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 מאפיינים כללים של החברה  - פרק א'
 

  2015ביולי   1"( החלה לפעול ביום  החברה "  – חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ )להלן   .1

כחברה פרטית במטרה לנהל בנאמנות את קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים,  

 "( .הקופה" –בנאמנות עבורם )להלן 

בוצעה הפרדה   ו במסגרת ינוי המבניהתקבל אישור הממונה לביצוע השש  פעילות החברה החלה לאחר .2

"חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ" אשר    לבין החברה המנהלתתכנית קופת הגמל  בין  

 קופת התגמולים.  נכסי מנהלת בנאמנות את  

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

היו בניהול   2018בספטמבר  30עובדי האוניברסיטה העברית שעד לתאריך העברית וקופת הפיצויים ל

  חברת ( של העובדים באוניברסיטה העברת בירושלים בע"מ )להלן: "2003החברה לניהול קופות גמל )

)להלן:  "(2003 קודמות  בשנים  זה  בעניין  בדירקטוריון  שהתקבלו  להחלטות  בהמשך  וזאת  "הליך  , 

 .  2018ביולי  29ליך העברת הניהול כאמור התקבל מהממונה ביום  אישור לה  (.העברת הניהול"

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

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

 
אלפי     622  -שמתוכם כאלפי ש"ח     1,683מסתכמים לסך של    2022יוני  ב  30סה"כ נכסי החברה ליום  

,  31.12.2021ש"ח ליום  אלפי    1,640  -לסך של כ  . נכסי החברה הסתכמו  ש"ח הינם נכסי רכוש קבוע

אלפי ש"ח הינם נכסי רכוש קבוע. הרכוש הקבוע של החברה הינו בעיקר ציוד וריהוט    610  -מתוכם כ

 .משרדי וכן שיפורים במושכר 

ליום    690בנוסף לחברה יש נכסים שוטפים אחרים המסתכמים לסך של      2022ביוני    30אלפי ש"ח 

אלפי    236מנים בבנק בסך של  אלפי ש"ח ויתרות מזו    454וכוללים יתרות חייבים שוטפים בסך של  

אלפי ש"ח וכללו    591, הנכסים השוטפים של החברה הסתכמו בסך של  2021בדצמבר    31ש"ח )ליום  

 אלפי ש"ח( .  75אלפי ש"ח ויתרות מזומנים בבנק בסך של    516יתרות חייבים בסך של  

בדוח על  חברה  . בהתאם ליישום הכירה הIFRS 16ביישום  החלה  , החברה  2019בינואר    1החל מיום  

- )סוף שנה קודמת כ  2022ביוני    30אלפי ש"ח ליום    371-בסך של כהמצב הכספי בנכס זכות שימוש  

  2022ביוני    30אלפי ש"ח ליום    377בסך של  בהתחייבות חכירה  מנגד הכירה החברה  ואלפי ש"ח(    439

 אלפי ש"ח(.   442- )סוף שנה קודמת כ

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

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

 שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות תפעוליות(.

לסוף שנת  אלפי ש"ח )  1,256-הסתכמו לסך של כ  2022ביוני    30  ליום השוטפות של החברה  התחייבויות  

אלפי ש"ח( הכוללות בעיקר התחייבויות בגין הוצאות לשלם לספקים, התחייבות בגין    1,189  –  2021

 . בקופת התגמולים 50עד גיל יתרות חופשה לעובדי החברה וכן יתרה הדדית מול מסלול לבני 

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

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

 לסוף שנה קודמת.  מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי

 הכנסות החברה   .2
 

, קופת הפיצויים וקרן ההשתלמות  התגמוליםהכנסות החברה נובעות מגביית דמי ניהול מעמיתי קופת  

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

)    5,346לסך של    2022לששת החודשים הראשונים של שנת   לתקופה המקבילה אשתקד  אלפי ש"ח 

 אלפי ש"ח(.  4,274הכנסות החברה מדמי ניהול הסתכמו לסך של 
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 הוצאות החברה    .3
. הוצאות  אלפי ש"ח  5,346הסתכמו לסך של    2022הוצאות החברה לששת החודשים הראשונים של שנת  

אלפי    23אלפי ש"ח וכן הוצאות מימון בסך של    5,323אלו כוללות הוצאות הנהלה וכלליות בסך של  

המתפעל  ש"ח.   לבנק  תפעול  דמי  ונלוות,  שכר  מהוצאות  מורכבות  וכלליות  הנהלה  הוצאות  עיקר 

 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  

של  בתקופה   בסך  הסתכמו  החברה  הוצאות  אשתקד  הנהלה    4,274המקבילה  הוצאות  ש"ח.  אלפי 

  10אלפי ש"ח וכן הוצאות מימון בסך של    4,264וכלליות הסתכמו בתקופה המקבילה אשתקד בסך של  

 אלפי ש"ח. 

