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 מאפיינים כללים של החברה  - פרק א'
 

  1"( החלה לפעול ביום  החברה"  –חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ )להלן   .1

כחברה פרטית במטרה לנהל בנאמנות את קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה    2015ביולי  

 "( . הקופה"  –העברית בירושלים, בנאמנות עבורם )להלן 

בוצעה    ו במסגרת  התקבל אישור הממונה לביצוע השינוי המבניש  פעילות החברה החלה לאחר  .2

בין   הגמל  הפרדה  קופת  המנהלת   לבין תכנית  האוניברסיטה    החברה  לעובדי  הגמל  "חברת 

 קופת התגמולים.  נכסי העברית בע"מ" אשר מנהלת בנאמנות את  

מתאריך   .3 לעובדי    2018לאוקטובר    1החל  ההשתלמות  קרן  החברה  לניהול  הועברו 

לתאריך   שעד  העברית  האוניברסיטה  לעובדי  הפיצויים  וקופת  העברית    30האוניברסיטה 

בניהול    2018בספטמבר   )היו  גמל  קופות  לניהול  באוניברסיטה  2003החברה  העובדים  של   )

" )להלן:  בע"מ  בירושלים  שהתקבלו  ("2003  חברת העברת  להחלטות  בהמשך  וזאת   ,

אישור להליך העברת   (."הליך העברת הניהול"בדירקטוריון בעניין זה בשנים קודמות )להלן:  

 .  2018ביולי  29הניהול כאמור התקבל מהממונה ביום  

שני מסלולים:    2החברה החלה לנהל  קופת גמל להשקעה בעלת    2021באוקטובר    1מיום  החל   .4

 ( .  לדוח זה 4ראה בהרחבה פרק ה' סעיף  )  מניות.מסלול כללי ומסלול 
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 מצב עסקי החברה המנהלת, ותוצאות הפעילות ושינויים מהותיים  - פרק ב'
 
 נכסים והתחייבויות   .1

 
שמתוכם  אלפי ש"ח     1,524מסתכמים לסך של    2021  ספטמברב  30סה"כ נכסי החברה ליום  

ש"ח  אלפי    1,811  -לסך של כ  . נכסי החברה הסתכמו  אלפי  ש"ח הינם נכסי רכוש קבוע  625  -כ

אלפי ש"ח הינם נכסי רכוש קבוע. הרכוש הקבוע של החברה    698  -מתוכם כ,  31.12.2020ליום  

החברה   במשרדי  שבוצעו  )שיפוצים  במושכר  שיפורים  וכן  משרדי  וריהוט  ציוד  בעיקר  הינו 

אלפי ש"ח    426ה יש נכסים שוטפים אחרים המסתכמים לסך של  בנוסף לחבר(.  2015בשנת  

אלפי ש"ח ויתרות    320וכוללים יתרות חייבים שוטפים בסך של     2021  ספטמברב  30ליום  

, הנכסים השוטפים של החברה  2020בדצמבר    31אלפי ש"ח )ליום    106מזומנים בבנק בסך של  

אלפי ש"ח ויתרות מזומנים    419סך של  אלפי ש"ח וכללו יתרות חייבים ב  517הסתכמו בסך של  

 אלפי ש"ח(.  98בבנק בסך של  

אלפי    1,041-הסתכמו לסך של כ  2021  ספטמבר ב  30ליום  השוטפות של החברה  התחייבויות  

אלפי ש"ח( הכוללות בעיקר התחייבויות בגין הוצאות לשלם    1,203  –   2020לסוף שנת  ש"ח )

 . החברה התחייבות בגין יתרות חופשה לעובדיו  לספקים

עובד   יחסי  )סיום  לעובדים  התחייבויות  בגין  ארוך  לזמן  התחייבות  קיימת  לחברה  בנוסף, 

(. התחייבות בשל סיום  אלפי ש"ח  9-כ  – שנה קודמת  סוף    אלפי ש"ח )   9-כ  מעביד( בסך של 

 לסוף שנה קודמת.  מעביד מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי-יחסי עובד

. בהתאם ליישום הכירה החברה  IFRS 16ביישום  החלה  , החברה  2019בינואר    1החל מיום  

  2021 ספטמברב 30אלפי ש"ח ליום    473-בסך של כבדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש 

  474בסך של  בהתחייבות חכירה  מנגד הכירה החברה  ואלפי ש"ח(    596-)סוף שנה קודמת כ

 אלפי ש"ח(.  599-)סוף שנה קודמת כ 2021 בספטמבר 30אלפי ש"ח ליום 

חודשים    12בגין כל החכירות למעט חכירות שתקופתן אינה עולה על  התחייבות לחכירה הינה  

וחכירות שבהן נכסי הבסיס הם בעלי שווי נמוך )לגביהן ניתנה הקלה לפיה חוכר רשאי ליישם  

 ת(.טיפול חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות תפעוליו 

 הכנסות החברה   .2
 

, קופת הפיצויים וקרן  הכנסות החברה נובעות מגביית דמי ניהול מעמיתי קופת התגמולים

בגובה ההוצאות שהוציאה החברה בפועל בתקופת הדו"ח. סה"כ הכנסות  ההשתלמות וזאת  

הסתכמו   שנת    תשעת להחברה  של  הראשונים  של    2021החודשים  ש"ח      6,539לסך  אלפי 

 אלפי ש"ח(.   6,389לתקופה המקבילה אשתקד הכנסות החברה מדמי ניהול הסתכמו לסך של  )
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 הוצאות החברה    .3
אלפי    6,539הסתכמו לסך של    2021החודשים הראשונים של שנת    תשעתהוצאות החברה ל

וכלליות בסך של  ש"ח הוצאות הנהלה  כוללות  הוצאות    6,525. הוצאות אלו  וכן  אלפי ש"ח 

עיקר הוצאות הנהלה וכלליות מורכבות מהוצאות שכר ונלוות,  אלפי ש"ח.    14מימון בסך של  

דמי תפעול לבנק המתפעל ותשלום עבור שירותים מקצועיים כגון רו"ח חיצוני, מבקר פנימי,  

 ממונה אכיפה ומנהל סיכונים. 

