
 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ 

\ 
  1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 דוח הדירקטוריון 

 
 

 שנסתיימה  תקופהל

 31.3.2022ביום  



 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ 

 2 

 
 
 

 תוכן דוח דירקטוריון 
 
 

 מספר  
   

 3 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת  -פרק א' 
   
   

 4 מהותיים מצב עסקי החברה המנהלת, ותוצאות הפעילות ושינויים   -פרק ב' 
   
   

ובסביבתה    -' גפרק  המנהלת  החברה  בפעילות  והתפתחויות  אירועים  מגמות, 
   העסקית שחלו בתקופת הדוח והשפעתם על דוחות הכספיים

10 

   
   

 12 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת   - ד'פרק 
   
   

ממהלך    - ה'פרק  החורגים  או  החברה  בעסקי  פעמיים  חד  או  חריגים  אירועים 
 העסקים הרגיל 

13 

   
   

 13 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים  - ו'פרק 
   
   

 13   עסקאות מהותיות - ז'פרק 
   
   

 14 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים - ח'פרק 
   
   

 15 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל  - ט'פרק 
   

 16   עדכוני ההסדר התחיקתי המהותי לפעילות החברה - י'פרק 
   
   

 20   גילוי לבקרות הפנימיות - יא'פרק 
 



 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ 

 3 

 
 מאפיינים כללים של החברה  - פרק א'

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

לעובדי    2015ביולי   התגמולים  קופת  את  בנאמנות  לנהל  במטרה  פרטית  כחברה 

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

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

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

 ים.  לקופת התגמו נכסי האוניברסיטה 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   ,

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

 .  2018ביולי   29העברת הניהול כאמור התקבל מהממונה ביום  

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

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

 
  -שמתוכם כאלפי ש"ח    1,602מסתכמים לסך של    2022מרץ  ב  31סה"כ נכסי החברה ליום  

לסך    נכסי החברה הסתכמו,  2021בדצמבר    31ליום    .ינם נכסי רכוש קבועה אלפי ש"ח    578

כ ככאשר    ש"חאלפי    1,640  -של  הרכוש    610  -מתוכם  קבוע.  רכוש  נכסי  הינם  ש"ח  אלפי 

 . וריהוט משרדי וכן שיפורים במושכרהקבוע של החברה הינו בעיקר ציוד 

במרץ    31אלפי ש"ח ליום    619בנוסף לחברה יש נכסים שוטפים אחרים המסתכמים לסך של  

אלפי ש"ח ויתרות מזומנים בבנק בסך    583וכוללים יתרות חייבים שוטפים בסך של     2022

, הנכסים השוטפים של החברה הסתכמו בסך של  2021בדצמבר    31ליום  .  אלפי ש"ח  36של  

אלפי ש"ח ויתרות מזומנים בבנק בסך של   516אלפי ש"ח וכללו יתרות חייבים בסך של    591

 אלפי ש"ח .   75

אלפי ש"ח    1,602-הסתכמו לסך של כ  2022במרץ    31ליום  השוטפות של החברה  התחייבויות  

שנת  ) לשלם   1,640  –  2021לסוף  הוצאות  בגין  התחייבויות  בעיקר  הכוללות  ש"ח(  אלפי 

לבני   יתרה הדדית מול מסלול  וכן  יתרות חופשה לעובדי החברה  בגין  לספקים, התחייבות 

 . ת התגמוליםפבקו 50עד  גיל 

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 )  50-כ  מעביד( בסך של

 .  ביד מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארימע-יחסי עובד

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

שימוש   זכות  בנכס  המצב הכספי  על  כבדוח  של  ליום    405-בסך    2022במרץ    31אלפי ש"ח 

  410בסך של  בהתחייבות חכירה  מנגד הכירה החברה  ואלפי ש"ח(    439-)סוף שנה קודמת כ

 . אלפי ש"ח(  442-)סוף שנה קודמת כ 2022במרץ   31אלפי ש"ח ליום 

ל הינה  חהתחייבות  על  כירה  עולה  אינה  שתקופתן  חכירות  למעט  החכירות  כל    12בגין 

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

 רשאי ליישם טיפול חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות תפעוליות(.

 

 הכנסות החברה   .2
 

קרן    ,, קופת הפיצוייםדמי ניהול מעמיתי קופת התגמולים  הכנסות החברה נובעות מגביית

בגובה ההוצאות שהוציאה החברה בפועל בתקופת  וזאת    וקופת הגמל להשקעה  ההשתלמות

לסך    2022שת החודשים הראשונים של שנת  ולשלהדו"ח. סה"כ הכנסות החברה הסתכמו  

הול הסתכמו לסך  ילתקופה המקבילה אשתקד הכנסות החברה מדמי נ אלפי ש"ח )  2,863של  

 ש"ח(. אלפי   2,224של 
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 הוצאות החברה    .3
אלפי    2,863הסתכמו לסך של    2022שת החודשים הראשונים של שנת  והוצאות החברה לשל

כולל ש"ח.   וכלליות בסך של    ותהוצאות אלו  הוצאות    2,851הוצאות הנהלה  וכן  אלפי ש"ח 

מורכבות מהוצאות שכר ונלוות,    עיקר הוצאות הנהלה וכלליותאלפי ש"ח.    12מימון בסך של  

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

 . ממונה אכיפה ומנהל סיכונים

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

ב הסתכמו  החברה  הוצאות  אשתקד  המקבילה  של  סבתקופה  הוצאות    2,224ך  ש"ח.  אלפי 

וכן הוצאות    אלפי ש"ח  2,219הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופה המקבילה אשתקד בסך של  

 אלפי ש"ח.  5מימון בסך של 

 

 . נתוני המסלולים המנוהלים4 
 

מזומנים    קופה /שם מסלול 
ושווי 

 מזומנים  

אגח   
ממשלתיות  

 סחירות 

אגח קונצרני   
 סחיר  

מניות 
  סחירות 

קדונות פ 
 והלוואות 

השקעות  
 אחרות  

  תשואה 
ברוטו  

נומינלי  
 **מצטבר

 באחוזים  הרכב נכסים באחוזים  
*  65.97 3.23 16.43 6.75 7.09 0.53     50תגמולים עד  מסלול     (1.36 )  

( 2.32) 61.68 - 0.24 6.99 21.90 9.19 60 עד 50 תגמולים  מסלול  
( 2.18) 39.98 1.18 6.48 11.51 32.55 8.30 ומעלה    60תגמולים מסלול     

( 2.40) 50.36 1.38 16.38 8.98 19.39 3.51 פיצויים    

( 1.89) 55.73 4.31 14.80 6.15 13.57 5.44 קרן השתלמות    

( 3.24) 98.38 - 0.05 0.08 0.97 0.52 כללי קופת גמל להשקעה מסלול    

( 3.61) 99.80 - 0.07 - - 0.13 מניות קופת גמל להשקעה מסלול    
 

 16.14%  -נכסי נדל"ן * מתוך שיעור זה שיעור 
   . 2022לרבעון הראשון   מוצגת הינה תשואה ברוטו נומינלית מצטברת **  התשואה ה
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 מידע משלים  . 5
 

 .120231.12 .202131.3 .202231.3 מסלולי תגמולים  
    : עמיתים חשבונות מספר

 1,149 1,112 1,091 פעילים 
 8,559 8,801 8,625 פעילים  אל

 9,708 9,913 9,716  כ"סה
  נטו ,  מנוהלים  נכסים

    (: ₪ באלפי)
 239,719 189.394 191,830 פעילים 

 1,866,484 1,721,391 1,885,971 פעילים  לא
  מנוהלים   נכסים  כ"סה
 2,106,203 1,910,785 2,077,801  נטו

  באלפי )  תוצאתיים   נתונים
₪):    

  משונתים   םגמולי  דמי
 3,827 49 60 חדשים  מצטרפים עבור

גמולים   מדמי  תקבולים 
 33,674 16,689 12,902 חד פעמיים  

 91,548 21,671 16,186 גמולים  מדמי  תקבולים
 18,629 7,790 5,721 לקופה  צבירה העברות
 ( 38,914) ( 5,212) ( 12,504) מהקופה  צבירה העברות

