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הסקיעהתפתחותותיאורהרהחבתפעילוא.

הרבחה"א~ה"רב.הח" : 1ללה(מ"עבפטנ•םלמשהשתלמותןרקולהלניההחבר

תאהלוהחנהל:תמהרהחבלןרקהןביצוליפלכלאשרמבנישינוייישמהונ")להמגה

201רבינוא 1ב•וםוזתכונתמבפעילותה למגקופתכחברהההלהנתההזםו•לדע , 0

 . 20/10/1971יוםבהמק 1הראשמ"עבטניםמשפלהשתלמותקרןבשםתאג•דית

 .קרןהניהולהינההחברהשלידהחהיהפע•לות

 .במניותבלתמוגרהחבה•נהההחבר

 :הלןכלםשוויבחלקיםבבעלותהינהההחבר

 .םטוריקריד 5עדותנמלתכוזוה ,עהצבההזבכויות 50%-ישראלתנמדי ) 1

 5דעת';מבו jהזכוךה,בעהצהתויובזכ 50%-השדהחהכלליתיםבדהעוהסתדרות ) 2

 .םיורקטרדי

 ! 11ר 1קטירבד lאתיללהכהפיאסבותולקשעזתדלשבמקרהכרעהלההזכותלמדינה

דה.יעלקתוחזמההכרעהמנייתבאמצעותה,החבר

תוקזחאבנהמשיםתר

ויי ,; 11 '  iדמ•נ~~;ארו
__ _J 

פעילותיתחומב.

 .יםטנפשמלותמלתהשרןקלוניהמלבדחרתאילותפעיןארהלחב

לב D(זבש'ענפי:זלגמפתוקשללתהמנברהכחוהמנהלתחברההנוןקלתבהתאם

הברהחסורבנהכלכ ,חווריתטרמלאשלההינרהחבהפעילותגמל),תקופוקחולהוראזת

 .לועפבתואצוהסיסבעליביםהמחוניהולידממתנובעו

היותיבמנועסקאותרההחבן tבהתוהשקעג.

ידילעהחברההוןבת•תוהמהסקעכלהרכענאולהחברהבהוןהשקעותכלבוצעולא

 .במניותיהאובחברהענייןבעל
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דיםנדיבדחלוקת .ד

בהוג ,ת 1ענפגמלקופתלתנההמח 11רמטרתללאהפועלתחברהבהיותהרה,החב

ןתמוהחברההולנילשםאותוצמאשרבפועלהתיולהוצאבהתאםניהולדמייהתמעמי

כאמור.היתואוצלהמבערת 10נהכברהבחושייוצרמבלי ,קרןהלעמיתישירותים

 .דיב'דנדלחלקיכולתתהיהלאואיןהלחברלפיכך

ו , ;r·, .. , ' 1 

--,·ז· \·,' -
ן i } !~} . 

"1 - •• --L~-- -"' 

תיםוירושמוצרים .א

 :עהקהשילולמס i 3ובםילועופם,טנילמשפתהשתלמוקרןבניהולוסקתעהחברה ) 1

כללי".משפטנים"ולמסל 0

t) מניותניםמשפט"ולמסל". 

tl ות"נימלאלאג"חמשפטנים"לולמס. 

ק t:כ.חדרתהגכהיתפנעל.גמפתוקינההחברההידיעלהמנוהלתתלמושתההקרן

 ,ן 1,1השוקעלנהומהמידילעםירשכיללמותהשתכקרןהמאושרתלהגמקופות

ם 1ל•דע 1פק 1שת 292 'סמר 1ישאבהכנסהסמבותינצידיועלוחסכון,ביטוח

 •צרכלספיםכבזרצויעמיתלתשרפמאןהקר .)לעתמעתש(מתחד 31/12/2022

 .סמבותטמהוליהנזתטרהמלכלבהחסוךלאות 1השתלמ

עלקעויושיםהנכס .ןהדיתווראהלכפוףבשוניםלנכסיםחשופיםהיויהעמיתיםנכסי

כללתיהספציפעותההשקתויינבמדשבבהתח ,ההשקעותתועדשלדעתהלקושיפי

מסלול.

ייםקריעהיםקובשוהחברהלשבחלקההצפוייםותייםמהשינויים ) 2

 ,תאזםעחד 1שתלמות.ההת tכקרם tבתחהקחלבייםמהותשינוייםצופהלאהחברה

ם'דעביוהמהקופות •תימע ,קשובתהתחרובעקובחקיקההשינוייםבותעקב

ןכו .בקופותיהםתהחסכונויפכסודניותאפשרתאםבוחניבדיהם tערבעוםיהמפקיד

לאחרת.אחתמותלשתהרןמקםמנעבריתיםיעמחשבונותשליותרברמספר

חדשיםמוצרים ) 3

ה.ברחהיידעליםשדחמוצריםלוהופעלאוחדהבשנת
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רהבחהבניהולןהקרתייעמ nו- rאודעמי ) 4

הקרןעמיתילגביםינתונא)

rדןנד 02f tl ~ 11 : nf 'tf ~ 20 19י
1 

עמ•תים:נותוחשגרפמס

 1,651 1,487 1,292יםלפעי

 1,771 1,675 1,582עיליםפלא
! 

נטו ,יםלמבוהםי-נכס
 :)ש"חאלפי(ג

 1 275י 79'ו 264י 076 264,041יםלפעי
' 

ו 153,974 144,289 145,275םעיליפלא

 ! Dאצת"תויםננתו
 1 1 ' :)ווש"לפי(גא

יםחדשמצטרפיםעבורמשובתיםגמוליםדמי
1 '134 408 171 , i 

: 

 40,410 36.963 32,875יםגמולמדמיוליםבתק

-- 64םייפעמחדםגמולייממדתקבולים ~
 1 88 5 233 1קופהלהריצברותבהע

 i 62,494 48,646 57,587ופהמהקרהיבצהבערות
 L :ומיםלתש
 i 27,951 18,408 19,904ותנופדי
 !---יםאחר
ו ' 1,0,560 8,686 45,334הפתקזלותאהוצעל )יםהפסד(תהכנסוףעוד

~ 
ו :}ח"ש •פל(באמנכסיםגב.גושניהולדמ• . ' 
 . i-- 1,805 1,849 1,797יליםעפולאיםלפעי
 L .--- :)ח"ש(אבלפימהפקדותשגב.גוניהולדמי

 1 :ם}יאחוז(בםמנכסימו~מהולינדמישיעור
ו

 ! 0.41 0.47 0.44יםלפעי
-r 0.4י\ 0.47 0.44ליםיעפלא

י

1 

-r ·-- :{באחוזים}ותדמהפקממוצעהולינדמירושיע
ו-

1 
ו

 :ז'ם}ואחב{צג:! lממ•רותושתוהואצשיעור

 ! 0.04 0.03 0.04 1ךרעתוניירשלרהיומכהיקנתלועמ
 i-- 0.01 1ךערניירותשלהרמישדמיתלועמ

' . 
 ! .--ירותסחלאתהשקעובגין
 0.09 0 .'ו 1 0.15ינוצחיהולינתלועמ

---תואחרעמלות
---תומוגבלותאצוה

1 

ו ~-
1 i 
i ! 
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פעילים:לאמיתים"עב)

2p2i tl i f 
202.til ' ~ 1r 2p1 ו

קשר:מנותקיחשבונות
! 

 619 709 753תונוחשבמספר

51 )ש"חאלפי(בנטומנוהליםםינכס ,030 51,369 41,380 

 154 207 215 )ש"חיפ(באלם• oמנכשנגבוולהנידמי

ו 0.41 0.47 0.44םיכסנמשנגבווצעממניהולדמירושיע

 :יןהדת 1א 1-ולהבהתאםותלגברהבחהשרשאיתניהולהדמישיעורג)

 2orml JII ~ p1 ~ lt 1 ~ . 20211נו
 1פיללבגוונרהנ.החששראיתניהולידמרעושי

 1 :ים}זהדין{באחוהוראות

 1 2.00 2.00 2.00פעילים

 ;לים:יפעלא

----.--- i 2.00 2.00 2.00 1רקשמנותקי
 1 2.00 2.00 2.00אחר

יהולנ-מי iד)

וקשרשותראישובראמולםאהתבות,ענפ•לגמתקופכמוגדרתןהקרתהיוב

תוצא!הלפיםינהםיניןמעהותנומחשבנגביםהלוהנ•הדמי ,להןשניתההון

ההצבורנרהמה•ר 2%שלימרב •תשנלשיעורוףפבכבפועל,יאהצוהןשהקר

 .יםת•העמבחשבונות

סלולים.המכלב 0.44%שלר•עושביבםה 2021נתשבבפועלשנגבוהניהול •מ-)

- 1מניותלוובמסלהכלל•וללבמס 0.47%ה•הניהולמידשיעור 2020נתבש

מניות.ללאאג"חבמסלול 0.46%

מלהגפתובקנוייםיושיותוהתפתח ) 5

ההעל" . jקרה•דילעמבוהל•םהיםסהנכבסך-0.23%כשללייהעהלחהדוחבשנת

- 2020תנ(בשלילהכללוסבמ 12.26%ריעושביתובהחיואההתשמנובעת

אג"חללובמס-2.70%ו ) 4.44%- 2020בשנת(תמניומסלולב 20.36% ,) 2.89%

יון!ותרוהעב n-ז iקפה(ונטתילילשהבירצכזייבנ ) 0.42%- 2020(בשנתמניותאלל

הריצב- 2020תנבש( fi!Jניוליימ 44סךב•כות)משומהקופההבערותיובנ•כהקופה

 .) li!Jנייומיל 30ךבסטונשלילית

תחרות .ב

 !כ' ,שפ'עים tכההות"םמיםכליהתבוכזלעולותפהתחוםמצוי ,בכרורמתפמרכתוצאה

טעמכת 1פ 1הק 1בים 1ת 1עמדולניךרהדאתחהפתההחקיק .חוםבתהתחרותעל ,היתר

 1בבהתאקרואךהעשייםתמיעתםואלש םד!'(כיההחקיקקבעהילבמקב .להגבמללא
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תופוקשיווק,דעתיבגםךוכתונוראחהבשביםם.ימוסמכווקמשאויועץוע"ילכללים

 .בתכמורהיבהםייתמהעעלרותוהתחוצהתאתפסהגמל

 .-0.13%כוינהתמולתההשנותקרק rשבהקרןשלחלקה , 2021בדצמבר 31םולינכון

הצוימהקר~שכ\ ,פייםיספצםימרנחרלעיעצב iלןןניתלאהחברהשלתהידיעלמיטב

שראיםיתמעירוףבצגבלתומאיה- r1בע ,רטיותפהההשתלמותקרנותלכל rמת rבתחר

בלבד.לקרןרפותטההציאתנעלעונים

לקוחותג.

מיתיםעבתלות ) 1

ת iתללה !יואקיםמעסיעםיםרהסדהלחבריןאם.שכירידיןרכיולעעדת tמיהקרן

 .יםעמירנשלמצומצםפרבמסאוודדבבעמית

הקרןיתיעמאודותדעמי ) 2

מהבצירהמוצעמונותפדירועיש

הקופהיעמיתשלעצמומגיל

הקופהמיתיעשלצעוממתקו

2021 
18.90% 
51.60 
15.48 

2020 
16.00% 
50.61 
14.60 
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-j t i וi 
ד jוסףנ

1

' i תI ~לf וtי 1 1~וח
החברהפעילותעלםליהחופיקוחמגבלותא.

ק iחהנה.והממתוראוהותנוקבו ,םיקוחשלחםזמכתרדמוסוהקרןמנהלתההחברהפעילות

שרברארהית 1יבסמ'רמרשא ,למגהותקופחוקאוהכאמורפעילויותדירסהמהעיקרי

ם.וימימסיםאנושבהוראותלקבועהממונהואתהאוצר

0הכספתו nו- iהעליתתומההכלשהןוניתכהלש 2021בשנתסמהשפורוראההלהלן של 11

 :החברה

 }לגמפותקו{ייםסב•נפםיתורשיעלקוחיפהתקנותפורסמו 9.9.2020םזבי

תהוצאונות j7ת .-2000ף"ש n:ה ,)וןתיק(אות)סקעביצועבשלישירות(הוצאות

ןתינאשרתו•שירהאותצוההתמירשתאובעותקןיכוה 2008בשנתותקנוהישירות

לוההנידמילףוסנב )ואהשתתלוייחיםבביטוגםו(כמהגמלקופותימנכסלגבות

ההמרח·כ.יא 3תקנההספוה 2018וסטבאוגיה.עמיתמהקופהובהגאותםהשוטפים

לוהינתמלועגםלכלושתכךותריישהנההוצאורמתרשיאתשעההוראתבמסגרת

תווהוצא )'וונסלורננרקץ,וחןקרזר, D 'יקתהולינהשקעה,ותרנקוללכ(ניוצחי

ןבגיהנמ Lו/תששותירשהיונואצההוורשיעאתהילבמגוכן ,משכבתאממתןהנובעות

ןבגיורכאמ!ניויצחלויהנתולמעןגיב ,הוואהלתןמאוסחירלאערךנייררכישת

עדנקבעהההשעתא-~ lה . 0.25%לשהלתקר-תומשכנתאממתןנובעותהאותצהו

שליתהחוקמצבהלבשט•מוטואןפבאוכהאו·תנובהמשך 31.12.2019ליום

ה.קעפזאו 2020יוניעדהמבערממשלת

 11-מכאאי 3הקנשבת(העשהאתרהותאטיביתאקורטרריכוהאנותהמתקהתקנות

רי- rמססת,כנה :ר·ו o •וקלח 38ףיסע . 28.2.2021םליוועד 16.6.2020םומילעיל)

ןשבי iבתקופר , 1נ(היירהמבעתקופתתוךבוקקחישלוקפותפגובשמצב

תומייהקלותבההגבעקךא ,מחדש)נסותהכתהלביןתהכנסלשהתפזרותה

ההשעאתר tה ,וייננעבסת.כנבחקיקההליכיםדלקניתןלא ,המעברבתקופת

תסכנהשלהזר!תהתפרחלא( 28.2.2021יוםבהעפק ,לעילאמורכא' 3השבתקנ

תלוחתללתפנוהשעהות>-רוהיכמכאן,ו )-24התסהכנשלהתכנסותהםרוט-23ה

ה 1עש'יותוםעדניוטטזמואכהאר tiריאה ,כןועדהכנסת :יסודלחוק 38סעיף

 .) 2021יליולעד i(דהיינ-24ההכנסתכנסותתהיוםמשיםדחו

חל iריברטרואקטיןפואב 6.4.2022םוילדעכהרבתאהשעהראתוה 2.3.2022םובי

 . 7.7.2021םומי
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ויציאההכניסחסמי .ב

מן:קדלכינםההברהחלותיפעשלהעיקרייםוהיציאההניסהכחסמי

 .תהלמנמחברהעצמיהוןדרישות •

הע jהשו 1ותתישבתתועשקהתובייחהמותאורהלרבות ,רגולציההוראות •

 .םשדרוגוקתם 1חזת ,מתקדמיםטכנולוגייםבאמצעים

ת.יסנניהפותליהפעיתחומ Jםיוצרמהבמגווןומןימאדםכוחקיום •

 .מלגותופקלנהלתרהיותמנהלהברבחליטהלשןההושוקרשותמהיתרקבלת •

 .לעיל 'א cיךסעראהההחברלעתוהחלציהולגרהוראותבנושאטלפירז

קריטייםלחההצגורמיג.

