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

6492102אביב-תל

2022,ט אוגוסב30

לכבוד 
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית 

תגמולים קופת 
ירושלים 

2202,יוני ב30ליום לקופת תגמוליםרשימת נכסיםהנדון:  

מבוא

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

ליום   זיהוי  לשם  בחותמתנו  ומסומנת  ההנהלה  הרשימה).  -(להלן2022,  יוניב30בזאת 
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 



30/06/2022תאריך הדיווח 
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ החברה המדווחת 

60עד 50תגמולים האוניברסיטה העברית 1748שם מסלול/קרן/קופה 
9817מספר מסלול/קרן/קופה 

קוד קופת הגמל
510960586-00000000000424-9817-
000

סכום נכסי ההשקעה: 

שעור מנכסי השקעה* שווי הוגן 

אחוזים אלפי ₪ 

(1)(2)
. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן 1

74.383.78%א. מזומנים 
ב. ניירות ערך סחירים: 

376.3519.10%) תעודות התחייבות ממשלתיות 1(
0.000.00%) תעודות חוב מסחריות 2(
207.2410.52%אג"ח קונצרני )3(
2.710.14%) מניות 4(
1,286.5165.31%קרנות סל )5(
0.000.00%) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות 6(
0.000.00%) כתבי אופציה 7(
0.000.00%אופציות )8(
0.000.00%חוזים עתידיים )9(
18.450.94%מוצרים מובנים )10(

ניירות ערך לא סחירים: ג.
0.000.00%תעודות התחייבות ממשלתיות )1(
0.000.00%תעודות חוב מסחריות )2(
4.980.25%אג"ח קונצרני )3(
0.000.00%מניות )4(
0.000.00%קרנות השקעה )5(
0.000.00%כתבי אופציה )6(
0.000.00%אופציות )7(
0.000.00%חוזים עתידיים )8(
0.000.00%) מוצרים מובנים 9(

0.000.00%ד. הלוואות 
0.000.00%חודשים3ה. פקדונות מעל 

0.000.00%זכויות מקרקעין ו.
0.000.00%ז. השקעה בחברות מוחזקות 

0.62-0.03%-השקעות אחרות ח.

30/08/2022



. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת 2
0.000.00%א. אג"ח קונצרני סחיר 

0.000.00%ב. אג"ח קונצנרני לא סחיר 
0.000.00%ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים 

1,970.00100.00%כ סכום נכסי המסלול או הקרן סה"

0.000.00%ט. יתרות התחייבות להשקעה:

30/08/2022



30/06/2022תאריך הדיווח 
ומעלה60תגמולים האוניברסיטה העברית 1746החברה המדווחת 

ומעלה60האוניברסיטה העברית תגמולים 1746שם מסלול/קרן/קופה 
7229מספר מסלול/קרן/קופה 

קוד קופת הגמל
510960586-00000000000424-7229-
000

סכום נכסי ההשקעה: 

שעור מנכסי השקעה* שווי הוגן 

אחוזים אלפי ₪ 

(1)(2)
. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן 1

10,446.506.78%א. מזומנים 
ב. ניירות ערך סחירים: 

48,548.2431.52%) תעודות התחייבות ממשלתיות 1(
0.000.00%) תעודות חוב מסחריות 2(
18,097.7711.75%אג"ח קונצרני )3(
13,427.378.72%) מניות 4(
46,121.5629.95%קרנות סל )5(
2,042.511.33%) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות 6(
18.490.01%) כתבי אופציה 7(
0.000.00%אופציות )8(
0.000.00%חוזים עתידיים )9(
1,076.500.70%מוצרים מובנים )10(

ניירות ערך לא סחירים: ג.
0.000.00%תעודות התחייבות ממשלתיות )1(
0.000.00%תעודות חוב מסחריות )2(
429.740.28%אג"ח קונצרני )3(
1,826.211.19%מניות )4(
10,780.967.00%קרנות השקעה )5(
0.010.00%כתבי אופציה )6(
0.000.00%אופציות )7(
739.74-0.48%-חוזים עתידיים )8(
28.770.02%) מוצרים מובנים 9(

1,954.251.27%ד. הלוואות 
0.000.00%חודשים3ה. פקדונות מעל 

0.000.00%זכויות מקרקעין ו.
0.000.00%ז. השקעה בחברות מוחזקות 

59.14-0.04%-השקעות אחרות ח.