    : תשלומים
 ( 33,408) ( 10,071) ( 5,225) פדיונות 

(  הפסדים)  הכנסות  עודף
 238,418 66,677 ( 32,580) :לתקופה הוצאות על

  מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי
    : (₪ באלפי)

 8,148 1,963 2,496 פעילים  ולא פעילים
  ממוצע   ניהול   דמי   שיעור

    : (באחוזים) מנכסים
 *** 0.41% 0.42% 0.48% פעילים 

 * **0.41% 0.42% 0.48% פעילים  לא
    : קשר מנותקי חשבונות

 766 1,012 806 חשבונות  מספר
  נטו   מנוהלים  נכסים

 51,232 87,009 54,645 ( ₪ באלפי)
  מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי

 191 91 65 ( ₪ באלפי)
  ניהול   דמי  ממוצע  שיעור
 *** 0.41% 0.42% 0.48% מנכסים  שנגבו

  פעילים   לא  חשבונות
    ח "ש  8,000  עד של ביתרה
 571 617 566   בונותשח מספר
  נטו   מנוהלים  נכסים

 2,096 2,194 2,052 ( ₪ באלפי)
  מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי

 8 2 2 ( ₪ באלפי)
  ניהול   דמי  ממוצע  שיעור
 *** 0.41% 0.42% 0.48% מנכסים  שנגבו

שיעור דמי ניהול  
לגבות    שרשאית החברה
לפי הוראות הדין  

    :)באחוזים(
 2% 2% 2% פעילים 

 2% 2% 2% ם: ילא פעיל
 2% 2% 2% מנותקי קשר 

 
בשנת    *** מהעמיתים  בפועל  שנגבו  ניהול  דמי  על    2021שיעור  של  0.39%עמד  הניהול  דמי  שיעור   .

ע בקופה  50ד  מסלול  הגדול  המסלול  הינו  (  )שהינו  השנתיים  לדוחות  מיון    )בשל  0.41%בהתאם 
ניהול ישירות לדמי  נטו למהוצאות  כי התשואה  יש להדגיש   . ויתרות העמיתיםע(  נפגעו    מיתים  לא 

 כתוצאה מסיווג זה של הוצאות ישירות 
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 131.12.202 31.03.2021 31.03.2022 קופת פיצויים  
    : מספר חשבונות עמיתים

 814 891 797 פעילים 
 658 663 657 לא פעילים 

 1,454 1,554 1,472 
נטו  מנוהלים,  נכסים 

    )באלפי ₪(: 
 54,693 53,365 52,695 פעילים 

 21,444 19,685 20,852 לא פעילים 
 76,137 73,050 73,547 סה"כ

)באלפי  תוצאתיים  נתונים 
)₪ :    

עבור   משונתים  גמולים  דמי 
 - - 1 מצטרפים חדשים 

חד  מהפקדות  תקבולים 
 1 2 1 פעמיות 

 2,785 683 621 תקבולים מדמי גמולים
 1 - - העברות צבירה לקופה 

 ( 4,595) ( 1,044) ( 1,010) קופה מהעברות צבירה 
    : תשלומים

 ( 1,776) ( 353) ( 290) פדיונות
על  )הפסדים(  הכנסות  עודף 

 8,422 2,464 ( 1,911) הוצאות לתקופה: 
    

מנכסים  שנגבו  ניהול  דמי 
    : )באלפי ₪(

 290 76 90 פעילים ולא פעילים 
    

ממוצע   ניהול  דמי  שיעור 
    : מנכסים )באחוזים( 

 0.39% 0.42% 0.48% לים יפע
 0.39% 0.42% 0.48% לא פעילים 

    :חשבונות מנותקי קשר
 42 109 47 מספר חשבונות

)באלפי  נטו  מנוהלים  נכסים 
)₪ 689 1,908 528 

מנכסים  שנגבו  ניהול  דמי 
 2 2 1 )באלפי ₪( 

ניהול  דמי  ממוצע  שיעור 
 0.39% 0.42% 0.48% שנגבו מנכסים

    
פע לא   –לים  יחשבונות 

    : ש"ח 8,000ביתרה של עד 
 94 101 93 מספר חשבונות

)באלפי  נטו  מנוהלים  נכסים 
)₪ 226 265 233 

מנכסים  שנגבו  ניהול  דמי 
 1 *- *- )באלפי ₪( 

ניהול  דמי  ממוצע  שיעור 
 0.39% 0.42% 0.48% שנגבו מנכסים

שרשאית  ניהול  דמי  שיעור 
הוראות   לפי  לגבות  החברה  

    : הדין )באחוזים( 
 2% 2% 2% פעילים 

 2% 2% 2% : לא פעילים 
 2% 2% 2% מנותקי קשר 

    
 
 

 אלפי ש"ח. -1*נמוך מ                   
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 2131.12.20 31.03.2021 31.03.2022 קרן השתלמות  

    
    : מספר חשבונות עמיתים

 424 332 466 פעילים 
 769 667 805 לא פעילים 

 1,271 999 1,193 
נטו  מנוהלים,  נכסים 

    )באלפי ₪(: 
 58,049 53,852 60,896 פעילים 

 154,031 126,206 154,389 לא פעילים 
 212,080 180,058 215,285 סה"כ

)באלפי  תוצאתיים  נתונים 
)₪ :    

עבור   משונתים  גמולים  דמי 
 984 204 284 מצטרפים חדשים 

חד  מהפקדות  תקבולים 
 117 10 59 פעמיות

 6,397 1,294 1,558 דמי גמוליםמתקבולים 
 27,749 6,661 6,789 העברות צבירה לקופה 
 ( 3,349) ( 323) ( 551) העברות צבירה מקופה 

    : תשלומים
 ( 5,489) ( 635) ( 316) פדיונות

על  )הפסדים(  הכנסות  עודף 
 19,586 5,875 ( 4,275) הוצאות לתקופה: 

    
מנכסים  שנגבו  ניהול  דמי 

    : )באלפי ₪(
 946 185 259 עילים ולא פעילים פ
    

ממוצע   ניהול  דמי  שיעור 
    : מנכסים )באחוזים( 

 ** 0.48% 0.42% 0.48% פעילים 
 ** 0.48% 0.42% 0.48% לא פעילים 

    
    

    :חשבונות מנותקי קשר
 17 39 19 מספר חשבונות

)באלפי  נטו  מנוהלים  נכסים 
)₪ 687 532 190 

מנכ שנגבו  ניהול  ים סדמי 
 1 1 1 )באלפי ₪( 

ניהול  דמי  ממוצע  שיעור 
 ** 0.48% 0.42% 0.48% שנגבו מנכסים

    
שרשאית  ניהול  דמי  שיעור 
הוראות   לפי  לגבות  החברה  

    : הדין )באחוזים( 
 2% 2% 2% פעילים 

 2% 2% 2% : לא פעילים 
 2% 2% 2% מנותקי קשר 
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 31.12.2021 31.03.2022   קעה *שקופת גמל לה
   

   : מספר חשבונות עמיתים
 190 166 פעילים 

 - 140 לא פעילים 
 306 190 

)באלפי  נטו  מנוהלים,  נכסים 
:)₪   

 11,384 7,658 פעילים 
 - 8,016 לא פעילים 

 11,384 15,674 סה"כ
   :נתונים תוצאתיים )באלפי ₪(

עבור   משונתים  גמולים  דמי 
 784 429 חדשים  מצטרפים

חד  מהפקדות  תקבולים 
 8,737 5,007 פעמיות 

 11,166 4,532 תקבולים מדמי גמולים 
 160 479 העברות צבירה לקופה 
 - - העברות צבירה מקופה 

   : תשלומים
 (5) ( 271) פדיונות 

על   )הפסדים(  הכנסות  עודף 
 ( 450) הוצאות לתקופה: 