ים:ללזנםובתחםהקריטייחהההצליומגז ,החברההערכתלמיטב

ה:אוההשידלמדה·יוס.בהמבררהבחהידיעלהמנוהלתהקרןאותתשושמירת •

 .מתחרותת rנולקר

והעולמי.ומימקההוןהקבשות rדלתנוירההמהתגוביכולתעםזעימקצולניה •

ה.רהחבתזדסובמםתייעמהלשנציגותתלהכלתוך ,עמיתיםקהלשימור •

 .יםכונמולהינזדמירווחמטרתללא ,עיליול iניו •

הכונמ•כון oתרמעלדהיענוה ,הקרןתהשקעושלנמוכהתקןטייתסעלהשמיר •

 .הקרןשליחסית

הגבוהותשיררמת ,!מיוומיעצומקאדםח iכי,שנואההמשאבכותיאעלשמירה •

 .ת 1נגיה 1ותנמיא ,שקיפותעלהקפדהתוך ,םילעמיתוזמינה

רים.ורגולטלשינוייםנהעמומתןלחוקותיצעלההקפד •

 .יעילבקרהךמערהפעלת •

תוהשקע .ד

שקעותההיהולנמבנה

 2.10.21(עדזתעקהשתביטייניפאינתיקים,הלנמעםהתקשרההלתנהמהחברה

תהשקעזקתמחלםקי•התהלמנלפה.והקנכסיתאלמנהאשר )ע"מבערךנוריירנפסגות

ת"מחלק :(להלןםיידמוסתווחלק!תמפעליותפווקנכסיניהוללעהאמונהייעודית

ערךהיירותנחברתבתקעושההל"מנכ oתחתלתעפושקעותההתקמחל .ההשקעות")

 ,ל"וחני"ע ,חאג" ,יותמנ-יםונהשעהההשקקייאפבהמתמחיםותעהשקלימנהומונה

 ) BUY SIDE (קרמחקותחלמתותומכשקעותההפעילות .ונדל"ןטיבייםנטראלנכסים

אלבישרת 1נ 1השת iברהחלע•םשוטפםביתוח•וותרסקיותהמבעיר ,ותההשקעביתשל

תולפעיק•ם.ווהשוהללכהכצבמל JJתסק'רותהמספקמחקר-מקרו,קתלומחובעולם

 ,תועההשקביתשלרותחיסאלקעותהשערךמ jתחןזתמרוכותסחירלאתוהשקע
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הוהשקעפרויקטיםוןמיומנרנרחבלת 1סחיראלמותאמותהלוואותדתמהעוכוללת

ור.דוגיהשקעהבקרנות

שקעותהההולינפןואתיאור

ההחב:רשל 11רי 1רקטהדישלנרזשקעההיניותמדלבהתאםשיתענסיםכהנהשקעת

ת iההשקעעדת rסתנכמתםייועשבלאחתעות.קשההועדתנחיותלהובהתאםהמנהלת

שלהכלכל•רבחלקההממרוקומיקרןאמקירזתסהיבפנומוצגות ,תלהמנההחברהשל

ליהבתמנוייהשעלהקופהלשהרפרנטעותההשקממנהלוסק•רהותעההשקבית

 ,כןכמונים.ושזעציבלמדדיאהוזשהבהקזפזתוע•צוביקודמתעדהוולביחסההשקעות

 ,ונקנואם ,ךהצזר •גב L / 1השזקת fיוחפתהתגבול Jיתהערכואתההשקעזתנהלמסר fמ

פלאפיק•בנוגעו::רחלטהדהזועהתבלמקן, i-11רחלא .ההשקעותמדיניותבהתאמת

ללכבדרךדנההאינתושקעההתעדוהקופה.שלההשקעותיותנלמדיעגובנוהשונים

ערךת iבנ"רהשקעות) jעךךושוראתבוהמח"תבעסקאומדוברכאשר-םיחריג(למעט

ם.ימסוימ

תרמ Ltיחס•ןופבאתוקעשה iרהלנמ r•rrלעושמתמיההחברשלההשקעותועדר[מדיניות

ו~עדה.הוידיברהתישהועתהדיקולשלםובהתאמסלולבכלשנקבעההסיכון

שללהמלצותםבהתאתועקשההלהמנידילענעשיתהחובואגרותותימנ iובחירת

 .מהםהמתקבלותתרוחבהוחיתנילושקעותההתבביהמחקרומחלקותוהמקרמערך

םבהתא"חטמונ 1פישחר-ו rגיןרלצויקרבעתממיושהחברהשלורדהגימדיניות

ן.הדירקטוריושלההשקעותלמדיניות

שיואנהון .ה

יפעל .חזץזרבמיקספיםכלהמנ iלכ"נממעסיקההרהחב ,עודביםמעסיקההאינהחברה

מעביד.-ובדעיחסיקיימיםלאשרותקההתהסכם

ם,עלחברהרותיםיהשנית 1נעםףויתשבשוטףןופאבמבוצעותרהשהמאישלנותהדרכו

המתפעל.הבנק

ת iניימדראההסכמים.לתאםהבעבוקזדש•חםלושתעלמבוססמשרהיאלנושתגמול

ת!בנבכרההחברלשנטטרהאינרתבאמשרהשאיונתגמול

/ https://www.keren.mishpatanim.co.il . 

ן.להלד'פרקראהבחברהמשרהנושאיאודותלמידע

הפצהזשיווק .ו

 i/א 1למש!!קיםת iלמעמתשלמהואינקשיוזאוהצהפבהסכמיהרהתקשלאהחברה

 ,תועההשק Lמבה/תובאמצעעתצומברןהקשלתיםיהעמשימורפעילותים.נפנסיויועצים

שירותיםיונותנספקיםז.

-םבאמצע,זתמבוצערבברההחלשפעילותהבתילאשר ,קרייםיעפקיםס 2לחברה

הקןר.ותהשקעוניהולמיתיםעהותנוחשבתפעול
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רןהקעולפת ) 1

 18.7.19מתאריךהחל .מ"עבםילהפועבנקע"ילהעפותןרהק 17.7.19ריךתאלדע

ך(( lהען tנגנמהתועצאמב OLמ/מ."בעופנסיהלגממלםחברתלרבעקרןהעולתפ

עמבצ ,ז•ד•-לעוסמךישראח.גוף jצעוןמבאאו ,םשחימובציודב ,םדאחכובתוושרל

ופיםגל iלעמיתיםת 1rו 1דןתמהזלבכל~קרןהלעופלתוצותהנחולותעפהאת

מלם L /םשלותהעורשי .תייקחתהרסדהלהתאםבלוהכ ,הקרןתלויפעעל•םהמפקח

לים).ועהפבבנקלם 1ששרועישלהזה(הליםזנהמיםסהנכמסךהלשנ 0.07%אהו

הקרןקעותשהניהול ) 2

 .ןקרהשלשקעותהלהנכממששמ )תפסגו 2.10.21(עדעותהשקביתיפיניטנאי

 ,בוהליםהמםהנכס•ךמסנהלשמ"מע 0.035%+אהולאינפיניטיםתשלוהשיעור

 . 0.035%מתדוקהנבש

קבוערכוש .ח

 .שמעותימבועקושכריןאהלחבר

 ,)עליםוהפבבק(עלפתהמלשתוכ{ר Jמהיכןרהחבהאתמשותשמהשובחהמתמערכו

ות.כרמעלשהשכירואותמערכוחיתפלעתידיותכניותתוברהחלןיאכךילפ

עונתיות .ט

~דמעבבונותבחש ,•לב ,)דיבעומבדו(עריכשמדעמבחשבונותיןבןחילהבשיזהםבתחו

 .בלבד)תימעהותד(הפקעצמאי

מתפלגורתומשכהמרועשיכרזגנדותההפקםיתזרירכשדמעמבבונותשחשבבעוד

תודההפקםיתזרימאעצדממעברנושבחשבונריההשנהכלינפעלהאחידבצורה

םרניימעהל lr!J•םומנ rהמםירזותמסל•וקמשיאתז ,סהמתשנףסותאלקרקרעיבזכתרמ

ישעמיתיווןמכ .סהמברבשףסואתרקלקרבעיתכהנערההסברהעילותפהגברתוכן

מית•ם.עתופקדה !ב"עלותיעונתרהחבליןא ,כיריםשןדייעורכםניהההחבר

 D "וחשמבלתינכסים

 .ת 1נ 1ז•כי 1ת 1בו 1שיר ,רחסמ •מביסטנטים,פתולרב ,רוחנינייןק •נכסיןאהרבחל ) 1

·ידיעלוחזקמולפעוונמרגמאהןקרןה •עמיתלשעמידמאגרקייםחברההברשות ) 2

תבמסגרם.יתעמיל J!המ•·רורחזאראתזלתפעלעםגאחראיראש ,לתפעהמקנבה

תזרלבקת 10חתייהתיימקםיועלהפקבנמשנהימידהמתקבל-ISAE3402המךסמ

הלנמיידעלתפעלהמהבנקלמות 1 •תשברותקבותעצמבווכן ,עדימהרגאמןיינלע

 .ךסמבמםילולכםנאיששאיםנוה !"לעבהחברהשלמידעהטחתבא
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 11סיכרמי rגא.י

ה:ברהחנגל Dי Lחוה 11כיהסירמגזםירטזמפ 1להל

-o גו-.iן,וכ;,!.,?>כ-:; --• J--4; ,.;.,,..,.ר 1ג- ~-~,,,-ד@-i=l ~ fJ;).l -ר".;.;.~~~~ ii-.-, " C !•;ך' aiek:fll ו..עהs.ן.:ג-לש-שJ~נiQ כ.l 11.--:גo ,-c: ו:~:~:,.~ "':t ~ 1 ר~ l;) .;:ןj1.1}מנ.ך;ir .,.: .:~ .~: .. ~-~--. 
 ~-;,;<-..;,,- ~ '·" ' .הלתהמנב.רההןוועל ' . . ' 'י

"{ , -~ • r-3 ·_ • ~ .:י:י t , 1יj , :ך ~- •י:ו~~ :-•:~ J;i ~~-__, .,•",' ----  ' ' בj_.פע.,iL..ש-,-שע.פ.iג~-~ . '- ' ' '- . . . .. .. ~..,.. 1'"'------
-==.::;:..:;....=:..-----~ ·~:.:.. ·""•.:.------~-·~•-----------... ----~-·-~-·------.... -~-~ ~~ t ~~ו;b ~נtר~----- ... ר-רי-~~~-~--י·-----•ח- ..... ~~~ךונ-~-~ 

ת oנ~המתכהשקעותועדתהב(נהלתרהבלח Vתאהמאפיינתת tלתנודתיההשקעותתיקשלפהיחשמאקרוינ 1כיס
הצזרךת·זיבמוונולפעקטתונ!םייעזלשבתחאשפעת tמזזתיו Jדוותני,ו"זבחוץב~זרםיהכספקיווש

מנהל ,הקר!ידיעלהלוהמנההשקעותתיקב 11גכ ,עליהםטהישלןי~זרהבלחאשררביםםימגזומ
שזטף 1פ 1אבפעזלותמבצעהקרןשלההשקעזתציה.ל!אינפננטבעזתריבית,בשערישינזיי

ת v.1ההשקת rמדינימסגרתבההשקעותקיתב

החברה.יידעלשנקבעה

- - - 1-----+-- --- - --- - - - - - ---,---- ---+------· i-- - --- - - - --- ------ - - - - --1--- - -+-
 Dיתעמירזימלשתולעזפצעתבמברהחה \/ן rסכחבת 1קעשהלהעדפרגגע tהנבכלרוביהציטעמייםענפ Dינ tכיס

 rזווחלתרבמסגכספםאתךשזלמםשיבקמה .רוךאוזח tכל
הרגולציה.ת rבהזראהiובועיםהזמנים

אכיפהנהזממשלהםיותרבשיזרתנעהחברה Vלפיקוחפה rכפהחברהפעילות-ברגולציהשינויים
r אישr היאלפיכךשונים,רגולטזריםגורמיםמטעםריםr שירלקבלתמשפטייועץr שתיםr לרבזת ,טפים

עלהחלותהדיןהוראזתאחרמעקבניהזלמדיניותלי rמשיק~מוגבלתמושפעתלהיותעשויה
בהןהעמידהפו rא r ,החברהבתחזם.חiויiוה~משינוייאלהגורמיםידיעלהמזכתב•ם

עמיתיםלשימזרפעולזתמבצעתהחברה V .העובדידיעלהגמלקזפתת rזהבחירת
לוחותבמסגרתכספםאתלמשוךהמבקשים

וכזהרגזלצ•ה,ותר>ז rבהעים rהקבהזמנים
מעסי;וים.מזלשונזתת rפעול

מערכתידיעלהעמיתיםחשבונותניהול Vרישומם ,הכספיםלהפקדתגע rהנבכלתפעולייםסיכזניםסיכזנים
קבועבאזפןמבזקותאשרהבנק,שלב rהמחשהעמיתים.נות rלחשבשיזכם rמיוחדים
ת rפתי rתק rשוטפותבקרותלרבזתזשוטף,מנהלתלחברה

