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קםהעסת 1111תפתהךא~ 1ת Bהחברהפעילותא:חלק

כללי

הלתמנהיהחברה")'לן:(להמי'עבםיפט 1לשתלמותשהקרןלניהולהחברהבתיאורעוסקזה,פרק

 :ןהלל(אלר•שבטמשפהתיבתכערבמטיםלשופותהשתלמדמילתשלוםהמיועדתהשתלמותקרן

פניפהוצעמידהמנהלתחבוהההלכלזהבדו'יח .תהופעילותחומיעסקיהה,התפתחותהקרן"),יי

כולל,רוכאממידע .)"ךרעותניירוק nי'- 1הל(ל 1968-חהתשכ"ער,ךניירותבחוקכהגדרתועתי,ד

0ח 11המתניםדואומהערכות ,תמטרוות,יתחז ,היתרבין ר~ןשעתיד"ם,יםיינענואוע•םראיל 10

כללךבדו· iז·זהויה!ח tדב- iיתעינפהופצמידעה.החברבשליטתנהיואודאיתאינהתםוהתממש

נתוו"בכ ,ה"מאמינרהחב'הי ,"כהירמע"החברה ,"מצפה"החברהצופה","החברהכמורותיבאמ

 .םימ-ו fוביטזייםמתכננת"חברה"ה ,וחנת"ב"החברההחברה",

שלתיבב"קט• iהסר{הערכהעלרקססומבואהותמוכחעובדהמהווהאינו·ךעתיפניצופהמידע

דמועבבפנ'ההישה ,כללידעימוחתינלעהשאר,ןבי ,בהנחות'ההתמכהסרשאהחברה,הנהלת

ותזנוכנלותב 11ח: iו i1בהםנהת'[לאראש ,ם•וסקרריםחקמציבוריים,פרסומיםלולובכזה,דו"חעריכת

 .יעצמא 1פ 1אבהרחבהתהלהניידלעבחנהנאלונכונותובהם,הכלולהמידעשלשלמותואו

ר:נויהלעשויההיא!תדאי Jנהיאדיעתינפההצופעמידשלהתממשותואי/אווהתממשותו ,בנוסף

מי.ור~כללם,ובחברה,הטת'.כשלייםומצםינשאאושמראלהעריכםזתןבלאאשרמגורמיםמושפעת

ם•צוב'החרמים i!בגכלל'תההבסביבותחו'ההתפתמןוכ ,החברהפעילותאתהמאפ"ניםהסיכון

זה.ו"חדבהמתואריםרההחבפעילותעלהמשפיע'ם

ח"דiישק!רא 'הרירות,סבןנ•הה,זחדובעותשמופ• 'כפ ,שצ'פיותיהמאמינהשהחברהאףעללפיכך,

פניפה iצ-ע f •במ ~הוצגשאלהמתשונוותילהעלולותבעתידבפועלהתוצאותכיבזאתמוזהריםזה

ה.זחו"בדהמובאעתיד

וא 1כדלעמתחייבתהנ•ארהחבהוכתבנהואבומועדלורקאךמתייחסזהבדוחעתידיפנצופהמידע

'עתה.דיליעיגאמורכער·למיבקשרנוסףשמידעכלכזהמידעלשנות

 D "ועצמקחיםמונםיובלמקתורסגבמרשארבקצועימ'דעהדורשיםמיםובתחןנהיהחברהפע'לויות

ככלריבהןבאופ- rתאג•ה •סקעתיאזראתא 1להבתמנעלהחברה.פעילותלהבנתם 11החיונרבים

רבאוורהסבוףרבצ ,?לה}ם 11ועקצמם 1במונחהכרחישושימתוךהחברהעסקיתיאורהובאשניתן,

- rל:ב.ב iו r r1י' 1דלצרכ'נויההזקפרבלוליםהכ 11חיסכהמוצריל.גביהמובאהתיאורשניתן.ככלבהירים

 i'lלאו]ה lד'כלת 1וראבהו/אוהרהחבןותקנביםרטוהמפהתנאיםהםםיוהמחייבהמלאיםוהתנאים

 .וראמכןוהתקנפרשנותכילצרישמשולאייעוץמהווה
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העסקיתפתחותהריאות)הרהחבילותפעא.

 ,מע"בםלשופטית iהשתלמןקרבשםדיתיתאגמלגתופכק 30.6.07עדתנהלהשהרה,חבה

-כחבהוקמה ירבנהנלפיה , 28.3.1976םומיהממשלהחלטתפילע , 21.10.1976ביום"מעבה 1

ק.שבמםשכיריהיםעובדהשלםיהמגזררשאלכ ,תולמהשתלקרןותפההצטרותזכלשופטים

 "רישכב"מעמדשראליבהמשפטיבתלשופט•דתעיומהלשופטיםותמהשתלרןקהה•נהקרן

 .)עבידמובדועקדות(הפ

שלשמחדרגוןאשלךהלית ,למגקופותקובחשרנדלבהתאם , 2007שנתבהבערחברהה

פטיםולשהשתלמותןרקולהלנירהב"החבשםלתהמנלחברהלהצופראשת,התאגידיהקופה

תיכנתהשהינ "יםופטלשותשתלמהן"קרםבשגמלופתלקו ,המנהלת")חברהה" :ן(להלבע"מ"

חידהיהתה iעילפ .)"ןרהק"ן:לה(לרנהלמנההחברהיע"בנאמנותוהלתמנה ,יתידתאגשותיללא

הקרן.ניהולהנהיהחברהשל

 ,הלתנמההחברהביותמיוישרויתשפט 1בית,נאשבוחהדרהפנעשתה ,המבניינויהשבעקבות

תווחדהי,נהמבהשינן•עקב .הביםיתמהעת tיכווזןהקרינכסיןבל ,ותיהיוהתחייבוהינכס

תושריוזר r ,הנח'ותפיעל ,ןרקהשלםהכספייוחזתהדמדופרוההמנהלתהחברהשלהכספיים

 .ההוןשוק

עלהנהממוידילעם"יכירלשתוהשתלמרןכ"קהשראוהחברהע"יהמנוהלתותשתלמההקרן

מתחדש( 31/12/2019םליודעושתזקפ 294מס'הנסכהמסבאישורון,וחסכוחוביט ,ההוןשוק

 .)לעתמעת

-"הלתשממשלתי!ת,הת 1רחבהקובחכהגדרתה ,תיממשלתרהחבהינהתהלנהמהחברה

1975 . 

ן:קמדלכותמוחזקמנהלתההחברהשליהמניות

זכותה ,'אסוגרגילותת rימנבאמצעותבחברהעהצבההתומזכוי 50%-לראשימדינת ) 1

רעההכלהזכותשראלינתידלמ .יוןר rטקרידהיו"רשמשימהםחדשאדירקטורים 4למנות

 ,הרעכהמניתבאמצעותרהבהחןוריובדירקטאוליתלהכפהיסבאלותשקועותדשלבמקרה

שפטמהתיבפטשואולזמןןממזן tהעליהמשפטתבינשיאשיהיהמייידעלקתוחזאשר

ההכרעה.לזכותטפרתנוספותויוזכלהיוקנולאוידו,עלעבקשייוןהעלי

זכותה ',בסוג jרגילוןתי!מנותבאמצערהבחבעהצבההמזכויות 50%-החברהיתיעמ ) 2

ה.רהחבכמנכ"למשישמהםחדשאםדירקטורי 4למנות
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 :ההחברשלהאחזקותהנמבםיתרשלהלן

פעילותתחומי .ב

רנינפננגמלקופתהשהינופטים,שלותמלתשהקרןהולינאחד-ותלפעיתחוםבסקתןעהחברה

פותוקקז"ח :ןללה(-2005"הסשת ,)להגמתופ 1(קםיינסנפישירותיםלעפיקוחהבחוקכהגדרתה

בלםיבש(ותיפנעגמלתפנקלשתלמנהכחברהותלהמנההחברהןלתקנותאםהב .גמל")

נוובעונהחברהתהכנסזכלנח.ורלמטרתשלאהינההרהחבלותיפע ,ל)מגותפקוקוחלהוראות

ל.עפובהוצאנתבסיסלעיביםוהמחלניהומדמי

הבמניותיותאסקועהחברהבהוןהשקעות .ג

תיותהמעסקהכלכהרענאולהרהחבןבהושקעזתהלכבוצעולאכךיפלוניותמהוןןאיחברהל

חברה.בןנייעבעלידיעלהימניותבאוהחברהןוהב

םנדידביידחלוקת .ד

טרתמלאלשעלתזפרהבהח ,ןזככענפית.לגמפת tקל tהלניחברההניההחברה ,ילעלמוסברכ

הברחהי 71נ•הםשליםשממשרשא(עלופביהותצא tהלםבהתאניהולימדתיהימעמהוגוברווח

t שירמתןt יישמבליהקרן)עמיתילםיתt להוצארבעמסזתנכהבחברהוצרt ךפיכל .כאמורהתי

 .דנדיבידלחלקתזליכתהיהולאןאילחברה
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ת 1לפעמממ~ nתלפ~חברההיעסקתיאורב:קלח

םרותייושמוצרים .א

 : 1הלל(םלשופטילמותהשתקרןל Jניה-חדאעילותפםבתחועוסקתההחברלעיל,כאמור ) 1

בחזקכהגדרתהת,יענפלמגפתוקנהיהרההחבדייעלהמנוהלתותתלמההשןקר"הקרן").

וחיטב ,הזןהוקשעלנהוממה•דיעללשכירים"תהשתלמוכ"קרןהמאושרת ,גמלקופות

יוםלדענוקפ!שר 294מס'סההכנמסבאישורסההכנמסנציבותיידועל ,וחסכון

 Jן} T1מולתהשיכרלצכספיםלצבוריתמלערתמאפשןקרהלעת.מעתדשומתח , 31/12/2022

 .מסמהטבותולהינותמטרהלכלבהלחסוך

•קולשפיעלקעושיוהנכסיםן.יהדותראולהבכפוףםונישלנכסיםופיםחשוייההעמיתיםכסינ

 .לזל oמלכלתיפפציסהתקעושההותימדינבבהתחשב ,עותהשקהועדתשלדעתה

םייקרעיהקיםושובהחברהשלבחלקההצפוייםםתייהומשינויים ) 2

קבותעבת,זאעםיחדת.ושתלמההותנקרוםחבתהלקחבמהותייםנוייםישופהצלאהחברה

-יהם rעוברזעבמפקידיםהםידמעביוההקזפותעמיתי ,וקבשהתחרותועקבבחקיקההשינויים

 jןונושב rושלריותרבספרמן,לכופותיהם.שבקותכונסהחיכספניודפשרותאאתםבוחני

לאחרת.אחתהשתלמותמקרןםירבעומעמיתים

םיחדשמוצרים ) 3

רה.בהחיד•עלםשיחדמזצריםהופעלולאוח·רהבשנת

תועילהפתחוםאזדותונתוניםמידעריכוז ) 4

הקופה:עמיתיביגלםינתונא)

• i1 . ,. :ilt :·<· •;~.' ' .. ,, i lf -i2 ~דo g0:2.Q 9ו t ~ 0 ~ 1 11 j , 1 11 ,.נ " t , .,·--·'---
תים:עמיבונותחשמספר

31ליםפעי 3 329 377 

 186 185פעיליםאל
1 

186 

ונט ,והליםמנםינכס

 :)ח"ש(באלפי

 176,589 173,144 196,887יםפעיל

 113,226 114,179 126,380פעיליםלא

 1צאתייםותניםונת

 i ; ; 1 :)ח"ש(באלפי

- 359 1 598עבורתיםבמשויםלמוגידמ
 1 1םחדשיםימצטרפ

21םילגמומדמיםיתקבול ,318 1 22,963 25,013 1 

 1חדגמוליםמידמיםלתקבו
--ו 42

 1םייפעמ

 874לקופהצבירההבערות
1 

54 38 1 
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 i 31,232 19,582 1 16,642מהקופהצבירהותהעבר

 1 1תשלומים:

ו 15,745 פדיונות 9,616 15,744

- - - אחרים

9,81 40,010על(הפסדים)הכנסותדףוע  28י 694 7
לתiוופההוצאות

ו
(באלפימנכסיםשנגבוניהולמי·ז :

 :)ח"ש

 1,316 1 1,075 1י 140פעיליםלאוליםיפע
' 

 1מהפקדותשנגבולוניה •דמ

 :)ח"ש{באלפי
--ו-

' 1 

מנכסיםממוצעניהולדמישיעור
 :(באחוזים)

j 

! 

 0.39 0.37פעילים
ו

0.45 
1 

0.45 1 0.39 i 
םיפעיללא 0.37 1

1 i 
j 

וממוצעניהולדמישיעור  :זים)ו(באחתוד i7מהפ
--- . 