 
63 

   
מנכסים  שנגבו  ניהול  דמי 

   : (₪)באלפי 
 28 18 פעילים ולא פעילים 

   
ממוצע  ניהול  דמי  שיעור 

   : מנכסים )באחוזים(
 0.24% 0.48% פעילים 

 0.24% 0.48% לא פעילים 
   

שרשאית  ניהול  דמי  שיעור 
הוראות    החברה לפי  לגבות 

   :הדין )באחוזים(
 2% 2% פעילים 

 2% 2% : לא פעילים
 
 

 . 2021קטובר ובחודש א  ל*הקופה החלה לפעו               
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ג' ובסביבתה    –  פרק  המנהלת  החברה  בפעילות  והתפתחויות  אירועים  מגמות 
 העסקית שחלו בתקופת הדוח והשפעתם על דוחות הכספיים  

 
 Q1- 2202  2021 

%1.97 125מדד ת"א   31.15% 

%2.18 35מדד ת"א   31.95% 

( 2.26%) אג"ח כללי  מדד  7.24% 

 18.73% (4.57%) 'ונס גדאו 

S&P500 (4.95 %) 26.89% 

 7.42% (4.49%) מדד אג"ח ממשלתי כללי 

 (3.27) 2.12% דולר  -תשואה ש''ח 

 

 2022סיכום רבעון ראשון 

של   הראשון  הרבעון  כלכלית    2022במהלך  בפעילות  שפגעו  שליליים  אירועים  מספר  התרחשו 

 ובשווקים הפיננסיים בעולם. 

הבינל המטבע  הורידה  א קרן  לשנת  את  ומית  העולמית  לכלכלה  הצמיחה  -ל   4.4%-מ  2022תחזית 

ירדה    2022-. התחזית לארה"ב ל3.6%-ירדה ל  2023-בעדכון האחרון בחודש אפריל. התחזית ל   3.6%

 .3.8%-ל  4.8%-, למדינות המתפתחות מ2.8%-ל 3.9%-, לגוש האירו מ3.7%-ל  4.0%-מ

באוקראינה   ת  –המלחמה  לפני  שנתועוד  צבא    2021  ם  כוחות  צבירת  על  דיווחים  להופיע  התחילו 

הפיננסיים   בשווקים  לירידות  הסיבות  אחת  היה  המלחמה  איום  אוקראינה.  עם  בגבול  רוסיה 

צבא רוסיה לשטח אוקראינה.  פלש    2022בחודש פברואר    24יום  . ב2022שהתחילו עם פתיחת שנת  

פגעה בשרשרת    כן, המלחמה  השכנות.    המלחמה גרמה לזרם גדול של פליטים מאוקראינה למדינות

הסנקציות   ובעקבות  מאוקראינה  סחורות  הספקת  הקטנת  או  הפסקה  בגלל  הגלובלית  ההספקה 

שהוטלו ע"י המדינות המערביות על רוסיה. מחירי הסחורות עלו בשיעורים חדים, במיוחד סחורות  

  לכלכלה האירופאית   יקר עב   האנרגיה. הסיכון העיקרי מהמלחמה נשקף, מלבד לרוסיה ולאוקראינה,

סחורות  המקיימת   בפרט  ממנה,  הסחורות  ביצוא  גבוהה  ותלות  רוסיה  עם  הדוקים  מסחר  קשרי 

 האנרגיה. 

גל התפרצות  היה  בצמיחה  שפגע  נוסף  בסוף    קורונה  אירוע  האומיקרון  זן  של  ברוב  2021חדש   .

פעילות הכלכלית,  העל    מהותית  השפעהוניכרה    המדינות המפותחות שיא הגל התרחש בחודש ינואר

גל התחלואה הגיע לאסיה ובפרט לסין. המדיניות הסינית    ,במיוחד במגזר השירותים. בחודש מרץ

אפריל ולפגיעה קשה בכלכלה  לחודש  של "אפס תחלואה" גרמה לסגרים נרחבים במדינה שנמשכו גם  

ה ובשרשרת  מירידו אהסינית  לסבול  ממשיכה  הסינית  הכלכלה  בנוסף,  הגלובלית.  חדות    תספקה 

גם מגזר הטכנולוגיה   בענף.  הדירות וקשי החברות  ירידת מחירי  למגורים,  הנדל"ן  בפעילות במגזר 

 בסין ממשיך להיות תחת לחץ רגולטורי משמעותי.  

על פי האינדיקאטורים הכלכליים השוטפים, קצב הצמיחה בכלכלה האמריקאית צפוי להיות איטי  

. ניכרת ירידה במדדי הסנטימנט  2021בעון הרביעי של  רמאשר ב  2022של שנת  יותר ברבעון הראשון  

הצרכני בעיקר בגלל התייקרות מחירי המוצרים והשירותים. יחד עם זאת, שוק העבודה האמריקאי  

נותר מאוד חזק תוך גידול משמעותי במשרות חדשות, ירידה באבטלה ועלייה גבוהה בשכר. התמ"ג  

ביבוא ביחס    משמעותיאך זאת בעיקר בגלל גידול    ,1.4%-במשק האמריקאי ירד ברבעון הראשון ב 

צמחו   קבועים  בנכסים  וההשקעות  הפרטית  הצריכה  במלאים.  וירידה  יותר ליצוא  גבוה    בשיעור 

 מאשר ברבעונים הקודמים. 
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ג' ובסביבתה    –  פרק  המנהלת  החברה  בפעילות  והתפתחויות  אירועים  מגמות 

   )המשך(  יםיהעסקית שחלו בתקופת הדוח והשפעתם על דוחות הכספ

קצב   והמתפתחות.  המפותחות  המדינות  במרבית  באינפלציה  עלייה  המשיכה  הראשון  ברבעון 

 ביחס למדינות  . 7.0%-ובבריטניה ל  7.5%-, באירופה ל8.5%-האינפלציה בארה"ב הגיע בחודש מרץ ל

נמוכהאלה,   בסין  על    משמעותי  האינפלציה  נוב1.2%ביפן  ו  1.5%ועומדת  באינפלציה  העלייה  ת  ע . 

ועלייה   ההספקה  בשרשרת  שיבושים  חזק,  העבודה  שוק  למוצרים,  גבוהים  ביקושים  של  משילוב 

 במחירי הסחורות. 

מרחיבה   מוניטארית  ממדיניות  עבר  האמריקאי  המרכזי  הבנק  באינפלציה,  לעלייה  בתגובה 

-0.25%לרמה של    0.25%-למצמצמת. הוא הפסיק רכישות אגרות חוב ובחודש אפריל העלה ריבית ב 

לפי התחזיות של  .  1%-0.75%לרמה של    0.5%-העלה את הריבית באף  ובתחילת חודש מאי,    0.50%

הבנקים   של  הריביות  הקרובה.  בשנה  ולעלות  להמשיך  צפויה  הריבית  האמריקאי,  המרכזי  הבנק 

המרכזיים עלו במהלך הרבעון במספר רב מדינות מתפתחות והמפותחות. השווקים מגלמים ציפיות  

ויסיים רכישות    עלהמשך עליות ריבית. הבנק המרכזי האירופאי הותיר את הריבית ללא שינוי והודי

 אג"ח ברבעון השלישי. 

מניות   של    MSCI Worldמדד  ירידה  הראשון  ברבעון  מדד  5.5%רשם   .S&P 500  ב ,  5%-ירד 

STOXX Europe 600  ב ב   Nikkei, מדד  6.5%-ירד  ירד   , מדד השווקים המתעוררים    5%-היפני 

MSCI EM  ב ב  125ות"א    7.3%-ירד  ירידות1.2%-עלה  נמשכו  אפריל  בחודש  בשוקי    .  שערים 

 המניות. 

הסקטוריאלית סקטור,  מבחינה  האנרגיה.  סקטור  לטובה  בלט  האמריקאית  ש  בבורסה  השיג  נוסף 

ברבעון חיובית  סקטור  תשואה  סקטור  את  .  התשתיות  היה  הציגו  ביותר  החלשים  הביצועים 

 התקשורת, הטכנולוגיה והצריכה המחזורית.  

