביליםדיםדמלחסביתדפעוואהתשהניבובישראלביליםוהמתהמניו

טפהנ!הגז ,הבנקיםתוינמעתשפבהבעיקר ,-32%בעלה 35א"תמדדשראכ ,הפובאירו

 .-30%בכהעל SME- 60-ד rומ-33%בכעלה 90ת"א- rמד ,ן"והנדל

-32כשלבהיקף-2021בםוה•גבםגיוס•מהשרבישראלמנותאנהותנקרתתעשיי

םטילוהבהגיוסים .-2020בחש"יליארדמ-20כשלפדיונותלעומתתזאחיש"מיליארד

 .ל"וחבוץארבתויתניימת tבקרנותוומעורבחברותחאג"תוקרנבנרשמו

ת.ימ tהמקרסה tבבםייוסגלשיאשיפיקהבגם 11טביילידבאהמקומיהההוןבשוקהגאות

-26כשלקףיב.הטיורנרפתוהנפקו )שיםמו 1מולל(כןהוגיוסינרשמו 2021שנתבמהלך

בוחוסייגמושנרכן,וכמ .)תו·רש nורגרחב 94כןו(מתחברות 150יידעלחש"מיליארד

 i "ל- iהנברותחידיעלרקיעב )מוסדירצף(כוללחש"מיליאדר 93-כשלבוהגבהיקף

 .םיוהבנק

הדוחפתובתקהקופהשלההשקעותפעילות

ת.וההשקעעדת 11וןירוקטירהד •"עתעהנקבותקעשההלמדיניותאםתבהתלמנוהההקופ

מנוהליםכסיםנהיקף .ב

הרהחבלתקבוןהתאםב .הלנמילמותתשהקר~ולהנימלבדאחרתעילותפאיןלחברה

 ,)לגמקופותחוקותראולהבל(ובשיםיתענפמותלתשהקרןשלנהלתמברהחוכהמנהלת

ל 1ניהימדמנובעותברהחהתוסנכהלכ .ח 11רתלמטרשלאהניהרהבהחתפעילו

 .בפועלהוצאותבסיסלעיםבהמחוי

ה:ברהחידילעתהמנוהלתלמותשההקרןכסינהיקף

ברבדצמ 31וםיל

2020 2021 

 817,775 906,258לליכמסלול
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מניותמסלול

חאג"מסלול

5,314 

20,290 

4 ,017 

23,600 

ילגהרםיהעסקממהלךרגיםוהחאירועיםג.

לשיהרגיוהעסק•םלךמהמםרגיוהחםעיא•רועואירלאבדוחכוסהמהופהקהתבמהלך

 .החברה

הדוחב.תקופתיםיתומהאירועיםד.

וח.דהבתקופתתייםומהםעיא•רוויהלא

פייםסכונקשייעלצביעהלוליםלהערועיםיאה.

םניהעמ•תיםהמת 1הנגבלויהנהת 1צאהוענפית,תולמהשתקרןמנותאבנתלמנההחברה

אלועלבפהוצאורנילפנהיהתוהלהמנןרוהקאחרמל.בפועמנהלתההחברההוצאותלפי

 .םייכספלקשייםעקללהיההחברפויהצ

תיותומהתועסקאו.

 1-?1ראחידגבתאהשקעותת,ותפומשקאותסעויהלאבדוחכוסהמההפבתקו

 .כאמורהשקעהבאוקהבעסשתתפותהוריעבשהנהקט/הגדלה

העסקיתרטגיהטהאסתיאור .ז

 1יבלפיםוסנעמיתיםיוסוגםיתמיעורמשיבעיקרנםיההקרובהשנהלברהחהשליעדיה

םילהוהמנהנכסיםסךרנאלשמרפתאושהחברה .ףלהצטרהרשאיםאלהןימבהישורות

 ! lכי oרמתעלדההקפו Iוקש Llחסיבהרסביואותשתרמתהמשךלעשמירהתוך ,ידהעל

הקופה.עמיתילפרופיאתהתואמת

תאלשדרגלהמשיךעמיתים,להתיוריששיפורתמגמאתלהמשיךהחברהבכוונת ,נוסףב

 •טבמ•ת 1ש•רותשרפאהמתורכמעוהטמערנ ,םתיימהענתוניטיובהמחשב,מערכות

לעמיתים.

 ,רישירוד•ומצעותבאןה ,םיתמ•לעןיתנה-ע rהמיתאולהרח•בשיךמלההרהחבבכוונת

תקלהעמ ?~יבלהמנתעלתאוז ,םירנימוסעיוןמ•י ,פרונטל•ותותאהרצתצעומבאוהן

םימיהמתאהשקעההיפיקאלששכלתמולבח•רהםאולהבי ,בתחוםם•עמיתהשלהההבנ

 .להם

 ,ףימקנהליםמערךשויבגךותרה,בקהוהוליהנ•פורשבמגמתשיךהמלמבקשתההחבר

ום.ר•חתשעלשלהנותכהמוושיפוררתקוהבימערךהרחבת

34 



תאז! ,םי'תמהעןמיםהנגבלוהיב •מ- iשלתסייחכהונמרמהעללשמורשואפתהחברה

 .םהפרטיייםופהגפנ•לעהלשהתחרותיוןרהיתתאלשמרבכדי

ןכושרדשייככלםרישלהכ!הדיעובלשקצועיתמההרמהעללשמורוונתכמתהחברה

 .רניהיעמםעשרקהאתחזקולחברההשלוהשירותהמיכוןערך tנאתלשדרג

•לרגההעסקיםממהלךגותרחוהתכניות .ח

רנבה.הקבשבהגילהרסקיםהעהלךממהחורגותתכניותצופהאינההחברה
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פ• oכחו•ודעלתיהפנימקרהבהב.ד~רנהלהההו 11רקטזר••דהדוח