1 

.. 1 

ממוצערותיישהוצאותשיעור
 1(באחוזים): 1

ניירותשלרהיומכקניהעמלות 0.03 0.02 0.03
ררע

- - -ניירותשלהרישמדמימלותע
רךע

- - - סחירותלאעותקהשבגין

0.14 0.14 0. חיצוניולניהתומלע 15

1 

1 
- - - חרותאמלותע

 iמוגבלותהוצאות
1 

---i 

פעילים:לאעמיתים ב)

~ 2*-1 ! 
קשר:מנותקיחשבונות

חשבונותמספר 71 42 34

 18,997 24,924 46,899(באלפיטוניםלוהמננכסים
ש"ח

(באלפימנכסיםשנגבוול.ניהידמ
178 97 76 

 )ש"ח

0.45 0.39 0.37 
שנגבוממוצעניהולדמישיעור

מנכסים
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ין:דהתאוורלהאםתבהלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעורג)

! ll "1ז r lf I ri \' '. -:-
,202 !:ו., i 020 ~ 11 '\ 019'2!י 

ששראיתניהולדמיורשיע
ותהוראילפלגבותהחברה

 :חוזים)א{בהדין
ו
1 

 2 2 2יםפעיל

 1 :םיפעיללא

 i 2 2 2קשרקימנות

 1 ! 2ו 2 2חרא

לוניהידמד)

ןוההוקשתורשוראישברמואלםאהתבוענפית",גמלקופת"כגדרתומהקרןתובהי

ציאההוןשהקרתןן 1-הוצילפםביגנתיםיהעמ jשבונוךחמהנגביםהניהולדמי ,להשניתן

 .יתהתחיקבהסדרענקבשיכפותתרימה 2%לשמרביישנתרושיעלבכפוף ,ועלפב

רעוי'>' Jב 2020תני vב , 0.37%שלרועישבה'נם 2021בשנתעלובפבוגשנהניהולדמי

 . 0.45%לשרעויבש 2019ובשנת 0.39%לש

"מבעהיסנופגמללם(כ L /םולמישמההסכומיםאתיםלכולאלהניהולידמיכהר,במו

ם.תיאםכהסבשנקבעוםייעורשהפיעלבע"מערךניירותלפסגותו

הגמלפתובקשינוייםוהתפתחויות ) 5

מבעונלדוי~גהקופה.יידעלםליהמנוהכסיםהנסךב 12.5%כ-שלהיילעחלההדוחבשנת

שבר:וב L 20%.-4ש!ר 1בש•עתיביוחאהושלתהשוואהב 14.53%שלבשיעורחיוביתתשואה

רורנבעהבניכויהקופהאלתורבעוהתודהפק(הדוחבשנתנטושליליתצבירהויכיבנ 2020

 .) 2020תבבשש"חמ 12 (מש"ח 4בסךעמיתים)ידיעלכספיםיכתשומהפמהקו

תותחר .ב

על ,יתרהןי.ב , D 'ע'פ~ Jהמייםתהומםבתהליכ•כול!תילועהפתחוםמצוי ,בכרמרפורמתוצאהכת

 .הבלגמללאכמעטת 1פ 1קה ~יבתיםימע- c1לנ•רךהדאתפתחהיקהקהחחום.בתהתחרות

ים~עהקבלכלליםהרנאםבקרואךיעשהםעמיתיאותםשלניודםיכהחקיקהקבעהבמקביל

- nס·ישתגמל),תוקופןיבפיםסכתר(הבעגמל)תפוקו(פיננסייםיםרותישעלהפיקוחבתקנות

תפסטבפרהשתלמותתורבוקכללבהגמלקופותווקשי ,בעתידגםוכךהאחרונותניםשב . 2008

 .בתכורמהינהםימיתעהעלוהתחרותתאוצה

גמלהתווקופהנאמנותתורבקולניהקשונשלט '_רבכרפורמתשלקףולתתהכניסלמועדעד

בורתירכלמהסכמיםונכרתר,בכפורמתרמאהתוצכבנקאיים.תאגידיםעל-ידימסורתיפןובא

פים iלג ,חוביטלחברות ,בפרטתולמההשתקרנותובור ,בכללהבנקאייםהגופיםשלהגמלופותק
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 Oא"קהבנגידיםאתה ,תואיהבנקמלהגפותקוירתכמתהשלמלאחר .ל"ומחםירמולגוםייפרט

הדבר ,ברההחכתערהלמיטב .תולמתשההתורנלקהיקזללאנייםיופנסועציםיכמשמשים

 .םחותביותותתחרהאתרמגבי

0.1כהינותותלמשההותרנקקבשוןקרהשללקהח , 2021מברצבד 31וםילןנכו טב•מל .-0%

 Llכלמותרותחבויהצמקר~ה 1שכ ,ספציפייםתחריםמלעלהצביעתןינאלהחברהשלידיעתה

תורפטההציתנאעלםיעונשראםיענויתףובצירבלתגומאהיודעבהפרטיות,תוההשתלמקרנות

בלבד.ןלקר

חותולקג.

 ,נזארםעחדי _ jךוליפעהימתחובתוחנהלקיבמאפיינםייתומהםיינוישוחלאלהנהאחרובשנה ) 1

םי•דמפקהידיםעב,המתופ tהקתיימשעיהר ,בשוקתוהתחרועקבבחקיקהםוייניהשתובעקב

שלרתיורברמספןכלופותיהם.קבותנוחסכהספיכדוינתואפשראתיםנחובםהיבדועבעור

לאחרת.חתאגמלתפוקניתוכתמםמועבריתיםעמינותושבח

םמיתיבעתותל ) 2

נתדימ-- rבלבדאחקממעס•תבלוקמתהלקופותקדפההכךילפ ,םישופטלעדתיומןרקה

 .המשפט) ~בת(הנהלתשראלי

לוהנ•ידמובהג=אוהדד,וב jעמיןבתנלתאומעסיקהםעחדיומהסדר 1איהרלחב ,אתזעם

ל.ילע )(ד) 4א(עיףבסרטוכמפ ,פועלבהיתואצוהלבהתאם

הקופהתימיעאודותמידע ) 3

2021 2020 

 12.22% 8.31%הממוצעתמהצבירהותנוהפדישיעור

 62.43 63.07הקופהעמיתישלממוצעגיל

 12.92 13.21פהוהקעמיתישלממוצעוותק
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 a:;רבחהכללתברמפס 1במידע :ג_קלח

ההחברפעילותעלםיחלהוחקיפוותלמגב
ובהממiד•שורו~תקבלרםטהשרמנושאותלפעו-ממונהעמדת : 2020-7950 .שה . 1

 rtנושוידמוסף 1גשלהויראהרנוהלתנההבדברותדעמאתהממונהםפרס . 5.1.2021ביום

'lלמינ ,ןוההשוקלעבה tמ lבהר tאישהתקבלרםט ,בוועדימההמשרה t , אt 60לפחםרט l םוי
 ~)!המשרהנושא'ורש'אליךה •כרובהיי.המוסדגוףהעל-ידיינויולמישוראבקשתמהגשת

סדי.והמףוה.כשלתו tתנהלהןפואעלממונההלשרהקובחוקפימצעיא

ת iרישןתמקבעמבקרןושבחהוארשלותתלויאבהפגיע-ממונהעמדת : 2021-273 .שה . 2

נלווה

םישרדנהלעקרונותסתח 11מרנדהמהעתרת.שבכוותדמעאתממונההםפרס 14.1.2021וםבי

 .ה 11לנתוש•ר 1מתעקבדימוסףוגשלמבקר,ןחשבוהאורשל-תלותאילתהנוגעוותראהוביישום

וסדימגוףבקרמבוןחשבאהורשל rו•צועוהמקיתמאצהעעילותופתחבהבטיבותשהחלאור

 jןןנאןפובאמשקפ•ם oיי- rסומהם 1ופהגלשםייספהכםיהדוחותכיותאדוהודת•מתרהגבולשם

היתהו,תלעמדם,בהםיהמקרתארטפלההממונשקיב ,פעילותםתאוותוציפכסהבםצמאת

מבקר.בוןשחמרואהתשדרהנותלהתאיבבפגיעה

 iדכ!ע-מלגתלקופםיומשלתדתפקהאופן : 2021-9-2םיידמוסגופיםחוזר . 3

ןיברי- iסמאמורכחוזרה . 19.1.2021ביוםפורסם 2021-9-2םייוסדמפיםוגוזרחלהעדכון

ןתלמדי 011הבהגוףבותחואתל,גמופתקוןלחשבםיומלתשהפקדתועיצלבםכיהדראת ,היתר

·רלם 1לגההרנאמב lורגמד !פ lאבםיקיעסמהלעחזזרהתלהח.לוראותה ,ןכו ,קיםס•עמלחוזרהיזון

קעסילמ oבירותוהוראן,כ . 2022ראורלפבהזזרחוותאהורתאתולדחוחלטהקים.יהמעסשל

 2021 '(!'לתוקףנסהיכלתורואמיושהים,עובד-10מיותרלאךאיםדעוב 3פחותליקסהמע
 . 2022ליונינדחו

 ~ Jiהייבי 5לשער 4רקפ-אוחדהמרוזהחתאורוהוןקתי : 2021-9-13דייםסמוםפיוגחוזר . 4

משלמיטבוה•רתייםבחם,ייבתיבסטיםלהיבםעיגהנוהשקעהי(שיקולה"קעהשינכס

 }םילוגיוטכנםינונסיורי•בססיכוניןכגו(מהותייםמתפתחיםכוניםסיולתאגידי

 ,הקעשהנכסילונ•הןיינבע n1·1המא·ר rוהחהוראותלוןקתיהרשותהסמפר 18.11.2021ביום

0חברתם, 11יבתסבםיטבילהיםוגעהנקעהשהיושיקולמדיניותתקביעלותראוהדגהמא טי;יבןן 11

מזר,כא jוהתיקתורא tהיים.גולנוטכםינויכוס"בר Oיונסיכלו )" ESGיקוליש" :ןלה(לידיאגתממשל

תוינ•- rמעבולקדיוסהמףהגזעלוללת,הכהשקעההתמדיניורתגסבמכי ,ריתהבין ,קובעות

 .םהיל 11עלהשפיייםשוזעותעשקההיקת 1ע 1לביצםטיירלבנה ESGשיקולילביחסעהקהש

 . 1.7.2022םזבילתוקףכנסוייאוחדהמרזהחזותאהור
 ~ Jיפוטן~ 1א 1ותעתביבוייש 1לבגיסטיטטסידעמוףסאי : 2016-9-24דייםסמוגופ•םחוזר . 5

םיכספתוהבערהלמשיכבבקשות

שבוןפ!אל oביחמדדיםםורספאפשרייסטיסטטדעימףאיסו . 11.2.2021יוםבפורסםזהחוזר

 ,םפיכסתלמשיכקש!תבבסדיומף 1גשלפולהטיפןלאוחסיובעותיתביםיישבמייםדמוסםיגופ
םייתונלעולמב~טח•םנוסףליכזהז•ואליםדדמם.כספיעברתלהוזקנהקצבתלקבלת

ו

 .!שרתקיעמוהמוסדיוףגהירתחבבפוטנציאליים
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 ··התכנסהר 1ז 1פגיןבת 1ר 1ש 1ותצאוה 11ינבעהעשההוראתשלתוקפהרכתאהלגביהבהרה . 6

22 
23.1םויב-23ההכנסרנשלהפזרותתהעם . 10.3.2021ביוםפורסמהההבהרה 2.2020 
עה rבקההשעהאתרהולשהקפתובהארכתורךלצבנוגעפניות , Jההושוקברשותהתקבלו

ע 1צב•לבשרותיישתואצ{הו )למגופותק(םייסנפינםישירותעלהפיקוחלתקננתא 3בתקנה
 :- i!O 'קלחו 38ףסע•נרוהוראלבהתאםהשעה")."הוראת(להלן:-2008"חסהתש ,עסקאות)

תו oננכתהמיוםםשידוחהשושלםותעדתוקפהבהנזכרתשעהההוראתתעמודהכנסת,

הנ 1מ 1בלצתמייעהועדההוקמ , 2020פברוארבחודש . 26.7.2021ליוםדעדהיינו ,-24ההכנסת
 ,נאורוצההבתקנורשלןנק•תט•וטתמהספור , 2021ולייבחודששירות.יצאותוהנושאלבח•נת

 Jואשליםלהדהעו 1לרפשאלידכתוזאפיםוסנםשי- rחו-6להשעהתראהוקףותאתהמאר•כה

המלצותיה.אתולהגישדתה 1עב

לותנה rהברותבחלשילותןפעבתחהרלניותימד : 2021-1261שה.מוסדייםגופיםחוזר . 7

בלבדותיענפגמלקופות

חברותמתובקשהמונמהאצלו Lבוקהתוזר, rהורסוםלפעובר . 24.5.2021ביוםפורסםזהחוזר

יםצרמוהעצהילתגדה ,הןיבינ ,ותשונםיכדרבתןוילעפלהרחבת ,ענפיותגמלתוקופשלמנהלות

יםברמצטםנאילתוףבכפתזאכלביד•הן,ותשמנוהלותפלקולהצטרףהרשאירוהצ•בהרחבתאו

lלדירקטור'ביחסשונ•ם l , ת.וקעהשהתלוועדוהב•קורתלוועדת
 (! 10בהפ 11סכ 1החוקבשיםוננתועידמרתלהעבידאחמבנה : 2021-9-7מוסדייםגופיםחוזר . 8

1 

עדכון-

כליןבדעמירתעבלהאחידההומרשקובעהחוזר ,עדוה•כפ• . 13.6.2021ביוםפורסםזהעדכון

כנירצו o •מעס•קן, 1יישרבעל•ם,כיסוחים, 1דמוסגזפים :•ונהפנסיסכון 1החבשוקהפועליםהגורמים

ךכ• tחהיותוזכלשיןקתשוםירחבט•לה ,זרוחהרתמט .הפנס•וניהחיסכוןבתחוםנוספיםמידע

תרוקבואפנסיהלישההפרבמועדתנ•וו~ oנהפת'וזכוה •וומיצ ,המוסדיגזףהשלמ•דעהבמערכות

ה.מזכאירוע

ב•שההשלב-ייעצותתהךממס- 2025ניופנסי : 2021-8634שה. . 9

רניישותהרמהספר 18.10.2020ביוםו,לפרסומוברע . 20.12.2021ום 1בפורסםזהמסמך

בעוקבובהפרז•קטלשוןהראשלבשהאתהרשותפרסמה 13.6.2021ם 11בהשוק.עםעצות 11הת

בשלהתאשותרההסמרפתעכו 2022-2023שניםהיןבהמהלךיישוםלהתחלתם•זמנלוחות
{Lנט(תית~{תשלמהוו•רקשךמהלעגשדמושםבוהפרויקטשלההתייעצותהניירשלהשני l תיוג