 

 . נתוני המסלולים המנוהלים4 
 

  קופה /שם מסלול 
מזומנים  

ושווי 
 מזומנים  

אגח   
ממשלתיות  

 סחירות 

אגח קונצרני   
 סחיר  

ניע   
אחרים  
 סחירים  

פקדונות  
 והלוואות 
 

השקעות 
 * אחרות 

  תשואה 
ברוטו נומינלי 

 **מצטבר

 באחוזים  

( 3.92%) 39.52 3.44 43.25 6.09 6.23 1.47     50תגמולים עד  מסלול     
( 6.90%) 0.21 - 66.39 10.52 19.10 3.78 60 עד 50 תגמולים  מסלול  

( 5.51%) 7.97 1.27 40.71 11.75 31.52 6.78 ומעלה    60תגמולים מסלול     
( 6.82%) 17.14 1.44 50.61 9.12 20.06 1.63 פיצויים    

( 5.34%) 25.77 4.56 46.11 6.36 13.28 3.92 קרן השתלמות    
קופת גמל להשקעה מסלול  

( 0.03) - 68.77 3.31 20.33 7.62 כללי   (7.72% )  
קופת גמל להשקעה מסלול  

( 0.03) - 90.72 - - 9.31 מניות    (10.48% )  
 

 18.05%  -נכסי נדל"ן * מתוך שיעור זה שיעור 
   .2022לשנת  התשואה המוצגת הינה תשואה ברוטו נומינלית מצטברת לחציון הראשון    **
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 . מידע משלים  5
 

 .120231.12 130.6.202 230.06.202 מסלולי תגמולים  
    : עמיתים חשבונות מספר

 1,149 1,096 968 פעילים 
 8,559 8,722 8,777 פעילים  לא
 9,708 9,818 9,745  כ"סה

  נטו ,  מנוהלים  נכסים
    (: ₪ באלפי)

 239,719 208,675 171,295 פעילים 
 1,866,484 1,793,604 1,845,066 פעילים  לא
  מנוהלים   נכסים  כ"סה
 2,106,203 2,002,279 2,016,361  נטו

  באלפי )  תוצאתיים   נתונים
₪):    

  משונתים   גמולים   דמי
 3,827 1,701 141 חדשים  מצטרפים עבור

גמולים   מדמי  תקבולים 
 33,674 25,006 16,688 חד פעמיים  

 91,548 47,034 28,924 גמולים  מדמי  תקבולים
 18,629 11,288 13,499 לקופה  צבירה העברות
 ( 38,914) ( 19,141) ( 23,949) מהקופה  צבירה העברות

    : תשלומים
 ( 33,408) ( 18,297) ( 18,095) פדיונות 

(  הפסדים)  הכנסות  עודף
 238,418 151,465 ( 90,221) :לתקופה הוצאות על

  מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי
    : (₪ באלפי)

 8,148 3,769 4,650 פעילים  ולא פעילים
 ממוצע  ניהול  דמי  שיעור

    : (באחוזים) מנכסים
 * 0.41% 0.41% 0.46% פעילים 

 * 0.41% 0.41% 0.46% פעילים  לא
    : קשר מנותקי חשבונות

 766 971 762 חשבונות  מספר
  נטו   מנוהלים  נכסים

 51,232 89,107 44,383 ( ₪ באלפי)
  מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי

 191 176 106 ( ₪ באלפי)
  ניהול   דמי  ממוצע  שיעור
 * 0.41% 0.41% 0.46% מנכסים  שנגבו

  פעילים   לא  חשבונות
    ח "ש  8,000 עד  של   ביתרה
 571 611 565   חשבונות מספר
  נטו   מנוהלים  נכסים

 2,096 2,281 1,994 ( ₪ באלפי)
  מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי

 8 5 5 ( ₪ באלפי)
  ניהול   דמי  ממוצע  שיעור
 * 0.41% 0.41% 0.46% מנכסים  שנגבו

שיעור דמי ניהול  
לגבות    שרשאית החברה
לפי הוראות הדין  

    :)באחוזים(
 2% 2% 2% פעילים 

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

 
  50ד  מסלול ע. שיעור דמי הניהול של  0.39%עמד על    2021שיעור דמי ניהול שנגבו בפועל מהעמיתים בשנת    *