 Qלפקוףתומשתלהווקמינהללשנהלתהמ"החברהשל ,י'יורקטי•דה i , 1קבפ•הנהלה,ה

שלמה 11ק 1הלקביעתיתאחרא )המנהלת"רהב"הח '(להלן:ע"מ"בתיםוירהשוינהלהובעוביד

ככנהזתהמנהלתהרבהחשלת•מהפנורההבקמערכתנספי.חןןך•עלאותהבימיתפננ.קרה

הכנהלבגילתמנההההחברשללהנהלהווןידליקרטור•טחוןבשלסבירההמדוקלספכד•

 ) IFRS (מ"םולאניב 1פכסחודיוינלתקאתםהבם 1מ oהמפורםייכספדוחזתשלנאותההגהצ~

הבקרהתזערכונלכל ,לשהןתכנוןהרמתיבטבתלותלאלון.ההשוקעלהנהממוהוף1ו.ות 1

ת tיכול 1הת 1אפקט•~•ןכ 1הולאזתמערככ•בעקבאםגםיכךלפ .בנותומתמבגלוש•מיתיהפנ

 .יספכזחדלשהגולהצ•כה'ערוב.התייחסבלבדןובטחשלסבירהמ'דהספקל

עסקאותכיחיטהבלתודעמיהפהמקי~רתבקמרעכתמתמקיין 1ף 1קטרדיהח tבפיקההנהלה

מה•וגב•ם.ייםבונאחשהםרישומיוהזגנים,מם• oהנבההנהלה,שראותהלאםבהתעותמבוצ

נהקתשזרתמידעהיצושערחיהבטלדכיםעדיצנוקטתרקטוריזןיהדוחקבפיההנהלהף, orבנ

 .מיתינפרהבקנהל•עיצובלרבותצוע,יב ) monitor) o·יטוומנםיביי .tפקרא

של jהפנימיךהקרבהת 11ב 1טקאפאתריכההע Jהדירקטוריוקוח•פבמנהלת iוהחרבהתלהבה

שקנבע~ם 1טר•ונ 1רקעלסבהבנרס 2021רבמצדב 31יוםלכפסיד•זוחעלתנהלהמההחבר

 Committee of Sponsoring Orgaח izations of the-הלשיתמיהפנהבקרהבמדזל

readway Commisgion ז) COSO (. ו•בתבמאהנהלהה ,זזהערנהעלססבתהב

) believes { כד•וזחעלהלתנהמרהבחהלשתינימפההבקרה , 2021ברדבצמ 31ם 1 •"' 1יכo •פ

 .יתאפקטיבהנ•ה

ן rורירקט rן"ר 1 •

מנכ"ל

כספיםלבהמ

טנול tאביסיומר

ריפראובןמר

סוו•ריןאובררו"ח

~Y 
-~~ 

 2022ץבמו 31 :ח tדהר 1ש 1איךרתא
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 } Certification (הצהרה

,,, 

("""-. 

 :יכמצהירפרי,ראובןאני,

יבדזעידיםפקלהשתלמותןקרנהל•משלהלתמנה"החברהיהשנתהדוחאתסקרתי . 1
 .זח")דה" : 1ל(לה 2021תשנל )"הלתהמנרה"החב(להלן: nבע"מיםרותהשי!לנההמי

זבחסראלזתיתמהודהזבעשלבכזןלאמצגכללל 1כאיננודוחהי,עתיד•עלבהבתסס . 2
זללנכןבהתויבהנסר 1אל , rבוללכשנצגיםמהשידכהנחוץהותיתמובדהעשלמצג

 .חודבהמכוסהלתקזפהבהתייחסמטעים 1יה•לאם,ימצגאותם

ןפ>זובםימשקפבדוחלולהכאחרכספידעיזמייםפהכסהדוחותי,ידיעתעלבהבתסס . 3
ןוהבםיינזשיה ,הפע,לותתוצאתוי,ספהכבמצהאתהמהותיות,ינותהבחלמכ ,נאות

 .ח 1בדםיסוהמכותופקת~לםעדילמוהלתנהמהרהחבשלםנ•זומהמר•מי mוהעצמי

שלםומיקלותםלקביעםאחראיוזרההצהיםהירצהמהמנהלתרהבחבחריםאואני . 4
- Jכולת;נההמהחברהלשכספיחדיוועלנימיתפהולבקרההגילויגבילליםה!נקרותב

ןנ 1בקרלשוחנזפיקחתתיעתםבלקוגרמנ lאה,לכאונהליםרותבקבענוק )(א

תהלנהמהרבלחייחסמתהתיומהידעשמטיחהבלהמיועדיםכאלה,הל•םנו
הנההכתופתקבמהלךטפרבהלתנהמבחברהאחריםידיעלוידיעתנלובאמ

 ;הדוחלש

עלפנימית.הבקרעתיבקעלפיקחנואו ,כספיחוודיעלפנימיתבקרהנוקבע )(ב
ח 11הדיורבנמהימ •לבגןביטחושלהירסבמידהלספקהמיועדת ,•פ oכוחדיו

םמייזאל•נבח 11דיניקלתםתאבהכיםערוםייפכסהשדהוחותכךולפיהכס

) IFRS ( ןהוהשוקלעההממונותולהורא; 

הרבהחלשילויהגיבגלםליהנהוותהבקרלשתהאפקטיביואת 1ערכנה )ג(
יגבליםהלהנותהבקרנלשותיטיבקהאפלגבי !נמסקנותיאתנוהצגוהמנהלת

 1-כ 1 ;והערכתנלעבהבתססחודבהמכוסההתקופהוםלתגילוי,ה
יספכיונחדעלהלתנהמהרהחבשלהפנימיתרהקבבשינויכלבדוחלינוגיד)(

 rפואביעהשפלי~שצפסבירוא ,יותמהןבאופעהשפישהרביעיברבעזןעיראש

-ןוככספי;ד•ווחעלתלהנהמרההחבשלתמיהפניהבקרהעלהותי,מ

 ,בקרהמןבוהחשהא 1לרונלי•גזוהרההצריםיהמצההמנהלתבחברהם•רואחאני . 5

לעסבהתבסתהלהמנהברחהשלירקטוריוןדהלשהביקורתעדתולוולדירקטוריון

י:ספכחיזודעלמית•הפנהרקהבלבגיתריוביתעדכנהתנוכרהע

הבהפעלתואהעתיבקבזת•מהזת iות 1חזלשהוםתייזהמשמעם 11ליקוהכלתאא)(

שלהולתכיבגועלפםיי 1שצפריבסראשכספי,חיוודעלתיהפנימהקרהבלש

זכו- ;יכספידעמעלוחוודלםלסכ.דבעללרשום,לתהמנהחברהה

אוהנהלההבתעורובבהמהותית,שאינהיוובתמהותיביןזת,תךמלכב)(

שדינימיתהפקרהבבת• 1מעמשדינפקולהםששיאחריםעובדיםםעורבימ

 .פיסכחדיוועלהמנהלתחברהה

 .יןדלכפיעל ,אחראדםלכתוימאחראותייומאחרלגרועכדיללעירובאמאין

 (;;fiJ 2022במרץ, 31
 ~,פרי tראזבמרךתארי
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 } Certification (הצהרה

 rו

(1 

 :•כמצהיר ,סוויריראובןאני,

עןךב~דיםיפקלהשתלמותןקרלמנבהלשנהלתהמ''החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1
 .)"הדזח" :ןל(לה 2021תנלש )"הלתהמנברה"הח(להלן:בע"מ"יםוהשירותנהליהמ