-2023ם 1השנ 1יביותלהיוצפט•קורהפשלהשניהשלביישום . APIבוססתמדעמ'להבערת

2025 . 
10 . n קוןתיל-מגתוקופבחשבוןביימרכ : 2021-9-15ייםדמוסגופיםוזר

חסיילקשלבאישררנעמי •כעבנקזהרזלחו 8סעיףב . 22.12.2021ב•וםורסםפזהלחוזרתיקון

לכהרב.לחא•מצלהרשדנת~שהעמימבלאתזו ,טורהפהשאינצבורההרכיתרהופטצבורהיתרה

ננבוציס tייחה '!נשישךכ ,זהרזחולןוק•בתעוהקבנוןנגמהתיקוןבוצע .)""המנגנון(להלן:אישור

ע tמנלתמננ,ל 1תזאו ,תרחאלגמפתובקך!הפחוסיייושינניתןכ•שוריאלהמצאתבכפוףרק

 .יןכדשלאמסהטבותותלקבשלאפשרות
 uיקת-ר 1צ•בת 1 •בפנוליפטותוביעתויישוברבירוחוזר : 2022-9-2ייםדמוסגופיםחוזר . 11

המדעניירשותרהמהפרסה,זוזרחן 1לת•קעובר . 22.1.2022ביוםפורסםזהר· rלחותיקון

-~צורולשאובנ rויהשתובעקבם.יק•ותםחירזאקרבבזכז•ותומיצוירותיהשרושיפאזפןבעניין

ב"שז Iרוהב•רך•הלאתםיהתאלשי •כזרלחוןוקיתהבמסגרתנקבעות•ק•םלאזרח•םהסיוע
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 Llשןתתח•לעיל.· Iכדבמי,ועצקמהיהשיכךזוייהסלאוכלוהייחודיםייניםפלמא ,התביעות

ן.ומפרסוםימחודשיםשישההןהזרוזלחהתיקוןהוראות

גרתסמב.וקחיםפהמםהגופילשםתותנהלה jאופתןהסד : 2022-9-3מוסדייםגופיםחוזר . 12

וןתיק-בוריצתלונותב•רור

ה 1-מ 11היירנפרסוםת rעקבבעוצהזהרזלחוקוןתיה . 2.1.2022וםיבפורסםזהלחוזרתיקון

עםם·לאנש!יםק!תירחיםאזלייםסדוהמהגופיםםקיישמענהשירותשיפורןבענייותמהרש

הישש 1ה ה·)רזולחןוהתיקותאורהשלןתחילת .הייחודיםלמאפייניהםמםיולהתאמוגבלות

פרסומן.וםימחודשים

 Jlקית-םייסדומופיםגקוחותללש•רוח : 2022-9-1מוסדייםגופ•םחוזר . 13

ן 11נבע iעמהיירנרסמהפשותהר ,רואמהוןלתיקברעו . 2.1.2022ביוםורסםפזהלחוזרתיקון

ם•יקת!יםזרחלארותהשיכיעקבנגרתומסובוסכיםחה tהמבוטחיםלציבוראותנשירותקבלת

סגרתמבנקבעל,לעילאמורםאהתב .לעייובדכמ ,ועיצמקויהיהודייםחהיייהםלמאפייניותאם

ניותידמתאזותתלה !שתפק•דםקיתיויםאזרחנהוממימנהד•מוסףוגכיהזלחוזרהתיקון

Dב tהשהתהלכ•םאתםאיתולהכיהםצראתלחלפותיק,לאזרחתש•רובנושאהחברה 1 

מן. 10פריוםמםדשיזחהיששהןזהחזזרלהת•קוןהוראותשלתחילתן .זוסייהולאזכל

האציויהיסכנחסמי .א

 :ןקמלדכםינההחברהלותיפעשליקרייםהעיאהיצוהכניסההחסמי

 .מנהלתמחברהמיעצהוןדרישות ) 1

צעיםמ?>בקעהשוהתיובתשתהשקעותמחייבותההוראותרבותל ,יהרגולצהוראות ) 2

ם.ושדרוגוקתםתחז ,•םקדממתםג"טכנולו

צית.ארבפריסהס•נוףיע"ירותשמערךקיום ) 3

 .יתנסינהפתילוהפעומיחותהמוצריםבמגווןןמיומאדםחוכקיום ) 4

 .גמלפתוקלנהלהיתרומנהלתחברהבהטלשליההוןשוקתמרשוהיתרקבלת ) 5

םהביםחלהינוייםהשוהחברהעילותבפקריטייםהצלחהגורמי .ב

 :יםוללכתחוםבריטייםהקההצלחהגורמיה,חברהרכתהעלמיטב

ז.וחרומתנותולקרואהשוההיירלמדיחסבההחברע"יהמנוהלותהקופותתואותש •

 .יוהעולממיוקמה jוההק tבשתלתנזדזרהימהתגובהולתיכעםמקצוע•ניהול •

 .רההחבסדותזבמם•עמירנהשלתויגנצהכללתתוךעמ•תים,קהלשימור •

 .נמוכיםליהונודמירווחמטרותללא ,לייעלנ•הו •

שו'נר• oחינמוכהסיכוןמתרלעהידמעהרן,הקקעותהששלנמוכהתקןתסטייעלשמירה •

 .הקרן

ההון.ושוקהתעסוקה ,המשקבמצבשינויים •

ךגת ,םלעמיתיוזמינהגבוהה Tווירשתרמן,ומומיועימקצאדםכוח ,ינושאההמשאבאיכות •

ת.ווהג•נאמינותשקיפות,לעהקפדה
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 1סעיףהראהחברהת rילעפעלליםהחקוחופיבלותמגבדברלפירוט .לאטוריםורגשינויים •

 .זהוחדלג'בחלק

יעיל.בקרהרךעמהפעלת •

השקעותג.

ההשקעותלניהומבנה

 i0.2021 .4ריךאלתד(עעותקהשביתנפיניטיאים,תיקימנהלעםהתקשרההמנהלתהחברה

יתודייעת 1השקעלקתמחהתיקיםלהלמנפה. 1הקסינכאתמנהלאשרבע"מ)ערךניירותפסגות

לקונ·ןןמ .)"ההשקעותלקתמח" :ןלהל(םיימוסדוחותלקומפעליותקופותנכסילניהועלהאמונה

קעותשהמנהל'הומונךרהעת 1רנייבחברתותההשקעסמנכ"לתחתעלת 1פההשקעות

ן.ל"דונ Oרבטיב"טאלםינכס ,לו"חעי"נ ,אג"ח ,ניותמ-השוניםההשקעהבאפיקיהמתמחים

ר:נ 1ריכJ Jמה , jעורקההשתיבשל ) BUY SIDE (קרמחמחלקותותומכתההשקעותלותפעיב

 Jרפקסמ iו ,קרוממחקר-חלקתמוםולבעואלבישרותהשונהחברותעלשוטפיםחים 1נית 1סקירות

תוקעשהמערךתתחתכז 1מרתוחירסלאעותהשקלותיפעוהשווקים.הכלכלהמצבלעסקירות

ימוןמותורלחבותסחירלאת 1תאמ 1מהלוואורנמדתהעללת 1וכ ,ההשקעותתבישלסחירותלא

 .רודוגיהשקעהבקרנותעההשקוויקטיםפר

ההשקעותניהולןאופתיאור

הלתזנהנהחברהשלוןיורקטרדיהלשתועההשקותינילמדתאםבהנעשיתהנכסיםעתהשק

 j·ןבןחהשלותההשקעתעדותנסכמתייםלשבועאחת .ההשקעותועדתלהנחיותובהתאם

הקיר,סת 1ההשקעביתשליתללכהכלקהמחמהקרוומימאקרןת 1סקירבפניהמוצגותוהמנהלת,

דמרנ 1קדהלוועסביחתוהשקע iרתמהילב 11נ 1השלעהקופהשלטרנהרפת 1ההשקעממנהל

0מכן,כמום.שוניביצועלמדדיהשוואהבת 1פהקווביצועי לגבי /י jןורכהעאתותשקעההלנהמר 1

בלתמקן, 1 •דר rארלת.וההשקעת 1מדיבימתבהתא ,קייםאם ,הצורךיולגבקוהשהתפתחויות

רנ 1קעשההועדתפה.והקשלתוההשקעתניולמדיגע 1ובנהשוניםלאפיקיםבנוגעהחלטותהוועדה

 ) jעוךקהשתעד tר iאשנר tהמחייבת 1בעסקאמדובררכאש-חריגים(למעטללכדרךבדנהאינה

 .יםימ tמסערךבניירות

ןוכסיהנררמלסיחיבאופןתוהשקעהמבהל •ידעלתמש•זמהחברהשלשקעותהה!עדתת 1מדיני

 .עדה 11הודייברהית 1שהתעהדלשיקולובהתאםלולסמבכלשנקבעה

ומקרהערךמשללצותלהמבהתאםותקעהשהמנהלדי•עלנעשיתב 1החרותאגוהמניותבחירת

ם.המותלמתקבהתוברהחוחיתולניההשקעותבביתהמחקרומחלקות

תוינ•דמ L /םהרנאבט"חמת 1פיחשרודיגךלצורקריעבמיושמתהחברהשל/רהגידת fמדיני

ן. 1ירקטורידהשלההשקעות

אנושיהון .ד
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ה.זחדושל 'דחלקביעמופוהמנכ"להדירקטוריוןירחבעלמידע ) 1

תיבתהנהלדתובענהיהלתהנהמרהבחהמזכ•רת .יםדעובמעסיקהנהיאהמנהלתהחברה ) 2

 .המהחברשכרמקבלתואינההמשפט

חיצוני.הסכםרתגבמסותקעשהויועץכספיםהלנמיקהסמעהחברה ) 3

ועםרהבלחתיםושירהיתנונםעתוףיבששוטףפןאובמבוצעותשרהמהאישלנוהדרכות ) 4

ל.עהמתפהגוף

גמולתתניוימדהרא .יםמכהסלםהתאבעוקב-שי fחווםלתשעלמבוססהמשריאושנלתגמול ) 5

 .ר! ttp://"vww.kere11-sו! oftim.org.i !בתבכתוהרהחבשלינטרנטאהבאתרמשרהנושאי

והפצהשיווקה.

יםעציו 1א/ D1 1למשווקתולעמתלממשנהואייווקשואהפצהבהסכמישרהקהתאלהחברה

 .השקעותהלנהמבאמצעותתמבוצעהופקהשלהעמיתיםשימורנפעילורפנסיונים.

ותיםרשיונותניספקים .ו

גמללםב(-רבםובאמצעצעתומבהרבחהשללותהעיפליבתאשר ,עיקרייםםספקי 2לחברה

וםלי(עדמ•תיםעהתוונחשבשלתפעולישירותהברחלמעניק )"לם"מהלן-ל("מעבופנסיה

וםלידע(ןהקרקעותהשאתתלהמנתועקשהביתיניטיאינפוחברת ,)םיפועלהבנק- 17.7.19

 .בע"מ)ערךניירותתסגופ- 4.10.21

ראחףוגת rבאמצעאום, 1רדשובמדובצים,אדכוחבות rלרשמד rהעןוהמנגנבאמצעות ,מלם

תווחדמתןזהובכללןקרהולעלתפוהוללנ•וצותנחההפעולותתאעמבצ ,ידועלשיוסמך

ישהרבלח ,בנוסף .•יקתחהתלהסדרבהתאםהכלן,קרהלותיפעעלחיםקהמפיםגופלולעמיתים

כדלהלן:לקרןםתישירוםפקיסהמועציםי

המועברת ,השקעותת rמדינישבלגרןהקלשקעותשההלועדתייעסמה ,ני rיצחלילככועץי ) 1

 .ת 1פסגבלביצוע

רנ.ר 1הביקעדתובגםימצזהביקזרתיתלתוכנאםתהבביקורתדזחותעורךהפנימימבקר ) 2

יםטמשפ~נושאים Oט"פמשםיליכה ,יעותתבלקשורהלבכלקרןהמסייעחיצוניטישפמועץי ) 3

ם.נוספי

 .עותשקההבתיקמיםולגהםינכויהסתוחנילהקשורכלבלקופההמסייעיונצחיםיכוניסמנהל ) 4

הירגולצהזראותאחרהובקרוםייש ,במעקבלקופהעמסייהאכיפממונה ) 5

מידעאבטחתאושבנתזרא tהםוליישהנוגעכלבפה 1לקעיימסהעמידתבטחאמנהל ) 6

של jפה rהקשלניים 1עברה 1שנתייםהפייםהכסת 1n1-rהעלביקורתרך 1ע-מבקררו"ח ) 7

לתההמנהחברה
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-~אחהבקרוקבמעהוליונתלמנההרהחבהשליםספכהניהולעליאחרא-כספיםמנהל ) 8

המתפעל.הגוףתפעילו

 .םיולקוטופרכתיבתוםתייבעמשוטףפולטיאחראית-מזכירות ) 9

עקבורכושז.

ברהחהארבשמשמהדיהמשרן·ךהציולתהמנהברהחהמשדרילרבותהקבוע,שהרכוכל

•נם,-; ,ויתודעווןריווקטרדיהתובישביםיורטהדירקתאםהמשמשילוחמחשבילמעט ,המנהלת

 .פטיםמשהבמשרדהמשפטבתיתלהנהימנכסחלק

ברהלחןאיפיכךל ,)םלמ(לעמתפהשלרכותמעיכןההחברהאתהמשמשותבהמחשומערכות

ת.כומערשלרכישהאומערכותלפיתוחיותדעתיתוכניות

עונתיותח.

ר!'עכשזרנג 1רן1לת 1ההפקדיםרתזפיכך!ליר,שכדבמעמהינםרןקבהעמיתיםחשבונות

רנ iרפטהצהתנחיבמת!יתנלעולטעוןןניתאל .ההשנכליפנעלומתפלגםיעמיתהשלמהמשכורת

לקרן.