המדינות נרשמה עלייה חדה בתשואות אג"ח. תשואת   בעקבות עלייה באינפלציה ועליית ריבית, ברוב 

ל הממשלתית  ר  10-האג"ח  בארה"ב  מששנים  עלייה  הרבעון  במהלך  באירופה  2.3%-ל  1.5%-מה   .

-.  תשואת האג"ח השקלית ל 0.5%-ל   0.2%שנים ממינוס    10-עלתה התשואה של האג"ח הגרמנית ל

מכ  10 הרבעון  במהלך  עלתה  בישראל  בציפיות    .2.15%-לכ  1.25%-שנים  משמעותית  עלייה  נרשמה 

מעל   שעלו  הגלומות  גם    3%האינפלציה  נמשכה  התשואות  עליית  והבינוניים.  הקצרים  בטווחים 

 במהלך חודש אפריל. 

. מול האירו התחזק המטבע האמריקאי  ןהדולר התחזק מול מרבית המטבעות בעולם במהלך הרבעו

 .  2.3%-השקל הישראלי בכומול   1.9%-בכ

הישראלי הושפעה ברבעון הראשון מגל התחלואה, בעיקר בחודש ינואר. בנק ישראל    קהפעילות במש

לשנת   הצמיחה  תחזית  את  של    2022הותיר  ברמה  שינוי  של    5.5%ללא  צמיחה  בשנת    8.2%לאחר 

הצריכה הפרטית צפויה לצמוח השנה בקצב   .  4.0%המשק צפוי לצמוח בקצב של    2023. בשנת  2021

 . 3%-והיצוא ב  4%-, הצריכה הציבורית ב 5%-ם קבועים ב י , ההשקעות בנכס 8.0%של 

ל מרץ  בחודש  ירד  האבטלה  שנת    4.1%לעומת    3.4%-שיעור  בשיעור  2021בסוף  עלייה  תוך   ,

 ההשתתפות בכוח העבודה. מספר משרות פנויות עלה לשיא בחודש מרץ. 

ל במרץ  ירד  הממשלתי  של    1.4%-הגירעון  גירעון  שנת    4.5%לעומת  מהירה  ות  2021בסוף  עלייה  ך 

 בגביית מסים. 

על   מרץ  בחודש  עמד  האינפלציה  בקצב  3.5%שיעור  שעלו  הדירות  במחירי  מהירה  עלייה  ניכרת   .

 . 15.2%השנתי של  

. על פי התחזית של חטיבת  0.35%-ל  0.1%-בנק ישראל  את הריבית במשק מ בתחילת אפריל העלה  

 .    1.5%ה של מהמחקר בבנק ישראל, הריבית צפויה להגיע בעוד שנה לר 
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 : תום הרבעוןלאחר   שהתרחשואירועים מרכזיים 

של התפרצות מחודשת של מגיפת הקורונה  בחודש אפריל הורע המצב הכלכלי בסין ב •

 . זר הפרטי והעיסקיגהמ על   מגבלותסגרים ו   יה הוטלועקבותשב

 מהלך זה הצפי הוא ש.  האירופאי מתכנן להטיל אמברגו על יבוא הנפט מרוסיההאיחוד  •

 מחירי סחורות האנרגיה, בפרט הפחם.  יגדיל את

 . 1.00%-0.75%-הבנק המרכזי האמריקאי העלה ריבית ל  •

 . בארץ ובעולם  בחודש אפריל ומאי נמשכו הירידות בשוקי המניות •

 .3%שנים בארה"ב עלתה מעל  10-תשואות אג"ח המשיכו לעלות. התשואה ל •

 יחות השקל התחזק גם מול הדולר וגם מול סל המטבעות.פ •

 . 2.9%-האבטלה במשק הישראלי במחצית הראשונה של אפריל ירדה ל •

 

 : 2022תיאור פעילות ועדת ההשקעות ברבעון הראשון של שנת  

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

 ובהתאם לכך שוקלת את מדיניות ההשקעה של המסלולים השונים. 

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

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 

חברות של  סחירות  במניות  הינן  מובילים    המנוהלים  במדדים  )נסחרות  מבוססות  גדולות, 

 .סל קרנותבארץ ובעולם( ובעלות איתנות פיננסית, לרבות באמצעות 

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

רבה   חשיבות  מתן  תוך  ובשוק  השונים  ההשקעה  לאפיקי  החשיפה  יעדי  לבחירה  לקביעת 

נכ של  ניתוחים  ססלקטיבית  עפ"י  נעשית  ההשקעה  שנקבעו.  הסיכון  הגדרות  במסגרת  ים 

תאגידים שמניותיהם רשומים המאקרו כלכליים וכן על בסיס ניתוחים מיקרו כלכליים של  

 או בחו"ל.  בישראל למסחר 

 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת   – 'פרק ד
 היקף הנכסים המנוהלים )באלפי ש"ח( 

 
 שם הקופה

 שינוי היקף הנכסים נטו   הנכסים נטו   ףהיק

 באחוזים  31.12.2021 .022.20331 
    

 ( 1.43) 1,942,332 1,914,525 ומטה    50מסלול לבני 

 59.23 1,940 3,089 60עד   50מסלול לבני 

 ( 1.08) 161,931 160,187 ומעלה    60מסלול לבני 

 ( 3.40) 76,137 73,547 קופת פיצויים  

 1.51 212,080 215,285 קרן השתלמות  

 31.87 7,936 10,465 גמל להשקעה כללי 

 51.07 3,448 5,209   גמל להשקעה מניות
    

 ( 0.98) 2,405,804 2,382,307 סה"כ
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ה ממהלך    –  'פרק  החורגים  או  החברה  בעסקי  פעמיים  חד  או  חריגים  אירועים 
 העסקים הרגיל  

 
  9שומת מס שבח בגין מכירת הנכס ברחוב נחלת בנימין     2019  חברת הגמל קיבלה במהלך שנת .1

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

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

 שבח לפטור ממס ממכירת הנכס.    

עמדת היועצים המשפטיים בדיון זה    ון בנוגע למיסוי הכנסות השכירות מנדל"ן.יד במקביל, החל        

. לאחר שהיועצים המשפטיים פירטו  כי הקופה אינה חייבת במס על הכנסותיה משכירותיתה  הי

את עמדתם והציגו מסמכים, פקיד השומה עצר את הטיפול ובשלב זה אין דרישה לתשלום מס  

 בגין הכנסות משכירות. 

הגישה החברה לרשות שוק ההון בקשה לשינוי    2022בינואר,    26מסמך המדיניות, ביום  לבהמשך   .2

שמופיעה   כפי  עמית"  "הגדרת  התאמת  לטובת  נדרש  התיקון  שבניהולה.  הגמל  קופות  תקנוני 

( ס"ק  הוראת  לאחרונה.  שהוקמה  חדשה  קופה  כאמור  שהינה  להשקעה  הגמל  קופת  (  3בתקנון 

לפיכך, ביקשה החברה    ל חשבון קודם בקופה זו אינו רלבנטי.ש ב"הגדרת העמית" ביחס לקיומו  

( ס"ק  נוסח  את  מבין  3לתקן  בקופה  עמית  שהיה  לשעבר  "עובד  להלן:  בנוסח  העמית  בהגדרת   )

הקופות שבניהול החברה בתקופת עבודתו באוניברסיטה ואשר נכון למועד ההצטרפות קיים על  

קופות  שמו חשבון בקופה מבין הקופות, כאמור". על מנת לשמור על אחידות ההגדרות בתקנוני ה

שבניהול החברה, ביקשה החברה כי התיקון המבוקש יבוצע בהתאמה גם בתקנון קופת החסכון  

החברה. שבניהול  ההשתלמות  קרן  בתקנון  אישור    14.3.2022ביום    וגם  את  החברה  קיבלה 

 .הממונה על רשות שוק ההון לתיקון תקנוניה כאמור לעיל 

לפלישתה של רוסיה     בתגובה   ואוקראינה.  מלחמה בין רוסיה  פרצה,    2022לפברואר    24בתאריך   .3

סנקציות   וכן  רוסיה  כלכלת  על  סנקציות  האירופי  האיחוד  ומדינות  ארה"ב  הטילו  לאוקראינה, 

החלו חברות מערביות בהפסקת פעילותן   בנוסף, כלכליות על אנשי עסקים וגורמי ממשל רוסיים.