בורסחאלו ~:תירומהעובדהשלוןנכאלמצגכלללוכאיננוהדוחתי,עידיעלבהבתסס . 2
 ] lrלנכבהןותביסנהרואלו,בוללכשבשהמצגיםכךנהנחוץמהותיתעודבהשלמצג

 .חדובכוסההמלתקופהחסייבהתמטעיםיהיולאמצגים,אותם

ןפאוביםקפמשוחדבלולהכאחרכספידעי~מםהכספייהדוחותתי,עידיעלבהתבסס . 3

וןבהיים 1נהשי , jוךהפע~לתתוצאו ,ספ•הכבמצהתאהמהותיות,ווננהבח•למכנאות,

0כמהת rופקתלולמועדיםתלהנהמהרהחבשלהמזומניםרימיזותהעצמי ח.בדוםי 1

לשקיומםלוםעתילקבאחר>ןיםוזההצהרם•המצהנרהמנהלתבחברהםיואחראני . 4
 1-כ 1ת;הלנהמחברההשלכספיח 11ד•עלתימינהפולבקרההגילוילגבי!נהליםבקרות

נרזןקבלש !חנ tקיפחתתםנערילקבוגרמנואכאלה,ונהליםבקרותבעכןק )א(

תהלנהמהרבלחוסרתיימה •גרומהידעשמחיטלהבהמיועדיםכאלה,הליםנ!

 i ·נרההכרנפ rתקךלהמבבפרטהמנהלתבחברהיםראחידיעלדיעתנו 1למובא

 ;הדוחלש

לעתימינפקרהבקביעתעלחנזקיפאו ,כספייווחדעלתיפנימבקרהבענוק )ב(

חו tי- rהותמנמהילגבין 1חיטבשלבירהסמידהלספקהמיועדתכספי,דיווח

םי 1מונלא 1בח 11ך• 1לתקנםבהתאםיכ 1רע D11פהכסשהדוחותולכךהכספי

) IFRS ( הון;השוקלעהממונהלהוראותו

 iורהחבלש 11להגיילגבםליהנהוותהבקריל lJותיהאפקטיבאתהערכנו )ג{

ילגבםיהלנוהותבקרהשלביות 1אפקטהלגבינוותינמסקאת 1הצגנ 1המנהלת

 1-כ 1 ;והערכתנלעתבססהבבדוחהכוסמההתקופהתוםלהגילוז,

יספכח 111דעלתלנהמההרבחהשלמיתניהפרהקבבשינויכלוחדבגילינו )ד(

זפובאפזעשלהוישצפסבנךוא ,יותמהןפובא•עשפהשהרביעירבעוןבשאירע

-ןוכ ;ספיכוחדיועלהמנהלרנהחברהשלתיהפנימהבקרהעלמהותי,

,רקהב<בןבוהחשלרו~וה tינגיל lזהרהצהריםהמצה•המנהלתבחברהם 1אחר 1אני . 5

לעתבססבהרנהלנהמהברחהשלןו'רודירקטהלשהביקורתתדולוועוןיקטוררלדי

 :פיכסוח l 'דלעתיהפנומרהקהבלבגיביותרתעדכניהכתנורהע

ה jלרעבהפאוהבקביעתתותיוהמהת 1לש 1הח 1תיים rהמשמעליקוייםהכלת rt )א(
שלכולתהיבגועלפשצפוייםירבסאשרכספי,יווחדעלהפנימיתהבקרהשל

-ןוכי;כספדעימעלח i-11נללסכם.דלבעלרשום,המנהלתהחברה

א!הההנהלורבתמעבה ,תתיומהינהשאיןובמהותיתביןת,יתרמכל )ב(

שלתהפנימירהבבקת•ועמשמדיקפתלהםששיאחריםעובדיםמעורבים

 1.פכסחדיוועלהמנהלתהחברה

 .ן'דלכ •פלעאח,ראדםכליותמאחר 1את•ומאחר•לגרועדנילעילרמובאןאי

 2022במרץ, 31
__,,,/0 

כספיםהלנמוtיר:,סןןוב}ךו"חרךתארי
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חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח

בע'ומוהשירותיםהמיכהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמיכהלשלהמנהלתהחברה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

השתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

עלבהתבסס , ZOZlבדצמבר 31ליוםהחברה)-(להלןמ 11בעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 Co1nmittee ofה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריונים

Sponsori11g Organizatio11s of tl1e Treadway Commission להלן)-COSO (. הדירקטוריון

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלוההנהלה

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהמנהלת)החברה-(להלןבע"מ

בדוחהנכללתהחברה,שלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתם

דעהלחוותהיאאחריותנוהמצורף.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריון

 .ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעל

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversiglר tה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

Boa1·d רואילשכתידיעלאומצואשרכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברבארה'יב

להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעלבישראל.חשבון

עלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכל ,קויימהאםביטחוןשלסבירהמידה

הערכת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנוהחברה.שלכספידיווח

בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמהותית,חולשהשקיימתהסיכון

כנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנושהוערך.הסיכוןעלבהתבסספנימית

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנולנסיבות.בהתאם

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךחינההחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

להנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלתוהמהימנ

דיווחעלפנימיתבקרה . IFRSבינלאומייםלכלליםובהתאםוחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונה

אשר,רשומותלולניהמתייחסים ) 1 ( :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתהחברהשלכספי

{לרבותהחברהנכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות ,סבירבפירוט

לאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) Z {מרשותה)הוצאתם

לכלליםובהתאםוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהתולהנחיבהתאםכספייםדוחותהכנת

להרשאותבהתאםרקנעשיםהחברהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת . IFRSבינלאומיים

 ;המנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

 03-7514511פקס. , 03-7514514טל. , 5252103מיקדו 3בצלאל 1רחגן:רמת
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חשבוןרואי

העברהאושימושרכישה'שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 3 (-ו

עלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולההחברה,נכסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבות

 .הכספייםהדוחות

הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובנות,מגבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת 'כןכמומוטעית.

שלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכון

לרעה.תשתנההנהליםאוהמדיניות

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקיימה,המנהלתהחברהלדעתנו,

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2.021דצמברב 31ליוםהחברהשלכספי

 . COSOידיעלשפורסמהפנימיתבקרה

 31לימיםהחברהשלהכספייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםגםביקרנו

 2.021בדצמבר 31ביוםשהסתיימהבתקופההשניםמשלושאחתולכל 2.020ו- 2.021בדצמבר

כספיים.דוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל , 202.2במרץ 31מיוםשלנווהדוח

31.3.2.02.2 
תאריך

dt1 ,;/?;(' 
ות~;;fי}רבךלוט

חשבוןרואי
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 _םיקידפלותלמתההשןקרלהנמישללתנהמההחברה

בע"מםתיורוהשהמינהלבדיעו

יםכספיתחודו

 ZOZ !דצמברב 31וםיל



םלפקידינך,ןלמתההשןקרלהנמישלהמנהלתהחברה

בע''מםרותיוהשהמינהלעובדי

 2021רמבבדצ 31וםליכספייםותדוח

םענייניהתוכן

עמוד

 43המבקריםןחשבוהרואידוח

-!'4כספיההמצבעלדוחות

 45דסוהפרווחתחודו

 46-60פייםהכסוחותלדםירובא



חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

לפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשירותיםהמינהלעובדי

ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו

ואת-2020ו 2021בדצמבר 31לימיםהחברה}-(להלןמ 11בעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 .-2019ו 2020 , 2021בדצמבר 31ביוםשנסתיימומהשכיםאחתלכלוהפסדהרווחעלהדוחות
דעהלחוותהיאאחריותנוהחברה.שלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותחינםאלהכספייםדוחות

 .ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעל

חשבוןרואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותמקובלים,ביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

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

מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיוביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורת
שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורתמהותית.
המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורתהכספיים.

הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשכעשו
דעתנו.לחוותכאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנובכללותה.

מצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםולוהנהכספייםהדוחותלדעתנו'
השניםלשלושפעולותיהתוצאותואת ,-2020ו 2021בדצמבר 31לימיםהחברהשלהכספי

 } IFRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם ,-2019ו 2020 12021בדצמבר 31ביוםשהסתיימו
וחסכון.ביטוחההון,שוקעלההממונלהנחיותובהתאם

כפיכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב 11בארה PCAOBלתקניבהתאםגם,ביקרנו
ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשכקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2021בדצמבר, 31

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל 2022במרץ 31מיוםשלנווהדוח cosoידיעלשפורסמה
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

11if ~ 1'1לוטרב ~, 
חשבוןרואי

 31.3.2022 :תאריך
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קידיםפללמותהשתהרןקלמינהלשתלהמנהההחבר
בעו~מםרותיהשוינהלהמיובדע

הכספיבצמהלעדוחות

נכסים:

בועקכושו·

ובהחויתרותחייכיס

מזומניסושוריםכי tוכמז
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 J;Jלפקידיתשתלמוההנקרלנהמישלהמנהלתהחברה
"מעבםרותיוהשהמינהליעובד

סדהפורווחותחדו

ביוםמהתייסשהשנהל
רבדצמב 31

2021 2020 2019 

חש"ילפארואב

 4,166 4,342 5,009 11ותשתלמההקרןמניהולמדמיותהכנס

 4,166 4-4,338 , 997 13תווכלליהנהלההוצאות

 4 12מימוןהוצאות

 4,166 4,342 5,009ההוצאותכלסך
·----------·--·-------·-----------

לתקופהרווח

 .ספייםהכתוחודהמנפרדבלתיחלקהוויםמהמצורפיםהנאורים
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יםדיפקלתההשתלמונקרלהנמישללתהמנההחברה
,נ 11בערותיםשהוהמינהלעובדי

ספייםכהתחוולדםבאורי

כללי 1-באור

כללי:א.
 :ןללה(מ"עבםתישרוהוהלנהמייובדעקידיםלפמותתלשההקרןמיכהל" 11שלתלנההמהחברה

ליה'לומסלושתשעלםרותיהשולינההמובדיעקידיםלפתההשתלמוןקראתמנהלת )"ההחבר"
-2005ה 11סשהת ,)כ:גמותפוק(םייפיננסםתיירושעלחקויהפבחוקדרתההגכ )"הפקו"ה :(להלן
 .)הגמל'יופותקוקח" :(להלן
ת(מלנרזושקרןכשרהואוות,יבמנוגבלתמיתטרפרהבכח , 22.11.1977ביוםנוסדההחברה
ם.לשכירי
הלתנ{הנהגמלורבפקוקוחבהתדרגהכ "תנפיעמלגתקופ 11המהווהותשתלמהקרןהינחהקופה

 ,:ךויהלעשוייםואיםמיוצגראשניםשוסיקיםעמצלאעובדיםשלתתלמוההשןקרכספיאת
 .המעו"ףהסתדרותע'יימיוצגים

 :ניהולדמי .ב
ךלכיא .חורוותרלמטוייהא'והינכסוכלהרהחבתולפעי ,מטרותיהפיועלחברההתקנוןפיעל

פילעבעקישבימרהורלשיעףוכפבוועלבפיההוצאותיפלעניהולבדמיהקופהאתבחייתהחברה
 .הדיותוהורא

ם:)'ת iברתלהמנהרההחבידילעמנוהליםההשקעהיולסלמשלושהמופעליםהמנוהלתבקופה .ג
 :להלןרטכמפוהקופהלתקנון

 ,יןדהתולהוראוףפכבשוניםיםגוסמיםלנכסםיחשופויהיהמסלולנכסי-לליבנהליממסללו •
 .נעורההשקועדתשלדעתהקולשילףוובכפ

היהתהיפשהחל,חו"בוץבארותימנלשופיםחויהיולסלהמנכסית-ומנימינהלמסלול •
ושגתרכאמויםכסלנחשיפהל.וסלמהמנכסי 120%לעהליעולא-75%מחתיפלא VJבשיעור
 . iרעקשהתנור iכב ·~אתונאמנתרנוקב ,סלותדבתעו ,יםזרבנגכמישריך,עההשקתבאמצעו

 .השקעותהועדתשלעתהדליקולשפוףבכוהדין,ותאלהורבכפוףשקעותהנכסיםרתתי

ג"חא :ל"ובחדץארבהבאיםיםנכסלםשופיחויהיהמסלולנכסיח-אג"נהלמיללמסל •
 ,תנוזופקומרהלהג"חאת,ירוחסןשאינאותהלוו ,יםמסחריני"ע ,תסחירושאינךוסחירות

רמואכיםסנכלפהחשי .לולמסהיסמנכ 120%עליעלהלאו-75%מיפחתלאששיפהחריעובש
ר:נונרבקואנותמנאתוקרנב ,סלתבתעודו ,בנגזרים ,יןבמישרהשקעהמצעותאבתושג

-:ר- rעושלנה 1-דעיקולשלכפוףובן,הדיאותרולהףובכפתושקענכסיםהיתרתשקעה.ה
ת.ההשקעו

ד.

 .ה

 ,ניםמ iזהמתזרימיעלתווחודוןהביםיוהשינבדברתחוודעלמידעניתןאליםפיכסהבדוחות
היתכנסוהוכלורורורותלמטאלנהישההחברהלשונההשאופיהבשל ,זהדעלמיתומעr.גשבהעדר

פה.וקבםהעמיתילחשבונותנזקפותוהוצאותיה

נ:הגדרור

 :אלהםיכספיבדוחות
תיםרושוהמינהלהדיבועפקידיםלההשתלמותןקרלהמינשלהמנהלתברה rהו-הרהחב . 1

בע"מ.