מזחשייםיתבלםינכס .ט

 .ת 1נ 11כיז 1ותישיונר ,מסחרינסימטים,טנפלרבות ,רוחנייי~קנסיכנאיןלחברה ) 1

וף Jה.ידיעלחזקומ tלפעומתרגהמאהקזפה,תיימעלשמידעמאגרקייםהחברהכברשור ) 2

 ··הךמסונררנבמסגלעמיתים.עדהמיזורחאאתרולעתפעלגםאחראיאשר ,המתפעל

ISAE3402 גאמןיילענזתכ.קרלברייחסותהוללכפעלהמתףוהגמשנהמידיהמתקבל~-

 'ךשע- r •מהטחרבבאהלמנידילעלפעתהמהגוףולמתשנתיזבקרותתבוצעזמוכןהמידע,

מסמך.בכלוליםשאינםםהנושאילענייןהחברה
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עבר,בהנזשיכותרמזתאתדקת tבהחברה Vהעמיתיםשלביר·ה oיבלונשיכה rב(נ . vב 1הנת 1ל 1זנן 1כ 10מאקרן 1ב 1כיס

ת tנזילברמות!מחזיקה ,םיבמשברללוכ Dיי lג 1(שבמשקמהאטההאצזכתממשהת L /לוה'כ

טנציאליות.ופת tכיש{בםעלהתמודדקותפמסש t {('{ל(יאבישדבר ,לכל•כרביה)/מש tבהפההכנסב
לממשהמ>זפשרתברמהסחיריםהפוהקבכסילהפסד>זוישיבריםיובמחחיםנולאבתנאיםנכסים

תובעוהנלת iהמבר iבtר"חהכנסותהלעע 1שפ 1סףונוב
םנשאיהיקפיםב , Jיחסיות tבמהירא!תם

 .עריםשהעלתית 1מהעילהשפם 1ר 1>זכו .הוליהנימדמ
עלתזמגבלמערכתתייחזדשדוהשקעותזעדת Vאתנתייהמאפותיודתנלתת tעההשקקיתשלחשיפה

ה·קןב ,םניהשוןסיכוהמיוגזלתופשיהחתושפע 1נו rתיודתנותלי"בחווץרבאפיםסכהק• 1שו

המדידבקרה ,ההשקעותמנהלאצלשוטפתכגוןעליהם,שליטהןאילחברהאשררביםמגורמים
 ,סינוכיס iרלנהמ"ינ Jינעורבווחדיו Jמטבעוו ,ריביתבשער•םויינישמניות,העריבשייםוניש

------ציה.לאינפו
תיםנמי Jרוימשלתולעופ.ת uב<בצהחברה Vוןבחסכתוהשקעלהעדפתהנוגעבכו"רוביצהיעמטענפייםםיכו•כס

לוחותבמסגרתכספםאתלמשוךהמבקשיםארוך.לטווח

 .הרגולציהבהוראותהקבועיםהזמנים

אכיפהממונהשלבשירותיהםנעזרתהחברה Vלפיקוחכפופההחברהלותיפע-ברגולציהשינויים
לרבות ,שוטפיםשירותיםלקבלתמשפטיויועץאהילפיכךשונים,רגולטוריםגורמיםמטעםואישורים

עלתולהחהדיןתוראהוראחמעקבלניהומדיניותמשיקוליגבלתומותעמושפלהיותהעשוי
ן.בההעמידהןאופוהחברהבתחום.חקיקהוייינומשלהאגורמיםידיעלהמוכתבים

עמיתיםלשימורפעולותמבצעתהחברה Vהעובד.דייעלהגמלקופתזהותבחירת

ת 1ח 1לבב<סגרתכספםאתלמשוךהכובקשים
 Jכו ,הרגולציהבהוראותהקבועיםהזמנים

 .םיקימעסמולתושונפעולות

כתמערידיעלהעמיתיםחשבונותניהול V ,הכספיםלהפקדתהנוגעבכלתפעולייםבים 1סיכסיכונים

מבוקרתאשר 'המתפעלהגוףשלהמחשוב .םיתיהעמלחשבונותושיוכםומםרישמיוחדים
שוטפותרות i7בלרבות ,ושוטףבוע i7באופןמבהלתלחברה
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i 1תi7 המנהלת.החברהידיעלותהמכ.וצעפתיות . 
יהולצרגה\ר}ןותם 1ק•נזאיכתוצאהמשפטייםםסיכוני i Vאכ•פרו,נממושלת•הם 1בש•רבעזרתהחברה סיכונים

לרבות ,יםשוטפ o •שירותלקבלתמשפט•ויוע'(אופןבלאכוףאפשרותהיעדרברה,.החעלהחלותשונ!תוחדים•מ
עלהחלות )'ד iרזראות iראחרמעקבניהולבבתיעותלהפסדהסיכוןוכןהסכםשלמו iקיי tמשפנמנהויתלחברה

בהן.דהיעמהו~זופןהחברה החברה.כנגדשיוגשו

החלות rהדילהזראותבהתאםהקזפה _נ•הול Vעל .להשפ•עעשזיהאשרהחברהגיטיז rבמעהיפג
ירנים.לעמיעילפז rבאשוטףשיריותומתזעליה .בה Dירכיהעמומספרהינכסקן~יה ,פעילותה

עלמג:גלותמערכת ,ודשיתח rדוג 1קע 11הנעדתו V 11סיכמי'וומגמושפעת iהחברוהול•בנהגמלפתוקשלסיכונים
0ענפ O'Jl'כ Oמאקרו,ני 1סיכלרבות , oשונ•על•בהקופות מנהלאצלשוטפתבקרההחש•פות, oכזנ• 1ס 1 11
ע"י •ב rרבעח tודיודהימדהבקרת, rההשקעונל rע.ישפי , rחשתרישככל ,אלהנ•ם 1כיס .יםפג•אוגרהשפעה
הסיכונימנהל Jבהינהת rההשתו'מקרןל rשניההמנהלת,ברההחעלמהותי1ו

היחידה.פעילותה חברה iר

 . iהקופרשלההבהלהסקירתחודראההסיכוניםוטלפיר
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ולהפעתוףשימיוהסכםתייומההסכמים .יא

ל 1תפעישירותמתן-בע"מ•ה oנופגמלמלם

גמללקופותתפעולישירותןתמלותוילפעאתייםסלווונתכעלהמתפעלהבנקעתודהלאור

להלן(בע"מיהנסופגמלםנולרתלחבלהגמקופותוללתפעמשותהמשותהמערכאתהבעירול

11/7/201וםיבהופלקלפעותירותישלמתןהסכםעלהחתמרהבהח ,)"מלם"  18-,•בתאר . 9

ם.מלתברחלםהפועלינקמבהתפעולהבערתההתבצע 2019ביולי

ותהשקעתיקהולינ-השקעותביתאינפיניטי

שלעותההשקתיקאתמנהלתמ)"בערךערותייבפסגות 4.10.21ד(עקעותשהביתיניטיפינא

החברה.ידיעלתלהמנוהההשתלמותקרן

 ) 0.035%תו(פסג"ממע 0.035%+הואייטנפיינאעל-ידילהוינהמידשליההגבוזאח

ם.ייאסטרטגהפעולתוףשייהסכמןאילקרן
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מחוזישופט

יאנש ,)דימוסב( 46דאטהש 1ב
יאויבת(בדימוס) 7.2005לאלא_פנימיחברחברחברית'ישראועומר 1949 4656005מכליס

השלוםמשפט
הדרום.וזבמח

- -----+------1------+------1------+-- - -  _ ____ _,___ ··------+--·---+----ו 1--
סגניתשופטת,

משפטב•תנשיא 7יינס·ן
לאופ•-ת"אמחוזי 1.2012לאלאפנימ•חברהישראליתננה 11ר 1952 51348837צפתצילה

הקרןשלתיומנכ"ל

בת•נשיאסגןהקידמה

לאהשלוםמשפט 1.2015-לאלאימיפנחברחבר-ישראל•ת 75 1947 3033529אפותיחנן
בדימוסת"אזומחהיהרצל

לאב~~חוזי ט:~~~ 10.2019לאלאמי•פנחברהראליתישתל 4אהוד 1954 52352960רבידגיליה
אביבבתלביאב

משרהנושאיב.
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 ==-~פ:.xn:i=E:1.:1,,:~,זד.,~

ןב 1רא"ח 1ר
ירי 110

58351750 1966 
 Lמ(ה/

כספים
 9.2008ישראלית

-il-4 l.אש..iג:l 
1

-' 

 1בייעעל,נ,ג

בריתהעטהיניברס 1הא 1נת 1נא 1שב 1ו 1כו'כו'הבר~זשוןאר 1ת
ת 1פ 1בקת 1התמח ,ח"ורתי 1ש 1ירי 11סבמשדרתף 1ששלים. iריב

ובקרה.ץ 1ע 11לברהחבעלה.יפנסת 1קרנ 1גמל

 1 ך-- r~וrחד

גע'ושל

 t ~ i:ע:נ

ו 1977ן 034091215 1שרידן tאל
מנהל

 .) MSc (ן 11בי iבכיבשאר rת ,הלכיבכון rאשרתזאר 4.2010יתלישראו
-~---יםנ 1סיכ

 1 32363665ולהיהרו"ח

ועדתיו"ר
ת' 1ש 1 .אל•דנניימיבנח"רובמשרד.תפה tש. _____ו 9.2016 1ישראלית 1-ת tהשקע 1ן· 975

כורם
-··--·----צ"נח

תגמולמדיניות .ג

םימוסדיבגופיםמשרהיאנושתגמולמבנהכיקובעול"-תגמ 5פרק ; 5שער 1קחלהמאוחדהחוזרהוראות"תיקון 2019-9-6מזסדייםםיופגחזזר

 ...- ..--התגמזל-שמבנהiובטיחלהצורךלבין-הצלחותיהםעלמשרהנזשאילתגמל-הרצוןבין-יזראאיזוןשיאפשרזעקרונותעלויזשתתמסודרנימיפבהליךיגובש

לקבזעהחברהנדרשתיזזרהחות·אלהזרבהתאםזמן.-לאורך ·המזסדיהגוףשלארגוניתהכללהאסטרטגיהועםהחוסכיםטובתעםאחדנהבקעולה

ל 11שהתגנככלוזאתזר,בחוהמפורטיםנות tלעקרבהתאםהשקעזת,בניהולבפועלםיהעוסקנ(שרהינושאשללרבותשרה,נ(שאי iנשלתגמולת 1ינדי 1כ

סיכוניםלנטילתםיתמריצתיצורשלאכךתגובשהתגמולמדיניזתכיקובעזרהחו .החברהברווחי 1/א 1ביצועים ,בהצלחזתתלזיו/אופזףכלהםהניתן

ללאקבועתגמזלהינה ,ותהשקעבניהולהעוסקיםלרבזת ,המשרהנושאילתגמולבנוגעהחברהותמדיניהמוסדי.הגוףשלהסיכוןלמדיניותמעבר

שבניהולהקופהעמיתיטזבתעםהחברה,שלהטזוחארוכייעדיהעםעקבייםשאינםזניםכיסנטילתשיעודדותמריציםלמנועמנתעלםיזעיצבבתלות

החברה.שלהסיכזניםניהזלמדיניזתועםהחברה

 :מרכזייםתפקידיםלבעליששולמוהתגמוליםפירוטלהלן
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----_--·רועיש
:·, 

 ,i ~-זםתשלשכר·קה rnה

דמידמיז·מי 001ב rנ(באלפיוןבהקףיה

סן;"כאחר : 1ר 1רשכיתייבראחרעמלהץ t"עלניהו Jר iמנינקנוע ) li!Jברהח iומשרהדפקי Jושם

 139------- •·- 139-מיקורמבהלראזבן"ח rר

חזץכספיםסזוירי

11ר
 80--------- 80-מיקזרב<בקררמי 1ר 1

חוץםיפנ/לחנתי !1

 130--------- 130-קורימועץי jlארנד"עו

 y1nמשפטישגב

 76--------- 76-מיקורממונהבשאררו"ח

חוץאכיפהם oקא

 44--------- 44-מיקורמנהלשרידאלון

 y1nיםונסיכ
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פניםמבקר .ד

שייםאיפרטים

שם

ונההכתחילתתאריך

יחנתלאיקדמחו"רממשרדאלחנתי,רמירו"ח

--·--
27.5.2007 

ערךבניירותהחזקה

שלאורההחבשלבני"עקמחזיואינםהפנימבקר ,רהחבהידיעתלמיטבגוףשלאוהחברהשל

 .אליהקשורגוףאליהקשור

ואםייתה! lכם 11עסקיםר~ Jקןיאהפניםבקרלמ ,ברההחידיעתלמיטבהינוהפנימיהמבקר

יה.אלרוקשףוגואהחברהםעיםרחאמהותייםקשריםםייעסקקשריםבעל

קשריםאומהותיים

עםיםראחהותייםמ

ףגועםאוהחברה

אליהקשור 1

ןתה/נורהחבובדע

חיצונישירותים

קה oהעהיקף

הנבששעותמספר

הפנימילמבקריועס

םחריאגורמיםע"י

בחברה

 .ניחיצושירותיםנותן

שהואאחריםתפקידים

!וסק Jוהינ 1כו ,רה 1בחברוציבהתןינפעלמןנהכממששמיהפנימהמבקרומחוצהבחברהממלא 1

 .\ובחשלראייתמשרדובעלעצמאילה

-. 