30/08/2022



. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת 2
0.000.00%א. אג"ח קונצרני סחיר 

0.000.00%ח קונצנרני לא סחיר ב. אג"
0.000.00%ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים 

153,999.99100.00%סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן 

8,189.940.00%ט. יתרות התחייבות להשקעה:

30/08/2022



30/06/2022תאריך הדיווח 
50תגמולים האוניברסיטה העברית עד גיל 1744החברה המדווחת 

50תגמולים האוניברסיטה העברית עד גיל 1744שם מסלול/קרן/קופה 
7228מספר מסלול/קרן/קופה 

קוד קופת הגמל
510960586-00000000000424-7228-
000

סכום נכסי ההשקעה: 

מנכסי השקעה* שעור שווי הוגן 

אחוזים אלפי ₪ 

(1)(2)
. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן 1

27,364.991.47%א. מזומנים 
ב. ניירות ערך סחירים: 

115,889.546.23%) תעודות התחייבות ממשלתיות 1(
0.000.00%) תעודות חוב מסחריות 2(
113,279.686.09%אג"ח קונצרני )3(
281,034.6415.11%) מניות 4(
487,679.6426.21%קרנות סל )5(
31,309.051.68%) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות 6(
367.870.02%) כתבי אופציה 7(
494.76-0.03%-אופציות )8(
1,415.400.08%חוזים עתידיים )9(
3,320.390.18%מוצרים מובנים )10(

ניירות ערך לא סחירים: ג.
0.000.00%תעודות התחייבות ממשלתיות )1(
0.000.00%תעודות חוב מסחריות )2(
8,208.130.44%אג"ח קונצרני )3(
61,504.953.31%מניות )4(
344,226.9518.50%קרנות השקעה )5(
0.200.00%כתבי אופציה )6(
0.000.00%אופציות )7(
15,350.90-0.83%-חוזים עתידיים )8(
402.740.02%) מוצרים מובנים 9(

63,331.083.40%ד. הלוואות 
683.980.04%חודשים3ה. פקדונות מעל 

335,731.5518.05%זכויות מקרקעין ו.
0.000.00%ז. השקעה בחברות מוחזקות 

485.290.03%השקעות אחרות ח.

30/08/2022



. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת 2
0.000.00%א. אג"ח קונצרני סחיר 

0.000.00%ב. אג"ח קונצנרני לא סחיר 
0.000.00%ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים 

1,860,390.42100.00%סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן 

184,138.210.00%ט. יתרות התחייבות להשקעה:

30/08/2022



+ 972-3-6232777טל.    
972-3-5620479+פקס   

ey.com

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

6492102אביב-תל

2022,אוגוסט ב30

לכבוד 
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית 

השתלמות קופת 
ירושלים 

2202, יוניב30ליום לקופת השתלמותרשימת נכסיםהנדון:  

מבוא

הקופה) -(להלן ההשתלמותקופת  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,  יוניב30בזאת 
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
וןרואי חשב



30/06/2022תאריך הדיווח 
השתלמות עובדי האוניברסיטה העברית 1752החברה המדווחת 

השתלמות עובדי האוניברסיטה העברית 1752שם מסלול/קרן/קופה 
1182מספר מסלול/קרן/קופה 

קוד קופת הגמל
510960586-00000000001182-1182-
000

סכום נכסי ההשקעה: 

שעור מנכסי השקעה* שווי הוגן 

אחוזים אלפי ₪ 

(1)(2)
. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן 1

8,447.223.92%א. מזומנים 
ב. ניירות ערך סחירים: 

28,581.0013.28%) תעודות התחייבות ממשלתיות 1(
0.000.00%) תעודות חוב מסחריות 2(
13,698.946.36%אג"ח קונצרני )3(
29,487.7713.70%) מניות 4(
64,994.1430.19%קרנות סל )5(
4,243.631.97%) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות 6(
37.440.02%) כתבי אופציה 7(
56.64-0.03%-אופציות )8(
52.080.02%חוזים עתידיים )9(
524.500.24%מוצרים מובנים )10(