 .המנהלתהחברהידיעלותהמבזצע

אכיפהממונהשלבשירותיהםנעזרתהחברה Vרגולציהראזת rהקיוםמאיכתוצאהמשפטייםסיכזניםסיכזנים
לרבזתשזטפים,שירותיםלiובלתמשפטיויועץבאופולאכזףאפשרותהיעדרהחברה,עלהחלזתת rנ rשמיוחדים
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הלודג

lימשפט ' j7 הסכםשל 1מf)I כו•הסJ תועיתבבהפסדין

רה.בהחכנגדשיוגשו

מנהלתברה rויו

---- עליעלהשפה•עשואשרהחברה tיט•נ tבמעהגיפ--1,·_,------~
ה.ב Dהעמית'זב<ספרהכסינקףיה ,הזתילפע

V ך------- -י

עלח: tהחלהדיןראזתוהראחנק.נ 1מל tה 1נ

-1-ר -fבהן,העמיךהו}ןופן iהחברו---
l'lרראורנ 1דיהםזת~ iברןהjורהולינ 'i היעלתוהחל

ת•םימעלילע 1ןפובא_ףט!שת 1ריש fת<וב

o של•כונים

יבעלתופהקו
השפעה

עלתית tמה
הרהחב

יכוןסמיר tג iכושפעתמרהבהחל tבניההגמלתפ tק

סיכוניםו Dיינננפםיכזני o ,tמאקרניוסיכלרבותם,ינוש

 'עןוישפיע ,שיתרחש!ככל ,אלהכזביםיס .םיגיאוגרפ
נה•הת tמההשתלקרושניהזל ,המנהלתרהבהח

היחידה.פעילותה
 .ןרהקשלרת_iו_הנהלהיסקדוחראהכוניםיהסרוטילפ

ולה 11.פשיתזףכנ<י oהותייםומההסכמיםב.י

ה.פעולזףיתשהסכמיאזהרג'לםיהעסקממהלךהחורגיםמהותייםכמ•ם oהןאילחברה
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- .גב;

המנהלתהחברהשל oהד·•רקטוריא.
.... ~ 

r 1 ·ז: r;גaזJ ;.:. 
:& = 

• Q נQ"(ן_ f :ג
 :ן. '

~~ I ו,..........""ייי-·--""יiי-...,~~, • .. -z ~ --~ . ~ a .יג~~: 1 .ע»~ r 1 ~~~.~~:~·יי~ 1 ~-~.~~-•- ~ו 

תוארלה:כהש

יושנראשון

 . Dפט'נ~שב 'רח

 1 •ז·ך· 11ע :,קוו oתע 8.2014-רותיכש '((ניפחברתיישר>זל , 1ג·וו oהן 1980ו 40306144 1וןפרג'טל
טותייבפרקוםישלורי

קהחלהמ ,הנדיהמ
 .הכלכלית

-·•-1----f 

תואר :ההשכל

ושניוןראש

 .םבמשפטי

יצחק
1 13902887 1 

אמריקאית 120דר rיה 1
1 1 1 1 1 1 

 ,יןדורךע :תעסוקה 1 1
ייעוץמחלקת 11.2014רותיכשפנימיחברחברוישראליתהמכבי 1975

גורדון
משרדקה,יקוחאפרתה

"ר rי ,םיהמשפט
םיהמשפטנאיגוד

 .בהסתדרות

בעלת, rכשיר

 5214218 1צחקי
1 

 !וור"יווו•שראליתוא 30עמרין 1939
מומחיות

עץ rין 2.2016 1ו
-צונייחחברחבראב•בתלו

חשבונא•תלון(*)יש

ופיננסית
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 1957 54710579 1אמירןירו
 jמרלב•ז

 37שאול
~·חובות

תוכשירי 1נ•פכחברישראויית

במינהלשניתזאר

רי.ויבצ

"ריוןסגקה:וסעת 1 8.20 ' 16
גודילאהאגף

רותדבהסתעי 1מקצ

 .החדשה

·-

עידר

חיים

 )**דור(

33658824 1977 
הפרדס

קרית 12

ונוא

כשירותמ•יפנחבר•שראלית

ראשוןארות

םימחשבסתדבהנ

>ז"תאוב'
נהל 1גשכיתואר

יזגסבוןלונדעסקים

 .סקזל
בקרןשותף

 Eightתוהשקע
 Roads Venturesן 11.2018

Fidelity הn ל
 2018מספטמבר

בקרןשותף

Singtel innov8 
עד 2013ארומפבר

 2018ספטמבר
ר iדדריבערודירקט

בע"ממיזמים

רוןואאבי

)**( 
5831060 1944 

נחל
 8ערוגות
העיןראש

 3.2018כשירותפנימיחברחברישראלית

BA ומדעיבכלכלה

 MBAהמדינה,
עסקים,נהלימ

 Ph . 0שלישי.תואר
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n ,_ אההשג•וכ /תזו•לתןn י;ןונו
 ,,; qq ~ tב, 1
=ז tקע,גדי...ך"ש

 c .+-:ך ~•-. '""'-ו ~ "i- '- ~-.-.:..,...; ~ו ___ __'ח

 Dשלי 1ךב•ריתבהע

 .עסקיםבמ•נהל

ני 1ארגעץ 11

השנה.במשך iנר rכה rמיי o )**( . 2022במר•ןנה rכהסיים )*(

רהמששא• rנ .ב

בן~גיין/ב~ל

שלמשפחה

משרהנושאהבחברתפקיד

בעלשלאואחרב.נ.עו' lארהוקשתח•לתתאריך
שברב

נתינותיד i7פתהדלי .ז.תס'משם
-- ~ ~אחרונותשנים-5ג•ון oונ•הלהשכההזנכ

--ל-אביבתטתיניברסאומבמשפטיםןראשותזאר 7.2013שראליתימנכ"ל 1962 057711699ריתמד" 1ע 1
 . 1993משנתסלע

ןגזריזבןטתיברסיזנאמעסקיםלהבמינשניראות

 . 1999משנת
 ,ת 1ענפ•גמלקזפזתלולניהתוחברמנכ"לכנהוכה

"ר 1כיהנכהומשפטי,ץ 1עייב 1ןדיכתיבערסוקיע
פיזת. 1שיתת 1ד 1אג

--סקועבכלכלה,ןראשואר 1וונבמשפטיםראשוןתואר 6.2013שראליתיסמנכ"ל 1981 043503143•צחקז"דע 2
 .ת 1 •פנעגמלתiוזפולהוובניןדייכתרבעמירןו

--טהימהאוניברסוחשבזנאותבכלכלהןראשזתזאר 03.2010ישראליתמנהל 1966 058351750בןזרא"חור 3
ח,"ור 'שזתויסוזירבמשרדשותף .בירושליםהעבריתםיכספיסוזיר

חברהבעלפנסיה.,קרנותגמלתובקזפהתמחות

 .בiורה lלייעוץ

--סיוכנים.לניהולעץיות,יאקדמאהשכלה 5.2010תישראלימנהל 1975 038371589אנויסיבלרינ 4
וכניםיס

139391כץן•ונת 5 -- .תיחקלאבכלכלהשניארותב•חב"ל,ןראשותואר 11.2015קאיתיאמר,"רועדת, 1955 11
ההשתלמותת 1בiורנ , 11/2015עדבבד"לרזרiוטידיתישראלוהשiועזת-
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 ~.;.;הש.ועות

המנהלת-:-בבrו o .נ: I1'גמ 1L,\ןב_טt.ית_----

תגמ~לב<בנהכיקזבעהחוזר"}"(להל): .""תגמ!ל"שכותרת! 5פרק , 5שער 1חלקחד 11המ>זר tהחהוראות"תיקון D 201-9-9-6ד" Oמ!גופיםחוזר ) 1

עמשרה ' Nl!JIJלתגב<לצוןהרןבירא!'וןזיאשיאפשרות 1נ 1עקרעל]יושתתב!סודרפנימיבהליךבש tיגיים·ז oמובגופיםמשרהנושאי
1

הצלחותיהם 7

ב.התאםזנ<ן.לאורךוסדי tהבהגוףשלוניתארגהכלליהה>זסטרטג!עםהחוסכיםבת iטעםאחדבקנהעולההתגמזלשמבנהלהבטיחהצורך 1ן'בי

ה!ו 1בנעל 1בפסקים rהעמשרהנושאישללרבזת ,משרהנושאישל ' 11תגכגמדיניותלקבוע iהחבררבדרשרנ ,ר· r1החלהוראות
1 

תאםבהת, 1השקע

להתגמומדיניזתכי . vקובהחוזר .החברהיח 11ברו/אוביצועיםבהצלחזת, 11תלו/אוכפוףםהלהניתןשהתגמולככלוזאתבחוזר,המפורטיםלעקרונות

ת 1רב L1הנ~שרה,בזשאילולתגמוגעבנהחברהב<דיניותהמוסדי.הגוףשלוןכיהסביות 1למד ·מעבר oכזני• oלתילנטתמריציםר 1צ 1תא Lשוכךתגובש

ארוכייעדיהעםעקבייםנם!שאסיכוניםלתינטשיעודדותמריציםלמנועמנתעלםיבביצועתלותללאקבועתגמולהינה ,השקעותבניהולהעוסקים

החברה.שלהסיכוניםניהולותינימדועםהחברהשבניהולהקופהתייעמטובתעם ,החברהשלהטווח

ם:זייכמרםקידיפתלבעליולמוששליםמותגהירוטפ ) 2
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כ tה) o .חראשכירות ; ii:!(l-ן .'1ך flא ·'יהעמ,וץ"ע'לו nיננiומנ•מעקנוש)"דפי(באהחברה jtבהמשרהך iתפק
., i ., 

2 16 - - - - - - - לכ"מנ ·ורקימ 216 רוינכו "ד tע

י( lח o נ 1ל

176 - - - - - - - - - - 176 - - ר 1מיק - כספיםמנהל ח"ר! 1ב 1רא

רוו'( o וו•רי

125 - - - - - - - i קורימ 25 פנימימבקר •זאב רו"ח

חוץ רודן-ב

61 - - - תד 1נ iן·בח 61 צחקי ,וןריקטורדירבח -"דעו - --- - -
רתיקובתדעורו"ית,קעושה  11ליש

--------- -----י- ------ --~ 
51 - - - - - 51 - רוקימ ג•םויכ oמנהל רינ

גץח •ס•אבולב
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פניםר i7מבד.

-------- j--:ם:יש :,:
 .רוד-ב,-יואבחרו" i .שם

' -------. ---
 . 1996ההונ 1כתחילתתאריך

-->--------+ 
ערך lבניירותהחזקה

לש"עניבמחזיק !ניאםיפנהמבקר ,הברהחתיע•דלמיטבווףגשלואברהוהרשל

ה.ל•ארקשווףגלשאוהחברה :- . L-ה~~~~שו~.
םייקסעיםשרקןיאפניםהרבקלמ ,רהבחהתע•ד•למיטבאועסקייםקשרים

רושקגוףאוחברההעםםריחאייםותהמריםשקואמהותיים 'הותייםמאחרים
 .אל•ה 1

--------+-·-------------
החברה/נותןעובד

וח•צונ•םיש•רות
 1שהואאחר•םתפק•דים

ו
ומחוצההבחברממלא

1 

 .יצוניחם•ש•רותנותן

לה

י>וצמעעוסקהינוכן t ,בחברהרחאקידפתאלממא•נוהמבקר

_,. -,----

-גהגנסהpקףיה
נהוב.שעותמספר

. ci וי,ע.Yל:i הקרl יימ
. 1 

יםרחאגורמיםע"י

בחברה

1 

עוץ.ייו jבוחשייתאלרמשדרובעל .
/ ___ _ 

-----. . 

רבושע 500כ-•ההחוהדפתוקבתימינפהקרבמהבעודתהיקף

תיתנשרבה-; 1עבהתניכולתםאתהבבענקעותשהסךשנתיות,

 1יא 1נזקורוחמחברזתאיןהברלח .צעזשבםניסיכוקרסמהנגזרת

זעושקהת tהאמזרתרוקיהבבורשעכלןכולו"לחבפעילותלה

 .ארץבנר 1ליפעב 1מהצעברהבחתימינפבב•קזרת

. j אנכ :תיפשוח .-;ישהגניתנהיימנהפלמבקרY .קולח 9עיך~סב!ר
דתממתגישה·ה rללובכ ,-1992נ"בשתה ,מיתפנ•ההביקורת

םוביככרל!תבלררן,הקלשעידהמתכולמעראמצע•תובלתי !

 .כספי•ם
ו

' ----. -·----
 __ j . ----=·· "" ---···--jתגמול

הודבהעת tיע u.לםן tתבהיבוהםינהפקרמבלהתגמולשלהתגמולדרך
1 1 

תוברהחרשותידילעעבנקהריףלתעהתאםבהמתוקצבות,ווהיקפהפניםמבקר

יים.מפניבקריםמלתהממשלתיו 1 =ו
ערךנ"ר~ת !קת.ס vהיאננמרחלקכימינפהקרבמלניתנולאערךבניירנתתגמול

j 
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ת roהתייח

לשאלתריון rהדירקט

שעשויהההשפעה

ה- f1העבת iעלשםארגהב rנהייהפנימלמבקרהתגמול ~

Jמשך !אינןת,המתוקצבו j לםאתבההTt !ולפיכךררנ,ויקהבאותצ

ל tמגבךריון, t-•ךקט rהעתלדרת.וביקהתתוצאו " lעעמשפיאיננו

עי.וצמקהו n-ע rלקושיעלשפיעמ}?ינוימינהפהמבקררקהמבלולתגמלהיות

הפעלתעליהפנימ

 , __מקצועיהדעתושיקול

מבקרשבון rורואהה.