אינכון   ברוסיה. בין  וודאו-למועד חתימת הדוחות הכספיים קיימת  ת לגבי התפתחות המלחמה 

בשווקים   גבוהה  לתנודתיות  תרמו  רוסיה  על  שהוטלו  הסנקציות  עוצמת  ואוקראינה.  רוסיה 

שככל   להניח  ניתן  הגלובלית.  בכלכלה  הפגיעה  את  לכמת  מוקדם  עדיין  אולם  הפיננסים 

והדבר   האנרגיה,  מחירי  ובעיקר  הגלם  חומרי  מחירי  עליית  גם  תימשך  כך  תימשך,  שהמלחמה 

 פגע בפעילות הכלכלית הגלובלית.  י

 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים   – 'פרק ו

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

ת גמל ענפית ולכן לא חלה עליה דרישה להעמדת הון עצמי מינמאלי לצורך פעילותה. כמו כן,  וקופ

הנ לא  הוצאות  החברה  לפיכך,  בפועל.  המנהלת  החברה  הוצאות  לפי  הינן  מהעמיתים  הנגבות  יהול 

 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'

ניהו הוא  החברה  ול  ייעוד  עמיתיהן  עבור  בנאמנות  שבניהולה  הגמל  קופות  להניב  נכסי  במטרה 

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

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

 ברה באסטרטגיה עסקית שעיקריה:  בכדי למלא ייעוד זה, בחרה הח

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 

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

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

גמלא העברית,  האוניברסיטה  עובדי  בקרב  הקיים  בהרחבת  י הפוטנציאל  והן  זוגם,  ובני  ה 

ומוצרי   העמיתים  ביטוח  מ  שהתקבל  לאישור  בהתאם  ןהחיסכומעגל  ההון,  שוק  רשות 

 חסכון.  ו

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 

 . ליכי העבודה בחברהשנועדו להטמיע את ההוראות השונות בתה 

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

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

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

"(.  דירקטורים בלתי תלוייםדירקטורים בלתי תלויים )חיצוניים( )להלן: "טורים נוספים הינם  דירק

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

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

2021  . 

אשר החלו את כהונתם הראשונה      נציג חיצוני ודירקטור בלתי תלוי אחד   מכהניםועדת ההשקעות  וב

המינויים    הוחלף נציג חיצוני נוסף בנציגה חיצונית.    2022במהלך ינואר  .  2019ברבעון הראשון לשנת  

ש איתור  ועדת  ידי  על  כך  הוהומלצו  לשם  הדין  קמה  להוראות  דירקטוריבהתאם  ידי  על  ון  ואושרו 

 .החברה ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון
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 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים )המשך(  – פרק ח'

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

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

נכסי הקופה של  על    ההשקעות המפורטת  בפני הדירקטוריון  מדיניות ההשקעות  וממליצה 

הו )ו הכללית.  השקעה  לצרכי  חיצוניים  ויועצים  בגופים  נעזרת  סיכוניםנ עדה  ניהול    , יהול 

 ( וכן במנהל ההשקעות החיצוני.   , השתתפות באסיפות וכיוצ"בהחוב

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

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

ה מטפלת  בנוסף,  יישומן.  אחר  ועוקבת  והמלצותיו  שלו  על  ו הביקורת  בביקורות  ועדה 

המידע,   ידי    SOXאבטחת  על  לפעם  מפעם  הנערכות  בביקורת  ההוןרשות  וכן    ועדת .  שוק 

  ועדה והממלאת גם תפקיד של ועדת מאזן ודנה גם באישור הדו"חות הכספיים.    הביקורת 

במהלך שנת ו  בחברה  משרה  נושאי  וגיוס   לאיתור  הנוגע  בכל  איתור  ועדת  של  תפקיד  ממלאת

 תגמול.   עדתוכו החלה לפעול אף   2019

פועלות מספר ועדות נוספות: ובמקביל לשתי הו • על    עדות המרכזיות,  )לפיקוח  ועדת מינהל 

 שיווק.   ועדתו( ועדת נדל"ן של החברה ועניינים מנהלתיים נוספים תקציב הפעילות

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

ורת מתכנסת  לישיבות קבועות אחת לשבועיים. ועדת הביק  בשגרה  הצורך. ועדת ההשקעות מתכנסת

הו  יתר  השנה.  במהלך  לפחות,  ישיבות,  הו ולארבע  החלטות  הצורך.  לפי  מתכנסות  עדות  ועדות 

עדה. יושבי הראש הועדות מוסרים מפעם לפעם  ו מתועדות בפרוטוקולים, המאושרים על ידי חברי הו

הו  של  הרקע  וחומרי  הפרוטוקולים  כל  ועדה.  כל  פעילות  על  לדירקטוריון  מלודיווח  ושל  יאת  עדות 

 .  מאובטח הדירקטוריון נגישים לחבריהם באמצעות אתר אינטרנט ייעודי

 

 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל  – 'פרק ט
 

 החברה אינה מתכוונת לבצע תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה . 
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   המהותי לפעילות החברה  עדכוני  ההסדר תחיקתי  –' יפרק 

 החברה  ומשפיעים על פעילות  2022ים המהותיים שפורסמו ברבעון הראשון לשנת להלן החוזר
 

 תיקון חוזר גופים מוסדיים בנושא שירות לקוחות  
 

החוזר    2022בינואר    2ביום   בתיקון   . לקוחות  שירות  בנושא  מוסדיים  גופים  לחוזר  תיקון  פורסם 

מוסדי   גוף  כל  כי  ותיקיםנקבע  אזרחים  ממונה  למנות  שהשירות  ,  יידרש  לוודא  מנת  על  זאת 

 לאוכלוסייה זו יהיה מותאם למאפייניהם הייחודיים ויהיה מקצועי, מכבד ויעיל. 

 ממונה אזרחים ותיקים יהיה אחראי בין השאר על  :  נקבע כי 

 התוויות מדיניות בנושא שירות לאוכלוסייה זו;   (1

שה (2 לכך  המשווקים מוקדניםאחראי  השירות    ,  ייעודונותני  הכשרה  אזרחים  יעברו  בנושא  ית 

 ותיקים בהיקף של שלוש שעות לפחות. 

לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים, לקוחות החברה, על מנת    נתב שיחות ייעודי   אחראי על יצירת (3

נקבע כי  כמו כן    למנוע טרטור ובלבול בין הנתבים השונים וכן למנוע המתנות ותסכול מיותר.  

נתב הוא יופנה באופן אוטומטי לנציג שירות  כאשר אזרח ותיק יקליד את ת.ז. שלו בתחילת ה 

 אנושי ללא צורך בהקלדת קוד סודי.  

ידם באמצעים דיגיטליים והתאמת שירותים   (4 ובחינה של השירותים שניתנים על  עריכת מיפוי 

 אלה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים; 

נוסף מטעמו  נוהל בו ייקבע באילו מקרים יוצע למבוטח אזרח ותיק לצרף גורם    אפיון והטמעת (5

לשיחה המערבת קבלת החלטות, פעולות מורכבות או בעלות השלכות משמעותיות על הכיסוי  

 שקיים למבוטח; 

הו (6 האזרח  שברשות  המוצר  בחיי  מרכזיים  בצמתים  מנגנונים  פניות  ויצירת  והתאמת  תיק 

 טלפוניות אקטיביות למבוטחים אלה לשם מתן מידע מהותי. 

מזהי (7 שמתריעים,  מנגנונים  אזרחים  יצירת  של  כלכלי  לניצול  חשש  של  במקרים  ופועלים  ם 

ותיקים. לרבות מתן שיקול דעת לעכב ביצוע פעולה כגון משיכת כספים במקרה של חשד מסוג  

 זה.