ניירות ערך לא סחירים: ג.
0.000.00%תעודות התחייבות ממשלתיות )1(
0.000.00%תעודות חוב מסחריות )2(
981.710.46%אג"ח קונצרני )3(
6,315.512.93%מניות )4(
50,755.0823.57%קרנות השקעה )5(
0.040.00%כתבי אופציה )6(
0.000.00%אופציות )7(
2,530.51-1.18%-חוזים עתידיים )8(
36.820.02%) מוצרים מובנים 9(

9,810.294.56%ד. הלוואות 
0.000.00%חודשים3ה. פקדונות מעל 

0.000.00%זכויות מקרקעין ו.
0.000.00%ז. השקעה בחברות מוחזקות 

83.21-0.04%-השקעות אחרות ח.

30/08/2022



. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת 2
0.000.00%ח קונצרני סחיר א. אג"

0.000.00%ב. אג"ח קונצנרני לא סחיר 
0.000.00%ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים 

215,295.81100.00%סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן 

33,871.750.00%ט. יתרות התחייבות להשקעה:

30/08/2022



+ 972-3-6232777טל.    
972-3-5620479+פקס   

ey.com

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

6492102אביב-תל

2022,אוגוסט ב30

לכבוד 
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית 

פיצויים  קופת 
ירושלים 

2202,יוניב 30ליום לקופת פיצויים רשימת נכסים הנדון:  

מבוא

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

ליום   זיהוי  לשם  בחותמתנו  ומסומנת  ההנהלה  הרשימה).  -(להלן2022,  יוניב30בזאת 
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  
שהסקירה שנערכה  מאחר 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
ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב, 

קסיררקוסט פורר גבאי את 
ןרואי חשבו



+ 972-3-6232777טל.    
972-3-5620479+פקס   

ey.com

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

6492102אביב-תל

2022,ט אוגוסב30

לכבוד 
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית 

גמל להשקעה קופת 
ירושלים 

2202, יוניב03ליום 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,  יוניב30בזאת 
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  
שהסקירה שנערכה  מאחר 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
ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב, 

פורר גבאי את קסיררקוסט 
רואי חשבון



30/06/2022תאריך הדיווח 

החברה המדווחת 
קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה  22991

העברית מני

שם מסלול/קרן/קופה 
קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה  22991

העברית מני
13680מספר מסלול/קרן/קופה 

סכום נכסי ההשקעה: 

מנכסי  שעור שווי הוגן 
השקעה* 

אחוזים אלפי ₪ 

(1)(2)
. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן 1

522.119.31%א. מזומנים 
ב. ניירות ערך סחירים: 

0.000.00%) תעודות התחייבות ממשלתיות 1(
0.000.00%) תעודות חוב מסחריות 2(
0.000.00%אג"ח קונצרני )3(
323.505.77%) מניות 4(
4,755.2484.83%קרנות סל )5(
) תעודות השתתפות בקרנות  6(

6.960.12%נאמנות 
0.000.00%) כתבי אופציה 7(
0.000.00%אופציות )8(
0.000.00%חוזים עתידיים )9(
0.000.00%מוצרים מובנים )10(

ניירות ערך לא סחירים: ג.
0.000.00%ממשלתיות תעודות התחייבות )1(
0.000.00%תעודות חוב מסחריות )2(
0.000.00%אג"ח קונצרני )3(
0.000.00%מניות )4(
0.000.00%קרנות השקעה )5(
0.000.00%כתבי אופציה )6(
0.000.00%אופציות )7(
0.000.00%חוזים עתידיים )8(
0.000.00%) מוצרים מובנים 9(

0.000.00%הלוואות ד. 
0.000.00%חודשים3ה. פקדונות מעל 

0.000.00%זכויות מקרקעין ו.
0.000.00%ז. השקעה בחברות מוחזקות 

30/08/2022



2.10-0.04%-השקעות אחרות ח.
. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת 2

0.000.00%א. אג"ח קונצרני סחיר 
0.000.00%ב. אג"ח קונצנרני לא סחיר 

0.000.00%ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים 
5,605.70100.00%סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן 

0.000.00%ט. יתרות התחייבות להשקעה:

30/08/2022



30/06/2022תאריך הדיווח 

החברה המדווחת 
קופת גמל להשקעה לעובדי 22990

האוניברסיטה העברית כלל 

שם מסלול/קרן/קופה 
קופת גמל להשקעה לעובדי 22990

האוניברסיטה העברית כלל 
12905מספר מסלול/קרן/קופה 

סכום נכסי ההשקעה: 

שעור מנכסי  שווי הוגן 
השקעה* 

אחוזים אלפי ₪ 

(1)(2)
. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן 1

765.197.62%א. מזומנים 
ניירות ערך סחירים: ב. 