 . IFRS16הוצאות המימון מורכבות מהוצאות מימון עבור חכירת נכס בהתאם ליישום תקן  

אש המקבילה  של  בתקופה  בסך  הסתכמו  החברה  הוצאות  הוצאות    6,389תקד  ש"ח.  אלפי 

אלפי ש"ח וכן הוצאות    6,388הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופה המקבילה אשתקד בסך של  

 אלפי ש"ח.  1מימון בסך של 

 

 . נתוני המסלולים המנוהלים4 
 

מזומנים    קופה /שם מסלול 
ושווי 

 מזומנים  

אגח   
ממשלתיות  

 סחירות 

אגח קונצרני   
 סחיר  

ניע   
אחרים  
 סחירים  

פקדונות  
 והלוואות 

השקעות  
 אחרות  

  תשואה 
ברוטו  

נומינלי  
 **מצטבר

 באחוזים  הרכב נכסים באחוזים  
 9.82 *31.7 2.32 46.18 7.06 9.46 3.28     50תגמולים עד  מסלול   

 6.79 0.46 - 61.87 10.98 22.30 4.39 60 עד 50 תגמולים  מסלול

 4.62 5.53 0.87 36.53 13.46 40.01 3.60 ומעלה    60תגמולים מסלול   
 8.58 14.24 1.13 51.45 9.19 20.30 3.69 פיצויים  

 8.44 20.44 3.99 46.45 6.24 16.68 6.20 קרן השתלמות  
 

 15.15%  -נכסי נדל"ן * מתוך שיעור זה שיעור 
מצטברת      ** נומינלית  ברוטו  תשואה  הינה  המוצגת  הראשונים  התשואה  החודשים  לתשעת 

 .  2021 לשנת
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 . מידע משלים  5
 

 .202031.12 .20200930. .20210930. מסלולי תגמולים  
    : עמיתים חשבונות מספר

 1,112 1,016 1,051 פעילים 
 8,812 9,362 8,709 פעילים  לא
 9,924 10,378 9,760  כ"סה

  נטו,  מנוהלים  נכסים
 (: ₪ באלפי)

   

 181,479 148,444 206,291 פעילים 
 1,648,451 1,579,412 1,814,735 פעילים  לא
  מנוהלים  נכסים  כ"סה
  נטו

2,021,026 1,727,856 1,829,930 

  באלפי )  תוצאתיים  נתונים
₪): 

   

  משונתים  גמולים  דמי
 חדשים  מצטרפים עבור

3,091 180 391 

גמולים   מדמי  תקבולים 
 חד פעמיים  

25,170 14,309 19,457 

 41,023 25,520 65,419 גמולים  מדמי  תקבולים
 29,734 22,225 13,196 לקופה  צבירה העברות
 ( 35,119) ( 30,372) ( 30,189) מהקופה  צבירה העברות

    : תשלומים
 ( 33,326) ( 24,829) ( 24,149) פדיונות 

(  הפסדים)  הכנסות   עודף
 113,875 21,569 166,819 :לתקופה הוצאות על

  מנכסים  שנגבו  ניהול  דמי
 : (₪ באלפי)

   

 7,299 5,670 5,767 פעילים  ולא פעילים
  ממוצע  ניהול   דמי   שיעור

 : (באחוזים) מנכסים
   

 0.43% 0.46% 0.40% פעילים 
 0.43% 0.46% 0.40% פעילים  לא

    : קשר מנותקי חשבונות
 969 1,019 964 חשבונות  מספר
  נטו   מנוהלים  נכסים

 ( ₪ באלפי)
77,693 87,193 69,378 

  מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי
 ( ₪ באלפי)

226 289 287 

  ניהול   דמי  ממוצע  שיעור
 מנכסים  שנגבו

0.40% 0.46% 0.43% 

  פעילים   לא  חשבונות
 ח "ש  8,000 עד  של   ביתרה

   

 624 1,056 573   חשבונות מספר
  נטו   מנוהלים  נכסים

 ( ₪ באלפי)
2,028 3,404 2,122 

  מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי
 ( ₪ באלפי)

6 11 9 

  ניהול   דמי  ממוצע  שיעור
 מנכסים  שנגבו

0.40% 0.46% 0.43% 

שיעור דמי ניהול  
לגבות    שרשאית החברה
לפי הוראות הדין  

 :)באחוזים(

   

 2% 2% 2% פעילים 
 2% 2% 2% לא פעילים: 

 2% 2% 2% מנותקי קשר 
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 .202031.12 .20200930. .20210930. קופת פיצויים  
    : מספר חשבונות עמיתים

 905 948 859 פעילים 
 675 834 652 לא פעילים 

 1,511 1,782 1,580 
נטו  מנוהלים,  נכסים 

 )באלפי ₪(: 
   

 51,653 50,460 55,136 פעילים 
 19,647 18,029 20,241 פעילים לא 

 71,300 68,489 75,377 סה"כ
)באלפי   תוצאתיים  נתונים 

)₪ : 
   

דמי גמולים משונתים עבור 
 מצטרפים חדשים 

- 12 18 

חד  מהפקדות  תקבולים 
 פעמיות 

2 4 4 

 3,012 2,311 2,131 תקבולים מדמי גמולים
 - - 1 העברות צבירה לקופה 
 ( 6,144) ( 4,793) ( 3,130) העברות צבירה מקופה 

    : תשלומים
 ( 2,104) ( 992) ( 757) פדיונות

עודף הכנסות )הפסדים( על  
 הוצאות לתקופה: 

5,832 418 4,991 

    
מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי 

 : )באלפי ₪(
   

 291 232 218 פעילים ולא פעילים 
    

ממוצע   ניהול  דמי  שיעור 
 : מנכסים )באחוזים( 

   

 0.43% 0.46% 0.40% פעילים 
 0.43% 0.46% 0.40% לא פעילים 

    :חשבונות מנותקי קשר
 87 115 94 מספר חשבונות

נכסים מנוהלים נטו )באלפי  
)₪ 

1,504 1,650 1,638 

מנכסים  שנגבו  ניהול  דמי 
 )באלפי ₪( 

4 5 7 

ניהול   דמי  ממוצע  שיעור 
 שנגבו מנכסים

0.40% 0.46% 0.43% 

    
פעילים   לא   –חשבונות 

 : ש"ח 8,000ביתרה של עד 
   

 106 280 96 מספר חשבונות
נכסים מנוהלים נטו )באלפי  

)₪ 
234 738 266 

מנכסים  שנגבו  ניהול  דמי 
 )באלפי ₪( 

1 2 1 

ניהול   דמי  ממוצע  שיעור 
 שנגבו מנכסים

0.40% 0.46% 0.43% 

שיעור דמי ניהול שרשאית 
הוראות  החברה  לגבות לפי 

 : הדין )באחוזים( 

   

 2% 2% 2% פעילים 
 2% 2% 2% : לא פעילים 

 2% 2% 2% מנותקי קשר     
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 .202031.12 .20200930. .20210930. קרן השתלמות  
    

    : מספר חשבונות עמיתים
 309 307 384 פעילים 

 649 599 703 לא פעילים 
 1,087 906 958 

נטו נכסים   מנוהלים, 
 )באלפי ₪(: 

   