 כי :   כמו כן נקבע 

אזרחים   .א אוכלוסיית  העסקת  בעניין  מוסדי  הגוף  להנהלת  ימליץ  ותיקים  אזרחים  ממונה 

 אוכלוסייה זו תיתן שירות מותאם יותר.  ותיקים כנותני שירות מתוך מחשבה ש

הממונה על אזרחים ותיקים יקבע מדדים לגבי רמת השירות לאוכלוסייה זו, זאת על מנת   .ב

 לוודא קיום מעקב אחר רמת השירות לאוכלוסייה זו. 

שנתי   .ג דוח  ההון  שוק  לרשות  וכן  המוסדי  הגוף  להנהלת  יגיש  ותיקים  אזרחים  על  הממונה 

גוף המוסדי בתכנית העבודה ובמדיניות הגוף המוסדי למתן שירות  אשר יסקור את עמידת ה 

 לאוכלוסייה זו  

 כמו כן הדוח יפורסם באתר המרשתת של הגוף המוסדי. .ד

הגוף   .ה להנהלת  יגיש  לשירות,  הנגישות  תקנות  לפי  שמונה  המוסדי  הגוף  של  הנגישות  רכז 

די בהוראות תקנות  המוסדי ולרשות שוק ההון דוח שנתי אשר יסקור את עמידת הגוף המוס

 הנגישות לשירות. 

 
 

 החברה נערכת ליישום הוראות החוזר 
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 עדכון  –: חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל 5-9-2022חוזר גופים מוסדיים 

ביום   פורסם  זה  של  8.2.2022עדכון  לתוקף  כניסתן  דחיית  את  הממונה  קבע  העדכון  במסגרת   .

בהעברת דיווח ממוכן על הפקדת תשלומים  בת מעסיקים  בנושא חו  13.6.2021הוראות החוזר מיום  

הממונה.   שקבע  אחיד  למבנה  בהתאם  גמל  חובת  לקופת  בדבר  חוזר  וכן,  היזון  לתת  מוסדי  גוף 

 22.5.2022ליום  למעסיק לגבי הדיווח על הפקדת התשלומים לקופות הגמל
 החברה נערכת ליישום הוראות החוזר

 
  המוסדיים גופיםב הביקורת איכות על העמידה חשיבות

 

הבהרת    16.3.2022בתאריך   מבקר.  רו"ח  עם  והתקשרות  דיון  לעניין  הבהרה  הממונה  פרסם 

לכך   רואה  ש הממונה מתייחסת  עם  בנושא ההתקשרות  וועדת הביקורת  הדיון שתערוך  במסגרת 

שהוועדה   וכדי  המבקר,  החשבון  רואה  של  שכרו  בדבר  לדירקטוריון  והמלצתה  המבקר  החשבון 

וריון יוכלו לעמוד על איכות והיקף : שירותי הביקורת, עליהם לתת את הדעת, בין היתר,  והדירקט 

 גם להיבטים הבאים. 

  הרכב צוותי הביקורת; •

 רמת הניסיון והמומחיות של כל אחד מהחברים בצוות הביקורת;  •
 היקף שעות הביקורת, בחלוקה לפי רכיבים; •
  ומהותם;היקף השימוש בכלים טכנולוגיים במסגרת הביקורת  •

  היקף ההסתמכות על מומחים חיצוניים; •
יכולת רואה החשבון המבקר לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שייתן   •

 להם במסגרת הביקורת;  

  היחס בין שכר הטרחה לגודל החברה ומורכבות הביקורת. •
 

רת הדיווח שעל  מפורט של רואה החשבון המבקר במסגהדוח שנתי  כמו כן ההבהרה מתייחסת גם ל

השנתי   בדוח  לשנה  אחת  המוסדי  הגוף  של  הדירקטוריון  לוועדות  למסור  המבקר  חשבון  רואה 

 . (long form reportהמפורט )

כי   מציין  והיקף  הממונה  לאיכות  באשר  ממצה  דיון  לערוך  ולדירקטוריון  לוועדה  לאפשר  כדי 

 ים: שירותי הביקורת, הדוח השנתי המפורט יקיף גם את ההיבטים הבא

 הרכב צוותי הביקורת;  •
 רמת הניסיון והמומחיות של כל אחד מהחברים בצוות הביקורת;  •

 היקף שעות הביקורת, בחלוקה לפי רכיבים; •
 היקף השימוש בכלים טכנולוגיים במסגרת הביקורת ומהותם; •

  היקף ההסתמכות על מומחים חיצוניים. •
 

 חוזר איתור עמיתים מוטבים
 

הממונה תיקון לחוזר בנושא איתור עמיתים ומוטבים . מהות התיקון  פרסם    2022במרץ    31בתאריך  

את   דחייה  הינה   המפורט  שהדיווח כך  ,בשנתיים הכללי  לאפוטרופוס הדיווח חובת  יישוםבחוזר 

ראשון   רבעון  מסוף  החל  קשר  מנותקי  עמיתים  על  לאפוטרופוס  להיות  אמור  ידחה     2022שהיה   ,

 בשנתיים  

 מהמועד שנים 11 עברו  שבו הרבעון שלאחר הרבעון בתחילת יווח יועבר הדלתיקון החוזר ,  בהתאם  

 שבו הרבעון שלאחר הרבעון בתחילת או ,70 הגיע לגיל שהעמית ובלבדקשר עם העמית   נותק שבו

  .המפסיק התנאי התקיים ולא,העמית נפטר כי המוסדי לגוף נודע שבו מהמועד שנים 11 עברו
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 טיוטת תקנות הוצאות ישירות 
ישירות    2022באפריל    11בתאריך   הוצאות  תקנות  טיוטאת  את  .  פורסמה  לעדכן  באה  זו  טיוטה 

 עיקרי התיקון הינם :  . תקנות הוצאות ישירות והוראות השעה בנושא 

של   • המגבלה  תוקף  שנה    0.25%הארכת  סוך  הנכסים  יתרת  חיצוני מסך  ניהול  עמלות  שיעור   (

 (.2022) הנוכחית קודמת ( וזאת עד לתום השנה הקלנדרית  

מוצע לקבוע מנגנון אחר שלפיו הגוף המוסדי יקבע עבור כל מסלול או קופת גמל שבניהולו, לפי   •

העניין, את תקרת עמלות הניהול החיצוני לשנה הקלנדרית הבאה, מבלי שתקבע בתקנות תקרה  

 ועד היום(.  2014מספרית באחוזים )כפי שנקבעה החל משנת  

הישיר  • ההוצאות  סוגי  נובעות  שאר  אם  ובין  סחירות,  ישירות  מהשקעות  נובעות  אם  בין  ות, 

כפופים   יהיו  לא  סחירה(,  לא  באג"ח  השקעה  )לדוגמא  סחירות  שאינן  ישירות  מהשקעות 

 למגבלת עמלות הניהול החיצוני. 

לגבייה   • הניתנים  הישירות  ההוצאות  שסוגי  מסלולים  אשכולות  שני  שיהיו  לקבוע  מוצע 

י מצומצמים  יהיו  המנויים  במסגרתם  מהמסלולים  אחד  בכל  הישירות  ההוצאות  שיעור  ותר. 

בכל אשכול צפוי להיות נמוך באופן משמעותי לעומת מסלולי השקעה אחרים שקיימים בשוק.  

מוסדיים,   גופים  לחוזר  תיקון  פרסום  על  הרשות  שוקדת  התקנות,  טיוטת  לפרסום  במקביל 

לעניין מסלולי ההשקעה שגוף מוסדי    שעניינו מסלולי השקעה בקופות גמל, ואשר קובע כללים 

רשאי לנהל בקופות גמל ובפוליסות ביטוח חיים שאינן קופות ביטוח שבניהולו. בכוונת הרשות  

 לעגן במסגרת החוזר כללים בדבר הקמת המסלולים המתמחים משני האשכולות האמורים. 