 . 11בש nירוא- 'בווושןראביטי,ק oנ- !iר tג-החברהשלהמבקרהמשדרשם ) 1

 .טראןבייעקברו"ח-טפלהמהשותףשם ) 2

 . 2016 1ביונ 29-נההוכחילתתריך,>ת ) 3

 :) fillילפא(בהמבקרכאי· rלווללכההשכר ) 4

2021 ! 2020 
1 

קורתיב 'תשירוןבגישכר 91 91 1

 :--תורקלביהקשוריםיםתש'רוןבגישכר
1 
ו

ו--מיוחדיםמסיתשירוןבגישכר

--אחריםשירותיםןבגישכר
' 

ת.ממשלתי! iרותרהחבתורשתווראבהלקבועםבהתאנקבעקרהמברו"חלששכרו

חסונבםינההגמלפת 1קורהבהחתרוובודבקרמההחשבוןהוארלשהדעתתtוח ) 5

חיד.אה

ויהגילעלוהכספיוחיוהדעלתיהפנימהבקרהותיאפקטיבו.

הגילוילגביונהליםתובקרהערכת

תהבקרושלתויביטהאפקבראה,זוחבדסהומכההתקופהלתוםהעריך,הדירקטוריון

םספיכההלנומ"להמנכ ,וזערכההססיבעלת.לנהמההחברהשלי rהגילילגבםיוהנהל

תלהמנהרהבהחשלילויגהילגבםליהנהוקר!תהב tזתקופהלתוםכיסיק!ההחברהשל

תלהנמההברהח IJ:\עמידהלע-ווח iוללסכםלבע,דלרשום,מנתעלאפקטיביותהנן

j,כ!מ 1שקבעווחיהדאותרווה-ין rהת tוראהלםבהתאהשנתיר!בדולגלותנדרשת l עלה

 .אלות 1הוראבעבשנקובמועדןוסכוחוחטביההוןשוק

כספיווחידעלפנימיתבקרה

הקדבב '!(' J/1כלעאירלא 2021רדצמבב 31יוםבתהמסתיימהמכוסההתקופהבמהלך

lרמפן 1אביעשפ iושראכספיווחידעלנהלתהמההחברשלת•הפנימ ii }', אo l ב•רl!l יופצ

 '.פ oב 1ר 11 •·רלעהלתנהמהרהחבשלתמיהפניהבקרהעל ,יתמהוןפבאוע•להשפ
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רהבהחותהחלט .ז

החברות.לחוק 225ףיסעפ•לנרפעולושוריאלהחברהנדרשהלאהדוחברנקופת ) 1

םיר tאישותנהטעובהמשרהיאשונלההחבריןבתעסקאוונעשלאהדוחקופתרנב ) 2

 .ברותהחלחוק ) 1 ( 270יףעסלפיחדיםומי

 ~כוע•תמקצות rאחריח•טובת•ספול ,רהמשושאיונםדירקטורייטוחבול•סתפברהחל ) 3

 .טור•םלדירקאישיותותתאונטוחב•סתל•פו
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27 ..... ...... ..... .............. ... ... .... ............... החוד ..... וקתבפת הפוקה לש שההקתוע לות עפ• .ב
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27 ...... ...... .. .. ....... ... ..... ... ...... .... ....... .... ....... היגרל ... םיקסעה ךלהממ ם•גרוחה ם•עוריא .ד

28 .. ....... .... .... ....... ....... .... ..... .... ..... .... .... ........ ... ... ......... .. ... .. ....... .. ם .. מתוה11 יארםיעו .ד
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29 ······ ···· ··· ·· ....... ....... ... ...... ..... ....... .. ..... ....... .............. ... סעהתיק . אהסגטרטהי יתאור ז.

29 ·············· .. ....... ... ······· ·· ······· .. .... הרליג .................. םיקסעה מךלהמ החתוגרו כתניתו .ח

29 .. ·· ········ ·· ··· ······ · · · · ·· ····· · · · ··· · ··· · · · · · · ·· · · · · ··· · · ······ י-•• · •·· םורי ·············· ר1 •העתוכר Llתעש .ט
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דוחהפתובתקוהתפתחויותעיםואירמגמות,א.

 2021ומאקרסיכום

םישחדזניםםע-ד r ~מתהוסןחתהורונה,הקשלהראשונימההלםאציעולםהשבהשנה

 tיהעזלמיזתהספקהאהת 1אשרשרבהשהנש .וןרוהאומיקדלתאה 1כמהנ 1הקורשל

 ,תונהאחרוםיבשנחתוהמפלםעובהתראנשו'אהצילואינפמחיריםתייעלרורוגמשובשות

ל,אישרמ·דריראשםבותוהובגתובייוחת 1א 1תשורשמלמיים 1העתונימהמדדישבהשנה

יצפעםמשתנות,לציהנפיאותיפיצםע- rלהתמודיםכצריהיושקעותהההלינמשבהשנה

 .ייםזכרמםבנקיותינידמבחדיםנוייםישםועיתבריתאלהעל

:ןעוהגר o/8.1°בצמחימלגומיקומצרותצפי,כלכה 1והיפהבקצבחמצהישראליהמשק

ל IJ'שברניבצבקעלהןרכצלםירימחהמדד .רוצתמה 4.5%דילכטמקצהיביהתקצ

 , 6.1ל%הרחבעורישוב , 4.1 %ל 2021שנתףוסבעהגיבמשקלהטהאברשיעו , 2.8%

 33%שלאהותשוגישה 35ביאבלת! 90יבבאלתימדד . 60.2%ה 1הוקהסהתעשיעור

לת ·ומדז-8.4%כגשיה 20ך·נובתלדמדת iנינצרוקאג"חיםזרתבג .מהאבהת 32%1

ת rעהמטבסלמ!לקחזתה-השנהךלמהביונותועלעלשמרהשקל .-2.9%כשקליבוגד

 . 10.7%בוריוומול 3.3%ברלהדולומ , 3.46%ב

0ריקאימהאהמשק רועשי . 7%במהתכשהסהפיחהמיבצהואםגההשנאת 110

ה(יעה,שנתיבבקצהיצלנפיהאםגתאזםעיחד . 3.9%להגיעקאי 1ראמהשקמבהלהאבט

 21%בהשנהאתםייססדקהנד·רמו 27%לשהתשואהשיג S&P 500דדמ . 7%ל

םעהמעולשנהמתכסמפהוא'רםג ,יאיקרהאמוליהישראהוןהוקלשמהובדתשואה.

לשתשנתיתשואהעםייםסתיפרצה Cac 40הדמדהעללמשלכךפרתיות.סדותתשואו

םייס Daxהמדד .-25%כשלתיתנשאה 1תשובניה Stoxx 50ו Stoxx 600המדדי . 31 %

 . 15%שלהשואתםעםיהבנצימארקלשארס'תחילשחשנה

הנ JJ\מהלשכוח•פודעייניסהקשוברקעיב~טה,ושפאלשנהחווובמזרחיהסבאםיהשווק

תשוהחשן,בסיותחבהרתריווולטרגהת 1בלהגהערקעלמאחור.תהאוא'רשולההחולפת

תויניסחברותמח'קתלששחשהודאוורגרנתיניסההנדל"ןקיתנעפירעוןמחדלות

הנש ! lחחמז·רובהיסאבםקיוושה ,רתו 1ת 1חברחדיווחובותרקעלערה"באברחמהמס

 Goldeחהמרדא,מג tלדךכה.ברתויתנודתיכדתוךרתיותספ r-1חסרתשואותשל

Dragon ברחלשקשהההשנהתאומשקף 42.6%השנהידרt וביהסיוגיהולהטכנתr1 . 

-י,ש ·ו 1עיבשםלמשקיעיסרחתא tשתניבוהשנההתלמתחיירדני 1סה Hangsengהמדד

ם•ר·דהמגם . 28.4%שלתינתשיהעלם 1השל MSCI lndiaהדדמת,זאתמלעו . 21.4%

 .-22%בכנההשלהע Msci Worldהמדדשראכמאודיפיםםריבשעלועם 11העולמ
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לע !ו"iהגל!בלית,הלכלהכותשושתאהלשרקעלעהןהשנהכלהלךמבלועיהגהאנרמחירי

ןיבםי oחב•להרעהתהייהה,נהששלןורהאחעוןרבב ,מיוחדתעהפהשקה.פהאסתבעיורקע

ך:<בפרט.לרוסיהנהיראקזאןיביםסביחרניח!תמוללבכלברוסיהוןטהשלןילבמערביעולם

לשת 1דתי 1תנ iורכאש-38%בכועלגזהיחירומ-55%בכלהע WTIוגסמטפהנמחיר

הבשמונראהנה•השלאאילשעיגהףוי-ו:השנהלשןהאחרוברבעוןקיצוניתהייתההמחירים

 .נותואחרשנים

הדוחפתובתקהקופהלשקעותשההפעילות .ב

לילכמסלול

 .ת 1עהשק iר rעדו 11 11יר 1קטיר- iה •"עקבעתהנקעותשההלמדיניזתאםתבהתלמנוההקופה

תמניואלליםנמשפט

ת.י! jמשלרמח!בתוגרלאגבוהההשיפחרמתלערלשמוהקרןהמשיכה , 2021במהלך

יותנמלזלסממשפטנים

תויני-)מלפיסלותקרנוותימנלוההבגהפחשילעורמלשהקופהיכהשהמ , 2021במהלך

 .לקופהנקבעהשההשקעות

מנוהליםכסיםנהיקף .ג

וןנתקלתאםהב .ם•פטנשלמותלמתהשקרןלוניהמלבדחרתאתפעילואיןלחברה

קוחת 1רא 1להלבם 1בש 1 (יתפענתתלמוהשקרןלשמנהלתחברהכוהלתנהמההחבר

ימדמנובעותהחברההכנסותכלוח.ורלמטרתלאשה'נההחברהתלויפעגמל),קופות

 .ועלפבהוצאותיססבעלםיביהמחוהולני

ה:ברהחידילעתהמנוהלההשתלמותןרק •סכנהיקף

צמבר- iב 31ליום

2021 2020 

 402,279 403,544כללימסלול

 2,299 2,325יתמניימסלול

 3,912 3,550ניותמללאלמסלו

•לגרההעסקיםממהלךרגיםוהחאירוענםד.

לשלהרגיים~עסקלךה rנמםיגהחורםיע 1אירע~אירלאבדוחכוסהמהופהקתהךבמהל

החברה.
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תייםומהאירועיםה.

רבעבהמונשראה,בר 1בריצזניהחרוקטריהדשלכהונתוהסתיימה 2022ץבמר 7ביום

 .תוהשקע n-rוערבוכחנרר 1קיבדתעוכיו"רשימשואשרה,נהמדימטעם

·ךעומההסתייינה,-,מ·ו,םעמטרודירקטשהיהף,סנוביקורתועדתחברשלוכהונת

דעמובשער ,ךכ . 1מ 1מקבחרארוטירקדמינתהטרםוהמדינה 2021נובמברבחודש

ד.אחברחתרהביקובוועדתבותרות,חהדו"אישור

הנדיהמזרמילג•נתנפרספמברהבהחתהנפניויצהחהדירקטורשלכהונתוסיוםטרםעוד

ר.חאכשירינוחיצורטקרידותנלמוא/וכהונתואתריךאלהבבקשה

 .חראהנ tמםרטות"ח tהדור vאינדעולמןנכווה,כהוארלאהחיצוניורטהדירקכהונתברם,

נדרש. i"ווורוםהקלעעזבהואינוסר,חיוןורטקוהדירהביקורתועדתשלםשהו·כבכך,

לככייםקלתמנועל ,ןרהקלשטיהמשפץועיהםעובהתייעצותיותרטובהאפשרותבאין

 ,שורםן•>נ 2021ת•נ vלם 11פסהכתזו"חבד jlידנייןעלהמתחייביםהליכיםהאתהביתן

 ,רשהנדוםרקווהלעהזבעוינאשחסררכבהבכנסלהתריון tוהדירקטביקורתעדתוהחליטו

מערקשב 11רי 1ט 1•ה- rב 1רתוקיבהעדת tבוותטחלההווהתקבלהדיוניםהתקיימוזהובאופן

 .פייםסהכתוהדו"ח

סכניויונשמי ,נוסףרנר iק 1בדתעורחבןוריוטירקדהמינה 2022במרץ 24ביוםשיבהיב

הנדרש.ר tאישהקבלתעםלתוקף

ת. 1ח 1דבון•ך·םייקלה- iועהזלוכתלאמבהרכבהביקורתtועדתאיושלאחר

ם ttספכקשייםעלעיהצבלוליםלהעאירועים .ו

םבהים 1ת 1מהעמבותגנהל tהניהצאזת tה ,תפ•נעהשתלמותקרןבנאמנותתלמנההחברה

אלעלופבותאהוצילפהינה jהלך tמנהרןהקואחרמ .בפועלהמנהלתהחברההוצאותלפי

כספיים.לקשייםלהיקלעהחברהצפויה
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מהותיותתועסקא .ז

 1 ?)ראחידגבתאהשקעותת,ותפושמקאותסעהיולאבדוחהמכוסההפבתקו

 .רכאמוקעהשבהא!קהבעסהשתתפותרעובשיהנהקט/הגדלה

העסקיתהאסטרטגיהתיאור .ח

ך 1תתתלמוהשקרןב!ןלחיסכלהוינבתטיאלטרנתדמבהעמרכזיתחשיבותהרואההחבר

יעורכנ(קרבציאלייםהפוטנוםמיהק"םיהעמיתיפנב ,בכךהכרוכותתעלויובכרינחסכון

 ,םייסחרמ jן tעהשקיפוגתזאמצעבתועקהשוליהנולמאל ,הציבזרירזבמגםשכיריההדין

 .ולהנידמיעתירי

עצמבתהקרןעזלתפ .ץחוריקומבםיתוירשנותניעלבהבתססהקרןתאמנהלתהחברה

-מםבתחונהאשורהשורההמיםבייצוםמקצועייםייעיקרשירותיםנותניינשבאמצעזת

םיתיהעמיות 1וזכ ~רקהתוונבחשאתלהמתפעםורגכהמשמש"מעבסיהנופלגממלם

 f'2.10.2(עדקעזתהשיתב •טבייפינאמתפעל)םגורכהפועליםבנקשימש 17.7.19(עד

הרבהח .קרןהעותהשקתאלההמנורםכגשמשמהבע"מ)שקעותהביתתפסגושימש

ת~•וו Jהינותנוהמשרהינושאתוצע 1אבבאל!זפיםגשלפעילותםעלףשוטןפבאותמפקח

העמיתים.יכלצרםימלישמשירותיםונותנת ,רהבבחם•האחר

לש tךרזיצ , 1הב•תלככ ,יחטבישןבאזפפהוהקשלותעההשקביזתימדאתתעקובההחבר

ן 1בלתיא 1נ'הם 11למאפלבבשים ,יםתעמיהצרכיאתההולמיםון•כסתזמידהתשזארמת

תמו!רהשקעהבימאפ"ליעבההשקעימסלזלהושלשלהיעפמרהבהחם,להשכוןיהס

בלתמ 1תש 1םאמצימעהימשקו ,םית 1עמה 'לצרכ•ותרטובמענהתתליכד ,שונותסיכון

 jוההוקשותשרח•ותוהנתוקנהת ,קחוההוראותאתקפדניבאופןםקיילמנתעלניהולית

םאיתהמידיגתאלממששלומיוקאודולוהולה,בניההשתלמותןקרועלעליההחלות

 .ד•מוסףוכגדה iלתפק

ל 11דית{ Jבגםמירהשךותיםתמיעהתלטובלעולפולהמשיךנהלתמההרהחבבכוונת

 .ברעב'ההשוכפי ,לההובנישהקרןתאפיינ•םהמאוהניהולשירותהשלהגבוההרמתו

ךכבהמתמח•םופיםג"יעההשקעותיקיתאתלנהלולהמשיךתשאףהמנהלתההחבר

ר.שאפהככלבוההגהמובריתיכואבניהול

•לרגההעסקיםממהלךגותרחוהתכניותט.