 47,823 44,782 57,131 פעילים 
 119,363 103,498 136,996 לא פעילים 

 167,186 148,280 194,127 סה"כ
)באלפי   תוצאתיים  נתונים 

)₪ : 
   

דמי גמולים משונתים עבור 
 מצטרפים חדשים 

650 404 661 

חד  מהפקדות  תקבולים 
 פעמיות

17 13 10 

 6,386 3,740 3,981 גמוליםתקבולים מדמי 
 18,471 9,976 15,383 העברות צבירה לקופה 
 ( 2,117) ( 1,963) ( 2,252) העברות צבירה מקופה 

    : תשלומים
 ( 5,028) ( 3,984) ( 4,218) פדיונות

עודף הכנסות )הפסדים( על  
 הוצאות לתקופה: 

14,047 1,817 10,780 

    
מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי 

 : )באלפי ₪(
   

 700 487 554 פעילים ולא פעילים 
    

ממוצע   ניהול  דמי  שיעור 
 : מנכסים )באחוזים( 

   

 0.46% 0.46% 0.40% פעילים 
 0.46% 0.46% 0.40% לא פעילים 

    
    

    :חשבונות מנותקי קשר
 33 33 31 מספר חשבונות

נכסים מנוהלים נטו )באלפי  
)₪ 

727 746 448 

ניהול   מנכסים דמי  שנגבו 
 )באלפי ₪( 

2 2 2 

ניהול   דמי  ממוצע  שיעור 
 שנגבו מנכסים

0.40% 0.46% 0.46% 

    
שיעור דמי ניהול שרשאית 
החברה  לגבות לפי הוראות  

 : הדין )באחוזים( 

   

 2% 2% 2% פעילים 
 2% 2% 2% : לא פעילים 

 2% 2% 2% מנותקי קשר     
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מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית    –  פרק ג'

   שחלו בתקופת הדוח והשפעתם על דוחות הכספיים
 

)להלן התקופה    2021לשנת  לישיהרבעון הש השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום 
 :(מקבילות)בהשוואה לתקופות  היו כדלקמןהנסקרת(, 

 Q3-2021 Q2-2021 Q1-2021 2020 

%5.4 125מדד ת"א   6.0% 6.1% 3.0% -  

- 10.9% 7.0% 4.9% 7.1% 35מדד ת"א   

 0.8% 0.3% 0.9% 1.2% אג"ח כללי  מדד

( 0.23%) דאו ג'ונס   4.6% 7.8% 7.3% 

S&P500 %0.2  8.2% 5.8% 16.3% 

מדד אג"ח ממשלתי  
 כללי 

0.7% 0.4% (0.8%) 1.2% 

 (6.9%) 3.7% (2.2%) (2.2%) דולר  -תשואה ש''ח 

 

 תמונת המאקרו 

בעיקר   הואט  הצמיחה  קצב  אך  העולמית,  בכלכלה  התאוששות  נמשכה  השלישי  הרבעון  במהלך 

בהשפעות הישירות והעקיפות של גל התחלואה הנוסף בכל העולם. בעדכון שפרסמה בחודש אוקטובר  

מרמה    5.9%-ל  2021קרן המטבע הבינלאומית הורידה את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית לשנת  

. הקרן הורידה תחזיות  4.9%-ל   2022-מחודש יולי והותירה ללא שינוי את התחזית ל בתחזית    6.0%של  

לשנת   המפותחות  למדינות  ל  5.2%-ל  2021הצמיחה  המתפתחות  4.5%- ל  2022-והעלתה  למדינות   .

 .  5.1%- ל 2022- וירדה ל 6.4%-ל  2021-עלתה התחזית ל

החולים בארה"ב, אירופה ואסיה    גל התחלואה הנוכחי של ווריאנט דלתא הגיע לשיא מבחינת כמות

ספטמבר וגרם לשיבושים בפעילות הכלכלית במדינות רבות עד כדי הטלת סגרים  -בחודשים אוגוסט

בחלק מהמדינות באסיה. רוב המדינות המפותחות התמודדו עם הגל הנוכחי בלי סגרים כללים תוך  

רגשת ירידה במספר החולים  מאמצים להגביר קצב החיסונים. לקראת סוף הרבעון התחילה להיות מו

 ברוב המדינות בעולם.

הגל הנוכחי של התחלואה גרם להחמרה משמעותית בעיכובים ובחסרים בשרשרת האספקה העולמית  

שהיו קיימים עוד לפניו. התרבו דיווחי חברות בתחומים שונים ובמדינות שונות על פגיעה בפעילות  

לם ובמוצרים בתהליך הייצור. קשיים אלו התווספו  וירידה בתפוקות ובמכירות בגלל מחסור בחומרי ג

 להאטה בפעילות בתחום השירותים, בפרט בענף התיירות הבינלאומית, בעקבות עלייה בתחלואה. 

על סמך הנתונים הכלכליים השוטפים, הצמיחה במשק האמריקאי נמשכה גם ברבעון השלישי, אך  

בקצב איטי הרבה יותר מאשר ברבעון השני. נמשך שיפור בשוק העבודה. סקרי הסנטימנט של משקי  

בגלל עליית מחירים של מוצרים שונים, כולל מחירי המזון, מוצרי בני   בית משקפים הרעה בעיקר 

אמורה  קיימא   הגדול  שבחלקה  המגפה  תחילת  מאז  הממשל  מתמיכת  נהנו  בית  משקי  והנדל"ן.  

 להסתיים בחודש ספטמבר.  

מיליארד דולר שכבר עברה את   550-הממשל האמריקאי מקדם תוכנית השקעה בתשתיות בסך של כ

תוכנית השקעה שממוקדת   לקדם  מנסה  כן, הממשל  כמו  רוב האישורים  הרגולטוריים הנדרשים. 
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מיליארד דולר. הגעה לתקרת החוב של הממשלה שהייתה אמורה לקרות    3.5-משקי בית בסך של כב

 באמצע אוקטובר בינתיים נדחתה לחודש דצמבר. 

 

 

 

הבנק המרכזי האמריקאי לא שינה את מדיניותו, אך הודיע שהוא מתכנן להתחיל בצמצום תוכנית  

מר בנקים  על  הלחצים  נובמבר.  מחודש  החל  אג"ח  הרכישות  על  כולל  בעולם,  עולים  FED-כזיים   ,

רבות. במדינות  באינפלציה  מהירה  עלייה  ל    בעקבות  עלה  בארה"ב  האינפלציה  בחודש    5.4%-קצב 

בסוף הרבעון הראשון. הלחצים לעליית מחירים נובעים בעיקר מהשיבושים    2.6%ספטמבר לעומת  

חסור בעובדים זמינים בשוק  בשרשרת האספקה על רקע עלייה בביקוש, עלייה במחירי הסחורות ומ 

מסתמן   מחסור  רקע  על  בעולם  האנרגיה  סחורות  במחירי  חדה  עלייה  נרשמה  לאחרונה  העבודה. 