ליהולסמלעםיותרשהונהליהמיבדעוםלפקידיתולמההשתקרן-הקופההקרן; . 2
ם.יהשונ

לע ,דוקיהפנותקבתונסההכסמותתקנב , IAS 24-בכהגדרתם-קשוריםצדדים . 3
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לפקידיםתההשתלמו 1קרלהנמישלתלהמנההחברה
 .וומעכ,יםנרורוהשהמינהלעובדי

ספייםהכוחותלדםבאורי

-באור (המשך)כללי 1

 . 2012-תשע"ב ,סדיים)ומיםפגועלםיהחלההשקעלי(כל)לגמ(קופותייםנספינםתירושי

 . 2010-ע 11התשתיים),שנפייםכסנורחו(דערךרותיניתבתקנוהגדרתם-כענייובעלי . 4

לגממלסחברת 18.7.19-מ-החלע"מ.בםועליפהקבנ 17.7.19-עד-המתפעלהגוף . 5
 .ובע"כסיהופנ

 .טיקהטטיססליתזהמרכהלשכהסמתרמפשלצרכןמחיריםה-מדדמדד . 6

 .כוןחיסוביטוח ,הוןהשוקרשותההון-שוק,שרת . 7

סכון.וחיטוחיב ,ןההושוקעלהממונהנה-והממ . 8

 . 2005ה, 11שסנהרגמ)ל-ותפוק(םפיננסייםשירותילעהפיקוחהגמל-חוקקופותחוק . 9

-"דכתש-גמ)לקופותלוניהלוורישלאםלליכ(הכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות . 10
1964 . 

ידילעשאומצוויותרשנפויםנתק- ) IFRSלהלן-(םיבינלאומיכספידיווחתקני . 11
מייםינלאובספיכווחידינתקלליםכוהםו ) IASBJייםומאבינלחשבונאותלתקניהועדה

לעועשכקבאלהיםלתקנתוינושפרתולרב ) IAS (ייםמולאבינחשבונאותקניות ) IFRSנ
ידילעושנקבעשנויותפרוא ) IFRICJימלאובינכספיוחודישללפרשנויותהועדהידי
בהרנאמה , CSICכותירשנולפמדתהמתהדהוע

שבונאיתחהיותנהמדיעיקרי- 2באור

כספייםההדוחותהצגתבסיס

מייםולאנביכספיווחידינבתקהדעמיעלהצהרה .א

 ,{להלןםמייונלאיביפכסחוודילתקניםאתהבהחברהידיעלוכהובםיהכספיהדוחות
11 IFRS 11 

( • 

 . 2022רץ,במ 31םוביהחברהקטוריוןירדידיעללפרסוםאושרוםיהכספיהדוחות

צגההמטבעופעילותמטבעב.

הקרוב.לףלאליםגוומעחברה,השלותהפעילעבטמשהינוח,"בשמוצגיםםיהכספיתוהדוח
רה.בחהתלעופבההעיקריתכליתכלההסביבהאתייצגמשבעטהמוניתהשקל

המדידהבסיסג.

ד.

 .תיההיסטורהעלותסבסילעהוכנותוהדוח

דעתולקושיבאומדניםשימוש
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דיםילפקההשתלמותןקרלמינהשלהמנהלתהחברה
'מע'ביםרותוהשהמינהלעובדי -. 

ספייםהכוחותלדםבאורי

 )(המשךהחשבונאיתיותנהמדיעיקרי- 2באור

דעה:בשיקוללהשתמשבו·החהתהלנהשתנדר , IFRS-לבהתאםהכספייםוחותדהבעריכת
סיםכנשלהסכומיםועלתיוזינכ<הוםשייעליםפיעשמאשרהנחותודניםמאו ,בהערכות
אלה.מאונ<דניסתושונותיהלעלולותפועלבוצאותהתשיובהרצאות.והוהכנסותיות,ווהתחייב

שהדרכ ,החברהשלהכספייםתודוחהרנבהכניםשמשהמחשבונאייםניםדאומשלשםוגיבבעת
לקוישבמשמעותית.תוא· 1וובאיכיםהכרוםואירועיתבוילנסבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
חרתהנלועחיצונייםמיםרוגות,שונתועובדלעהחברהלתההנמתבססת ,יםנהאומדעתיבקבדעתה

 .מדןאולכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירות
ריםכמוונאייםבחשדניםאומבםוייניש .טףשואופןבםנסקריבסיסםשבוההנחותהאומדנים
מושפערנ.עתידיתפהותקובכליםנהאומדוקבונושבהבתקופה

החשבונאיתהמדיניותעיקרי

iלותהרהבוהםימיבינלאויספכדיווחתקניבסיסעלהוכנו'םיהכספיתוהדוח  :(להלןם 1
 )" IFRSתקני 11

בעהקנבסיסםושעלתינשהוחויהדמועדבמוקדםץמוילאהניתניםואףלתוקונכנסופורסמואשר
 .המונהמחיותלהנבהתאםוכןרה,חבהשלתהחשבונאיהמדיניות

מזומניםא.

 . · rבועבשיםמוגבליינםאאשרקאייםבנבתאגידיםמיידיתלמשיכהמזומנים

קבוערכושב.

 .• 1שנצבפחתבניכוי ,ירותישהרכישותעלויספתתובהעלותלפימוצגיםהקבועשוהרכפריטי

ייםהחתקופתלאורךרהישהקוטתישסבסיעלםישוושנתייםבשיעוריםמחושבהפחת
הכספי.חדול 3באורראה ,טרולפיס.כבניםיהשימוש

לעובדיםותהטבלשבהתחייבויות .ג

דותקפהידיעלכללרךבדתמנווממתוינוכהת .העסקהחראלהטבהוכניותתמספרקיימותבחברה
 .תמוגדרוהטבהותניתוככןוכתמוגדרוהקדפהכתוכניותוגותומסהןוביטוחלחברות

צרקלזמןםלעובדיהטבות

ילאומלביטוחוהפקדותהאברהפשה,חוימירות,כושמכוללותקצרןלזמבדיםלעוהטבות
פותתלהשתוכוכביתאוןבמזומסונוביןגבתחייבותה .השירותיםמתןםעכהוצאותומוכרות

:::נוראהםוכהסאתשלםלתמעתשמאורנפטימשיבותמחוקיימתלקבוצהרכאשתכורכו ,וחיםובר
 .וםהסכתאמןימהופןבאאמודלןתוניבעברהעובדדייעלשניתןתושירבגין