 ,ת tבתישתשעו 140-כהיהדוחהתופבתקיהפנימקרהמבבעודתהיקף

 ·וסקמת·ר rנגהשנתיתהרבהודעבהכנירג 1לתאםבהתנקבעוהוא

ן!לכיילחונ.פעילותלהןואיתזקוחמוחברותאיןלחברה .שבוצעהסיכונים

הצמע 11בחבריתמפנ'רתיקובבושקעוהותהאמורתהביקורשעותכל

 .ץבארפעילותוב

קורתהביקלחו 9יףעבסאמורכחופשיו(,הגישתנהנייהפנימלמבקר

 jךמצעיא!בלתי n-rתממשהיגזהובכלל ,-1992בהתשנייהפנימית,

 .ם"כספםינ tתנלתובלר ,הקרןלשהמידעלמערכות
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~ג~!~ " 
מבקרשלהתגמולדרך

והיקפוהפנים

-

כחלקלמבקרניתנואם

ני"ע,תו,סקהעמתנאי '

שלהםני"עאםיצוין '

אוהמבוקרתהחברה

ויאלקשורגוףשל

-. --

ןגיבב.רובהמתוק.צה 1 · 1העבעותשלםבהתאנוהיפניםהרלמבקהתגמול

 . fillלפ' r ~ 28כ-על- iעמלותגמה 2021שנתלהביקורתתוכנית

ערךניירותתוסקעהנאימתחלקכפנימיהרלמבקניתנולא

---· -··--..... ---
עלולוינאמייהפנקרהמבגמולתףיקהו jאופהחברהדירקטוריוןלדעת .טוריוןקהדירהתייחסות

יהפנימקרהמבלש iלתוכיבתובלר ,ת'ימנפהקורתיבהבעבודתלפגועהההשפעלשאלת 1

י 1- · 1יגבוללאטיביתק 11ב 1אערכה iוובבחינהד!יקתפאתיטבימבאופןלמלאלתגמולתולהישעשויה

 .בחברהיותנימהפתרוקהבשלענייניםלעהפנ'מיהמבקר

תועדשיקולהפעלת

המקצועי

מבקרחשבוןרואהה.

 ·תאריך .'תוש iד'רויבצח"רורדממש ,קליקידנרו"חהואהחברהשלבקרמההחשבוןרואה

 . 2010דצמבראהוכהונתותחילת

 :להמהדשקווחיהדשנתבוח 11הדיתשנבהמבקרזכאילוהכוללהשכרפירוטלהלן

'ן 11 1 

2020 
ו 1ד 1

, o כוt t f 
 ' ; ( ' l{nש"(אלפ•

 78 78ביקורתשירותיבגיןשכר

לביקורתריםוהקששירותיםבגיןשכר

םחדימיומסשירותיבגיןשכר

אחריםשירנתיםבגיןשכר

סקתפייתנהפכוללתהגמלתופוקהחברהדזחותברהמבקהחשבוןרואהשלהדעתת 11ח

של 'פהכסלדוח 14אורביבפירוטאהרדינה.המעםטמםדירקטוריימינורהעדרבדבלבתשומת

 .החברה

 '!ל'הגועלספיכהח 11הדיעלמיתניהפהרהבקאפקטיביותו.

ילוהגיביגלונהליםבקרות

וםלתהעריכו ,•דמוסההגוףשלכספיםהנכ"לסמול"המנכבש,תוף ,מוסדיההגוףהנהלת

י.וסדהמהגוףשלניהגיללגבייםלהנהוקרותהבשלתיובהאפקטיאתזהבדוחההמכוסהתקופה

תוקרבהזוק~פהתתוםלכיהסיקוםיהכספסמנכ"לוידהמוסהגוףמנכ"לזו,כההערבסיסעל
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עלחדוווללסכם .לבע,ד ,םלרשומנתלעותיבאפקטינןההמוסדיהגוףשלילויגהלגביהנהליםו

עקבשוווח- rהוהוראותןהדיאותרהולתאםבהשבתיהחובדלגלותנדרשמוסדיהשהגוףהמידע

 .לואתובהוראשנקבעעדוובמוןכוחסוחיטבוןההשוקעלממונהה

כספידיווחלעפנימיתבקרה

הקרבבוינשיכלאירעלא 2021רבבדצמ 31םביוהמסתיימתהמכוסהההתקופבמהלך

פיעהשלשצפויסבירואי,מהותןופבאפיעהשאשרפיסכדיווחעליסדוהמהגוףשלהפנימית

י.כספחווידעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהלע ,תיומהאופןב

חברהההחלטותז.

ות.ברהחלחוק 225יףסעילפתפעולוורשאילהחברהרשהנדלאחוהדתפבתקו ) 1

יםחדומירים 1אישתזהטעובבהמשרהלנושאיחברההיןבעסקאותשונעלאחוהדבתקופת ) 2

 .החברותלחוק ) 1 ( 270סעיףלפי

שלתוריוארבגבולהמשריונושאיםרוטקדירביטוחיסתלפולרכושאישרהחברהריוןודירקט ) 3

הברלחבנוסף,אש"ח. 40.5שלךבסמיהפרלוםשתכנגד ,ובמצטברלמקרהח"מש 20

כנגד ,~וצטבובמעהלתבימש"ח 20שלתויאחרלותבוגבמקצועיתותריאחוחטילבפוליסה

 .אש"ח 60.7שלבסךהיפרמתשלום
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מ tע'בםמפטושלתומשתלהקרןלניהולהחברה

 )~'רוטירקהדדוח
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 29 ......................... ······ .............................דוחהתפבתקוהתפתחויותורועיםיאות,מגמא.

 30 ...........................................................................................יםלמנוהםינכסהיקף .ב

 30 ...........................................................................................ודסיסמכימבשינוייםג.

 30 .................................................................לרגיההעסקיםממהלךהחורגיםםיאירועד.

 30 ······ .........................................................................................ותייםמהאירועים .ה

 31 .............................................................פייםכסקשייםעללהבציעעלוליםהעיםואיר . 1

 31 ................................................................................................הותיותמותקאעסז.

 31 ..................................................................................תיקהעסטרטגיהסהאוראתיח.

 32 ..................................................................הרגילהעסקיםמהלךמהחורגותותניתכט.

 32 .........................................................................................חירוםשעתלרכותעהי

28 



חהדותפובתקתפתחויותהועיםואירות,מגמא.

 2021ןמאקרכוםיס

םישחד O')Tםעדדוהתמוןחסתהה,ורונהקשליאשונהרהלםמהאיצולםהעשבהשנה

יוהת 1למי 1עהספקההאתוראששרבהששנה .וןרוהאומיקהדלתאוכמההקורונשל

 ,הנ.!י\ 1 40רכבותחהמפםלובעתהאנרשלאיהצלנפואימחיריםעלייתגררוומשובשות

ל,ראישרי·מדבראשםוהותוגבתזיחיובתתשואוורשמהעולמייםותמניהמדדישבהשנה

פיצםעמשתנות,האינפלציתויפיצםעדדלהתמוצריכיםהיושקעותההמנהלישבהשנה

 .םכזיירמםבנקיורנידינמבחדים Oשינו"ועםריביתלהעלאת

 8.1%בצמחג!למיימקומצרתו ,יפצלכוהיכהררמסחבקצבצמחאלירהישהמשק

יתנשבקצבעלהכןצר L /•םרחיהמ , rמר.צומהת 4.5%כדילהצטמקציביקהתןוגרעוה

 , c/° 6.1להרחב•עורובש , 4 .. 1ל% 2021שנתףובסיעהגבמשקהאבטלה , 2.8%של

 33%שלאהותשיגוהש 35יב: tאתלו 90ביאבלתימדד . 60.2%היההתעסוקהש•עור

לתדומד 8 .~-%-כהש•ג 20דונבתלמךךותיננצרוקחיםאג"זרתבגאמה.התב 32%1

תעוהמטנ.סלמזלחזקהת-הנהשך Lבמה/תו rיונעללעשמרהשקל .-2.9%כישקלבוגד

 . 10 . 7%בןךןיומול 3.3%בהדולרלומ , 3.46%ב

הלטבהא . 7%בתכמההסשתדרנהחהיבצמואהםגהשנהאתםסיייקאירהאמהמשק

 . 7%להגיעהשנתיבבקציהיצואינפהםגזאתםעדיח . 3.9%להגיעיקאירהאמבמשק

ה.~}ותש 21ב%נההשאתםסיידקהנסומרד 27%שלתשואההש•ג S&P 500מדד

 r j-1ךתנ~.!ואןעםעולה 1נשנהמסכמתפהאירוגם ,קאייוהאמרליהישראוןההקולשבדומה

ירדמ . 31 %שלתיתשנאהשותעםייםסיפתהצר Cac 40המדדעלה Lולמשךכספרתיות.

0ה- rמד .-25%כשלירנתשנאהותשניבוה Stoxx 50ו Stoxx 600ה 110 Dax שלחהנש

 . 15%שלאהותשעםמארקים'הבנצלשארחסיתי

השנמהח tלשכדיפז•ע •יבסהקשובבעיקרו ,וטהשפאלשנהחווזרחבמובאסיההשווקים

תושהחש ,יןבסחבותרהת•וטורולגהרלותההגבערקעל .מאחוראותהולהשאירפתהחול

תויניסונ lחבריקתב{חשלששהחונדאוורגרתיניסההנדל"ןענקיתעוןרפיתומחדל

שנה 1111זרחבוובהאסיבקיםווהש ,רותירחבורנחיוודחובותרקעלערה"באבמהמסחר

 Goldenהמדדא,לדוגנוכךרב:ר.תתנודתיו •כדתוךספרתיותודחסרתשואותשל

Dragon תוינהסי•ההטכנולוגתוברחלשהקשההשנהתאףומשק 42.6%ההשנירד. 

0משקיעלסרחתזאתשביוהנהשנהתלחימתירדהסיני Hangsengהמדד לשורעבש' 1

ם• 1-דהמגם . 28.4%שלתינתשיהעלםלי J'1ה MSCI lndiaהמדדרג,זאמתולע . 21.4%

 . <22qi-בכנההשעלה l\ Msci\ו orldהמרדשראכדמאויםיפיםרבשעועללמייםוהע
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עלןה ,תבל• 1להגלהכלהכתשוושהתאשלרקעלעהןהשנהכלבמהלךעלורגיהנהאמחירי

ןיב oי oח•בהרעלה"תהה ,הבשהשלוןרהאחעוןרבבמיוחדת,פעההש .קהפהאסבעיותרקע

ךכט. 1-בפה 1לרוסינהארקאוביןחסיםביתיחותמולבכללברוסיהוןטהשלןילבמערביעולם

לשיותתננודהררכאש-38%בכולעהגזחירימו-55%בכעלה WTIוגסמהנפטמחיר

המונבשבראההיהשלאאישליעהגואףהשנהלשןהאחרוברבעוןתקיצוניהייתההמחירים

אחרונות.שנים

חוהדתפבתקוהקרןשלההשקעותפעילות

 .רנ 1קעההשדתועוןווריטקירהדי"עתעבהנקותקעשההלמדיניותםתאבהמנוהלתהקופה

יםלמנוהנכסיםהיקףב.

הרהחבקנוןלתאםבהתם.•טפ tלשמותהשתלןקרוליהנמלבדאחרתעילותפןיאלחברה

תופ 1קחוקתווראלהלבםיש(ובתיענפתלמורנשהקרןשלנהלתמוכחברההמנהלת

ולהנייממדתוענוברהחבהותנסהככל . r1רוותלמטרשלאהיבההחברהפעילות ,גמל)

בפועל.הוצאותבסיסלעהמחויבים

ברה:חהידילעתהמנוהלההשתלמותקרןכסינהיקף

רבבדצמ 31וםיל

2020 2021 

 287,456 323י 405טיםופלשהשתלמותקרן

יסודבמסמכייםישינוג.

רה.חבהשלודהיסבמסמכישינוייםהיולאהדוחבשנת

גילהרהעסקיםממהלךרגיםוהח D 'אירועד.

לשליגר iויםקהעסממהלךםיגהחוריםעאירועואירלאבדוחכוסה 1הכהתקופהךבמהל

החברה.

תייםומה D 'אירועה.

תאהמדינהמטעםרורקטיהדובחברהיהחיצונורטהדירקסיימו 14/6/2020םוביא.

חכנוחסרכברבהה~ 1חבהוןוריטקרידלפעאמורהדעלמוקודםעודבחברה.כהונתם

בה.-י rהמעםטמ ,ןויורקטירדיו"רי 1נ 1מהזובכללדירקטוריםמינויהיעדר

ה.ינ- rהממטעם Dייופלח• D1רטורקיד l)lמטרםת lהדוחעלהתימהחדעלמועד

ר 1טרק 1דויםרוקטרי- rמנותלשהבקבההמדינ 1מורגלרבותעמיםפפנתההחברה
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הב iתגלכנהתנלאחודה Q!Oפרדלמוענכוןזלם,אהויהחבבתקנוןהנדרשכפיחיצוני,

 .ינהדהממצד

הן ,ההמדינםמטע )ר" tיודח"צתובר(לקטוריםירדמונוולאאחרמומוראהלאור

יןאאלהותבבנסי .חסרםורבקוםיפועליקורתהבוועדתוהןהברהחוןיקטוררדי

תדעווב 11 •ר 1רקט 1דבסקרונםוהספייםהכחותהדואתאשרהחברהבאפשרות

מכך.מעתמשהכלעלסר,חובקזורםדח"צנוכחותלאלביקורת

תדע 11בושרויאוונודשיכךלבכפוףשרההמשאינויידעלנחתמוייםהכספוחותדה

קטורירדביניהם ,הינהמדםעמטםיורטרקדיזג!ימשלאחר ,והדירקטזריוןתהביקור

 .וריוןקטדיר"רוויחיצוני

ו•םפ oכקשייםעלצביעלהוליםלהעםיאירועו.

םניה oעמירניהמת 1הנגבהזל•נהתוהוצאענפית,תמולהשתקרןבנאמנותלתהמנההחבר

אללבפועתוצא tהפילנהיהלתזההמנקרןוהאחרמ .לבפועהמנהלתהחברהותאהוצלפי

ם.ייכספלקשייםלהיקלעהחברהצפויה

ותיותהמתועסקאז.