 לקראת החורף. 

ברבעון השני אחרי צמיחה שלילית בשני הרבעונים    2.2%המשק האירופאי רשם צמיחה חיובית של   

אך הושפעו לרעה מהתחלואה. גם  הקודמים. הנתונים המשיכו להשתפר גם במהלך הרבעון השלישי,  

. למרות זאת, הבנק המרכזי לא  3.4%-באירופה ניכרת עלייה מהירה באינפלציה שהגיע בספטמבר ל

 שינה בינתיים את מדיניותו. 

במהלך הרבעון עלו הסיכונים בכלכלה הסינית. גרם לכך שילוב של נסיבות שכלל הקשחה רגולטורית  

כנולוגיה, הידוק תנאים פיננסיים ע"י הממשל, הרעה בנתונים  שפגע בחברות רבות, בעיקר בתחום הט

הכלכליים, סיכון לפשיטת רגל של חברות בעיקר בתחום הנדל"ן והפיננסיים והתפרצויות התחלואה  

שמטופלות ע"י הממשלה הסינית באמצעות הטלת מגבלות קשיחות על פעילות כלכלית. עלה חשש  

 ית שלה יקרינו על הפעילות הכלכלית בעולם.שהבעיות בכלכלה הסינית ובמערכת הפיננס

בעקבות עלייה באינפלציה במדינות רבות, הבנקים המרכזיים, בעיקר במדינות המתפתחות, התחילו  

להעלות ריבית או להזהיר מפני עליית ריבית עתידית. מגמה זו הובילה בסוף הרבעון לעליית תשואות  

 דה בתשואות. אג"ח בניגוד למגמה שהחלה ברבעון השני של ירי

מניות   של    MSCI Worldמדד  ירידה  השלישי  ברבעון  מדד  0.4%רשם   .S&P 500  ב ,  0.2%-עלה 

STOXX Europe 600  מדד  0.4%-עלה ב ,Nikkei  בירידות  5.4%- עלה ב  125ות"א    2.3%-היפני עלה  ב .

 MSCIו  15%-ירד ב  MSCI Latamכאשר    8.9%- שירד ב  MSCI EMבלטו מדד השווקים המתעוררים  

Asia ex Japan- 10%- ב  . 

מבחינה הסקטוריאלית בבורסה האמריקאית הובילו סקטור הפיננסיים, כאשר לקראת סוף הרבעון  

התעשייה   סקטור  בעולם.  האנרגיה  מחירי  עליית  בעקבות  האנרגיה  סקטור  מניות  לטובה  בלטו 

 והחומרים הציגו הביצועים החלשים ביותר ברבעון השלישי. 

)כ  10-ות לתשואות האג"ח הממשלתי  -שנים בארה"ב נותרו בסוף הרבעון ברמות דומות לתחילתו 

ירופה.  תשואת האג"ח  (, אך במהלך הרבעון נרשמה ירידה בתשואות. מצב דומה היה גם בא1.5%

ל מכ   10-השקלית  הרבעון  עלתה במהלך  בישראל  עלייה משמעותית  1.2%-לכ  1.1%-שנים  נרשמה   .

שהגיעו   הגלומות  האינפלציה  כבציפיות  של  לרמה  עד  הרבעון  הקצרים    2.5%-בסוף  בטווחים 

 והבינוניים. 

המטבע   התחזק  האירו  מול  השלישי.  הרבעון  במהלך  בעולם  המטבעות  מרבית  מול  התחזק  הדולר 

. השקל הישראלי היה כמעט המטבע היחיד בקרב המטבעות העיקריים בעולם  2.1%-האמריקאי בכ

 .  1.4%-ששערו התחזק מול הדולר בשיעור של כ

המשק הישראלי פעל ברבעון השלישי תחת מגבלות חלקיות בגלל עלייה בתחלואה, אך ללא סגרים  

  16.6%כלליים. למרות המגבלות, ההתאוששות במשק נמשכה בקצב יחסית מהיר לאחר צמיחה של  
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. בנק ישראל    2022- ל  4.7%-ו  2021-ל   5.1%-ברבעון השני. משרד האוצר עדכן תחזית הצמיחה למשק ל

 . 5.5%עומדת על  2022-. התחזית שלו ל7.0%- ל 5.5%-מ  2021-ת תחזית הצמיחה ל העלה א 

באוגוסט  ועלייה    8%-ביוני ל  9%-נמשך שיפור בשוק העבודה תוך ירידה בשיעור האבטלה הרחב מ

    משמעותית במספר משרות פתוחות.  

תוך עלייה מהירה    2020בחודש דצמבר    11.4%בחודש ספטמבר לעומת    7.4%-הגירעון הממשלתי ירד ל

בקריאה ראשונה. התקציב אמור    2021-2022בגביית המסים. הממשלה אישרה תקציב המדינה לשנים  

 לעבור לאישור סופי עד אמצע נובמבר. 

בנק ישראל המשיך לרכוש אג"ח הממשלתיות במסגרת התוכנית לרכישה ועד סוף חודש ספטמבר קנה  

 מיליארד ₪.  85- לאחר הגעה ל מוהרכישות יסתיי מיליארד ש"ח. אולם, הוא הודיע ש 77-כ

מיליארד דולר במהלך שנת    30כמו כן, בנק ישראל המשיך לרכוש מט"ח במסגרת תוכנית רכישות של  

 ספטמבר בהשוואה לקצב הרכישות ברבעון השני .-. אולם, קצב הרכישות הואט בחודשים יולי2021

 
 : 2021שנת   במהלךתיאור פעילות ועדת ההשקעות 

עוקבת ומתעדכנת באופן שוטף אחר הפעילות המאקרו כלכלית     חברה  ועדת ההשקעות של ה ✓

 ובהתאם לכך שוקלת את מדיניות ההשקעה של המסלולים השונים. 

ובעולם ובהתאם לכך     חברה  ועדת ההשקעות של ה  ✓ עוקבת אחר התפתחויות הריבית בארץ 

מנווטת את השקעותיה. שינויי שיעורי הריבית צפויים להשפיע על החלטות ועדת השקעות 

 גם לגבי הרכב הנכסים המוחזקים וגם לגבי מח"מ ההשקעות.