) תעודות התחייבות  1(
2,041.2520.33%ממשלתיות 

0.000.00%) תעודות חוב מסחריות 2(
332.583.31%אג"ח קונצרני )3(
213.852.13%) מניות 4(
6,679.0966.53%קרנות סל )5(
) תעודות השתתפות  6(

14.510.14%בקרנות נאמנות 
0.000.00%) כתבי אופציה 7(
2.60-0.03%-אופציות )8(
0.000.00%חוזים עתידיים )9(
0.000.00%מוצרים מובנים )10(

ניירות ערך לא סחירים: ג.
תעודות התחייבות  )1(

0.000.00%ממשלתיות 
0.000.00%תעודות חוב מסחריות )2(
0.000.00%אג"ח קונצרני )3(
0.000.00%מניות )4(
0.000.00%קרנות השקעה )5(
0.000.00%כתבי אופציה )6(
0.000.00%אופציות )7(
0.000.00%חוזים עתידיים )8(
0.000.00%) מוצרים מובנים 9(

0.000.00%ד. הלוואות 
0.000.00%חודשים3ה. פקדונות מעל 

0.000.00%זכויות מקרקעין ו.
0.000.00%בחברות מוחזקות ז. השקעה  

30/08/2022



3.84-0.04%-השקעות אחרות ח.
. נכסים המוצגים לפי עלות  2

מתואמת 
0.000.00%א. אג"ח קונצרני סחיר 

0.000.00%ב. אג"ח קונצנרני לא סחיר 
ג. מסגרות אשראי מנוצלות  

0.000.00%ללווים
סה"כ סכום נכסי המסלול או 

10,040.02100.00%הקרן 

0.000.00%ט. יתרות התחייבות להשקעה:

30/08/2022



30/06/2022תאריך הדיווח 
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ החברה המדווחת 

אישית לפיצוים אוניברסיטה עברית 1750שם מסלול/קרן/קופה 
969מספר מסלול/קרן/קופה 

קוד קופת הגמל
510960586-00000000000969-0969-
000

סכום נכסי ההשקעה: 

מנכסי השקעה* שעור שווי הוגן 

אחוזים אלפי ₪ 

(1)(2)
. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן 1

1,138.951.63%א. מזומנים 
ב. ניירות ערך סחירים: 

13,988.8220.06%) תעודות התחייבות ממשלתיות 1(
0.000.00%) תעודות חוב מסחריות 2(
6,363.319.12%אג"ח קונצרני )3(
10,786.1815.46%) מניות 4(
23,271.8133.36%קרנות סל )5(
916.351.31%) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות 6(
17.950.03%) כתבי אופציה 7(
18.23-0.03%-אופציות )8(
17.360.02%חוזים עתידיים )9(
320.230.46%מוצרים מובנים )10(

ניירות ערך לא סחירים: ג.
0.000.00%תעודות התחייבות ממשלתיות )1(
0.000.00%תעודות חוב מסחריות )2(
450.480.65%אג"ח קונצרני )3(
752.651.08%מניות )4(
11,458.7916.43%קרנות השקעה )5(
0.010.00%כתבי אופציה )6(
0.000.00%אופציות )7(
714.42-1.02%-חוזים עתידיים )8(
20.710.03%) מוצרים מובנים 9(

1,002.541.44%ד. הלוואות 
0.000.00%חודשים3ה. פקדונות מעל 

0.000.00%זכויות מקרקעין ו.
0.000.00%ז. השקעה בחברות מוחזקות 

21.74-0.03%-השקעות אחרות ח.

30/08/2022



. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת 2
0.000.00%א. אג"ח קונצרני סחיר 

0.000.00%ב. אג"ח קונצנרני לא סחיר 
0.000.00%ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים 

69,751.77100.00%סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן 

2,242.940.00%ט. יתרות התחייבות להשקעה:

30/08/2022