שהפרילאחרהטבות

בערבהצאוכהנרשמותתוגדרמהקדהפ':ויתלתוכנתוהפקד ,מוגדרתדהלהפקתתוכניולחברה
 .עובדמהעבודההיתשירולקבלתבמקבילתנילתוכההפקדה
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יםלפקידותלמתשההנידנלמינהשלהמנהלתהחברה
מעבע'רותיםוהשהמינהלעובדי

ספייםהכוחותלדםבאורי

 )(המשךהחשבונאיתיותנהמדיעיקרי- 2באור

בהכנסותהכרה .ד

בותטההשצפוימהימן,ןפובאהידמדלניתנותהןאשרכהכוללהרווחעלתובדוחמוכרותהכנסות
תכוניתהעסקהבגיןוורנהישואושהתהועלויותהוכןלחברהיזרמולעסקהורותשהקהכלכליות

 .מהימןבאופןלמדידה

חכירות .ה

 , ) IFRS 16-להלן( 11חכירות 11 16בינלאומייכספדיווחתקן
םיאנת iרושתממהלאדמועותאולדע( IFRS 16ישוםביההחלהחברה , 2020במרץ 31מיוםהחל

התקן).יישוםאתלהתחילבחברה
וששימזכותסכבנפיהכסבהמצלעחובדהכרהחינםותרחכילגביהחברהשליותנבמדיהשינויים

ותרוחכידשיםחו 12עלולהעינהאןתפשתקוחכירותלמעטהחכירותכלבגיןחכירהובהתחייבות
ולפטיליישםאירשרכחוהילפלההקתנהניןגביה<ל- rנמושוויבעליהםהבסיסנכסישבהן

 .ת)ופעוליתחכירותבהנוכחיהחשבונאילולטיפשדומהחשבונאי

 :הדיווחלתקופתהתקןםויישהשפעת
רועבהריכחגיןביבותיחובהתשושימתוזכבנכסהירהכהחברה IFRS 16תקןמיישוםצאהוכת

שבוחוםימו(הסכביםרכנגיסילזיחורועבו ) 1ג l6אורבנר(כאמוהחברהדילמשרירהדשכרחוזה
לשןהיוותריבייעורבששושימיידעלםינהמהוו /החכירהתשלומישלהנוכחילערךבהתאם
החברה).

ייחשיאלפ-499כהיכרחכירהבורעשימושבורזכסנכלשבספריםהערך 2021בדצמבר 31ליום
- 2020 (ח 11שלפיא-502כרכהיהכירחנכסבגיןותתחייבהשלבספריםוהערךח) 11שאלפי 739- 2020 (

 .)ח 11שאלפי 741
 ,ח) 11שפילא 185- 2020 (ח 11שאלפי 286כ-שלךבסשכירותבהוצאותההכרהחלףכן,כמו

אותוצבה , 2021צמברדב 31םובימהשהסתייבשנההחברההכירהכאמור,לחכירותהמתייחסות
- 2020 (ח• 1שלפיא 12כ-לשמימוןותצאובהויח) 1שלפיא 182- 2020 (ח 1ישאלפי 276כ-שלהפחתה

 .)"חשאלפי 4

פעילותמגזרי- 3באור

לענפיו·עכגמלתפקומנהלתהרבהחומאחר .ענפיתמלגכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןמנהלתהחברה
 .ותמלהשרנ rקרנוו-גמלתועילפלמגזרכיםשייותוצאהוהההכנסותביכירכלבפועל,הוצאותיהבסיס
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 .לפקידי~תההשתלמוןקרלמינהשללתהמנההחברה
בע"מםרותיוהשהמינהלעובדי

ייםפהכסוחותלדםבאורי

קבוערכוש- 4באור

 :ותנועההרכבא.

תוהתקנ

יופרים·ש~משרדי'וטריה

כהס"שכרבמוסירזאביודציומחשוב

ח"שאליפ

עלות

 Z64 230 627 133 2020ארובינ 1ליוםיתרה

 3Z 70 38תוספות

 697 230 296 171 2020בז·צמבר 31ליוםהיתר

 22 7 15תוסופת

 ) 292 ( ) 140 ( ) 66 ( ) 86 (גריעות

 427 90 237 100 2021בדצמבר 31ליוםתרהי
=== 

שנצברפחת

 493 206 168 119 2020רינואב 1ליוםיתרה

--·--- 50 6 25 19תוספות

 543 212 193 138 2020בדצמבר 31ליוםיתרה

4 6 23 16ותסופת 5 

 ) 292 ( ) 140 ( ) 66 ( ) 86 (ריעותג

 296 78 150 68 2021בדצמבר 31ליוםתרהי

בספריםהערך

 131 12 87 32 2021ברבדצמ 31ליום

 154 18 103 33 2020בדצמבר 31ליום
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~םלפקידותההשתלמנקרלהנמישללתהמנההחברה
בע"מםרותיוהשהמינהלעובדי

ייםספהכוחותלדםבאורי

(חמשן)קבוערכוש- 4באור

שימושייםחייםאורך .ב

בדצמבר 31ליום
202 1 2020 

מחשוב

םריזואביציודמשרדי,ריהוט

רכבמושושיפוריםהתקנות

33% 
6%-20% 

10%-20% 

33% 
5%-20o/o 

10%-20o/o 

החוביתרותוחייבים- 5באור

ברמצדב 31וסלי

2021 2020 

 rשייולפיא
מראשהוצאות

רקשוצד-יםתוהשירונהליהמעובדיםילפקידהשתלמותקרן

םיחראחייבים

בהחותרותיוחייביםסה"כ

6'!• 

 0-!'כ

1 

76 

418 

1 

~-05 495 

מזומניםויושוםימזומנ- 6באור

רבדצמב 31וםיל

2021 2020 

חש"אלפי
39 93~תדימיילמשיכהמזומנים 2 

ת.בנקאיוהפקדותןיבגשוטפתתביירנושאיםםאיניםינקאבהים· rיגבתאהמזומנים
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 _~םדיקפלתולמתשההןקרלנהמישללתנהמהההחבר
מוע'בםניורוהשולההמינבדיעו

ספייםהכתווחדלםבאורי

ותנימןהו- 7אורב

םושררעפנ

tו'ש' f\1 /ש

ה)הז- 2020 ( 2021רצמבדב 31ליוםההרכב .א

 0.0001 0.0001יסודמניית 1

 0.0001 0:כס. 01הכרעהמניית 1

 3.9998ח 11ש 0.0001בנותרגילותמניות 39,998
 0.7830 1.0000ח 11ש 0.0001בנותרגילותמניות 10,000

5.0000 0 .7831 

שלתלנהמרהבחמשדרהנריעמזיעצמ(הוןגמ)לותקופ(םפיננסיירותיםישעלחוהפיקתקנותלפי .ב
רהבמחדרשנהחדשיםיםלשקבתיההתחלמיהעצההון ,-2012ב 11התשע ,פנסיה)קרןגמלקופת