המסלולים   ✓ נכסי  של  החזקות  עיקר  ההון.  בשוק  השינויים  אחר  עוקבת  ההשקעות  ועדת 

והלים  הינן במניות סחירות של חברות גדולות, מבוססות )נסחרות במדדים מובילים בארץ  המנ

 .סל קרנותובעולם( ובעלות איתנות פיננסית, לרבות באמצעות 

ועדת השקעות באמצעות מנהל התיקים משקיעה תשומת לב ועוקבת אחר ההתפתחויות בשוק  ✓

לבחירה סלקטיבית  שקעה השונים ולקביעת יעדי החשיפה לאפיקי ההתוך מתן חשיבות רבה  

של נכסים במסגרת הגדרות הסיכון שנקבעו. ההשקעה נעשית עפ"י ניתוחים מאקרו כלכליים  

או  בישראל  תאגידים שמניותיהם רשומים למסחר  הוכן על בסיס ניתוחים מיקרו כלכליים של  

". 125אביב  - בחו"ל. עיקר ההשקעה במניות בארץ היא במניות הרשומות למסחר במדד "תל

באמצעות  וכן  בחו"ל  הנסחרות  סל  תעודות  באמצעות  היא  בחו"ל  במניות  ההשקעה  עיקר 

 תעודות סל הנסחרות בארץ ועוקבות אחרי מדדים בחו"ל.
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 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת   – 'פרק ד
 היקף הנכסים המנוהלים )באלפי ש"ח( 

 
 

 שם הקופה
 שינוי היקף הנכסים נטו   היקף הנכסים נטו  

 באחוזים  2031.12.20 021.209.30 
    

 11.22% 1,677,293 1,865,489 ומטה    50מסלול לבני 

 110.01% 899 1,888 60עד   50מסלול לבני 

 1.26% 151,738 153,649 ומעלה    60מסלול לבני 

 5.72% 71,300 75,377 קופת פיצויים  

 16.11% 167,186 194,127 קרן השתלמות  
 10.74% 2,068,416 2,290,530 סה"כ

 
ה ממהלך    –  'פרק  החורגים  או  החברה  בעסקי  פעמיים  חד  או  חריגים  אירועים 

 העסקים הרגיל  
שומת מס שבח בגין מכירת הנכס ברחוב נחלת בנימין     2019  חברת הגמל קיבלה במהלך שנת .1

דיונים בפקיד שומה בנוגע לשאלת    9 ובעקבותיה נפתחו  זו  הוגשה השגה  בת"א. על שומה 

האישור   נובמבר התקבל  חודש  בקופה. במהלך  הנרשמות  הנדל"ן  של הכנסות  חבות המס  

 הסופי   ממס שבח  לפטור ממס ממכירת הנכס.    

עמדת היועצים המשפטיים בדיון זה    למיסוי הכנסות השכירות מנדל"ן, נמשך.הדיון בנוגע  

משכירות הכנסותיה  על  במס  חייבת  אינה  הקופה  כי   הדוחות    אישור  למועד  נכון .  היא 

   הכספיים,  לא  ניתן  להעריך את סיכויי תוצאות הדיון. 

, והתפשטותו  2019בסין בחודש דצמבר   COVID-19 )  בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה ) .2

למדינות רבות נוספות, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים    2020בתחילת  

בעולם וגם בישראל. התפשטות הנגיף גרמה בין היתר לשיבוש בשרשרת האספקה, לירידה  

משלות  בהיקף התחבורה העולמית, למגבלות תנועה ותעסוקה אשר הטילה ממשלת ישראל ומ

של   הנכסים  של  בשווי  לירידות  וכן  בעולם  הרבעון  במהלך    המנוהלים  המסלולים  אחרות 

המנוהלים והמסלולים סיימו את  סוף השנה עלו הנכסים    אולם עד    2020של שנת    הראשון  

 בתשואות חיוביות. 2020שנת 

רבעון   ובמהלך  2020בנוסף, בעקבות מגבלות התנועה והתעסוקה אשר הוטלו לסירוגין בשנת 

פעילות  2021ראשון   אך  מהבית,  לעבוד  הונחו  הקופה  מעובדי  חלק  אלו  תקופות  במהלך   .

הקורונה  חברה  ה מגפת  התפשטות  נבלמה  הנרחב,  החיסונים  ממבצע  כתוצאה  נפגעה.  לא 

שבה לפעול במתכונת    חברה  . בעקבות זאת ה  2021לשנת    שלישי  ההרבעון    סוף  ב  בישראל

   .מלאה באופן הדרגתי 

במהלך הרבעון הראשון הוחלף מנהל הסיכונים של החברה וזאת לאחר קבלת אישור מרשות   .3

 שוק ההון לגבי המינוי. כמו כן הוחלף במהלך הרבעון ממונה האכיפה בחברה. 
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ה ממהלך    –  'פרק  החורגים  או  החברה  בעסקי  פעמיים  חד  או  חריגים  אירועים 
 העסקים הרגיל המשך( 

 

הממונה על רשות שוק ההון מסמך מדיניות להרחבת פעילותן של   פרסם  2021במהלך חודש מאי   .4

(. במסגרת  "המדיניות "מסמך  ()להלן:  1261-2021חברות מנהלות קופות גמל ענפיות בלבד )ש.ה.  

גמל  קופות  המנהלת  חברה  נדרשת  בהם  וקריטריונים  תנאים  הממונה  קבע  המדיניות  מסמך 

ענפיות לעמוד לצורך קבלת אישור הממונה להרחבת אוכלוסיית העמיתים אשר תהיה רשאית  

   להצטרף לקופות הגמל שבניהול וכן, להקמת קופות גמל להשקעה. 

בקשות קודמות שהגישה החברה לאישור הממונה בהתאם להוראות מסמך המדיניות ובהמשך ל

, התקבלו מאת הממונה הוראות ספציפיות בהם נדרשת החברה  2021ביולי    08בעניין זה, ביום  

לצורך בחינת האפשרות לקבלת אישורו להרחבת אוכלוסיית העמיתים בקופת החסכון  לעמוד 

  מתאימות   בקשותונה  הגישה לממ  החברה.  להשקעהובקרן ההשתלמות וכן, להקמת קופת גמל  

אישורו את  העניק    הגמל   לקופות  להצטרף  הרשאים  העמיתים  אוכלוסיית   להרחבת   והממונה 

 .להשקעה גמל קופות להקמת אישור, וכן החברה  שבניהול

החברה   החלה  האישור  קבלת  הנוספות   להרחבתבהיערכות  עם  לאוכלוסיות  השיווק  מערכי 

וכן,    להצטרףהרשאיות   שבניהולה  הגמל  הגמל ללקופות  קופת  להפעלת  התשתית  הקמת 

החלה   להשקעה  הגמל  קופת  של  השוטפת  פעילותה  ומניות(.  )כללי  מסלולים  בשני  להשקעה 

 באופן רשמי במהלך חודש אוקטובר.   