אואחרבתאגידת tעהשקת,ופזתמשת 1קאסעהיולאבדוחכוסהמההפבתקו

 .כאמורעהקשבהאוקהבעסהשתתפותוריעבשהנהגדלה/הקט

העסקיתהאסטרטגיהתיאור .ח

וךתת iשתלמה 1רבקלחיסכוןל 1ניהתטיבאלטרנתדמבהעמרכזיתחשיבותהרזאההחבר

וליהנמזלאל ,יאלייםוטנצפהויםמהקייםהעמיתיפניבבכך,הכרוכזתעלויותבניכרחסכון

ול.הינידמרייעתיים,חרסמהשקעותגזפיבאמצעותהשקעות

עבצנרמןהקררבפעזלחוץ.ריקזבמםיירותשינותנעלבהתבססהקרןאתתהלמנההחבר

-·מםבתחזהנוהראשהמהשזרויציביםםמקצועייםייעיקרשירותיםנותנישניותעבאמצ

םתיהעמייותווזכןהקרותחשבונאתעלפהמתםורגכהמשמשע"מבופנסיהמלגמלם

 jןיבפסגות 4.10.21-עד(השקעזתתיביניטפיינואהפועלים)בנק 17.7.19-(עד
ו

ףט tשבאופןמפקחרבהחברהן.רהקקעותהשאתהלנהמכגזרםהמשמשמ)"בעהשקעזת

 ,הרחבבהאחריםותר'השב•תונומשרההינזשאתעובאמצאלופים tגשלותםליעפעל

ם.יתמיהעלב}רכייםיממשלשירותיםונותנת

לשרוףיצ ,!הנ'תלככח,ישיבטבאופןפההקושלותעההשקמדיניותאתתעקובהחברה

 11ביאתול"נ'הםלמאפב L /ם•שבם,ייתעמהצרכ•אתההולמיםסיכוןתדיומתשואהרמת
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רבאינקפדפןואב"םלקמנתלעתוליהינלבמתושתומאמציםיעהקומש ,שלהםהסיכון

תומההשר:ולןקרלועהיעלתלוחהןהוהשוקתשורוהנחיותהתקנותק,והחהוראות

די.וסמוףכגודהפקתלםיהמתא •ידגתאממשלשלומקיודאוולו ,הלבניהו

לע- rית 11בגםשמירהךתוםינריעמהתלטובלועלפזלהמשיךנהלתמהרהבהחבכוזבת

בבער.הישהיכפ ,להוהניבשןרהקתאנ•םפיימאהוהניהולירותהששלהגבוההרמתז

ךבכםיהמתמחיםפוג"יעותעההשקקיתאתלנהלולהמשיךתשאףהלתנהמההחבר

ר.פשאהככלגבוההוברמהיתאיכולבניהו

ילרגההעסקיםממהלךגותרהחותכניות .ט

ובה.הקרנהשבהרגיליםסקהעהלךממרגותוחהתויכנתצופההאינההחבר

רוםיחלשעתהיערכות

ק!שרשותלהוראותבהתאםוםריחעתלשכותיערהועסקיתשכיותמהיתנתוכלחברה

 .טףושבאופןלתגמתורהתוכנית ,וחיסכוןיטוחב ,ההון
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כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןדוח

(להלן:לשופטים"השתלמותקרןלניהול"החברהשלהדירקטוריון,בפיקוחההנהלה,

כספי.דיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראיתהמנהלת")"החברה

ביטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת

כספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון

ההון.שוקעלהממונהוהוראות ) IFRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהמפורסמים

לפיכך .מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכלשלהן,התכנוןרמתבטיבתלותללא

בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגם

כספי.דוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

עסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה

מהימנים.ים;ונאבהחשוהרישומים ,מוגניםהנכסיםההנהלה,להרשאותםבהתאמבוצעות
והתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלהבנוסף,

פנימית.בקרהנהליביצועלרבותביצוע, ) monitor (ומנטריםאפקטיביים

שלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2021בדצמבר 31ליוםכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 Committee of Sponsoring Organizations of theה-שלהפנימיתהבקרהבמודל
COSO) Treadway Commission (. מאמינהההנהלהזו,הערכהעלבהתבסס

) believes ( כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה , 2021בדצמבר 31ליוםכי

אפקטיבית.הינה

דירקטור

מנכ"לית

כספיםמנהל

ימב

ישופ

צפתצילההשופטת

סוויריראובןרו"ח

 2022במרץ, 27הדוח:אישורתאריך

33 



(Certification) הרהצה

כי:מצהירהצפת,צילהאבי,

"החברה(להלן:בע"מ"ופטיםלשהשתלמותקרןלניהול"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח"). :ן(להל 2021לשבתהמנהלת")

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלןבנולאמצגכלכוללאיבנוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

לאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושבכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה

דבוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיו

באות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

ותזרימייהעצמבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

ן-כוהמנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבקרהולהגילוילגביונהלים

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותוקבענ )א(

לידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעל

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,

ולהוראות ) IFRS (ינלאומייםבדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

ההון;שוקעלהממונה

המנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לתוםהגילוי,לגבייםנהלוההבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסההתקופה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

עלמהותי,ןבאופיעלהשפשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעון

וכן-כספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

לדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

העדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

 :)*(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותר

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

כן-ו ;כספימידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלת

מעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהביןומהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

המנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

כספי.דיווחעל

-דיוכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדייללעבאמוראין

 ~~ 2022 ,במרץ 27
תאריך

משמעותיליקויכלעלידועלאזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהולאחריםליכינדגיש )*(

ההנהלהמעורבתבהתרמיתעלו/אוהכספיחיווהדעלהפנימיתבבקרהמהותיתחולשהו/או

 .כנדרשגילוינבצעבפנינויובאוכאלהשאירועיםוככלבחברהאחריםגורמיםאו
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(Certification) הרהצה

כי:מצהיר ,ראובןסוויריאני,

"החברה(להלן:בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2021לשנתהמנהלת")

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח 'ידיעתיעלבהתבסס . 2

לאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעודבה

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיו

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

ותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספ•דיווחעלהפנימיתולבקרהילו•הגלגביונהלים

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(

לידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעל

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,

ולהוראות ) IFRS (ב•נלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

ההון;שוקעלהממונה

המנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבודחהמכוסההתקופה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

על ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעון

וכן-כספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ•מיתהבקרה

לדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחר•םאני . 5

העדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

 :)*(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהילגבביותר

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכם ,לעבדלרשום,המנהלת

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

המנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםש•שאחריםעודבים

כספי.דיווחעל

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2022 ,במרץ 27
------0 

כספיםמנהלסווירי,ראובןרו"חתאריך

משמעותיליקו•כלעלידועלאזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהולאחריםליכינדגיש )*(

ההנהלהמעורבתבהתרמיתעלו/אוהכספיהדיווחעלהפנימיתבבקרהמהותיתחולשהו/או

כנדרש.גילוינבצעבפנינויובאוכאלהשאירועיםוככלבחברהאחריםגורמיםאו
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 11שבחרואי

שלתוהמניילבעלרמבקהןהחשבוואהרדוח

כספיחודיועליתימפנבקרה ~בע"מיםפטולשהשתלמותקרןניהלולהחברה

יםלשופטתושתלמהןקרלויהלנהמנהלתברההחשלכספידיווחעליתהפנימהבקרהאתביקרנו
 '!~לבהמשובמסגרתבעונקשיםנקריטריועלתבססבה , 2021בדצמבר 31ליוםהחברה)-ן(להלמ 11בע
 nCoי r..mittee of Sponsoring Organizatioו s of the..ה-ידילעשפורסמהפנימיתבקרהשל

Tread\.vay Commission )להלך-COSO (. לקיוםאיםראחההחברשלנהלההוהיוןוררקטיהד
חווידעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתםתכולהעריכספדיווחעלאפקטיביתתפנימיבקרה
המצורף.יכספוחיודעלמיתניהפהבקרהבדברוההנהלהריוןורקטיהדבדוחהנכללתכספי
ביקורתנו.לעבהתבססרהבהחשלכספידיווחעלנימיתהפרההבקעלדעהלחוותהיאריותנואח

 Public Company Accounting Oversight (PCA-OB)ה-לתקניאםבהתונביקורתאתערכנו
d ·aג Bo 1לידיעלואומצאשר ,יכספוחדיועלתמיניפבקרהשלורתביקברדבב 11בארהV ירואכת

ז 1דמילהשיגכמטרהעהבצלותרקויהבאתלתכנןומאיתננדרשהאלתקניםפילעבישראל.חשבון
יכספחוודילעיתביאפקטיתמפניקרהבמהותיות,ההבחינותמכלה,יימקואסביטחוןשלסבירה

ימת,..קשכוןיהסהערכתכספי,ווחדיעלפנימירנקרהבילגבהבנההשגתהכללביקורתנוהחברה.של
לעססזב 1הבנימיתפקרהבשלעולתפוהתכנוןהיותאפקטיבשלוהערכהבחינהכןומהותית,חולשה

ואנ .נרכסיבולהתאםבציםוחנכנושבחשםאחריםהלינביצועגםכללהוביקורתנשהוערך.וןכהסי
 .נועתדלחוותאנותבסיסמספקתושביקורתנסבורים

גבי.לן iבטחשלהרסבידהימלספקד'מיועההליךתנהחיקופהשלספיכיווחדעלפנימיתבקרה
ההממונלהנחיותהתאםבתוינוחיצתטרולמייםספכתדוחושלההכנהויכספחודיושלהמהימנות

פותו(קפיננסייםותיםשירעליקוחפהקלחותאםהבהאוצר,במשרדוחסכוןחוביט ,ההוןשוקעל
 .-1964ד 11התשכ 1)לגמותפקלויהולנרולאישיםל(כלהכנסהמסוברנקנות 200s-ה, 1התשסגמCל,

להוילנחסיםימתי ) 1 ( :שראונהליםיותדינמאותםאתרנכוללקופהשלפיכסוחיודעלפנימיתרהקב
נכסילשוההעברותהעסקאותאתתנאופןובאוויקדבממשקפות ,סביררוטיבפ ,אשררשומות
דרשנכותרשמנאותשעסקןביטחושלירהסבמידהמספקים ) 2 (מרשותה)תםצאהו(לרבותהקופה

דרשמבוןחסכווחביטהרההקשועלהממונהיותלהנחבהנךאסכספייcכדוחותהכנתלאפשרכדי
מסותתקנוב-2005ה 11התשס ,)לגמתפוקו(םננסייפישירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם ,האוצר
לשיםכספתוהוצאכספיםושקבלת-l964ד 11תשכהגמ)ל,קפותניהולולישוראל(כלליםהכנסה
ספק,יםמ ) 3 (-ו iהמנהלתברהחהשלהלהוההניוןהדירקטורלהרשאותבהתאםרקםינעשהקופה
הוצאהבותלר(העברהאוששימוישה,כרשלמועדביוגילארמניעהלגביביטחוןשלסבירהמדיה

 .פייםהכסהדוחותעלמהותיתהפעשהםלהתולהישיכולה ,הקופהנכסישליםשמורתיבלמרשות)

עירנ.טומהצגהגלותלואענולמשלאהויעשכספיחיוודעלפנימיתבקרה ,נותמובהיהנמגבלורבשל
ן'ו:וסיכופהחשלשהיכיתוכחנתביויט jאפוהערכתבסיסעלהעתדיבילגמסקנותהסקת ,כןמוכ

ואורגיהמדינלשקיוםהמדיתשארתובנסיבייםשינובגללמתאימותלבלתיכנהותהפשבקרות
 .לרעהתשתנההנהלים

ושנעשביקורתוחותבדדנהאלהדעובום.קוורועדרכהסהנהתכלאהביקורתועדת 2020מיוניהחל
 . 2020 2021-ושנתשנתב

 i·ר 1בקות,ותיהמהנותבחיהלמכ ,המקייהחברהלדעתנו,הביקורתורעדתתוהתכנסאילמעט,
םטריוניקריעלרנבססבה 2020רבצמבד 31ליוםרהבהחשלכספיווחדיעלתביאפקטיפנימית
 . rCOSOי·ילעורסמהשפפנימיתבקרהשלתהמשולבבמסגרתשנקבעו

 31לימיםהרהחבשלפייםסהכתחווהדאת ,שראלבימקובליםביקורתלתקניםבהתאגםקרנויב
הןשבחרונהאשההשכיםלוש 1Vמאחתכללהכו;ו'לחווהרעלהדוחותואת 2020-ו 2021כדצמבר

לנב 14יאורלבהלבתמותשהפניתעםמסויגתבלתיעתדחוותכלל , 2020בדצמבר 31םיובהסתיימה

קטוריון.ירדויו"ריםטורקדירמינויהעדרבענייוםיכספידוחותםאות

j /( Jג ( • 7 7 2022במרס 27 , J 
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שלתיונהמיבעללםריקמבההחשבוןרואידוח

"מעביםפטולשתלמותהשקרןלניהולהחברה

מ''בעפטיםולשתושתלמהןקרהולילנההחברשליםפהמצורהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו
ושלמשאחתלכללהכולחרווהעלותוחהדתוא 2020ו- 2021בדצמבר 31לימים ) 11"החברה-(להלן
ז 1ובאחריסנהיאלהייםפסכותחוד . 2021צמברבד 31ביוםהסתיימהשבהןשהאחרונההשביס

עלססהתבבאלהםייפכסותחדועלדעהחוותלאהיואחריותנהחברה.שלוההנהלההדירקטוריון
ביקורתנו.