עמל • מגבלת  את  הקלנדרית  השנה  לתום  עד  יפרסם  המוסדי  שהמשקיע  לקבוע  ניהול  מוצע  ת 

ידע   אשר  החוסך,  כלפי  השקיפות  רמת  תוגבר  בכך  העוקבת.  הקלנדרית  לשנה  שצפויה  חיצוני 

הניהול   עמלות  תקרת  את  גם  ממנו,  להיגבות  שעתידים  הניהול  דמי  לגובה  בנוסף  מראש, 

מגבלת   את  לשנות  יהיה  ניתן  לא  כי  ויובהר  לגבות.  רשאי  יהיה  המוסדי  שהמשקיע  החיצוני 

החיצו הניהול  פורסמה  עמלת  שכנגדה  הקלנדרית  השנה  במהלך  תחתיה  אחרת  ולפרסם  ני, 

 המגבלה כאמור. 
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 גמול לדירקטורים  הפנימיים בקופות גמל ענפיות  -עמדת הממונה 
גמל    –פרסם הממונה     2022באפריל    14אריך  תב בקופות  לדירקטורים  גמול  בנושא תשלום  עמדה 

וזאת ל   ענפיות  לטובת  במטרה  המנהלות  בחברות  הדירקטורים  של  המקצועיות  רמת  את  העלות 

 עמיתי קופות הגמל, תוך התמודדות עם החשש להעלאה לא מידתית של דמי הניהול 

חברה מנהלת ענפית רשאית להעניק גמול לדירקטור שאינו חיצוני בהתקיים כל  לעמדת הממונה,  

 :התנאים הבאים

   -סכום הגמול  .א

( בהתאם סכום הגמול לדירקטו (1 ) השכלה אקדמאית  ר שאינו עומד בתנאי הכשירות 

 הקבוע לדירקטור   לא יעלה על מחצית מהסכום( לתקנות קופ"ג ענפיות, 2)3לתקנה  

סעיף   לדירקטור    2לפי  והוצאות  גמול  בדבר  )כללים  הממשלתיות  החברות  לתקנות 

התשנ"ד  הממשלתיות(,  בחברות  הציבור  "  1994-מקרב  החברות )להלן:  תקנות 

    "(.הממשלתיות

לגביו   (2 שמתקיים  לדירקטור  הגמול  התנאיסכום  ורק  תקנה   אך  של  בסיפא  הקבוע 

()ו( לתקנות קופ"ג ענפיות )כהונה בתפקיד ציבורי בכיר במשך שלוש שנים לפחות( 2)3

 לתקנות החברות הממשלתיות.  2לפי סעיף  לא יעלה על סכום הגמול הקבוע –

כום הגמול שניתן לדירקטור, בהתאם לתנאים סיווג החברה המנהלת לצורך קביעת ס (3

 שלעיל, יהיה כדלקמן:  2-ו  1הקבועים בסעיפים קטנים  

ממשלתית   (א ענפית  מנהלת  רשות    –חברה  שפרסמה  החברה  סיווג  רמת  לפי 

 החברות הממשלתיות. 

 .5לפי רמת סיווג    –חברה מנהלת ענפית שאינה ממשלתית  (ב

ית, וככל שנדרש לתקן את התקנון כדי  הגמול אינו סותר את תקנון החברה המנהלת הענפ  .ב

ועל   ידי האורגנים הרלוונטיים  על  גמול כאמור, התיקון כאמור אושר  לאפשר תשלום של 

 ידי הממונה. 

חברה מנהלת ענפית שמשלמת גמול לדירקטור שאינו חיצוני במועד פרסום העמדה, רשאית להמשיך  

בתנאים   עומד  שאינו  גמול  חיצוני  שאינו  לדירקטור  ככל  ולשלם  הממונה,  בעמדת  שמפורטים 

כדירקטור   כהונתו  לסיום  עד  זאת,  זו.  עמדה  פרסום  למועד  נכון  גמול  מקבל  כאמור  שדירקטור 

 בחברה. 
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 גילוי לבקרות הפנימיות    -'יארק פ

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי:  

ה בדוח זה את  , העריכו לתום התקופה המכוסמנהל הכספיםבשיתוף עם המנכ"ל ו  החברה  הנהלת  

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

הנן אפקטיביות    החברה הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של   מנהל הכספיםו

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

 . שוק ההוןרשות  להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על 

  

 בקרה פנימית על דיווח כספי:

על דיווח    החברהלא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של    31.3.2022  –במהלך הרבעון המסתיים ביום  

הפנימ הבקרה  על  מהותי,  באופן  להשפיע  שצפוי  סביר  או  מהותי,  באופן  השפיע  אשר  על  כספי  ית 

 .דיווח כספי
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 האוניברסיטה חברת הגמל לעובדי   של  המניות לבעלי המבקר החשבון רואה  של סקירה דוח

 "מ בע העברית

 
 
 

 מבוא
 

של    סקרנו האוניברסיטה  את המידע הכספי המצורף  לעובדי  הגמל  החברה(,    -)להלן    "מבע  העברית  חברת 
הדוח את  ליום    התמציתי  הכולל  הכספי  המצב  או   ואת  2022,  במרס  31על  הרווח  על  התמציתיים  הדוחות 

אחר   כולל  ורווח  וההנהלה    השהסתיימ  חודשים  שלושה  של   לתקופההפסד  הדירקטוריון  תאריך.  באותו 

ולהצגה של מ לעריכה  ביניים  אחראים  לתקופת  כספי  בינלאומי    זו ידע  לתקן חשבונאות    -  IAS  34בהתאם 
ובהתאם   ביניים"  לתקופות  כספי  ידי הממול"דיווח  על  כפי שנקבעו  הגילוי  על  דרישות  ,  ההון   שוק  רשותנה 

והתקנות שהותקנו   2005 –לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה    בהתאם  וחסכון  ביטוח
 בהתבסס על סקירתנו.  זואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים  מכוחו.

 
 הסקירה  היקף

 
  ידעמ  של"סקירה    -  בישראל  חשבון  רואי  לשכת  של  2410  )ישראל(  סקירה  לתקן  בהתאם  תנוירקס  את  ערכנו
 לתקופות   כספי  מידע   של  סקירה".  הישות  של  המבקר  החשבון  רואה  ידי   על  הנערכת   ביניים  לתקופות  כספי

  י הלונ  ומיישום,  והחשבונאיים  הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר,  מבירורים  מורכבת  ביניים
  בהתאם   הנערכת  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת  הינה  סקירה.  ואחרים  אנליטיים  סקירה
  העניינים   לכל  ודעיושנ  ביטחון  להשיג  לנו  מאפשרת  אינה  ולפיכך  בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני

 .ביקורת לש  דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים
 
 

 מסקנה
 

ערוך, מכל    בהתבסס לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו  ליבנו דבר הגורם  על סקירתנו, לא בא לתשומת 
לדרישות הגילוי כפי שנקבעו על    התאםוב  IAS  34  הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

וחסכון,    שוק  רשותעל    הממונהידי   ה  בהתאםההון, ביטוח  )קופות גמל(  יקוח על  פלחוק  פיננסיים  שירותים 
 .והתקנות שהותקנו מכוחו 2005 –התשס"ה 

 
 
 
 
 
 
 

 קסירר את  גבאיקוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2022,  במאי 22
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  סדהפוהרווח ה  על ניים יבות חדו
 
 

  
   

תקופה של  ל  
שלושה  

ודשים ח
  שהסתיימה

במרץ   31ביום 
2022   

לתקופה של  
שלושה  

חודשים 
שהסתיימה  

במרץ   31ביום 
2021 

לשנה   
שהסתיימה  

  31ום בי
 בדצמבר

 2021 

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 
     
     
     נסותכה
 9,412 2,224 2,863 5 ת גמל ופוקמדמי ניהול מ
     
     

     הוצאות

 9,388 2,219 2,851 6 הוצאות הנהלה וכלליות  

 24 5 12  הוצאות מימון  
 9,412 2,224 2,863  ת סך כל ההוצאו

     
 - - -  רווח לתקופה 

 
 
 
 

 . ביניים ייםהכספ  אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות יהב
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 לי כל  – 1אור יב