.  (מיון מהוצאות ישירות לדמי ניהול  )בשל  0.41%בהתאם לדוחות השנתיים הינו  (  )שהינו המסלול הגדול בקופה 
 לא נפגעו כתוצאה מסיווג זה של הוצאות ישירות   ויתרות העמיתיםיש להדגיש כי התשואה נטו לעמיתים 
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 .120231.12 130.6.202 230.06.202 קופת פיצויים  
    : מספר חשבונות עמיתים

 814 877 771 פעילים 
 658 653 665 לא פעילים 

 1,436 1,530 1,472 
נטו  מנוהלים,  נכסים 

    )באלפי ₪(: 
 54,693 55,028 49,188 פעילים 

 21,444 19,831 20,565 לא פעילים 
 76,137 74,859 69,753 סה"כ

)באלפי   תוצאתיים  נתונים 
)₪ :    

דמי גמולים משונתים עבור  
 - - *- מצטרפים חדשים 

חד  מהפקדות  תקבולים 
 1 1 1 פעמיות 

 2,785 1,447 1,298 תקבולים מדמי גמולים
 1 1 - העברות צבירה לקופה 
 ( 4,595) ( 2,322) ( 1,682) העברות צבירה מקופה 

    : תשלומים
 ( 1,776) ( 603) ( 671) פדיונות

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 8,422 5,036 ( 5,329) הוצאות לתקופה: 

    
מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי 

    : )באלפי ₪(
 290 144 164 פעילים ולא פעילים 

    
ממוצע   ניהול  דמי  שיעור 

    : מנכסים )באחוזים( 
 0.39% 0.41% 0.46% פעילים 

 0.39% 0.41% 0.46% לא פעילים 
    :חשבונות מנותקי קשר

 42 98 43 מספר חשבונות
נכסים מנוהלים נטו )באלפי  

)₪ 516 1,618 528 
מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי 

 2 3 1 )באלפי ₪( 
ניהול   דמי  ממוצע  שיעור 

 0.39% 0.41% 0.46% שנגבו מנכסים
    

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

 94 100 93 מספר חשבונות
נכסים מנוהלים נטו )באלפי  

)₪ 216 268 233 
מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי 

 1 1 1 )באלפי ₪( 
ניהול   דמי  ממוצע  שיעור 

 0.39% 0.41% 0.46% שנגבו מנכסים
שיעור דמי ניהול שרשאית 
החברה  לגבות לפי הוראות  

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

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

 
 אש"ח.  1-*נמוך מ
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 .120231.12 130.6.202 230.06.202 קרן השתלמות  
    

    : מספר חשבונות עמיתים
 424 367 515 פעילים 

 769 675 863 לא פעילים 
 1,378 1,042 1,193 

נטו  מנוהלים,  נכסים 
    )באלפי ₪(: 

 58,049 56,690 60,095 פעילים 
 154,031 134,127 155,201 לא פעילים 

 212,080 190,817 215,296 סה"כ
)באלפי   תוצאתיים  נתונים 

)₪ :    
דמי גמולים משונתים עבור  

 984 550 909 מצטרפים חדשים 
חד תקבולים   מהפקדות 

 117 6 44 פעמיות
 6,397 2,518 3,125 תקבולים מדמי גמולים
 27,749 10,978 14,395 העברות צבירה לקופה 
 ( 3,349) ( 1,074) ( 915) העברות צבירה מקופה 

    : תשלומים
 ( 5,489) ( 1,858) ( 1,188) פדיונות

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 19,586 13,067 ( 12,201) הוצאות לתקופה: 

    
מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי 

    : )באלפי ₪(
 946 361 497 פעילים ולא פעילים 

    
ממוצע   ניהול  דמי  שיעור 

    : מנכסים )באחוזים( 
 0.48% 0.41% 0.46% פעילים 

 0.48% 0.41% 0.46% לא פעילים 
    
    

    :חשבונות מנותקי קשר
 17 32 18 מספר חשבונות

מנוהלים נטו )באלפי  נכסים  
)₪ 182 494 190 

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

ניהול   דמי  ממוצע  שיעור 
 0.48% 0.41% 0.46% שנגבו מנכסים

    
שיעור דמי ניהול שרשאית 
החברה  לגבות לפי הוראות  

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

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

 
                

 אש"ח.  1-*נמוך מ
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 .120231.12 30.06.2022 קופת גמל להשקעה* 