יא iרתקנותבשנקבעוניםתקותלרב ,ראלישבליםקובמביקורתלכלליבהתאםוביקורתנאתערכנו
תאלתכנןותנמאנדרשאלהםניתקפיעל . 1973-ג 11להתשחשבון),רואהשלופעולת(דרךחשבון

תעימוטגההצהכספייםתווחבדשאיןןוביטחשלהרסבימידהגילהשמטרהבצעהבולהביקורת
ם.ייכספהחותושבדעדיבמויםמסכוב :ר~וכהתומותאירשלמדגמיתקהדיבללתוכביקורתמהותית.
יריעלנעשו' Oותייםעממשהיםדנמהאולשוושמושיתוהחשבונאכללישלחינהבגםתלכולביקורת

ואנה.ללורנבכייםהכספ !וווחבדהצגההאותותנהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
תנו.דעלחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבורים

יהכספצבהמאת ,תותיהוהמנותהבחימכלנאות,ופןאבמשקפים'ל'ה(ספייםכההדוחות Iלדעתנו
םניהשלושמשאחתכללללכוהחרווהעלהדוחותואת 2019ו- 2020בדצמבר 31ליוםהחברהשל

 aFRSנבינלאומייםיכספוחוידניתקלםבהתא , 2020בדצמבר 31יוםבסתיימהההןשבשהאחרונה
תרשוותלהוראאםובהתוצראהבמשרדוןסכוחחטויבההון,שוקעלהממונהתנחיולהובהתאם
 .תוהממשלתיהחברות

ריםוטדירקכישנויימר '1ה(רבבד 14וראבילהלבתמשותאתמפכיםאנוועדתנחוותאתלסייגמבלי
ן.וירוקטרדיהיו"רדלתפקיהמיועדירקטורדיהםנמבה,נהמדימטעם

יכפי,פכסדיווחעלתיפנימ rובקרשלתביקורדברבב 11בארה PCAOBילתקנהתאםבגם,ביקרנו
 31ליוםהחברהלשיפסכחודיועלמיתפניהבקרההתאבישראל,חשבוןירואתכלשידיעלשאומצו
לעמהרספו VJמיתפניהנקרלשבתולמשהבמסגרתבעוקשכוניםקריטריעלבהתבסס , 2021בדצמבר,

רההבקותיבאפקטילעתיגמסועתדתחווכלל 2022 ,במרץ 27וםמישלנווהדוח cosoדיי
יחוקםקוורוכוקיאילשבםפנירתוקיבתדוחוגשתההדערבשלהחברהשלספיכחדיוועלהפנימית

הביקורת.לוועדת

 /,רת;שוורדיגיצ
l .,ן • } > .J . / { ?' 
ןשבוחאיןך

 2022במרץ 27 :אביב-תל

 073-2040428ס.קפ , .S660Q94-03 .טל , 67770מיקדו 28הרכבת 1רחביב:אתל

E-mail: ORLY@VARDICPA.CO.IL 



הדירקטוריוןיו"רהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברסףונ(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר, ,אני , ZOOSת·"התשסהדירקטוריון)ח 11דווהכספייםחות 11הדו

l . לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי
הדוחות). •להלןיחד(שניהם Z02lלשנתהחברה} •(להלןבע"מ

עובדתשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולאם,ימצגאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעיםיהכספהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות /הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותיםיוהשינוהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,
בדוחות.

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי Iכזוהצהרהםיהמצהירבחברהאחריםלצד ,יאנ . 4
גרמנווא ,כאלהונהליםבקרותקבענולבךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורןםיונחלבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההבנהתקופתבמתלןבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברת

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרתיהעדכנהערכתנועלבהתבססשלה,רקטוריוןיולד

בקרהשלתהלבהפעאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםיםיקויהלכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלמיתיפנ

 jכספימידעולדווחלסכם Iלעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרתימשמעותתפקידבעלי

דין.כלפיעלאחר,אדםבלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
1 

 2022 ,ץבמר 27
תאריך
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החברהמנכ"ליתהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירהצפת,צילההשופטת Iאני ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ח 11דווםיהכספיהדו"חות

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2021לשנתהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור 'שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחריכספומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות Iהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,
בדוחות.

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיתכזו'הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני' . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםדייעלתנויעלידמובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרתיהעדכנהערכתנועל'בהתבססשלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה

כספי;מידעולדווחלסכםלעבד,לרשום,

אחריםםיעובדאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביותרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2022מרץ,ב 27
תאריך

כ
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כי,מצהירסוויריראובןח"רו ,אני ,-2005התשס"ההדירקטוריון)דוו"חהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםבדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2021לשנתהחברה)-(להלןבע"מ

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאורשניתנו'שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,
בדוחות.

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו'הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד Iאני . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה

כספי;מידעולדווחלסכםלעב,דלרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביותרמית,כלב)
החברה.שלכספיווחידעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעל Iאחראדםבלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2022במרץ, 2 7
תאריך

~ 
המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןרו"ח
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחות

נכסים:

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

הנכסיםבלסך

 31ליום
בדצמבר

2021 2020 ----
ש''חאלפיבאור --

4 225 199 
 146 212 4 ,)ה( 2

437 345 

הון:

מניותהון

8 

הוןבלסך

התחייבויות:

 10זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותבלסך

437 

437 

וההתחייבויותההוןבלסך

 .הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

437 

345 

345 

345 

 2022במרץ, 27
וסץו.

 כ----.
אישורתאריך

הכספייםהדוחות

צפתצילההשופטת
החברהמנכיילית

סוויריןראוברו"ח

כספיםמנהל
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בע"מםפטיולשמותתלהשקרןלניהולהחברה

פטרהוחוורתחודו

סיבשהסתיימהלשכה
 ~ 1צמבדכ 31

2021 2020 2019 

 n1שיאלפיאורב

8 1,140ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות  1,316 1,075 2(ז),

,1תוההכנסכלסך 140 1,075 

 1,075 1,140 14ותיוכללהנהלההוצאות

1,316 

1,316 

 1,316 1,075 1,140תוההוצאכלסך

לתקופהרווח

ם.ייפהכסחותדוהמנפרדיבלתחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

44 



"מעבםלשופטיתומתלשהקרןלניהולהחברה

םישפיהכוחותלדבאורים

כללי 1-באור

חוקיהפקבחוהגדרתהכהלתנמהרחבאהיע"מבםיופטשלההשתלמותקרןלניהולברהזהרא.
רהבחהלחוקכהתאם .זהוקחלפהווכפ ,-2005ה 11סשהת ,גמ)ל(קופותפיננסייםםתישירועל

ורנמלתההשרןבקרניםמיעהותכונחסלוניהאהידהיחהיומטרתהרווחלמטרותלאשפו,גלת
 .שבניהולהופטים• vל

ת,יולתהממשהחברותלחוקפהופכאיהולכןיתלתשממכחברהגםמוגדרתהחברה
 .פיולעשהותקנווהתקנות-1975ה 11תשל

-גמללקופת ,תיתאגידגמלקופתמהכתילהפניבמינוישהחברהביצעה Iהאמורלחוקתאםהבב.
רהב r1ה-מנהלרנכרהחידיעלותמנאנבתהלהמנוןיי)קר"ה-(להלןלשופטיםשתלמותהקרן

 .)"החברה"-להלן(מ"בעלשופטיםתוהשתלמןרקלניהול
תושריידעלוכן ,יותנמהיבעללשיתכלל iופהוהאסיההחברדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך

רןלקרו 10ואי ) 5/0 !' 1-סימןשיורי(מנהלתכחברהלעופלרישיוןלחברההעניקהאשר ,ןההושוק
 .) 2022ברמצבד 31ליוםעדחודששורי(האתוההשתלמ

-ל 11מ 11עבלשופטיםותשתלמהקרן"מהחברהםשהונש 30/4/07ביוםהמבני,שינויהתגרבמס
 .ם"טיפלשותוהשתלמןקר"תאנקרןרקוה ,ע"מ"בםפטיולשהשתלמותקרןיהוללנ"החברה

ת,להנהמחברההבורעדשחךוקנרנץומיאךתוהברחהשלההתאגדותתקנוןקןתוכן,ומכ
 .הגמלקופתעבורחדשתקנוןואומץ

-לןלה(וחסכוןחביטו ,הוןהקשותשורלענהממוהותאורהלבהתאםנערכוהכספייםותוהדורג.
 .םליבמקוחשבונאותוכלליההון)שוקלעהממונה
טתללהחבהתאם .תתיולמשמהתרוהחבשותריורבחנלהםבהתאגםכערכוכספייםההדוחות
ותתיהממשלהחברותיבגלת,לליהכתיאבונחשהינההתק 5.8.2004מיום 70בק/הממשלה

שלנהילתקבנוטףנהיה ,יותלתממשהתוחברלחודיתהייהתקינההפרטי.רהסקטושלנהחי
-וכמפתיולתשממותרבלחםפיייספצשאיםנושלדידוחכאוכהרחבהאוהפרטיהסקטור ט 1

 'ךיכלפ.קולחבהתאםעצתתבתיוהממשלתברותלחתיהייחודהתקינההרשות.וזריחב
ח 1טביןוההשוקרשותתראוהובהשנקבעוזיאהןקרהילגבהכלליתהחשבונאיתהתקינה
יםאשולנודכחידואבהכהרחתאובותישלתהממרותבהחרשותהנחיותלוואיוחסכון

 .םציפייפס

 .ד

ה.

ו.

ניתק Jהוראוראתחילמהזרחווןחסכוטוחביההון,וקשעלהממונהפרסם 715107ביום
 . 1/1/08םומיחלה ,םדייסמוםבגופינלאומייםביהספיכהחוהדיו

ותחהדועלהעפהשיםלאומינהביספיכהוחהדיוינתקליישוםאיוהמאזןריךאלתןונכ
ן.ללה 2אורביבהאמורלמעטהחברהשלהכספיים

הכנסות:

אי .זורוו j • 1טרומליוהיאליהסנכלכורהבהחותלפעימטרותיה,פיועלברההחנוןקתפיעל
ועלבפצאותיהוהפועלןהפהוהקתאהךבבהחיישראניהולי'מדמברההחהכנסותכללכך
 .םהפסדיאויםחרווברהחליןאךכילפדין,התאוהורפיעלשיקבעהמרבילשיעורכפוףוב

 :עצמיןהו
יתעלמפגמלתפקולשהלתמנהברחהתובהיוגמל,תוקופלחוק ) 3 ()א( 4סעיףלבהתאם

 .מינימליצמיעוןמהרהחבההרוטפ ,ללעיבייףסעבכאמורלהשניתןרישיוןלםהתאב

מיצעהבהונהםייוהשינעלחדוהיגמצחברההאיןל,לעייהובסעיףזהבסעיףהאמורלאור
זהלמידעשמעותמבהיעדר

דעבוילתומשמעהיעדרבםנימזוהמימזריבתיםיונהשיעלמידעניתןלאאלוכספייםבדוחות .ז
זה.
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 _נt;'עבםילשופטתושתלמהקרןלניהולהחברה

ייםפחכטוחותלדבאורים

 )ך(המשכללי • lבאור

ח.

ט.

כספיים:דוחותאיחוד
ל"הנהקרןשלותיהויבחייתוהיהכסנות.מהשתלןקרמסוגגמלקופתמנהלת,החברה

ותלבעלר,ברהואיןחברההנותבושחמ- iנפרבות,יחסותיכההחוקהוראותפיעל ,הליםומנ
ותחודבןהקרונכסיתעולופלולנכאלךיכלפ .ןיהלעמיתלתשואהבותיהתחיואהןיעל

 .הכספיים

הגדרות:

 :אלהכספייםחותובד

מבע"םיטשופלתלמותהשהקרןלניהולהחברה-החברה . 1

ם.ישופטלתהשתלמוקרן-הקופההקרן; . 2

עלחיקופהותנוכ.ונקכנסההמסותנבתק , IAS 24-בםכמשמעות-ריםוקשםיצדד . 3
 . 2012-תשע"ב ,יים)מוסדםיופגלעיםלהחההשקעללי(כ)לגמ(קופותנסייםנפיתיםושיר

 , 2010ע- 11התש )ייםתשנםייספכדוחות(ךרעיירותנותנבתקכמשמעותם Hענייןיבעל , 4

למגמלסברתח 18.7.19-מ-החל .מ 11בעםהפועליקבנ 17.7.19-עד-המתפעלהגוף . 5
 .בע"מהסיופנ

 .טיקהטטיסלסתיזכמרההשכהלרסמתמפשלצרכןהמחיריםמדד-מדד . 6

 .ןוסכחיוביטוח ,ההוןשוקרשות-ההוןשוקרשות . 7

 . 2005 ,התשסייה-)לגמתופקו(יםיננספיםשירותילעחוהפיק-חוקהגמלקופותחוק . 8

--,,,בתש-מ)לגקופותלולניהורושלאיםליכל(כנסההסמתקנות-הכנסהמסתותקנ . 9
1964 . 