ח. 11שמיליון 10יהיהמנהלת
 .תינפעלמגתפקותלנההמחברהתהוהימתוקףהחברהעלחלותאינךאלותקנות

הנסכהעלםיסימ- 8וראב

החברהעלהחליםהמסחוקי .א

 .-1975ו 11התשל ,ףמוסןערמסקובחורתהגדכ 11יכספסדומ 11כהוכרההחברה 2015אפרילשדלחועד
ח.וורמסומתוברחממסבכרמוםכספיימוסדותשלתהכנסועלחלההמס

 .ותיהלהוצאתוושהיותסנהככלורחאמרווח,מטרתללאכחברההחברהפועלתבפועל
אופןבך 11כמלכרתוכהרבהחרילפ ,הרבהחתלעמדיםהמיסמרשותאישורהתקבל 2015מאיבחודש

 . 1.10.2010מיוםהחלואקטיביררט

מסשומותב.

ל.ולכ 2017שנתעדסופיותמסשומותהוצאולחברה

וטנ ,םדיבועלתוהטבבשלותויבייתחה- 9רבאו

-~בדצמב 31םויל

2021 2020 

חש"יאלפ

 83 83מעביד-עובדיחסיסיוםבשלהתחייבויות
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לפקידיםותלמתשההןקרלמינהשלהמנהלתהחברה
ומע'בםרותיוהשהמינהלעובדי

םיספיהכוחותדלםבאורי

משך)(הנטולעובדים,הטבותבשליותוהתחייב- 9באור

ורבנקדל:כילומשת ,םימכהליוחיטבמיותשלידיעלקרהבעימכוסהמעביד-עובדיחסיוםילסההתחייבות
גמל.וקופותפנסיה

הךןינשבגיותוולהתחייבלהםןניתאלךיכלפו ,החברהוניהולבשליטתאינםכאמורשהופקדוהסכומים
מוראכמכוסההשאינייבותחהתהתיתראתמשקפתזןאמבהמוצגתחייבותההת .בנואזןביטוי 'הופקדו

 .לעיל

דובעיחסיםיולסחברההשלתיבוחיההתשובחיצורןלזאתוואריאקטשובחי 2010בשנתערכההחברה
יחסיוםילסותיבההתחיוםכבסימהותשפרהנמצאלאבינלאומיים.אותנחשבוילכללבהתאםמעביד
םיולס r1ובייתחהלכךאי .הרהחבותחדובתהתחייבוהבוחישלביןהאקטואריובשהחילפימעבידעובד
ים.אלרישונאותבשחלכלליבהתאםיםספיהכבדוחותתגמוצדימעבעובדיחסי

זכותויתרותזכאים- 10באור

בדצמבר 31וםלי

2021 2020 

יח,שיאלפ

תומשכוררשכבשלחרותאוהתחייבויותעובדים

מראשהכנסות

לשלםהוצאות

רעוןלפתואוהמחשרותיםונותניםיספק

והבראהלחופשההפרשה

קשוריםצדדים

זכותויתרותזכאיםהכלסך

82 

2 30 195 

(~) 309 L',45 

י 216 _כ '

152 168 

(*) 49 4-0 

-----
956 943 

 .מחדשמריין )*(
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 ~לפקידתההשתלמו 1קרלנהמישללתהמנההחברה
בע"מםרותיוהשהמינהליעובד

םיספיהכוחותלדיםבאור

תוההשתלמןמקריהלונמדמיהכנסות- 11באור

וםבישהסתייב<הלשנה
בדצמבר 31

2:021 2020 2019 

ש"חאלפי

 4,166 4,342 5,009שתלמותההמקרןניהולמדמיהכנסות

ניהולדמישלממוצעשיעור

וםבישהסתיינוהלשנה

ברצמבד 31

2021 2020 2019 

ם·יאחו,

0 0.55 0.56ההשתלמותמקרןניהולדמי .54 

החברהוליהשבנתההשתלמוקרןאדוותםיכתוכ 12-באור

ותשלומיםתקבוליםמנוהלים,נכסיםיקףה .א

 31ליום

 2021צמברבד

יםנכססך

והליםנמ

סכיושהסתיימהשנהל

 2021מברבדצ 31

בוליםתק

ש"חאלפי

יםשלומת

 48,627 73,522 931,862והשירותיםהמינהלעובדיםידלפקיהשתלמותןקר
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-~?לפקידתההשתלמונקרלמינהשלהמנהלתהחברה
מוועברותיםוהשהמינהלעובדי

םיספיהכוחותלדםבאורי

ך)שהמ(רתהחכשבניהולההשתלמותקרןתואדונתונים- 12באור

כספיםהעברותב.

השנל
הימשהסתי

 3 !וםיב
 2021ברמבדצ

תמותלההשרןק

ח"שפילא

םיאחרםימגופהעכרות

גמלמקופותהעברות

לקרןהעברותכלסך

21 ,663 

21,663 

אחריםלגופיםהעברות

גמלנלקופורהעברות

ןקר iומהעברותבלסך

(37,176) 

{37,176) 

 (15,513)נטוהעברות,
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-~םדילפקתמולתשההנקרלנהמישלהמנהלתהחברה
מ j 'עבםניורווהשלההמינעובדי

יםיספהכוחותלדםבאורי

לליותוכהלההנאותהוצ • 13באור

תוווכלבודהעשכר

 **והפחתותפחת

משרהאיושונריםוירקטדביטוחתיפרמי

דירקטוריםגמול

 ••קהזואחדירהשכר

ואגרותמשרדיות

ושיווקפרסום

 ) 16וראב(ראהלעהמתפלגוףניהולדמי

 ) 16באורה(ראותעהשקלמכהניהולדמי

 *מקצועיות

לעמיתיםוקשרדיוור

מויותלהשתוככסים,וןיעימי

בסךכוןימבגיןהוצאותתוכוללתווכלליהנהלההוצאות

יבום המייתסהש הנשל
רבמצדב 31 

2019 2020 2021 

יפלא O'"ח

1,572 1,680 1,889 

4-0 232 321 

90 126 176 

326 310 345 

273 150 141 

253 258 286 

44 49 79 

459 355 402 

275 276 335 

681 851 893 

50 48 55 

103 3 75 

4,166 4,338 4,997 

52 69 71 

 •ה 2ביאור**ראה
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םדיילפקתמולההשתנקרלמינהשלהמנהלתהחברה
מ'ע'בםרותיוהשהמינהלעובדי

םיכספיהוחותלדםבאורי

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- 13באור

ות:ימקצועפירוט*

םביושהסתיימהנהשו"
רבדצמב 31

2021 2020 9 ! 20 

"חשאלפי

 120 172 188פנימיתביקורת

 141 140 155כספיםוניהולחשבות

 81 81 81רו"חביקורת
 100 110 119משפטיייעוץ
 45 48 48סיכוניםניהול
 5 5 7נכסיםשערוך
 40 50 55דעימחתטואבטכנולוגיותניהול

 53 53 53מינהליתאכיפה
 52 34בנקאיתסליקה
 96 140 153אחרמקצועיייעוץ

893 851 681 

יםקשורםיודצדענייובעליעםועסקאותיתרות- 14באור

קשוריםםיוצדדויענייבעלעםיתרותא.