רובה.הקבשנהלג•הרהעסקיםךהלממהחורגותתוכניתצופההאיבההחבר
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םרוחיעתשלהיערכות

קושזתרשת 1להוראבהתאםירוםחעתלשת 1כוהיערעסקיתיותמשכהיתנתוכלחברה

ף.טשובאופןלתגמתורהתוכניתן,וחיסכויטוחב ,ההון
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r ו-n תולהוראאםבהתיספכווחדילעתהפנימיהבקרהבדברוההנהלהרקטור•ון•הד

נות jתויולפ •כספיווחדלעתימיפנבקרהרבדבוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונה

ח 11דיעלנימיתפההבקרהתויב.•טאפקברדבנוספיםות(דוחממשלתיותההחברות

 2007-התשס"חכספי),

להלן:( "למשפטניםהשלתמותקרןלניהולהברח"השל ,וןירוטרקהדיחבפיקו ,ההנהלה

 .כספיח iד•ועלנאותהתינימפרהנקשלמהקיוולקביעתהתאיחרא )ת"המנהלהחברה"

ביטחוןשלסבירהמידהלספקדיכהכננ 1תלתנהמההחברהלשתפנימיהרהקהבמערכת

םכספייודחותשלנאותהגההצ tהכנהלגביהמנהלתהחברהשלהלהנולהןודירקטוריל

ההוןשוקעלהנמוהמת 1א·ו 1ה ,) IFRS (ומייםאבינלכספייווחדניתקלאםתבההמפורסמים

מערכותללכן,שלiותכנוןהרמתבטיבתלותללא .הממשלתיותתורהחבחוקתוהוראלפיו

הואפקטיביותהינןואלמערכותיכבענקאםםגךכלפי :מובנונובגלותמישתימיהפנהבקרה

כספי n1-rשלהגולהציכהרלעתייחסבהבלדבבטחוןשלהסבירהדימקפלסתוכולי

תעסקא!יכלהבטיחתועדימהפהימקת tבקרתרכעממקיימתוריוןטהדירקקוחיבפההנהלה

ם.ימהימננאייםוחשבה•םמשויוהר ,םמזגנייםנכסהההנהלה,תשאולהרםהתאבמבוצעות

תקשורתוההמידעשערוצייחלהבטידכצעדיםתטנוקקטוריוןירדהחבפיקוההנהלה ,ףסנוב

 .נימיונפבקרהינהלביצועותבלר ,ביצוע ) monitor (םרימנטוםייאפקטיב

לשהפנימיתקרהבהתביויאפקטתאהעריכהןיוורטהדירקוחבפיקתמנהלהברהחההנהלת

 tשנקבעקריטריוניםלעהתבססב 2021צמברדב 31ליוםכספיוחודיעלהלתנהמהחברה

 Committee of Sponsoring Organizations of theה-לשתפנימיההבקרהבמודל

COSO) Treadway Commission (. מאמינהההנהלהוזההערכלעהבתססב

) believes ( הנהחברהשלתיהפנימהקרבה , 2021ברדבצמ 31םולייכr כספ•דיווחעללתהנ

אפקטיבית.הינה

ההישיבו"רי

ל"מנכ

םיכספמנהל

קטורירד

סלעתמיר"דוע

סוויףראובן"ח tר

;-1 

• '/' 1 1/ 
11 
il -
ו / / 

' / 
 כ"/__(/

 2022במרץ 24ח:זהדראישותאריך
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 ) fCertiו cation (הצהרה

כי:הירצמ ,סלעתמיר ,אב•

הרחב'ה'(להלן:בע"מ"פטב•םשלמשתלמותהקרןהולילנ"הבחרהישנתהדוחהאתסקרת• . 1
"הדוח"). :לן(לה 2021לשנת }"המנהלת

 ;דןבועשלמצגבוחסרולאתות•המהרעובשלנכוןאלמגצכלכולל tא•ננהדוח•עתי,•רעלססבהבת . 2
םימטעוי•הלאג•ם,מצםאותזללנכן iבותבוהנסיאורל ,ובשנכללויםשהמצגכד'ץחוהנמהותית

דבוח.כוסההמקופהלתבהתייחס

לכמנאות,באופןמשקפיםחובדהכלולראחכספיעמידוהכספייםתוחודה ,דיעתייעלבהבתסס . 3

מינמהמזוימיזרותהעצמיהוןבםייו•בהשלות,הפעוותאתוצהכספ',בצהמאתת,ותיוהמהתהבחינו

ח.דבו•ם 01מכהולתקופותםעד•ומלנהלתמההברהחשל

םילהנובקרותשלומםיקולעתםיקבלםיאראחזוהרההצהמצi:ןיריםתהמנהלבחברהם•חרואאני . 4

- jכו ;תלהנהמהחברהלשפיכסדיווחעלתיהפנימקרהבולו•ל•גהלבגי

 .הכאלונהליםקרותבשלווחנקפ•תתחםלקביעתמנורגאו ,כאלההליםונרותקבוענקבא)(

םיחראיד•על 1דיעתנ 1לובאמתהלנהמהברלח Oח 11מתהמהותידעשמייחלהבטהמיועדים

וח;הדשלהכנההפתתקובמהלךבפרטנהלתמההברבח

עדת 1המ•י,:נספח 11דיעלתימיפנהקרבקביעתעליקחנופוא .~פ oכדיווחעלמיתפניהרקבקבענוב}(

םיוכרעםייכספהות nו·זשהלכךויהכספוחהדיות 1ימנהמילבגןזח.ביטשלהרסבימידהקלספ

ה,ן;הקשזעלהממונהולהוראות ) IFRS (ומייםבינלאחזודיקניתלבהתאם

תאגנוצוההלתהמנהרבהחשליוילגהיבלגהנהליםונך 1הבקרשלביותיה~פקטתאנורכהעג}(

חובדהמכוסהקופההתםזלתי,ולג•הלגביםוהנהליתהבקרזשלפקטיביותהאלבגיוזתינקג oמ

כזו-כתבו;הערלעבהתבסס

יעירבהוןברבעשא'רעיכספוחוידעלהלתהמנהחברהשלהפנימיתקרהבביונשיכלחבדוונ•גיל )ד(

החברהשלהפנימיתקרהבהעלתי,ומהןפאבוהשפיעלויפשצס;ב.יראו ,תיהומאופןבעישהשפ

 e-וכן ;כספידיווחלעהלתנהמ

ןזירוירקטלדהמבקר,החשבוןהרואלינוגילזוצהרההםהמצהירינהלתהמהבחברם 1רחא 1אבי . 5

יבגלתר tביהעדכניתורכתנעהעלהתבססבתהמנהלהברח,השלטוריוןהדירקשלתרקזיהבולוועדת

י:כספiו 11 •דעלתיה~נימהבקרה

הרבקהשלהפעלתבהאויעתהבקבת tותיהמהותלש tחוiום 11ותהמשמעקוייםליהכל .אתא)(

,דלבערשום,לנהלתהמהרבהחלשתהזלב•כלפגועייםושצפסב•ראשר ,כספיח 11דילעימיתנהפ

זכן- ;יכספעידמעלח 11דל 1לסכם

 o •ראחעובדיםוביםמעזאוההלההנתבר 1מעבה ,יתהותמ ;שאיבהוביןיתהותמבין ,תרמיתכל )ב(
 .'פ oכחודיולעלתנההמהברחהשליתנ•מפהיבבקרהיתמשמעופקידתםלהשש•

 .יןדכליפעלחר,אםאדכלותיחראמ .אויחריותמאערולגדכילעילרובאמיןא

 2022ץ,במר 24

תאריך
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 ) fCertiו cation (הצהרה

 :•כצהירמ ,•ר•וסוןבראו ,ביא

הר''החב(להלן:ע"מ"בטניםפשלמתמותלהשקרןהולילנ"החברהישבתהדוחהאתסקרת• . 1

 . c"הדוחילן:(לה 2021לשנת )"המנהלת
הדעובשלמצגבוסרחולאתמהותידהעובשלנכוןלאצגמכלכוללאיננוהדוחי,•עתד•עלהבתססב . 2

עיםמטן•ה•לא ,גיםמצםת tאללונכבהןתובהנסיאורל ,ובשנכללוצגיםשהמכדיוץחהנמהות•ת

 .ח tדבהס tהמכפה tלתקחס 11בהת

לכמנאות,באופןמשקפיםח tדבולהכלאחריכספעמידוהכספייםת tהדוח ,דיעתייעלססבהתב . 3

0ינויש ,ת tהפעולאותתוצהכספי,המבצאת ,ת tית tהמה•נותהבח ם•מנ tהמז •מ•ר mוהעצמיןהוב 11

בדוח.וסיםמכהולתקופותועדיםלמנהלתמהברההחשל

םינהלובקרותשלמםו•קולםתעיקבלםיחראאזוהרההצהמצהיריםתהמנהלרהחבבחריםואאני . 4

ן-כולת;המנההחברהלשכספיווחידעלפנימיתהקרהבולילויגהלבג•

 ,הכאלםונהליבקרותשלווחנקפיתחתםלקביעתמנורגאוכאלה,נהליםורותקבקבענוא)(

םיאחריידעלעתנולידיאב tמתהלהמנהלחברייחסמתהמהותיידעשמיחלהבטיועדיםמה

וח;הדשלהכנההתפתקובמהלןבפרטהמנהלתבחברה

תר 1111המכספי,דיווחעל•ת•מפנהקרביעתבקעליקחנופואכספי,ווחידעלפנימיתהרבקקבענו )ב(

כיםערוייםהכספשהדוחותךכוליכספהוחיוהדימנותהמ •לבגביטחוןשלרהסביהדימלספק

 ;ןוההוק 1,11עלנהמוהמראות 1לה IFRS) 1 (בינלאומייםחווידילתקנםתאבה

תאוהצגנוהמנהלתההחברלשלוייגהבגילהנהליםותוהקברשלהאפקטיביותאתוהערכנג)(

חרובהמכוסהפה tהתקם tלתי.ולגיהלגב•ם,הנהליתוקרבהשלפקטיביותהאלבג•ומסקנותינ

-ןוכו;נכתהערעלבהתבסס

 •עיהרבןברבעושאירעיכספח t•ודעלהמנהלתהחברהשלתהפנימיבבקרהנוישיכלחדבוונ•ל•ג )ד(

הרבהחשלתיהפנימקרההבעלתי.מהופןואבהשפיעליופשצריסבאוי,תמהוופןאבשהשפיע

וכן-כספי;חדיוולעהמנהלת

 ! 1 ' 11קטרדל•המבקרןחשבוהרואהלוינלגי tזצהרההםהמצהירילתהמנההבחברחריםוא •אב . 5
 •לבגתר tביהעדכניתזרכתנהעעלבססבהתתהמנהלהברחהשלטוריווד•רקהשלתרקויהבתועדולו

כספי:tוחידעלתיימפנההבקרה

הבקרהשלבהפעלתהאוהערניבקבתיותהמהו n1שולחוהמעותייםהמשהליקוייםכלאתא)(
 .דבלע .ם tלרשהמנהלתהרהחבלשתהל tב•כע tלפגייםצפושסביראשר ,כספיחדיוועלפנימיתה

וכן-כספי;מידעעלחו tודלםכסל

םירחאעזדב•םורביםמעאולהנהההרבת tעמבה ,יתתהומשאיבהוביןתית tמהבין ,תרמיתכלב)(
11דעללתנההמהברהחשליתהפנימהקרבבמעות•משידתפקםלהישש כספיח 1

דין.לכיפעל ,רחאםאדכלת tיחראמ 1 ~יותמאחרירועלגדכילילעבאמורא•ן

 ~ 2022 ,ן•במר 24
רי, 1110ובןרא"ח tריךראת

כספיםהלנמ
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מוובעפטניםשלמותשתלמהןרקלויהלנההחברשלותיהמנלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

עלתינימהפקרהנהיותבטיקאפרבדבםנוספיותדוח(הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם

 ·ודנ.בסכוןיוחטוחבי ,הוןהקושלעהמונהמאותלהורובהתאם-2007"חהתשסכספי),דיווח

יספכווחדיעליתנימפבקרה

וכי•בעםטכישפלנותו,תלכשהןקרלולניהההחברשליספכדיווחעלמיתניהפרהקהבאתרנוביק

ל• oרנהמשולבמסגרתבשכקבעויוניםרטקריעלבססתבה , 2021בדצמבר 31ליום ) 11החברה 11 :(להלן