 

 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים   – 'פרק ו

בנאמנות   מנהלת  החברה  כספיים.  קשיים  על  להצביע  העלולים  אירועים  אירעו  לא  הדוח  בתקופת 

כן,   כמו  פעילותה.  לצורך  מינמלי  עצמי  הון  להעמדת  דרישה  עליה  חלה  לא  ולכן  ענפית  גמל  קופות 

החבר הוצאות  לפי  הינן  מהעמיתים  הנגבות  הניהול  לא  הוצאות  החברה  לפיכך,  בפועל.  המנהלת  ה 

 צפויה להיקלע לקשיים כספיים. 

 

 עסקאות מהותיות   – 'פרק ז

 .  לא היו עסקאות מהותיות בחברה תקופה במהלך ה
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 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים   –  'פרק ח

במטרה להניב לעמיתי  בנאמנות עבור עמיתיהן ונכסי קופות הגמל שבניהולה  ייעוד החברה הוא ניהול 

במסגרת רמת הסיכון שנבחרה לכל קופה, תוך שמירה על שיעור    , הקופות את התשואה הגבוהה ביותר

 נמוך ככל שניתן של דמי הניהול ורמת גבוהה ככל שניתן של השירות הניתן לעמיתים. 

 :  בכדי למלא ייעוד זה, בחרה החברה באסטרטגיה עסקית שעיקריה

שונים   • השקעה  לאפיקי  החשוף  מגוון  השקעות  תיק  בניית  באמצעות  גבוהה  תשואה  הנבת 

 בארץ ובחו"ל והמשקף העדפת ערך לזמן ארוך. 

באמצעות   • ניהול  דמי  של  נמוך  שיעור  על  ביצוע   שמירה  לצורך  עסקיים  בשותפים  העזרות 

זכויות העמיתים, תפעול  תהליכים ומטלות שאין בהם לחברה כל יתרון תחרותי )כגון: תפעול  

הן במיצוי הפוטנציאל הקיים    –מערך ההשקעות וכיוב'(; הרחבת ההון המנוהל על ידי החברה  

ה ובני זוגם, והן בהרחבת מעגל העמיתים ומוצרי  י בקרב עובדי האוניברסיטה העברית, גמלא

 רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.  מ שהתקבל לאישור בהתאם ןהחיסכו

שמירה על רמת שירות גבוהה באמצעות קביעת מנגנונים שונים למתן מענה מהיר, מקצועי   •

 והטמעת ערך השירות בקרב עובדי החברה.     וידידותי לפניות העמיתים

ואחרים,   • ממוכנים  שונים,  מנגנונים  באמצעות  והאסדרה  הדין  בהוראות  קפדנית  עמידה 

 . ודה בחברהשנועדו להטמיע את ההוראות השונות בתהליכי העב 

 שוטף.באופן ת הגמל מחולקים לעמיתים והמנוהלים בקופ   ההשקעה  כל רווחי מסלולי

ידי כלל  על  במסגרת הליך בחירות  נבחרים  מהם    שמונה.  חברים  עשר  אחדמונה  החברה  דירקטוריון  

  לושה דירקטוריםש.  2020ם כאשר מועד הבחירות האחרונות חל ביולי  עמיתי הקופה אחת לשלוש שני

הינם  נו "ספים  )להלן:  )חיצוניים(  תלויים  בלתי  תלוייםדירקטורים  בלתי  שנידירקטורים    ים "(. 

בחברה  מ המכהנים  תלויים  הבלתי  החל   - הדירקטורים  מרידור  דן  ומר  זקן  דוד  כהונתם מר  את    ו 

 .  2021מר עוזי יצחק, החל את כהונתו בפברואר  –. הדירקטור הבלתי תלוי השלישי 2019מינואר 

, אשר החלו את כהונתם  ודירקטור בלתי תלוי אחד  נציגים חיצוניים  נישמכהנים  בועדת ההשקעות  

בהתאם  קמה לשם כך  הו . המינויים הומלצו על ידי ועדת איתור ש2019הראשונה ברבעון הראשון לשנת  

 רה ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ואושרו על ידי דירקטוריון החבלהוראות הדין  
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 )המשך( תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים   –  פרק ח'

 מספר ועדות מרכזיות )חברי הועדות אינם בהכרח חברי דירקטוריון(:בחברה פועלות 

יו"ר   • השקעות:   ורדי  -ועדת  ועדה    נציג)  טל  את    וז חיצוני(.  השאר,  בין  מדיניות  קובעת, 

נכסי הקופה של  על    ההשקעות המפורטת  בפני הדירקטוריון  מדיניות ההשקעות  וממליצה 

,  ניהול החוב  , יהול סיכוניםנ הכללית. הועדה נעזרת בגופים ויועצים חיצוניים לצרכי השקעה )

 ( וכן במנהל ההשקעות החיצוני.   השתתפות באסיפות וכיוצ"ב 

יו"ר   • פועלת לקיום חובותיה על פי  טור חיצוני(. הועדה  )דירק  דוד זקןמר    –ועדת ביקורת: 

מפקחת ומנחה את מבקר הפנים של החברה, דנה ומחליטה בדוחות  הוראות הדין ובכלל זה,  

הביקורת שלו והמלצותיו ועוקבת אחר יישומן. בנוסף, מטפלת הועדה בביקורות על אבטחת  

ידי    SOXהמידע,     הביקורת   ועדת.  שוק ההוןרשות  וכן בביקורת הנערכות מפעם לפעם על 

  תפקיד   ממלאת  הועדהתפקיד של ועדת מאזן ודנה גם באישור הדו"חות הכספיים.    ממלאת גם

החלה לפעול    2019במהלך שנת  ו  בחברה  משרה  נושאי  וגיוס  לאיתור  הנוגע   בכל   איתור  ועדת   של

 תגמול.   כועדתאף 

וע • נוספות:  ועדות  מספר  פועלות  המרכזיות,  הועדות  לשתי  על  במקביל  )לפיקוח  מינהל  דת 

 שיווק.   וצוות"ן ( ועדת נדלועניינים מנהלתיים נוספים  של החברה תקציב הפעילות

חודשיים, בקירוב, ובנוסף מתקיימים דיונים שוטפים לפי    מדי הדירקטוריון מתכנס לישיבות קבועות  

לישיבות קבועות אחת לשבועיים. ועדת הביקורת מתכנסת    בשגרה  הצורך. ועדת ההשקעות מתכנסת

לארבע ישיבות, לפחות, במהלך השנה. יתר הועדות מתכנסות לפי הצורך. החלטות הועדות מתועדות  

הוע חברי  ידי  על  המאושרים  דיווח  בפרוטוקולים,  לפעם  מפעם  מוסרים  הועדות  הראש  יושבי  דה. 