"הקופה"( הוקמה והתאגדה    -עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים )להלן  ל ופת התגמולים  ק .א
בהיותה קופה מאוגדת כחברה, היא הוגדרה לפי חוק הפיקוח על שירותים    . 1983בחודש ינואר  

"חוק קופות הגמל"( גם כחברה מנהלת לעניין כל    -להלן  )  2005-ל(, התשס"הפיננסיים )קופות גמ
ה לנדדין.  בהתאם  פעלה  בסעיף  קופה  מנוהלת  86רש  שהקופה  באופן  הגמל  קופות  לחוק  )ו( 

"החברה  -הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ )להלן  בנאמנות בעבור עמיתיה בידי חברת
בסעיף    המנהלת"(. כנדרש  השינוי המבני  ביצוע  גמל חדלה הקופה    86בעקבות  קופות  לחוק  )ו( 
 י"(. "השינוי המבנ -ת משפטית נפרדת )להלן  להיות ישו 

 מסלולים מנוהלים   .ב

 מניות(.   10% דמסלול כללי ומסלול סולידי ) ע 31.12.2015הקופה ניהלה עד ליום 

יד על  שפורסם  מוסדיים  גופים  חוזר  להוראות  המנהלת  בהתאם  החברה  נדרשה  הממונה  י 
מס את  בהתאם  להתאים  ההשקעה  למסלולי  בקופה   ההשקעה  החוזר.  לולי  להוראות 

החל החברה  הקיימים  דירקטוריון  ההשקעה  מסלולי  של  ההשקעה  מדיניות  את  להתאים  יט 
גיל, בהתאם להוראות החוזר, באופן שמסלול ההשקעה   למדיניות השקעה של מסלולים תלויי 

יהפו לגיל  הכללי  עד  לעמיתים  מתאימה  בו  ההשקעה  שמדיניות  השקעה  למסלול  ומסלול    50ך 
עד   שמדיניות    10%ההשקעה  השקעה  למסלול  יהפוך  לבני  מניות  מתאימה  בו    60ההשקעה 

. המסלולים החלו  60ועד    50ומעלה. במקביל, נפתח  מסלול השקעה המתאים לעמיתים בגילאי  
 .  2016בינואר  1לפעול ביום 

מתארי .ג החברה    2018לאוקטובר    1ך  החל  לניהול  לעובדי    המנהלתהועברו  ההשתלמות  קרן 
האוניברסי לעובדי  הפיצויים  וקופת  העברית  לתאריך  האוניברסיטה  שעד  העברית    30טה 

ידי  2018בספטמבר   על  )  נוהלו  גמל  קופות  לניהול  באוניברסיטה  2003החברה  העובדים  של   )
"חברת   )להלן:  בע"מ  בעניין  וזאת    ,"(2003העברית  בדירקטוריון  בהמשך להחלטות שהתקבלו 

ר התקבל  אישור להליך העברת הניהול כאמו זה בשנים קודמות )להלן: "הליך העברת הניהול"(.
 . 2018ביולי   29מהממונה ביום 

אישור להקמת  קופת גמל להשקעה )    2021החברה קיבלה מהממונה במהלך הרבעון השני לשנת   .ד
החלה החברה להפעיל את קופת    2021( . החל מחודש אוקטובר  12904מספר אישור מס הכנסה  

 מחה מניות .גמל להשקעה , אשר כוללת שני מסלולי השקעה , מסלול כללי ומסלול מת
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ר אויב

קופות  לתדיווח כספי   IAS 34 הוראות תקן חשבונאות בינלאומי    עפ"י  ערוכיםביניים  הדוחות הכספיים  
 הביניים. 

 
ל  בעריכת בהתאם  הכספיים  הדוחות  בינלאומייםתמצית  כספי  דיווח    הנהלת    נדרשת,  IFRS))  תקני 

  ועל  המדיניות    יישום  על  משפיעים  אשר  והנחות  אומדנים,  בהערכות  דעת  שיקולב  להשתמש  ברההח
   בפועל שהתוצאות יובהר. והוצאות הכנסות,  והתחייבויות נכסים של הסכומים

 .אלה מאומדנים שונות להיות ותעלול 
 

   העיקריות וההנחות  צההקבו של החשבונאית המדיניות יישום בעת,  ההנהלה  של הדעת  שיקול
   הכספיים בדוחות ששימשו אלו עם עקביים  הינם,  וודאות באי  הכרוכות  בהערכות ששימשו

 .השנתיים
 

 בית לזו שיושמההמדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עק
 . הדוחות הכספיים השנתיים בעריכת
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 המשך  -2ביאור 

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

 ות העמיתים בקופות המנוהלות.ונ והוצאותיה נזקפות לחשב
 

 החברה   של השנתיים הכספיים  הדוחות  עם יחד  החברה של ביניים הכספיים בדוחות לעיין יש
 ים  כספיה דוחות   במסגרת, לא הובאו כןלוהביאורים המצורפים להם.   2021 בדצמבר 31 ליום

   עדכונים בלתי משמעותיים יחסית למידע שכבר דווח  בדבר ביאוריםאלה  ביניים
 .החברה של חרוניםהאביאורים לדוחות הכספיים השנתיים ב
 

 מגזרי פעילות   - 3אור יב
ד' , החל  1  אורכאמור בב  קרן השתלמות וקופה אישית לפיצויים.לתגמולים ,  החברה מנהלת קופת גמל  

 ופת גמל להשקעה .ק החברה החלה לנהל  2021מאוקטובר  
 

 הון מניות  - 4אור יב
 

, לא נדרשת החברה להון עצמי  2005  –  ם )קופות גמל( התשס"הותים פיננסייעל פי חוק הפיקוח על שיר 
לעמ יכולתה  את  לסכן  עלול  אשר  פיננסי  סיכון  נוטלת  ואינה  ענפית  גמל  קופת  מנהלת  והיא  וד  מאחר 

 בהעדר הון עצמי.  בהתחייבויותיה לעמיתים
 

 קופות גמלמהכנסות מדמי ניהול  - 5אור בי
 

תקופה של שלושה   ל
 הסתיימה חודשים ש

 2022במרץ  31 ביום

של שלושה   תקופהל
 יימה שהסתחודשים 

 2021במרץ  31ביום 
  

 
 סתיימה הש לשנה

 2021בדצמבר  31ביום 

 מבוקר בלתי מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"ח פי אל 
   
    

 7,537 1,800 2,300 50מסלול לבני גיל עד 

 7 1 3   60ועד    50מסלול לבני גיל 

 604 162 193 ומעלה    60גיל מסלול לבני 

 290 76 90 קופת פיצויים 

 946 185 259 קרן השתלמות 

 19 - 12 גמל להשקעה כללי* 

 9 - 6 גמל להשקעה מניות* 

    
    

 9,412 2,224 2,863   הכלסך 

 
 

 . 2021*המסלול החל את פעילותו בחודש אוקטובר 
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 הוצאות הנהלה וכלליות   - 6אור יב

 

ל שלושה   תקופה של
 יימה חודשים שהסת

 2022במרץ  31ביום 

תקופה של שלושה  ל
 שהסתיימה   חודשים 

 2120במרץ  31ביום 
 

 סתיימה הש שנהל
בדצמבר   31ביום 

2021 

 מבוקר בלתי מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
   
    

 3,378 880 1,315 נלוות שכר ו

 1,480 345 387 דמי תפעול  

 825 253 233 כר דירקטורים ש

 495 106 154 יעוץ השקעות )מנהלי תיקים(

 323 84 131 משפטיות 

 215 52 69 שיווק פרסום ו

 674 177 182 מקצועיות 

 287 62 92 שכר דירה ואחזקת משרד 

והכשרה  ספרות  עיון  ימי 

 מקצועית   
1 - 66 

 525 101 120 שירותי מחשוב 

 229 69 77 ביטוחים 

 358 90 90 תות  פחת והפח

 533 - - ות עמלות ניהול חיצוני הוצא
    

 9,388 2,219 2,851 הנהלה וכלליותהוצאות  סך הכל
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