Commח s ofthe Treadwayידיה-עלהרסמשפופנימיתבקרה ittee of Sponsoring Organizatio 

 :(להלן Commissioח
11COS011 (. פניכבקרהםיולקראיםחאההחברלשהוההנהלןריווהדירקטi תי

תללכהנוכספידיווחעלפנימיתהבקרלשפקטיביותהאאתולהערכתםכספייווחדעלתיאפקטיב

תולחואהינותחריוא .ורףצהמיפכסחווידעלפנימיתההבקרהבדברוההנהלהיוןרהדירקטובדוח

 .תנוביקורלעססתבבהחברההלשכספידיווחעליתהפנימהבקרהעלדעה

PCAOB) Pubה-לתקניבהתאםתנורביקואתערכנו lic Company Accounting Oversight Board ( 

רןב VJחורןאלשכתידיעלמצוואאשר ,ספיכדיווחעלפנימיתהבקרשלביקורתבדברבארה"ב

הרסבימדיהיגלהשטרהבמהולבצעתריקוהבאתככןלתמאיתנודרשכלהאתקניםפיעל .בישראל

שלכספידיווחעלביתיטאפקפנימיתקרהבתיות,המהונותיהבחמכלה,קוימאםביטחוןשל

תיימשקהסיכוןתהערככספי,יווחדעליתפנימקרהבלגביהבנההשגתכללהביקורתנו .החברה

ססבהתבפנימיתרהבקלשלפעותוהןנותכהטיביותאפקשלוהערכהבחינהרכן ,מהותיתחולשה

ת.ויבסלכבהתאםכחנוציםשחשבנוםיאחרנהליםעיצובגםכללהקורתנויבשהועךר.הסיכוןעל

תנו.דעחוותלתואנבסיסמספקתושביקורתנסבוריםאנו

 ל!\ 1כירהסמדיהלספקהמיועדתהליךחינהשלתיתממחברהשלכספידיווחלעיתנימפבקרה

נילתקבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםותדוחשלהכנוההיכספדיווחשלהימנותמהלגביביטחון

צרוהאמשרדבוןוחסכוחיטב ,ןהוהוקשףאגוראותלהבהתאם ,) IFRS (יםבינלאומיפיכסדיווח

תתיממשלחברהיל vכספיחוודיעליתמפניבקרהת.הממשלתיוהחברותרשותותילהנחםובהאת

ר,סביבפירוטאשר,ותשומריהולנלסיםמתייח ) 1 ( :ראשוכהליםותניימדםתאואתכוללת

םתהוצאותרב(להרב rהרכסינשלתרועבוההאותקעסהאתכאותאופןובבמדויקמשקפות

תחודוהכנתלאפשר·י 1כשדרככמותרשנותשעסקאוןטחיבשלסבירהמדיהפקיםסמ ) Z (מרשותה)

ביטוחן,הה;שוקאגףראותולהבהתאם ,) IFRS {ייםבינלאומכספידיווחילתקנבהתאםכספיים

תוצאוהםכספיבלתקושותתילשהממתרוהחבשותרלהנחיותובהתאםרהאוצשרדבמוחסכון

וףפכובהחברהשלההנהלהווןוריהדירקטתרשאולהבהתאםרקנעשיםברהחהשלכספים

בילגןטחובישלהסבירה- rיממספקים ) 3 (-ודיןפיעלםהנדרשידינההמשויותרשליםורלאיש
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הכספיים.חותוהדעלמהותיתהשפעהלהסלהיותשיכולההחברה,

 .תמוטעיצגההלותלגאולמנועשלאעשויהכספיווחדיעלפנימיתבקרההמובנות,מגבלותיהבשל
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לרעה.תשתנההנהלים

לשכספידיווחעליתביאפקטפנימיתרהבקותיות,ההמהבחינותמכל ,קיימההחברה ,ולדעתנ

הבקרשלבתלמשוהגרתסמבשנקבעוניםקריטריועלבהתבסס 2021דבצמבר 31םוליהחברה

 . COSOידיעלשפורסמהפנימית

חיטוב ,ןההושוקאגףלהוראותאםהתב ,) IFRS (מייםאולבינכספידווחלתקניבהתאםגםנורביק

לשייםפהכס r:הדוחוואתתיולרנש,ממ 1החברותשותרתלהנחיוובהתאםרהאוצדרבמשוחסכון

 , 2022במרץ 24מיוםשלנו rוודוהתאריךובאותיימהשהסתולשכה 2021בדצמבר 31ליוםברהחה

ם.פייכסדוחונךאותםעלמסויגתבלתיתדעחורתכלל

 ,רבנרדב:כ 2022 1ץרבמ 24

 'tוושוראן,ט•ב \דונסק,וגר
ברן }"חיזיז
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לשותניהמלבעליםימבקרהןוהחשבואירדוח
ומבעוניםטשפמלתשתלמוהקרןלניהולהחברה

מייבעטניםמשפלותלמתשהןקרולניהלרההחבשלורףצהמהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו

ומשהסתיייםנלשהכוללרווחהעלותהדוחואת-2020ו 2021בדצמבר 31יםלימרה")"החב :(להלן

החברה.שלהלהההנוריוןוקטירהדרנורי nבאיכםהאלהכספייםדוחותתאריכים.באותם

 .קורתנוביעלבססכהתלהאיםיכספדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו

יוארותנבתקשנקבעוםניתקבותלרבישראל,קובליםמביקורתלתקניבהתאםתנורביקואתערכנו

תאןנלתכומאיתנשדרנאלהיםנתקיפעל .-1973ג 11תשלהחשבון),רואהשלתופעולרךד{חשבון

תעימוטצגההיהכספוחבדיךאשיטחוןבשלירהסבמדיהיגלהשרהטבמולבצעההביקורת

 .יפכסה n-ו rבשדיעובמםמיוסככתוכמהתוראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורתמהותית.

יידעלשנעשוםותיימשמעהתיםמאוהלשוושמוישתאנווהחשבכללישלנהבחיגםכוללתביקורת

סירברסאנו .הלותבכליפכסהוחבדגהצההרבותכאותרכעהרכןהחברהשלהלההנהוהדירקטוריון

 .תנועדלחורתאכותבסיסמספקתשביקורתנו

לשיהכספהבמצאתות,תיומההותניהבחמכלותנאןאבופמשקףנ"להכספיההדוחלדעתנו

םותבאשהסתיימולשניםהתילופעותאוצתוואת-2020ו 2021רדצמבב 31םלימיהחברה

 ,ןר r1השוקעלהממונהתנחיולהבהתאם ,) IFRS (םיימאונלביכספידיווחניקלתבהתאם .תאריכים

יףעסוראותלהאםבהתערוךל"הככספיהוחהדנו,לדעתכן,כמו .האוצרדבמשרוחסכוןביטוח

 .הממשלתיותתוברהחתורשוזריולח-1975ה 11התשלהממשלתיות,רותבהחקולחבי 33

םי·ירקטור rכישמוכרירדעiורדבב 14רויאלבהלבומתתשאתמפכיםאנועתנודחוותאתלסייגמבלי

 .חיצונירקטורדיכולל Iהמדינהמטעם

פיככטפי,יווחדעליתמיפנהבקרשלורתיקבבדברב 11אברה PCAOBה-לתקניבהתאםםגביקרנו

סרילברההחשלספיכחודיועלהפנימיתרההבקאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו

יתפכימבקרה ל!\ Jבתלוהמשתגרסזנבעובשנקיםקריטריונעלבהתבסס , 2021בדצמבר 31

עלתמסויגיתבלתדעותחוללכ 2022רץבמ 24םמיושלנווהדוח cosoידיעלשפורסמה

ה.החברלשכספיחודיועלהפנימיתהקרבהאפקטיביות

ב,רבכבוד 2022וץבמר 24

 ' 1'! \ושןטרא•~נ,ק•וגרדונס
ןח/בו yארו

( 



בהיהישריו"הצהרת

תטחהבלשניתכויםצגנבהווטשננקתוהפעולרבבדףנוסח"(דותוישלתהממתוהחברלתקנותבהתאם
 :יכרהימצ, ,אני ,-2005ה 11התשסדהירקטוריון)חייווזיםהכספיחו.rן 11דוה

.1 

.2 

ף

כ.

.4 

.5 

םילמשפטנתתלבווהשןרקלוהינלרהחבהשליוןורהדירקטודוחםייהכספחותוהדאתבחנתי
 .)תוחוהד-להלןדיחם(שניה 2021לשנת )חברהה·-לןהל(בע"מ

בדהעושלנכוןלאגמצםיללוכנםיאוחותהדת,ווח"הדאתחככתישחרולאתיעילידהאתםב
ןכהשסיבותנהאורל 'ויתכנשםצגימשהיכדהנחוץת"ותהמעובדהשל.מצגםבחחסרלאומהותית

חות.ודכ iרמכוטהפהולתקיחסיבהתמטעיםיהירלאגים,צמתםואניתנו

וחבדלהכלואחריפסכדעמיוייםפסכהתהדוחו ,תהדוחו.אתחבנתישרולאחלידיעתיבהתאם
רת,ץצותהכספי'מצבהתא ,יותהמהותותנחיבהכל 1נ ,תונאןפאובםשקפימהדירקטוריון

 .תובדוחםיצגהמותופולתקוםמיילםייתמהעויותזכבםוהשינוייהעצמיןבהויםוינהשי ,ותולהפע

לשהרבחבםיימותתקהלוםעתיבקליתראאח tזרכהרההצמצהיריםהרהבחבםיאחרדלצ Iאני
נר 1גרנארכאלה,םיוכהלתורבקנועבקכךלהתאםכ .תוחבדוהנדרשיוליגלצורןלוםהונרותבק

סהכ(תייחמהותיידעזשנחיטבלהםידעומיהלה,אכיםלונהבקרותשלונפיקוחתחתלקביעתם
ת.והדוחלשהנכההתופתקךלמהכטרפב ,חברהבאחריםידיעלונידיעתלמובאלחברה,

הרבחהשלבקרמהןובחשהאהורלןכיליג 'זוכה·והצההוריםהכנצחברהכחריםואאני
 :רתביודכניתהעוהערכתנעלהתבססבלה,שוןיורקטרודלי

הקרבשלהתהפעלבואהתעיבקבתותיהומהולשותהחוםימשמעותיהםייהליקולכאתא)
 , cנשורלרהבהחתכולילערעהלעיפשהלסבירופןאבםהעלוליספיכוחיודעלתימיפנ

 iכסיפמידעולדווחלסכםלעדב,

יבלעאחריםעובדיםואםילהנמסוברועמש ,הותיתמנהישאוביןיתמהותןיבית,מתרכלב)
 .הרהחבלשיפכסדיווחעלתחפנימןבבקרהתיומשמעידתפק

 .ןדיכליפלע ,חראאדםכלתמאחריואריחריותמאוערלגדיכלעילאמורבאין

 2022במרץ, 24

תאריך

)/ 1 11 · ~/( 1 
ורט Bרדי
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לנכו/מהצהרת

להבטחתיתנונשגיםצמהוטוננקשותהפעולברבדףנוס(דו"חותשלתי 1המנחברותהתלתקנובהתאם
 :כירמצהילע,סתמיר ,אני ,-2005ה 11התשסיון)ירקטורהדחייודויםיהכספחות 11הדו

.1 

.2 

ף

 ..כ

.4 

.5 

סלכושפטניהשתלנזותן'קרלהולנירההחכשלוריוןקטריהדודוחייםהכספוחותדהאתיחבנת
 .הדוחות)-להלןדיחם(שניה 2021לשנת )החברה-(להלןמ 11עב

העובדשלןונכלאצגזכםלליוכאיכםותחהדוות,דוחהאתשבחנתיאחרולתיעלידיבהתאם
ןשבההנסיבותלאור Iיתנונששהמצגיםכדיהנחוץיתמהותועבדהשלמגצהסבסרחלאומהותית

בדוחות.סהומכהלתקופהסיחיבהתמטעיםיהיולאגים,צמאותםניתנו

ר~בדוהכלולר rאוכספיידעומייםפהכסתהדוחות,וחודהאתנתישחבחרולאתיעלידיבהתאם
תוצאותהכספי,המצבאת ,מהותיותההבחינותכלמאנות,כאופןיםמשקפהדירקטוריון

 .בדוחותגיםצהמוקופותת'ווםלימיםיעמיתהיותזכובםיוהשינויהעצמיוןבהוייםינהשהפעולות,

לשנחכרההתקיימותםוללקביעתםאיחרא ,כזוההרצהםיריההמצחברהביםראחלצד Iאני
ונזנגראוכאלה,ונהליםותקרבוקבענךכלכהתאםת.חובדונדרשהילייגלצורךםונהליבקרות

חסהמתיימהותיעידנ~מטיחבלהדיםעמיוהכאלה,יםלונהבקרותשלחנופיקותחתלקביעונס
הדוחות.שלההכנהקופתתלךכמהבפרט ,הברחכאחריםידיעליעתנודלינוובא ,לחברה

הברהחשלהמבקרןהחשבוהואלרינוגילכזו'ההרהצהמצהיריםבחברהםואחריאני
 :ותרבידכניתעהונהערכתעלסהתבסבשלה,ודלירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאועתהביכקותהמהותיולשותוהחהמשמעותייםסוייהליקלכאתא)
 1לרשוםההחבריכולתלעהלרעעילהשפסבירופןבאהעלוליםכספיווחידעלתיפנימ

 jיכספמידעדווחוללסכם 1 ·לעמ

אחריםעובדיםואמנהליםיםורבעשממהותית,ינהאשוביומהותיתכיןתרמית,כלב)
ה.חכרהלשיפכסיווחדעלמיתפניהבכקרהותינ<שמעתפקדיכעלי

ן.ידכלפיעל Iחראאדםלכמאחריותאוריותיחמאוערגלכדילעילור 1באכאין

 '/ 2012 ,ד\ובנ 24
לככ"מ ,סלעמ-תעו••דתאריך
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םיספהכהלמנהצהרת

תלהבטחשניתנווהמצגיםוטנקשנתולוהפעבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כיהירמצ ,יירווסבןואראני, ,-2005ה"התשסרקטוריון)יהדח 11ודוהכספייםחות 11הדו

יםנפטלמשהשתלמותקרןיהוללנההחכרשלןוטוריהדירקודוחכספייםההדוחותאתבחנתי . 1
 .)רנו nו- rה-להלןחדיםה(שני 2021לשנת )החברה-(להלןמ 11בע