לדירקטוריון על פעילות כל ועדה. כל הפרוטוקולים וחומרי הרקע של הועדות ושל מליאת הדירקטוריון  

 . מאובטח נגישים לחבריהם באמצעות אתר אינטרנט ייעודי

 

 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל  – 'פרק ט
 

 כניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה. החברה אינה מתכוונת לבצע ת
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 עדכוני  ההסדר תחיקתי המהותי לפעילות החברה     –פרק י' 

 : 2021לשנת  ברבעון השלישי הלן סקירת עיקרי הוראות רגולציה שפורסמו ל

 עדכון –אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל  – 8-9-2021 גופים מוסדיים חוזר

 פורסם תיקון לחוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל.  2021ביוני,   13ביום 

 להלן עיקרי התיקון:

 .2014 -עם עמדת הממונה בנושא מ  הגדרה אחידהבוטלה הגדרת "יום עסקים" ליצירת   .1

בוטלה ההוראה לעניין חובת הודעת המעסיק לקופת הגמל על מעמד כספי הפיצויים בעת   .2

זאת לאור תיקון   ,(, וחובת הודעה הקופה לעובד בענייןסיום עבודה )לרבות פטירת העמית

 . לחוק קופות הגמל 21

חובת ההודעה לעובד על העדר הפקדות מצד המעסיק )המודיע על כך לקופה( צומצמה  .3

 . לשכר היסוד בלבד. ההודעה תימסר לאמצעי אליו נשלח הדוח הרבעוני

על הפסקת ההפקדה   בהעדר הפקדה והודעת מעסיק תשלח הקופה הודעה למעסיק בלבד .4

 והשפעתה על זכויות העמית. 

 לתגובות אל מול המעסיק )קבלת קובץ והיזון חוזר(.  צמצום פרק הזמן  .5

תימסר הודעה לעמיתים שכירים על כספים לא משויכים )בהודעה יפורטו כל הכספים הלא   .6

 . משויכים בחשבונו(. יתאפשר לעובד לקבל דיווח כאמור באמצעי דיגיטלי

   .החובה להציג בחשבון המעסיק את דמי הניהול שמשלם העובדנגרעה   .7

הוחמרו הדרישות ממעסיק המבקש השבה: תצהיר בפני עו"ד, הצבעה על מרכיב החשבון,   .8

חודשים אחרת תחייב אישור העמית )או ארגון יציג במקרה של הסכם   9בקשה תוגש תוך 

תשואות ייוחסו לעמית(, לא  קיבוצי(, קביעה כי הכספים יושבו בערכם הנומינלי )הפרשי 

 . תבוצע השבה בהמחאה

 .2024פברואר    עד בצורה הדרגתיתלתוקף  וייכנסהתיקונים  

 פועלת ליישום הוראות החוזר בהתאם לתאריכים שנקבעו בו.   החברה         

 

 תיקון –תקנון תקני קופת גמל לחיסכון  -  1-2-2021גמל  חוזר

 חוזר גמל תקנון תיקני קופת גמל לחיסכון. פורסם  2021באוקטובר,  24ביום 

לאחרונה התפתח נוהג פסול בשוק החיסכון הפנסיוני, לפיו בעלי רישיון וכן גורמים אחרים שאינם  

בעלי רישיון, מפרסמים הודעות לציבור הרחב ואף משדלים חוסכים בדרכים שונות "להשיג כסף קל  

שלהם מקרן פנסיה לקופת גמל לחיסכון על מנת  ומהיר", באמצעות העברת צבירת החיסכון הפנסיוני  

שיוכלו לנצל את ההבדל האמור בין תקנון קרן הפנסיה לבין תקנון קופת גמל לחיסכון. כך יתאפשר  

להם לבצע משיכה של כספי התגמולים למרות שלא נותקו יחסי עובד ומעסיק, זאת תוך פגיעה בלתי  

ף על כך גם משלמים )בידיעתם או שלא בידיעתם( הפיכה בחיסכון הפנסיוני של אותם חוסכים שבנוס

, נדרש לבצע מהלכים לבלימת המצב  זהפסול    בשל נוהג  .את המס המרבי הכרוך במשיכה שלא כדין

הקיים שכאמור יש בו כדי לפגוע פגיעה בלתי הפיכה בחסכונות הפנסיוניים של הציבור בישראל. בתוך  

ובקרנות  כך, מוצע לבצע האחדה בהוראות   לעניין משיכת כספים בקופות הגמל לחיסכון  בקבועות 

הפנסיה, באמצעות תיקון של הוראות התקנון התקני של קופת גמל לחיסכון כך שעמית יהיה רשאי  

לבצע משיכה שלא כדין רק אם נותקו יחסי עובד ומעסיק בין העמית לבין אותו המעסיק או שהעמית  

 זקנה והוא זכאי לכספים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.  הגיע לגיל הזכאות המינימלי לקצבת



 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ 

 17 

יובהר כי אין בתיקון המוצע כדי לשנות או לפגוע מבקשות למשיכת כספים באופן הוני שמתאפשרות  

לחוק הפיקוח על שירותים  )ב(  23בהתאם להוראות הדין )למשל, משיכה הונית בשל זכאות לפי סעיף  

 (. 2005-פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

 פועלת ליישום הוראות החוזר. החברה 

 

 גילוי לבקרות הפנימיות    -'יארק פ

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי:  

, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את  מנהל הכספיםבשיתוף עם המנכ"ל ו  החברה  הנהלת  

מנהל  והחברה  . על בסיס הערכה זו, מנכ"ל  החברה  האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  

הנן אפקטיביות על מנת    החברה  הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של    הכספים

לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין   תנדרש  שהחברה  לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע  

 . שוק ההוןרשות והוראות הדיווח שקבע הממונה על 

  

 בקרה פנימית על דיווח כספי:

על דיווח    החברה לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של   30.9.2021  –במהלך הרבעון המסתיים ביום  

באופן מהותי, על הבקרה הפנימית על דיווח  כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע 

 . כספי
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 5 ........................................................................................ וההפסד הרווח  על ביניים דוחות

 6 .............................................................................................................. כללי - 1 ביאור

 6 ............................................................................... החשבונאית ניותהמדי עיקרי - 2 ביאור

 6 ................................................................................................... פעילות  מגזרי - 3 ביאור

 7 ......................................................................................................... מניות הון - 4 באור

 7 .......................................................................... גמל  מקופות ניהול מדמי הכנסות - 5 ביאור

 8 ...................................................................................... וכלליות הנהלה הוצאות  -6 ביאור

 .....................................................................................................................................  
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 דוחות ביניים על  הרווח וההפסד 
 
 

  