דייעלאומצושנויותופרשםיתקנ- ) IFRSלהלן-{םיבינלאומיכספידיווחיתקנ . 10

יםיבינלאומכספידיווחינונקיםלכולהסו ) IASB (ייםבינלאומחשבונאותילתקנהדהוע

) IFRS ( יםיאומלבינחשבונאותינקות) IAS ( עלושנקבעאלהניםלתקותוישנרפתולרב

דייעלשנקבעונויורנרשפאו ) IFRIC (יובולאבינכספיוחודישללפרשנויותועדההידי

 .הבהתאמ ,) SIC (לפרשנויותהמתמדתהדהוע
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בע''מםטיפולשתותלמהשקרןהולנילהחברה

םייפהכסוחותדלםבאורי

שבונאיתחהניותימדהעיקרי- 2באור

ומייםלאנבייכספווחדיינקבתדהיעמעלהצהרה .א

 .) 11IFRS11(לה:כן-ומייםנלאביכספיווחידנילתקרנאםהבהרחבהידיעלוכנהויםיפסהכוחותהד

 . 2022במרץ, 27ביוםהרהחבוריוןקטרדיעי/יםלפרסורושאוםייהכספותחודה

דעתקוליושיםנבאומדשימוש .ב

תעדלשיקובלהשתמשהרהחבנהלתהנדרשת ,! FRS-להתאםבהכספייםותחהדוכתיערב

יםסכנשלהסכומיםועלותינידהמיישוםעליםפיעשמאשרוהנחותדניםמואערכות,הב

 .להאמאומדניםנותושתוילהנורלולעעלובפאותוצהתשבהריוות.צאוהותוכנסהת,ויובחייוהת

ייםלאומנביוחוידתקני .ג

סדהפווחורדוח . 1

יקנת"(להלן-להםותבהרההומייםוינלאביכספווחדייתקניססבעלהוכנוייםפסהכהדוחות
11IFRS ( םבסיסושעלהשנתיוחהדיודעבמומוקדםץולאימיםניתהנארלתוקףונכנסורסמוופאשר

 .ההממונתויהנחלבהתאםןוכרה,בחהשלשבונאיתחהתונ<דיניהעהנקב

 IAS 24ימינלאובותאבונחשתקן . 2

ון)קיהת-(להלן IAS 24ל-יקוןתה-קשורדלצהקשרבייםוגיל IAS 24ימוינלאבתאוונבשחקןת

ותביעקרוס 1רמנועולורקשדצעסיםסיחהזיהויאתלפשטכתמעלקשורצדרתגדהאתהירבמ

וםביהמתחילותתיותנשותלתקופהכספייםמדוחותחלהעלמפריושםמןוהתיק .זודרהגהיישוםב

 . 2011רינואב 1

 .םספייהכתוחודבככללוםאימיתהמילוייםגה

דהיהמדבסיס .ד

 .תיסטוריהההעלותיססבלעוכנוהותחדוה

 :נכסיםההערכתבסיס .ח

יםמזומניווושיםמזומנ

סנ< 1זוכמשווי .רישהדיפלתונודופקמיידילשימושםניתהנימניםומזתויתרםלילוכםיזומנמ
של \כועידייםומלסכנקלבמרההלתונניתאשרבוההגתוליזנרמתבקצרןלזמתועקהשולליםכ

יםרמוכמזומניםושווימזומניםם.וויבשםנויישישלתיושמעמלתיבןכוילסתפווחשואשרםמזומני
תם.רוהיווצדעובמהאשונרל

 :םיחדש IFRSינתקשלהנשוארליישום .ו
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בע'ומלשופטיםתותלמהשקרןליהולנהחברה

םייפהכסוחותלדםבאורי

 )(המשךהחשבונאיתניותימדהעיקרי- 2באור

ותהילצפויהלא ,ומםיישדועמיעהגטרםשרואסמושפורחדשים IFRSלתקניה,רהחבלהערכת
 .הרהחבשלהפעילותתאוצתוועלהכספיהמצבעלמהותיתהשפעה

נסות:כהבהכרהז.

ותבשההטצפוימהימן,ןפבאוה·למדי~תיתנונהןאשרכהכוללהרווחעלבדוחותתמוכרוהכנסות

נותתניהעסקהבגיןווהתשיאושיתהוויותהעלווכןלחברהיזרמולעסקהותשורהקהכלכליות
 .מהימןןפאובהדלמדי

חובהותרויתםיחייב- 4באור

כר(בדצב 31ליום

2021 2020 

שייחיאלפ

שמראהוצאות

קשורצדם-לשופטיהשתלמותקרן

אחרים

חובהיתרותויםבחייכ 11סה

76 

138 

66 

l3ג 

11 

225 !99 

םמנימזווישווםימזומנ- 5באור

רבבדצמ 31ליום

2021 2020 

שייחאלפי

 146 212דיתימיכהילמשמזומנים
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בע''מםטיפולשתותלמהשקרןלניהולהברחה

םייספהכוחותדלאוריםב

תיונמןוה- 8רואב

 1בג.מסתובוכי 250 1איסוגמתומני 250לקלמחואוהשכ ,א 11כי 11ל 501שלבסךמניותבהוןכרשמההחברה

ונפרע.הונפקההוןכללא .אחתהכרעהומניית
 :הבאפןואבחדשיםםבשקליההוןחלוקתנערכהשדהחהשקלהנהגתעם

ע~פרםורש
,1 ,ש "חש 1

זהה)- 2020 ( 2021רבמבדצ 31ליוםההרכב

 i (. 0001 0.0001ח 11ש 0.0001בתהכרעהמניית 1

n11 0ש 0.0001בנות 1ארגילותמניות 250 .025 0.025 

 )"( 0.025ח 11ש 0.0001בנותב•ותלרגיתומני 250

0 .0501 

תיוהמנתוכמשלררויבתעמבצהקרןקו.שהונפ •במסוגיותנהמלכמותרותיבהאי(*)קיימת
 .שהונפקהייקתוהמד

כנסההלעםיסימ- 9אורב

 ,חוורמטרה:אללחברהכרהבהחעלתופ ,לעובפ .הכנסהמסומוסףערןמסויילענכספיוסדמחינההחברה
 .להוצאותיהשוותתיהוהכנסוכלמאחר

ותכזותרתויאיםכז- 10רובא

רבוצבדב 31ליום

2021 2020 

 1רש"אלפו

מראשהכנסות

םלשלהוצאות

ממשלתיותתוורשוימוסדות

76 

361 

66 

272 

7 

 345 437זכותויתרותזכאיםהכלסך
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בע~'מלשופטיםשתלמותהקרןהולנילהחברה

םייפהכסוחותלדםבאורי

ההשתלמותמקרןניהולמידמהכנסות- 11באור

ביוםשהסתיימהלשנה
צמברבד 31

2021 2020 20 ).9 

"השאלפי

 316.,1 1,075 0"14 ,1תלמותהשהרןמקניהולמדמיהכנסות

להונידמישלנזמוצעורשיע

םביושהסתיימהכהלש

בדצמבר 31

2021 2020 2019 

יםזאחו

.0ההשתלמותמקרןולניהדמי 37 0 .39 0.4,5 

החברההולישבנההשתלמותןקראדוותיםננתו 1Z-באור

ותשלומיםתקבוליםים,למנוהנכסיםהיקף .א

םביוסתיימה iוששכהל

 31םולי
 2021רבדצמב

יםכסנסך

יםהלונ,כ

 2021מברצדב 31

תקבולים

ש"חלפיא

םיתשלומ

 9,616 21,318 323,405טיםפלשוותתלמהשקרן
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'מ 1עבלשופטיםתותלמהשקרןלניהולהחברה

פייםהכסוחותלדבאורים

ך)שה~(החברההלוישבנההשתלמותןקרותדאויםבכתו • lZבאור

כספיםברותהעב.

שנהל
מהשהסתיי

 31םובי
 2021רבבדצמ

תולמשתההרןק

"חשיפאל

םיאחרמגופיםהעברות

 874גמלתופמקוותברהע

םיאחרלגופיםהעברות

 (16,642)גמלתולקופהעברות

 (15,768)נטו ,העברות

ליותכלוהלהנההוצאות · 14באור

םדירקטוריביטוחפרמיית

דירקטוריםגמול

 ) 13ביאור(ראההמתפעללגוףניהולדמי

 ) 13ורביא(ראההשקעותמנהלניהולדמי

ותנאמננותקרוסלותדתעובגירולניהדמי

 •מקצועיות

טרנואינטמחשבתזקאח

ותדוחמשלוח

יתנסיונפלקהמסוצאותה

והשתלמויותנסיםכ,עיוןימי

רותאח

בסךכוןימבגיןהוצאותלותכולותילכלוהנהלההוצאות

בס~י המייתסהש הנשל
בדרבמצ 31 

2019 2020 2021 

ח"ש יפלא

81 79 91 

1;s 95 71 

20'1· 193 215 

102 96 111 

1 

713 537 579 

13 13 17 

12 19 21 

21 37 27 

2 

1q, 11· 8 

1,316 1,075 1,140 

17 23 26 
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בע'~מלשופטים ~ומתלהשקרןלניהולהחברה

םייספהכוחיתלדםבאורי

מקצועיותהוצאותפירוט "

םכי(תיימהסשהלשנה
בדצמבר 31

2021 2020 2.019 

ש"חאלפי

 86 78 78ורכנחשכוביקורת
 86 26 80פכיםקרבמ

 154 139 139כספיםמנהל

 1q . 5 ! 30 130משפטיץויע

כ- i2 1 ~קעותשהיעוץ

 49 44 44וניםכסיניהול
 gq . 76 76כירותומזהאכיפממונה

 17 23 26מידעאבטחת

 20 6 6מקצועיות

579 537 713 

שוריםקםיוצדדענייובעליםעועסקאותיתרות- 1Sבאור

קשוריםםדיוצדיויענבעליעםתוריתא.

 :כבההר

 2021 ,בדצמבר 31םליו

רןק

למותשתה
םיטשופל

חש"פיאל

 138רקשוצד-יםטלשופתהשתלמוקרן
 ) (YJ 7 6מראהכנסות

על 11דמעלשופטיםמותתלהשןקרשלשנההבמשךתרוביהגבוההשוטפיםובות rווחובנכסיתרתי)*(
ח."שאלפי 292
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בע''מלשופטיםתותלמהשקרןלניהולהחברה

םייפהכסחותולדםבאורי

 )ךשהמכריםוקשםיודצדעניי(בעליעםועסקאותיתרות- 1Sבאור

קשוריםדיםדוצנייועבעליעםעסקאות .ב

 2021 ,בדצמבר 31ביוםתיימהשהסלשנה

ולהנימדמיהכנסות

סלקרנותןגיבלוהינדמיהוצאות

רןק

שתלמותה
שופטיםל

יוחשיאלפ

11140 

11140 

אחריםיויענולבעליקשוריםםיצדדלוהטבותתגמולים .ג

רצמבדב 31םובישהסתיימההנלש

2021 2020 2019 

וסמ

וםכסיםאנש

מסומסי

וםכסאנשיםוםסכאנשים

ריםרקטודיבגיןשכרהוצאות

דירקטוריםביטוחפרמיית

השקעותמנהלניהולידמ

4 

ווחשלפיא

71 

91 

111 

יאלפ
 n11ש

8 

לפיא
ייחש

95 

79 

96 

6 155 

81 

102 

 .אחריםואנהמדיהוךרעהידעלחזקיםמום/שמופעליאוהחברהשבידיסיםכבנזכריותד.

 .רכאמונכסיםהבחבראיו

ת.ואחרממשלתיותתווחבררשויותיהישראל,תנמדיעםסקאותע .ה
 .כאלהתועסקאאיו

ת\יתלובויותחייהת- 17באור

טורושפיבותבנסהרהחבעלתוהתחייבליםימטפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-חשיייהתהשכרהגנתחוק
לקופה.ספיםכתרעבהידיעלועדםבמסולקואלאשרלעובדיהםםמעבידישלתוחובבגיןבחוק

במועדם.וסולקאלראשחובותםהכספייותוחהדלתאריךאיותהמנהלהברהחיעתדילמיטב
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בע''tנלשופטיםתותלמהשקרןולניהלהחברה

םייספהכוחותלדםבאורי

תרויווהתקשהסכמים 18-באור

 :שירותיםנותניעםמהותייםםיהסכמלחברה

ולמהשקעותתיקיהולנלםבהסכהתקשרותמנהלתהההחברדירקטוריוןאישר 31/3/08ביוםא.
דייעלהמנוהלרנהשתלמותהןקרשלותההשקעתיקולניהעםבקשרוזאתמ"עברןעניירותפסגות
 .החברה

 2010וליימחודש ,)••פסגות 11 (ההשקעותמכהללביןתהלנהמהחברהביןרןשנעםולסיכאםבהת
 . 0.035%הואהניהולידמלשיהבגהאחוז

/11/5בתאריו יןהלסיוםלאורזאתוםולסייעיגרנושקעההלניהולהסכםהכיפסגותדיעוה 2021
פסגות.עותקההשתיבשלהמכירה

 .יטיינפאינעותההשקלמנהעםהתקשרהחברהה 5/10/2021בתאריך

-ש'לקבלתמ 11בעהיופנסלגממלסעםהסכם ll / 0712019ביוםהחתמהחברה .ב ולהוניתפעוליתו 1
 .החברהולהינשבת)השתלמוקרן-(שופטיםהגמלתקופלעמיתיחשבונות

מ. 11בעועליםפהבנקתומצעבאכוהלהןרהק ) 2019יוליב 18 (סלמלההעברה · rמועעד
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'מ jבעלשופטיםתושתלמהקרןולניהלהחברה

םייספהכותוחלדםבאורי

מהותייםאירועים- 20באור

ה.רב 1ברנתםוהכאתהמדינהטעםמורוהדירקטברהחביהחיצונקטורדירהסיימו 14/6/2020נירם

ללכובדירקטוריםמינוידריעהנוכחסרחכבהרבכרההחדירקטוריוןפעלורהאמדלמועקודםעוד

 .המדינהמטעםיוןירקטורדר••וימינויזה

יםמפעפנתהברההח .מדינההםעמטםייילופחוריםדירקטמונוטרםהדוחותעלהחתימהלמועדעד

 ,םלאוהרהחבוןבתקנהנדרשיפכי,צוניחרטוודירקםיורטדירקלמנותשהקבבהמדינהלגורמירבות

 .ינההמדמצדתגובהכלנתנהלאהדוחלפרסוםנכון

רהבחהןוורי·ירקט rןהה,נמדיהםטעמ }"רויוצ"דחותלרב(דירקטוריםמונולאוומאחררוהאמורלא

ות rוהדראו:זאשרלהרחבהתואפשרבאיןלהאבותיסבנ .חסררםבקווליםעפותרהביקווועדתוהן

מעמשתהכלעלחסר,ורםבקרו'צדח~נוכחותללא ,רתביקוברועדתיוןרדירקטוברוקסנוהםייםפהכס

מכן.

תרוביקהעדתוובושרוויאודונישלכןףבכפושרההמנושאיידיעלתמוחנהכספייםהדוחות

 .ןוטורידירקרויו"וניציחרוטקירדהםביני ,המדינהעםטמדירקטוריםשימונולאחרירקטוריון,דוה
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