-ה rבעושלנכוןלאגנוצכולליסאינם·תו nהדרוחות,הדאתשבחנתיולאחרעתיילידבהתאם . 2
הןבשתובהנסילאור ,וכתישנגיםצמהשדיכהנחוץתיתמהועובדהשלמצגבהםחסרולאתיתומה

ורנ.חודבסהמכוההלתקופחסבהתיימטעיםהיוילאצגים,מאותםניתנו

וחדב "כולהכחראכספלעדמיויםיהכספחורנהדוות,חדוהאתשבחנתיולאחרעתיילידבהתאם . 3
 Jורצאו-נ!יהכספיהמצבאת ,ותהותימהתחינובהלמכנאות,באופןיםפמשקהדירקטוריון

ת.ובדוrרצגיםומהתקופותוללימיםיתיםעמהכזכויותייםווהשינהעצמיבהוןינוייםשהות,הפעול

שלהברכחםותתקיימולהעתםיבקלאיאחרכזו,רהצהההמצהיריםבחברהריםחאלצדאני, . 4
נוגרמאראלה,כליםהונותרבקקבענולכךבהתאםת.חוובדהנדרשגילוילצורןםיונהלבקרות

חסנייהמרמהותיידעשמטיחבלהדיםעיוהמ ,כאלהםונהליבקרותשלנווחפיקתחתלקביעתם
 .וחותדהשלנהכההתרנקופכמהלךבפרטרה,חבבאחריםיייעלותנלידיעמובא ,לחברה

הברהחלשרקהמבהחשבוןהוארלנויליג Iכזוהצהרההמצהיריםהבחברואחריםאני . 5
 :תרביותניעדכהנותהערכעלבהתבססשלה,ןטוריוקולדיר

רה 1כגשלרנהעלבהפארתהביעבקתתיוהוהמחולשותוההמשמעותייםייםקוהליכלאת )א
 ,םלרשוiרחברהיכולתלעהרעלהשפיעלסבירןאופבהעלוליםכספיווחדיעלפנימית
 ;יפכסמידעולדווחםלסכלעבד'

םריחאיםדעובאוםילנהמםיברשמעו ,מהותיתהאינשוביומהותיתבין ,תרמיתכל )ב

 .הברהחלשכספיחיוודעלנימיתהפבבקרהמשמעותיתפקידליבע

 .ןידכלפיעל ,אחראדםכלותימאחראומאחריותיגרועלכדילעילבאמוראין

 o---,,,,,,,__ _ 2022 1במרץ-24

ספיםכנהלמ ,יווירסבןראורו"חתאריך
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בע"מםיפטנשמלתלמותהשקרןולהלניהחברה

סיפהכמצבהלעזרחות

סיזכ:נכ

קבוערכוש

חרבהויתרותםיחייב

יםנמומז

הנכסיםסךכל

 31ליום
בדצכזנר

2021 2020 -----
ח"שאלפיוראב

 2 1ז)( 2
3 116 160 
 207 214 4 ,)(ו 2

331 369 

הון:

מניותהרן

5 

הוןסךכל

התחייבויות:

iזכותויתרותזכאים ' 331 369 

ויותבההתחייכלסך

יותההתחייבווההוןבלסך

 .םכספייהתווחדמהדפרתלבחלקוריםמהםיהמצורפאוריםנה

331 369 

331 369 

 202 2 ,במרץ 24
ורישאאתריך

דירקטורםפייהכסות n·ו rה

---~-
סוריריבןוראי•חרו

םכספימכהל
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 _מ Pעו~::םט~ישפמלותתלמהשקרןלניהולהחברה

סדוהפרווחדוחות

םביוה 1בישהסר(ישנהל
בדצמבר 31

2021 2020 2019 

ח"שיפאלראוב

8 797,,[ההשתלמותמקרןיהולנמדמיהכנסות  1,800 1,849 2()ה,

 1,797ההכנסותכלסך

 1,797 10תווכלליהנהלההוצאות

1,849 

1,849 

1,306 

1,806 

 1,806 1,849 1,797ההוצאותכלסך

לשנהרווח

 ,םפייהכסחותמהדונפרדבלתיחלקהווים 1בצורפיםהמהנאורים

 qן.



עו~מנ,םגיטפ VJמלותתלמהשקרןלניהולהחברה

םייספכ,ז \1וחודלםבאורי

בללי 1-באור

בללי: .א
כיםפט' oלמ·תלמות oההקרןלהונילהרבחה 11-יםטנשפמ 11ההשתלמותקרןשלהמנהלתהחברה

 :ןלהל(יה'מסלוכושתשלעלםניטשפמלמותההשתלרןקאתמנהלת )החברה"" :להלן( מ~~בע
-2005א 11התשסגמ)ל/ות(קופיםיננספיםותישירלעחיקוהפקבחודרתהגכה )"הקופה 1הקרן 11
 .)"להגמופותקחוק~, :להלן(

ראלשימדינתיןבבוצייקםסכהתבוקעב 1971קטוברואשבחודממשלתיתכחברהרקמהההקרן
 .םטנישפהמואיגוד

 .רןהקןנוקבתאמורלףובכפ /םיריכשןדילעורכיועדתמיהקרן
 )מ"עביםעלהפובנק 1.7.7.19-(עד .וליפעתנהלמכרןקלמשמשמ 11עבופנסיהלמגככלסחברת

שני 2009משנרננקרןםיועלפןוכיסוחטוחבי ,הוןהקרשמרשותקבלתשהורשלאיבהתאםב.
 :ןמכדלקהכללילמסלולסףבנוםלימסלו
שלאעררי vJבהיהונהחשיפה .תונילמםישופחויהיולסלמהנכסי- "ותמנימשפטנים"מסללו
קעהשהתועבאמצ'שג iתרמואכסילנכסהחשיפמסלול.הסימנכ 120%עלהליעולא 75%-מיפחת

ה.קעשהבקרנותאומנותאנבקרנות ,סלתדועותברים,זבנג ,ןיבמישר
 Jג"רא :הבאיםםלנכסיפיםושחויהילומסלהסיכנ- "מניותללאח''גאטניםפמש''מסלול

גייח x ,לחברורג :,סחירווינןאשתו·א~רהל ,יםמסחריע 11ני ,חברותשלרותיסחנןיושאותריסח
 rו 11גאיכסנל•יפה vחחרות.אתלושממלשח 11אגאולארישממשלתלשח 11גאנרת,ודפק ,להמרה
ל'<!\רועשיבהיתהיותלמנשיפהחל.לוהמסכסיבכנ 100%לעיעלהולא 75%מ-פחתישלאבשיעור

והןןשריבמיעההשקתוצעמאבהןגשותללעימורכאלנכסיםהשיפח .המסלולמנכסי 0%
סיםכנלחשיפה .השקעהותרנבקאוותמננאבקרנות ,לסתדועוכתים,רגזכנעהשקהמצעותבא

 .ןדילכלוףפובכתושקעההתדועשלהתעדשיקוליפעלהיהתמניותםאיכואג"חכסינשאינם

סכוןח·~חיטובן,וההקשונררשויידעל 2014-9-10דייםוסמגופיםחוזרסםפור 2014וניבי 18ביוםג.
יווחדהלתקניבהתאםהלורגנמתרובחלשםספייכהתחובדוהנדרשוילהגיבנהמכוןעדבדבר

ה:ל~המכתוחברשלםירנינשהתחוובדהנדרשהגילויכהמבאתמעדכןאשר ) IFRSכהבינלאובויים
 . ZOlZ-9-11וסדייםמגופיםחוזרלבהמשך

ותחיהנלאסכ.הת ,וחסכוןוחטיב ,וןההקשותרשותאורלהובהתאםרכוענייםפהכסתהדוחו .ד
 .)" IFRS ",ן(להלייםומאלינהביפסהכהדיווחינקלתובהתאםתיותשלהממתהחברורשות

רורננ rוהלגנ.י ,תיהכללתינאובשחההניקהת s.s.zסס 4יוםמסו 1בקהממשלהטתללהחבהתאם
וסך•בנלכהה , r:וויתמשלהמותלחברדיתוהייחתקינהה .יטהפרהסקטורשלחינהמשלתיותהמ

וו:,ישלתזמ.כרורנכלחייםפפציסםישאונשלדידוכחארכהרחבהאופרטיהרסקטוהשללתקינה
 ,יכןפ.ללחוקתאםבהצעב~תרתיוממשלתהתלחברותיחודיהיהתקינהת.שוהרבחוזריטכמפור

וןסכחוון,ביטוחההוקשרשותותבהוראהקבעשנזויאהןרהקלגביהכלליתהחשבונאיתהתקינה
ציפיים.פסושאיםלנדוד~ירכואבה iררכהבאותותיהממשלתחברותהרשותהנחיותואילו

הסןאיולבדבה 1-החבתויחרבאםינחסהלההנלוועמידבוהכספייםחותדובםליוכלההמצגים .ה
 .שראלידינתמאתםמחייבי

 :יהלונדמי .ו
לכךי-:i :ה.ורוותרלמטוייהא":כהינכסכלורההחבלותפעי ,היתמטרופילעורההחבנוןתקפיעל

פילעבעקישהמרביורעשילוףכפבולעופבתיההוצאויפלעניהוליבדמהקופהאתבתחייההחבר
 .הדיןתהוראו

דרעהבהמזומנים,ימירזתלעתזחרודןוהבםנויייהשלעתוחדועלמידעניתןלאהכספייםבדוחות .ז
תיהסוהכנוכלחרווותרטמלא'כנהיהשרההחבשלהונהשאופיהשלבזה,למידעותמעמש

ופה.קבםתייהעמותלחשבונפותקנזתיהוהוצאו
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מ 1עעב_םפטני vנמלות·תלמהשקרןלולניההחברה

ייםפסהכוחותלדםבאורי

(המשך)כללי 1-באור

הגדרות:ח.

 :אלהםיכספיבדוחות

בע"מ.יםטנשפלמלמותשתהקרןלניהולברהחה-החברה . 1

 .םיונשהליהוסלמעלפטניםשלמהשתלמות-קרןהקופה 1ךהקר . 2

לע rוקויהפורבקכובתסההכנסמננורתקב , IAS 24-בםכמשמעות-םריקשוםצדדי . 3

 . 2012-בשע"ב 1- ,וסדיים)מפיםגועלםיהחלהעהשקליל(כ)לגמ(קופותםייסננפייםתרויש

ג- 11נשתהנתיים) VJייםכספו!ודוחריכתע(ערךניירותנותקבתכמשמעותם-ענייןבעלי . 4

הכנסה.סמתוובתקנ 1993

לגמrכמלחברת 18.7.19--מלהחמ. 11בעםהפועליקבנ 17.7.19-עד-המתפעלהגוף . 5
 .מ 11בעהיופנס

סטיקה.טיטלסתזירכהמלשכההמתרסמפשלצרכןיריםחמה-מדדמדד . 6

 .ןוחיסכוחביטו ,ןוההשוקרשות-ההוןשוקתרשו . 7

 . 2oos ,ה 11סשהת-)ל r.נ.כתופקו(םסיינינפיםשירורנלעחהפיקוחוק-הגמלופותקחוק . 8

 ..ד"כתש-מ)לגתקופולוניהלוורישלאםליל(ככנסההסמתקנות-כנסה;ןמסונקנות . 9
1964 . 

ידילעשאומצושנויותפרויםקנת- ) IFRSלהלן~{םייבינלאומיכספדיווחונקני . 10
ייםלאומבינספיכי,'וחדינתקםלליוכהםו ) IASBכיםיומאבינלחשבונאותלתקניההועד

IFRSJ ( כייםמאולבינחשבונאותניקותIAS ( לעועקבשנאלהקניםלתרנווינשפרבותרל
ידילעונקבעשתשנויופרוא ) IFRICJי 1כאולבינכספיוחודישלויותנלפרשועדההדיי
מה.בהתא ,) SICכפרשנויותלמדתהמתהעדוה
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ע'ומבםניטשפמלותתלמהשקרןלניהולהחברה

םיספיהכוחותלדםבאורי

החשבונאיתיותנהמדיעיקרי • 2באור

םומיילאנביכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהא.

 ,(להלןמייםונלאיבכספיחודיוילתקנםאתהבהחברהידיעלנוהוכםיהכספיהדוחות
11IFRS 11 

( • 

1 

צגההומטבעפעילותמטבעב.

-קהףלאלליםגוומע ,רהחבהלשתהפעילועבטמשהינובש"ח,םימוצגםיהכספיהדוחות ב.ו 1
חברה.התלועפהבתיקריהעכליתהכלהסביבהאתצגישמיבעטהמוניתהשקל

המדידהבסיסג.

ד.

ת.יההיסטורהעלותבסיסלעהוכנוהדוחות

דעתושיקלובאומדניםשימוש

דערנבשיקוללהשתמשרהחבהתהלהנתשרנד , IFRS-לבהתאםהכספייםתחודוהבעריכת
סיםנכשליםומהסכלעותיודינמהוםיישלעיםפיעשמאשרנחותוהאומדניםת,בהערכו
ה.אלמאומדניםתונשורניוהלותעלולפועלבוצאותהתשיובהר .הוצאותוהכנסותיות,ווהתחייב

שהדרכ ,החברהשלםייהכספחותוהדתהכנבשים 1שכמהחשבונאייםאומדניםל 1vשםוגיבבעת
לקושיבמשמעותית.תוא-וiויאבםכיוהכרואירועיםתבוילנסבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
חותכ iרועל.יים(' 1צחים·מיווג ,תןכושתור·נועעלהחברההנהלתמתבססתנים,ומדהאבקביעתדעתה

 .מדןאוללכהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירות
ריםכמונאייםובחשניםומדבאםויינישטף.שואופןבנסקריםשבבסיסםנחותהוההאומדנים
 .פעתמושעתידיתפהותקובכלניםאומדהוקנונרשבהבתקופה

הכספייםהדוחותהצגתבסיס .ה

 .ו

ז.