   
   : מספר חשבונות עמיתים

 190 117 פעילים 
 - 219 לא פעילים 

 336 190 
נטו  מנוהלים,  נכסים 

   )באלפי ₪(: 
 11,384 2,317 פעילים 

 - 13,328 פעילים לא 
 11,384 15,645 סה"כ

)באלפי   תוצאתיים  נתונים 
)₪ :   

דמי גמולים משונתים עבור  
 784 849 מצטרפים חדשים 

חד  מהפקדות  תקבולים 
 8,737 5,530 פעמיות

 11,166 5,637 תקבולים מדמי גמולים
 160 767 העברות צבירה לקופה 
 - (63) העברות צבירה מקופה 

   : תשלומים
 (5) ( 726) פדיונות

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 ( 1,354) הוצאות לתקופה: 

 
63 

   
מנכסים   שנגבו  ניהול  דמי 

   : )באלפי ₪(
 28 35 פעילים ולא פעילים 

   
ממוצע   ניהול  דמי  שיעור 

   : מנכסים )באחוזים( 
 0.24% 0.46% פעילים 

 0.24% 0.46% לא פעילים 
   

שרשאית שיעור דמי ניהול  
החברה  לגבות לפי הוראות  

   : הדין )באחוזים( 
 2% 2% פעילים 

 2% 2% לא פעילים 
 
 

 . 2021קטובר ו*הקופה החלה לפעול בחודש א               
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מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית שחלו   –  פרק ג'
   דוחות הכספייםבתקופת הדוח והשפעתם על 

 Q2- 2202  Q1- 2202  2021 

( 10.2%) 125מדד ת"א   %1.97  31.15% 

( 9.53%) 35מדד ת"א   %2.18  31.95% 

( 2.28%) אג"ח כללי  מדד  (2.26% )  7.24% 

( 12.64%) דאו ג'ונס   (4.57%) 18.73% 

S&P500 (16.4% )  (4.95 %) 26.89% 

 7.42% (4.49%) ( 2.46%) מדד אג"ח ממשלתי כללי 

 (3.27) 2.12% 10.20% דולר  -תשואה ש''ח 

 
 2022סיכום רבעון שני  

היחלשות בכלכלה העולמית. בחודש יוני הבנק העולמי הוריד את  המגמה של  נמשכה    2022ברבעון השני של  
.  3.0%-ירדה ל  2023תחזית הצמיחה לשנת  . גם  2.9%- ל  4.1%- מ  2022תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית לשנת  

ירדה תחזית הצמיחה    , לגוש האירו 2.5%- ל  3.7%-ירדה מ   2022שנת  ארה"ב לצמיחה של כלכלת  התחזית ל
 .  3.4%-ל 4.6%-מ   2022ירדה תחזית הצמיחה לשנת   , למדינות המתפתחות2.5%-ל 4.2%-מ   2022לשנת 

ב לירידה  העיקריות  הצהסיבות  עלייה  תחזית  להמשך  קשורות  צעדי  צפויה  מיחה  והתגברות  באינפלציה 
בכלכלה   והשיבושים  לאוקראינה  רוסיה  בין  המלחמה  השלכות  המרכזיים,  הבנקים  מצד  מרסנת  מדיניות 

 הסינית. 
הסנקציות   להטלת  בתגובה  לאוקראינה.  רוסיה  בין  מהמלחמה  כתוצאה  לעלות  המשיכו  הסחורות  מחירי 

הספקת הגז לחלק מהמדינות באירופה ובכך גרמה למחסור שהוביל לעלייה  את  המערביות, רוסיה צמצמה  
 נוספת במחירי הגז ולפגיעה בפעילות הכלכלית. 

) עקב נגיף הקורונה(  קה שבמקורם בסין. בסין הוטל סגר  האינפלציה הושפעה גם מהשיבושים בשרשרת ההספ
הוטלו   במדינה  אחרים  ובאזורים  בבייג'ין  גם  ובנמל.  רבים  במפעלים  בפעילות  עצירה  שכלל  שנחאי  עיר  על 

,  בסין  מגבלות חלקיות על הפעילות. בחודש יוני חלק מהמגבלות הוסרו, מה שהוביל לחידוש בפעילות הכלכלית
במדדי מנהלי הרכש במגזר התעשייה והשירותים בסין בחודש יוני. לאחר צמיחה של    כפי שהתבטא בעלייה

 .  ברבעון השני 0.4%-ברבעון הראשון בכלכלה הסינית קצב הצמיחה במשק הסיני ירד ל 4.8%
על פי האינדיקאטורים הכלכליים השוטפים, קצב הצמיחה בכלכלה האמריקאית המשיך לרדת ברבעון השני  

ברבעון הראשון. האינדיקאטורים השוטפים מצביעים על ירידה בקצב    1.6%לית בשיעור של  לאחר צמיחה שלי
יחד עם זאת, שוק העבודה האמריקאי נותר חזק    הגידול בצריכה הפרטית ועל האטה בפעילות בשוק הנדל"ן.