חודשים   תשעהלתקופה של 
 שהסתיימה 

 ספטמברב 30ביום 

לתקופה של שלושה  חודשים 
 שהסתיימה 

 ספטמברב 30ביום 

 
   לשנה

 סתיימה הש
  31ביום 

 בדצמבר
  2021 2020 2021 2020 2020 
 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
       
 
 

      

 

 הכנסות

      

ניהול  מ דמי 
 מקופות גמל 

 
6,539 6,389 2,265 2,125 8,290 

       הוצאות

הנהלה   הוצאות 

 וכלליות  

 

6,525 6,388 2,261 2,131 8,284 

 6 (6) 4 1 14  הוצאות מימון 
 8,290 2,125 2,265 6,389 6,539  סך כל ההוצאות 

       
 - - - - -  רווח לתקופה

 
 
 
 

 . ביניים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 כללי  - 1אור יב
 

)להלן   .א בירושלים  העברית  האוניברסיטה  העובדים  של  התגמולים  הוקמה    -קופת  "הקופה"( 
כחברה, היא הוגדרה לפי חוק הפיקוח על  . בהיותה קופה מאוגדת  1983והתאגדה בחודש ינואר  

"חוק קופות הגמל"( גם כחברה מנהלת    - )להלן    2005-שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 
בסעיף   לנדרש  בהתאם  פעלה  הקופה  דין.  כל  ש86לעניין  באופן  הגמל  קופות  לחוק    ופההק)ו( 

-)להלן  יטה העברית בע"מחברת הגמל לעובדי האוניברסמנוהלת בנאמנות בעבור עמיתיה בידי  
)ו( לחוק קופות גמל חדלה    86. בעקבות ביצוע השינוי המבני כנדרש בסעיף  "החברה המנהלת"(

 . להיות ישות משפטית נפרדתהקופה 

 מסלולים מנוהלים   .ב

1.  : ומטה , מסלול    50מסלול לגילאי    החברה מנהלת קופת תגמולים בעלת שלושה מסלולים 
 ומעלה .   60, מסלול לגילאי  50-60לגילאי 

מיום   .2 לעובדי    2018באוקטובר    1החל  ההשתלמות  קרן  המנהלת  החברה  לניהול  הועברו 
לתאריך   שעד  העברית,  האוניברסיטה  לעובדי  הפיצויים  וקופת  העברית    30האוניברסיטה 

( של העובדים באוניברסיטה  2003ופות גמל )נוהלו על ידי החברה לניהול ק  2018בספטמבר  
זה בשנים קודמות   בעניין  וזאת בהמשך להחלטות שהתקבלו בדירקטוריון  העברית בע"מ, 

ביום    -)להלן   הניהול התקבל מהממונה  הניהול"(. אישור להליך העברת    29"הליך העברת 
 . 2018ביולי 

לנהל  החברה    2021באוקטובר    1מיום   .3 גמל להשקעה  החלה  שני מסלולים:    2בעלת    קופת 
 מסלול כללי ומסלול מניות. 

המזומנים,  יים בהון העצמי ודוחות על תזרימי  בדוחות הכספיים לא ניתן מידע על דוחות על השינו  .ג
בהעדר משמעות למידע זה, בשל אופייה השונה של החברה שהינה לא למטרות רווח וכל הכנסותיה  

 בקופות המנוהלות.והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2אור יב

 בינלאומיים  כספי דיווח בתקני עמידה על הצהרה .א
, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה  IAS  34  -תמצית הדוחות הכספיים הביניים נערכה בהתאם ל

וחות  כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הד 
 )להלן: "הדוחות השנתיים"(.   2020 דצמברב 31הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  

בתאריך   החברה  דירקטוריון  ידי  על  לפרסום  אושרה  הביניים  הכספיים  הדוחות    23-בתמצית 
 . 2021 נובמברב

 
 
 החשבונאית  המדיניות  עיקרי .ב

ביניים אלה, הינה המדיניות שיושמה  המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים  
 בדוחות השנתיים. 

 

 מגזרי פעילות   - 3אור יב
מנהלת גם קרן השתלמות    2018באוקטובר    1החברה מנהלת קופת גמל והחל מיום  ב'  1כאמור בביאור  

 . החברה מנהלת קופת גמל להשקעה  2021באוקטובר  1החל מיום   וקופה אישית לפיצויים. 
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 מניות הון  - 4באור 
 

, לא נדרשת החברה להון עצמי  2005  –על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה  
לעמוד   יכולתה  את  לסכן  עלול  אשר  פיננסי  סיכון  נוטלת  ואינה  ענפית  גמל  קופת  מנהלת  והיא  מאחר 

 בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי. 
 

 מקופות גמלהכנסות מדמי ניהול  - 5אור בי
 ההרכב

 

חודשים   תשעהלתקופה של 
 שהסתיימה 

 ספטמברב 30ביום 

לתקופה של שלושה  חודשים 
 שהסתיימה 

 ספטמברב 30ביום 

 
  לשנה

 סתיימה הש
  31ביום 

 בדצמבר
 2021 2020 2021 2020 2020 
 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      

 6,684 1,699 1,845 5,172 5,313   50מסלול עד גיל 

 4 1 3 3 5   60ועד    50מסלול מגיל  

 611 176 150 495 449 ומעלה    60מסלול מגיל  

 76 74 232 218 קופת פיצויים 
291 

 700 173 193 487 554 קרן השתלמות 
 סך הכל

6,539 6,389 2,265 2,125 8,290 
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 הוצאות הנהלה וכלליות   - 6אור יב
 

 
חודשים   תשעהלתקופה של 

 שהסתיימה 
 ספטמברב 30ביום 

לתקופה של שלושה  חודשים 
 שהסתיימה 

 ספטמברב 30ביום 

 
 סתיימה הש לשנה
 בדצמבר  31ביום 

 2021 2020 2021 2020 2020 
 מבוקר מבוקר בלתי  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      

 3,452 868 888 2,676 2,505 שכר ונלוות 

 1,253 315 376 927 1,079 דמי תפעול 

 939 234 221 759 634 שכר דירקטורים 

יעוץ השקעות ) מנהלי  

 תיקים ( 
345 319 132 106 426 

 344 83 59 254 207 משפטיות 

 121 34 41 93 139 פרסום ושיווק 

 542 216 188 459 517 מקצועיות 

 222 60 66 193 201 שכר דירה ואחזקת משרד 

ימי עיון ספרות והכשרה  

 מקצועית 
39 19 34 10 22 

 422 80 116 325 417 שירותי מחשוב 

 174 38 52 131 174 ביטוחים 

 321 87 88 233 268 פחת  והפחתות 

ניהול  הוצאות עמלות 
 חיצוני קרן השתלמות 

- - - - 46 

 6,525 6,388 2,261 2,131 8,284 

 
 

 