קנינו'' ,ןהל(ללהם r1בהרוההויםיינלאומביספכווחדייתקנבסיסעלהוכנויםיהכספהדוחות
11IFRS ( לשעויהשנתיווחהדדוע 1בנדםוקממוץילאהניתניםאולתוקףונכנסוופורסמראש
 ., 1ונ 1המכה:יונחהלםתאבהוכןברה,חהלשהחשבונאיתותדיניהמנקבעהבסיסם

סיםנפינשירותיםעלוחקהפיחוקיפעלשוםמשוזאתןהובהשינוייםעלחודמציגהאינההחברה
פיה:ענמלגקופתמנהלתהנדהירחמאמיעצוןלהחברההנדרשתלא , 2005-ה"שסתה)למג(קופות
הוןרדבהעםירבי iלענהיתוויייבבהתחלעמודיכולתהתאןכלסעלולאשריפיננסכוןיסנוטלתואינה
עצמי.

מזומנים

ד.ועבבשיםלבמוגנםיאאשרוידימיימושלשהניתניםמזומניםיתרותכולליםמזומנים
קבוערכוש

שנצבר.תפחכויבני ,העלותלפיםגיצמובועהקושהרכפריטי

יםיחהתפ· 1תקרןלאוישרההקושיטתבסיסעלםישוושנתייםבשיעוריםמחושבהפחת
 .סכבניםיהשימוש

תבהכנסוהכרה .ח

ורנטבשההצפוי 'הימן(כןאופבהז~ידלמתנוניתהןכאשרוהפסדרווחבדוחמוכרותהכנסות
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מ 1ע'בםניטשפמלותתלמהשקרןלניהולהחברה

ייםפכסהחותולדבאורים

 )(המשךתנאיהחשבויותנהמדיעיקרי- 2באור

רונתנינהעסקהבגיןו,תהישואוותהשה jןןיהעלוכןוהלחברויזרמלעסקהותורשהקיותהכלכל
 .הימןמבאופןלמדידה

םחדשי IFRSניקתשלהלראשוניישום .ט

היותלצפויהלא ,שומםייעדומיעהגרםטשרואסמופורשחדשים IFRSקנילתה,החברלהערכת
רה.בהחלשתוליהפעתאוצתוועלהכספימצבהעלתיתהומהשפעה

החובתויתרויםחייב- 3באור

ברצמבד 31סרי'ו

2020 2021 

חש"יפאל

אשמרתאוהוצ

קשורדצנים-טלמשפהשתלמותקרן

אחרים

37 

70 

9 

39 

121 

 160 116בהחותרותיוחייביםסה"כ

םימזומנ- 4באור

ברמ·צזב 31ליום

2021 2020 

רוש"אלפי

 207 {!21תידימילמשיכהמזומנים
== 
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ע"מבםניטשפמלות'תלמשהקרןוללניההחברה

םייספהכוחוצולדםבאורי

ןוהרישותדועצמיהון- sבאור

תהמניוהוןהרכבא.

-2020ו 2021רבדצמב 31

עפרנרשום

חשיי

 0.0001 0.0001 1העהכרנייתמ

 0.01 0.01 •אהנהלהמניית 1

 0.01 0.01 •בלהההניתימנ 1

 0.0005 0.0005כייא .נ.ע li!I 0.0001ותנבלותיגרמניות 5

0.0206 0.0206 

לשתהלנממחברהרשדנהיערזמי(בצעןוה(גמ)לותקופ(יפננסייםרותיםישעלחהיפקותקנותלפי .ב

-דהנדשים rויםבשקלילתחתההעצב(יהוןהה ,-2012ב 11התשענפסיה),רןקגמלקופת הרמחבש 1

 .ח 11שליוןמי 10יהיהמנהלת

 .תנפיעגמלתפוקתלהמנהחברההיותהמותקףהחברהלעלותחאינןאלותקנות

נסהכהעלםימיס- 6באור

 , rו(ררמטרתלאלהכחברהרהחבתעלופלעופבהכנסה.מסוףוסמערןמסיוילענכספידמוסחינההחברה
 .צאותיהולהוותשהיהכנסותוכלמאחר
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'מ Jעבםגיטשפמלותתלמהשקרןלניהולהחברה

םייספהכוחותדלםבאורי

זכותתרותויזכאים- 7כאור

ברצמב·ר 31וםיל

Z020 Z021 

חש"אלפי

מראשהכנסות

לשלםוצאותה

ממשלתיותורשויותסדותמו

אחרים

38 

288 

3 

2 

41 

321 

7 

 369 331זכותויתרותזכאיםהכלסך

לוניהמימדתוהכנס- 8כאור

לוניהדמי

םובישהסתיימהשכהל
רבדצמב 31

202] 2020 

fו! lשפיאל

2019 

 1,806 1,819 1,797ההשתלמותמקרךניהולדמי

ולהינדמישלעצממורשיעו

םביוהושהסתיינשכהל

רבבדצמ 31

2021 2020 

אחוזים

2019 

 o.q.1 0.47-~0.4ותההשתלמךמקרניהולדמי

חברההולהשבנילמותההשתקרןאודותנתונים- 9כאור

ותשלומיםתקבולים ,מנוהליםנכסיםיקףהא.

 31וםיל

 2021ברצמבד

כסיםנסך

ליםוהמנ

סב~ומהיי-r.שהס,נהלש

 2021צמברדב 31

קבוליםת

 ח''אלפיש

יםמרנשלו

-~19,90 32,875 409,419ניםטשפלמהשתלמותקרן
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ב, JP;ע,נ:םניטשפמלנב 1תלמfושקרןלניהולהחברה

ייםפסהכתווחלדםבאורי

המשך)(רהבחהולהשבניתלמותההשקרןתדוואיםנתונ- 9וראב

פיםכסברותעה .ב

הנלש
היימסתהש

 31םרינ
 2021צמברבד

למגהקופת

ח" VJפילא

םי~זחרמגופיםהעברות

 233גמלתומקופהעברות

אחריםלגופיםהעברות

חוטביתחברלתברועה

 (57,587)גמלתלקופוברותעה

 (57,354)נטו ,העברות
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 .~נ:"עבטניםשפמלותתלמהשקרןוללניההחברה

יםיספהכוחותלדםבאורי

לליותוכהנהלהורנאצוה- 10באור

ההרכב: .א

לעמיתיםושירותטיפול

יםרירקטודגמול

והפחתותפחת

םריו-ירקט rביטוחפרמיית

תקשורתומשרדיםאחזקת

נטרנטיואמחשבאחזקת

תפעלמהלגוףתפעולהוצאות

השקעותניהולדמי

סלתעודותוקרנותניהולדמי

ב) 10ביאור(ראהמקצועיות

חותדומשלוח

מויותלוהשתעיון.כנסיםימי

ניתופנסימסלקההוצאות

ושווקפרסום

בסךכוןימןיבגהוצאותתוכוללתווכלליהלהנהותהוצא

ויבם סהשייתהמ להנש
במצדרב 31 

2019 2020 2021 

ח"ש איפל

133 168 168 

165 149 133 

1 1 

4.9 56 63 

25 22 20 

13 16 1~-

291 258 256 

15.3 140 149 
., 

931 952 922 

22 33 33 

1 3 11 

21 37 27 

111· 
- --

1,806 1,84-9 1,797 
:== 

41 21 30 
==== 
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מ jע'בם~י~שפמלותתלמהשקרןלניהולהחברה

םייספהכוח\תדלםבאורי

(המשך)ליותלוכהנהלההוצאות- 10באור

ועיותצמקהוצאותפירוטב.

םביוה<סתייבשהשנהל
ד:נמברב 31

2021 2020 2019 
-·-··-----·--

ש"יפאל

 .? 19 216 216ל"מנכ

 176 176 176כספיםמנהל

 112 112 112משפטייעוץ

 126 1'16 , 125פניםמבקר

 93 91 91חשבוןרואה

 50 51 51סיכוניםניהול

 ::t > 1 20 29דעימחתטואביותגטכנולוניהול

 :' 6- 46 46אכיפהממונה

 9 8אחרמקצועייעוץ

 68 67 68מזכירותשירותי
922 952 931 

שוריםקםיודצדענייובעליעםועסקאותיתרות- 11באור

קשוריםםיוצדדויעניליעבעםיתרותא.

 :ההרכב

ZOZמבר,צבד 31ליום l 

ןרק

ותלמתהש
יםנטןשפלנ

)"( 

ניםטלכושפהשתלמותקרו

מראשהכנסות

ש"חלפיא

70 

) 38 ( 

 .ור"שאלפי 357עלמדהעםנילמשפטתמולהשתןקרלשנהשהבמשךרתביוהההגבוהחובהתרתי )*(

51 



,ב 11עב,ם(>נטשפמלותתלמהשקרןלניהולהחברה

םייספהכוחותלדםבאורי

ך)שהמ(יםשורקודצדיםענייובעליעםאותקועסיתרות- 11באור

קשוריםוצדדיםייונעבעליעםעסקאות .ב

 2021בדצמבר, 31יוםבשהסתיימהלשנה

ניהולדמיהכנסות

סלקרנותןבגיניהולדמיהוצאות

רןק

תולכ(תשה
םינטמשפל

ת"שפיאל

1,797 

1,797 

חריםאיויענולבעלישוריםקדדיםצלבותטוהתגמוליםג.

רבמ·צ rב 31םויבהמי·יתסשההלשכ

2021 

 'מס
וםסכיםאנש

 ח••שלפיא

 133 5דירקטוריםגמול

 63ריםו·ירקט iביטוחפרמיית

 149ותעהשקניהולמיד

 )*(מזכירותירותישבהוצאותהשתתפות

 216 1ל"מנכשכר

2020 2019 

 •סמ 'סמ

כוםסםיאנשסכוםשיםנא

אלפי
ש"ח

6 149 

56 

140 

6 

לפיא
 !וש"

165 

49 

153 

1 216 1 2.18 

א. 10בביאורעמיתיםפניותביפולטבסעיף(*)כלול

 .ןועיצבעתבםיררששויכפקשוהבתאניבוצעותמוענייליעבעםעסקאות .ד

 .יתיבראותנושאינןוהקרןהחברהשלתודדיהההיתרותה.

קשורצדווההמ )רותתדהסה(להלןיםהמשפטנאיגודהחדשה-העובדיםהסתדרות .ו

קשורצדהווהמראלשימדינת .ז
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מע"בםפטבי'שמלותתלמהשקרןלניהולהחברה

םייספהכותוחלדבאורים

תלויותהתחייבויות- 12באור

בותכנסיהחברהעל'ת iחייגהתםליי,מטיופלעהותקנושתותקנו 1958-חיייהתשהשכרהגנתחוק .א
םפיסכתiרעברו- rילעם·!ועבמולקוסלאאשרובדיהםלעמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטו

 .םפטיהמשהיועציעותצבאמראהשןביורבפיגחובותגביתלעניופועלתהחברהלקופה.

ות.יולתתותביעאיןהמנהלתהחברהכנגדהדוחותאישורלמועד .ב

והתקשרויותהסכמים- 13באור

 :שירותיםנינותעםםמהותייהסכמיםלחברה

להוינולופעתרניושירקבלרנלמ 11עבסיהנופלגממלסעםהסכם 2.019./11/07ביוםחתמההחברה .א

 .ה·חבןהולניהשב )מותהשתלןקר-(משפטניםהגמלקופתלעמיתיחשבונות

מ.בע"ועליםפהקנבתמצעוכאכוהלהןהקר ) 2019ביולי 18 (למלטההעברהמועדעד

תגופסמפההקוסינכשלקעותשההולנינירירושקבלתלהסכםעל 2008מרץבחודשחתמההחברהב.

 .פסגותשמקבוצתנימבעערןותרניי

 . /0.035o.ככרהיפסגותעל-ידייהולנהדמישלהגביהאחוז

םוסיאורלזואתטוילסעגייתושקעההלניהולההסכםכיפסגותהודיע 2.0.2.1./11/5בתאריך

פסגות.ההשקעותביתלשהמכירההליך

דמישליההגבזואהיטי.נאינפיותשקעההלנהמעםהתקשרההחברה 3/10/2021בתאריך

מ. 11מע 0.035%+היכרהניהול
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עו'מבםג~טשפמלותתלמהשקרןלניהולהחברה

םיספיהכוחותלדםבאורי

ותייםהמאירועים 14-באור

עברבמונהאשרה,בחבריוניצהחרטורקהדילשתונכהוהסתיימה 2022במרץ 7ביום
ת.ועשקהת- iעורבוכחרת 1ביקתדועכיו"רשימשואשרהמדינה,מטעם

דש~בח- c1ע--:,מי 1הסת ,ה·בדמהםעמטקטור•ר-~יההש ,נוסףביקורתדתוערחבלשוכהונת
רשויאע·ך 1מ·בשעו ,ךכ .במקומואחרורטרקדיתהמינטרםוהמדינה 2021ברנובמ

ד.חארחבהביקורתבוועדתרתנוהדו"חות,

ינהמדהל.גורמיפביותרספבנוברההחתהפנוניחיצהרהדירקטושלכהונתוםוסיטרםעוד
חר.ארשיכינחיצוורירקטדתולמנאו/וכהונתובארלהאריךהבבקש

 .rרראהבו rנטרםו"חותהדור'שאדעולמןכוונ ,כהראוהאלהחיצונ'הדירקטורנתכהו ,ברם
נדרש.הקוורוםהעלהנוע l ['א! ,סרחן tטורירקיוהדהביקורתועדתשלםכבשהר ,כך

ככלםקיילמברגועלן,ו,קרלשמשפטיהץהיועםעתוובהתייעצריותטובהאפשרותבאין
ליטוחה ,רם!שיא t 2021 j-ושנלם 11פסכהותדו"חביוןדןיילענהמתחייביםיכיםהלהאתהניתן

זהןופובא , l!Jר- rנהםרוווהקלעהנועונישאחסרכבבהרלהתכנסטוריוןקוהדירה:יקורבועדת
ות r ," 11המע · 1שבק 11ירוקטוברירנרריקובהוועדתבההחלטונךוהתקבלווניםיהדהתקיימו
ם.יהכספי

 oכניוישמינו ,סףנונררוקיבתעדוחבריוןדירקטורההמינ 2022במרץ 24ביוםבישיבה
הנדרש.האישורלתבקעםלתוקף

ת.וח tדבןוידםיילקהועדהולתוכלאמבהרכברתוהביקעדת 11איושלאחר
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