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קוסט פורר גבאי את קסירר 
A,בנין 144דרך מנחם בגין  

6492102אביב-תל

2022,במאי25

לכבוד 
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית 

תגמולים קופת 
ירושלים 

2202,ץבמר31ליום לקופת תגמוליםרשימת נכסיםהנדון:  

מבוא

של   הנכסים  ברשימת  הכלולים  הכספיים  הנתונים  את  הקופה)-(להלן תגמוליםהקופת  סקרנו 
המצורפת  החברה המנהלת),-(להלן  י חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העבריתהמנוהלת ע"

ליום   זיהוי  לשם  בחותמתנו  ומסומנת  ההנהלה הרשימה).  -(להלן2022,  ץבמר 31בזאת 
בהתאם להנחיות רשות  נאותה של הרשימהאחראים לעריכה ולהצגה  החברה של  הדירקטוריון  ו

סקירתנו. . אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על שוק ההון, ביטוח וחסכון

היקף הסקירה 

ימה לרישומים בספרי , התאמת הנתונים הכלולים ברשברשימהקריאת הנתונים  כללה אתסקירתנו  
מאחר שהסקירה שנערכה  עריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה.  וקופה  החשבונות של ה

מחווים דעה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו  
על רשימה זו. 

מסקנה

שיש צורך בשינויים מהותיים  גורם לנו לסבור דבר הלתשומת ליבנו, לא בא בהתבסס על סקירתנו
ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב, 

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון 
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קוסט פורר גבאי את קסירר 
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2022,במאי25

לכבוד 
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית 

השתלמות קופת 
ירושלים 

2202,ץבמר31ליום לקופת השתלמותרשימת נכסיםהנדון:  

מבוא

הקופה) -(להלן ההשתלמותקופת  סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של  
המצורפת  החברה המנהלת),-(להלן  י חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העבריתהמנוהלת ע"

ליום   זיהוי  לשם  בחותמתנו  ומסומנת  ההנהלה הרשימה).  -(להלן2022,  ץבמר 31בזאת 
בהתאם להנחיות רשות  נאותה של הרשימהאחראים לעריכה ולהצגה  החברה של  הדירקטוריון  ו

סקירתנו. . אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על שוק ההון, ביטוח וחסכון

היקף הסקירה 

ימה לרישומים בספרי , התאמת הנתונים הכלולים ברשברשימהקריאת הנתונים  כללה אתסקירתנו  
מאחר שהסקירה שנערכה  עריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה.  וקופה  החשבונות של ה

מחווים דעה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו  
על רשימה זו. 

מסקנה

שיש צורך בשינויים מהותיים  גורם לנו לסבור דבר הלתשומת ליבנו, לא בא בהתבסס על סקירתנו
ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב, 

קוסט פורר גבאי את קסירר
ון רואי חשב
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קוסט פורר גבאי את קסירר 
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2022,במאי25

לכבוד 
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית 

פיצויים  קופת 
ירושלים 

2202,ץבמר31ליום לקופת פיצויים רשימת נכסים הנדון:  

מבוא

של   הנכסים  ברשימת  הכלולים  הכספיים  הנתונים  את  הקופה) -(להלןפיצוייםהקופת  סקרנו 
המצורפת  החברה המנהלת),-(להלן  י חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העבריתהמנוהלת ע"

ליום   זיהוי  לשם  בחותמתנו  ומסומנת  ההנהלה הרשימה).  -(להלן2022,  ץבמר 31בזאת 
בהתאם להנחיות רשות  נאותה של הרשימהאחראים לעריכה ולהצגה  החברה של  הדירקטוריון  ו

סקירתנו. . אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על שוק ההון, ביטוח וחסכון

היקף הסקירה 

ימה לרישומים בספרי , התאמת הנתונים הכלולים ברשברשימהקריאת הנתונים  כללה אתסקירתנו  
מאחר שהסקירה שנערכה  עריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה.  וקופה  החשבונות של ה

מחווים דעה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו  
על רשימה זו. 

מסקנה

שיש צורך בשינויים מהותיים  גורם לנו לסבור דבר הלתשומת ליבנו, לא בא בהתבסס על סקירתנו
ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב, 

קוסט פורר גבאי את קסירר
ןרואי חשבו
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קוסט פורר גבאי את קסירר 
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2022,במאי25

לכבוד 
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית 

גמל להשקעה קופת 
ירושלים 

2202,ץבמר31ליום לקופת גמל להשקעהרשימת נכסיםהנדון:  

מבוא

הקופה)-(להלןגמל להשקעההקופת  סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של  
המצורפת  החברה המנהלת),-(להלן  האוניברסיטה העבריתי חברת הגמל לעובדי  המנוהלת ע"

ליום   זיהוי  לשם  בחותמתנו  ומסומנת  ההנהלה ).  "הרשימה"–(להלן2022,  ץבמר 31בזאת 
בהתאם להנחיות רשות  נאותה של הרשימהאחראים לעריכה ולהצגה  החברה של  הדירקטוריון  ו

. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו. שוק ההון, ביטוח וחסכון

היקף הסקירה 

ימה לרישומים בספרי , התאמת הנתונים הכלולים ברשברשימהקריאת הנתונים  כללה אתסקירתנו  
מאחר שהסקירה שנערכה  עריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה.  וקופה  החשבונות של ה

היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווים דעה 
על רשימה זו. 

מסקנה

שיש צורך בשינויים מהותיים  גורם לנו לסבור דבר הלתשומת ליבנו, לא בא בהתבסס על סקירתנו
"ל.ברשימה הנ

בכבוד רב, 

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון 