ההרכב:

 2021בדצמבר, 31ליום

וייענלבעברדב
יםדדוצםאינת

יםרשוקהאר

 )*(ריםאחבאור

ח"שפיאל

יםדלפקיתתלמוהשרןמקלקבלהכנסות
 340 5תיםוהשירוהמינהלעובדי

תלמוהשתןרקבגיןמראשהכנסות

 ) 195 ( 10והשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 ) 40 ( 10כותזתרותיוזכאים
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יםדילפקותמלשתההנקרלהנמישלתלנהמההחברה
מ'ע'בםניררווהשלההמינדיבעו

ייםספכהחותולדםבאורי

ך)שהמ(יםשורקםיודצדענייובעליעםאותקועסיתרות- 14באור

כדיעםלפקידיתשתלמוההןרקלמינהשלהנהשמשךברתויבההגבוהיםפטושתבוחווחובסיכנתרתי)*(
ח."שאלפי 841עלדהמעםיתוהשרוהמינהל

םקשורידיםדוצייונעבעליעםקאותסע .ב

תלמושתהןקרמהולינמדמיותסנכה
םיתרווהשיהלינמהידבעוםקידיפל

אחרותהוצאות

 31סוכיהימתיסהשלשנה
רצמבדב

2021 2020 2019 

אלפייפלאלפיא
ש"חח"שש"ח

5,009 4,342 4,166 

) 1,830 ( ) 1,394 ( ) 1,402 ( 

יםיולהנימפתחילאנשהטבותג.

מברצבד 31םיובמהיתיסהששנהל

2021 2020 2019 

 'סמ

םכוסםנשיא

 'סמ 'סמ

 · cככוסאנשיםכוםסםשינא
פי'אכאלפי

ש"1'"!ש'•חח"שפילא

ל"כסמנרכש-ךקצלזמןותבהט

"לנכמרשכ-רקצמןזלהטבות

1 

1 

623 

98 

1 ~-69 

1 

1 

1 

721 469 

483 

 _ן_ _

490 
= 

58 



יםלפקידתשתלמוההנר pלמינהשלהמנהלתהחברה
"מעבםרותיוהשהמינהלעובדי

ספייםהכוחותלדםבאורי

 )שךהמ(ריםוקשםיוצדדענייובעליעםועסקאותיתרות- ,14כאור

אחריםענייוולבעליקשוריםלצדדיםהטבות .ד

רבדצמב 31םיובימהינרהסשהנשל

2021 2020 2019 

 'סמ 'מס

וםסכםשינאכוםסםנשיא

אלפי
ש"חח"שיאלפ

 310 8 345 9םידירקטורגמול

 126 1 !'- 176 15משרהשאיוונריםוירקטדביטוחפרמיית

אובחברהסקיםעמולשאינםניהולדמי
 276 1 335 2מטעמה

אחרים

 205 253ניהולודמישכירות

 8פרסום

תתלויוהתחייבויות 1S-כאור

 'סמ
םוסכאנשים

אלפי
 lש"ר

8 326 

14 90 

275 1 

195 

26 

טותרמפוהותבנסיבהחברהעלבהחויםלמטי ,פיועלקנותשהוותקנות 1958-ח 11התשירהשכהגנתחוק
 .ברהלחפיםכסרתבהעיידלעםועדבמולקוסאלאשרלעובדיהםםעבידימשלחובותבגיןבחוק

 2020- (ח 11שאלפי 540לכ-כםסתמלי,כלהשבהחיביתרתפבתוסהמעבידים,חובותאומדןהמאזןלתאריו
ציהעיואמצעותבהשאריובבפיגורתוובחגביתנייולעבחוקכנדרשתעלפורהבהח .ח) 11שפיאל 533

קרןיכספבהעברתגרושפייםידעבמדגנכותמשפטיתיעובתמספרהגישהואףשוטף,פןובאהמשפטיים

 .ההשתלמות
בותוחתילגביהסדריםיתיסלענערכים 'םמעסיקיותבחולגביתהקרןשלטףוהשלוהטיפבמסגרת
פיםסכהלגביואשריקמעסובמחריקעבעבנוופיעמההחובכחוק.ריםופיגתיריבתשלוםהכוללים

 .כחוקפיגוריםריביתובתוספתדרסלהםאבהתיםדמופק
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 !j ~לפקידותלמהשתהנקרלנהמישלהמנהלתהחברה
"מעבםרותיוהשהמינהלעובדי

םיספיהכוחותלדסבאורי

ותיוהתקשרוהסכמים- 16באור

/11יוםבלקופהולתפעשירותילמתןכםהסעלחתמההחברהא. סיהנופגמלמלסחברתעם 7/2019
בע"מ.

ן·ערותיירנכ<פסגו:ה jרהקסיכנשלקעותהשניהולתיירושקיבלההחברה 26/712021לתאריךעדב.
 . 0.035%הניהולדמישלהגביהאחוזמ, 11בע

ההשקעותמכהלםעההתקשררההחב ,פסגותותעההשקביתשלירההמכןהליסיוםלאור
 , 2617/2021ריךבתאבפועלתקעושההרניקלניהואתהכירעוהמ 11בעעותשקהניהולאמנן .אי.יבאי.

 . 0.041%תינוהולניהדמישלהגביהאחוז

ניה.ייענאתמנהלתהיאמשםביאבלבת 9עםהאחדבורחבלמשכנתהחברהנכנסה ZZ . 1.2014םובי .ג
 . 2.9.20J . 3מיוםרוםןרקולמהסכםעלומהוחתנכסברוםקרןשלשנהמוכרתשחינההחברה
 \(!ןמילמאופציהיתכהנרהבחול 20ן oוןאשהרןבעוהרםלתועדחיתהשכירותהסכםתקופת
להארכתאפשרותישרהלחב .החברהדיילעומשהמראשנוספותתייםבשנההסכםהארכת
 . 2024עדההסכם

ביןםהמשותפיהמשרדיםרנקחזהיןבגצאותהווקתחלקיימת 2.9.2013מיוםבהסכםיכיצריו
 .םוררןלקהחברה
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