 תוך גידול במשרות חדשות, יציבות בשיעור האבטלה ועלייה בשכר.  
ינפלציה במרבית המדינות המפותחות והמתפתחות. קצב האינפלציה בארה"ב  ברבעון השני המשיכה עלייה בא

.  9.1%-ובבריטניה בחודש מאי ל לסוף חודש יוני    8.6%-, באירופה האינפלציה עלתה ל9.1%- הגיע בחודש יוני ל
 . 2022לסוף חודש יוני    2.5%לסוף חודש יוני ואילו ביפן האינפלציה עומדת על    2.1%האינפלציה בסין עומדת על  

במחצית   באינפלציה.  וירידה  ההספקה  בשרשרת  הקלה  של  סימנים  להופיע  התחילו  הרבעון  סוף  לקראת 
 השנייה של חודש יוני נרשמה ירידה במחירים במרבית סוגי הסחורות. 
- ריבית במהלך הרבעון מאת שיעורי הבתגובה לעלייה מהירה באינפלציה, הבנק המרכזי האמריקאי העלה  

התחיל בצמצום המאזן,    האמריקאי    ול העליון של טווח הריבית(. כמו כן, הבנק המרכזי)גב   1.75%-ל   0.5%
 (  מיליארד דולר 90י לגדול לקצב של אחר כך צפו)מיליארד דולר בחודש  45תחילה בקצב של 

 Deposit)  0.5%ל    0%את שיעור הריבית מ הבנק המרכזי האירופאי סיים רכישות אג"ח ובחודש יולי העלה  
rate  .) 

 הריביות של הבנקים המרכזיים עלו במהלך הרבעון במספר רב של המדינות המתפתחות והמפותחות.  
ירד    MSCI Worldמדד מניות  יש לציין בנוסף לטבלה המוצגת לעיל כי  הבינלאומיים  מבחינת מדדי המניות  

  Nikkei  מניות    , מדד 10.7%- ב  ברבעון השני    ירד  STOXX Europe 600מדד מניות  .  16.6%-ברבעון השני ב 
   . 12.4%-ירד ב MSCI EM, מדד השווקים המתעוררים  5.1%-היפני ירד  ב

סקטור  לטובה  בלטו  האמריקאית  בבורסה  הסקטוריאלית  :  מבחינה  הבאים  שוטפת,    ים  צריכה  האנרגיה, 
התקשורת,   סקטור  הציגו  ביותר  החלשים  הביצועים  והתשתיות.  הבריאות  נולוגיה  הטכ סקטור  שירותי 

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

. באירופה עלתה התשואה של  3%- ל  2.3%-במהלך הרבעון עלייה מ  רשמה  שנים בארה"ב    10-הממשלתית ל
ל מ  10-האג"ח הגרמנית  ל .  תשואת האג1.3%-ל   0.5%-שנים  שנים בישראל עלתה במהלך    10-"ח השקלית 

 . 2.7%-לכ  2.15%-הרבעון מכ
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מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית שחלו בתקופת הדוח    –  פרק ג'
 המשך -והשפעתם על דוחות הכספיים 

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

 .  9.5%-. השקל הישראלי נחלש מול הדולר בכ5.4%-בכ
על פי האינדיקאטורים השוטפים, המשק הישראלי המשיך לצמוח ברבעון השני. בנק ישראל עדכן את תחזית  

המשק צפוי לצמוח בקצב    2023. בשנת  2021בשנת    8.2%ר צמיחה של  אחוזאת ל  5%-ל  2022הצמיחה לשנת  
, הצריכה  5%-, ההשקעות בנכסים קבועים ב 7.5%הצריכה הפרטית צפויה לצמוח השנה בקצב של   .  3.5%של  

 .  3%-והיצוא ב  4%-הציבורית ב
על   יוני  בחודש  עמד  בישראל  האבטלה  שנת    4.1%לעומת    3.4%שיעור  ב2021בסוף  עלייה  תוך  שיעור  , 

 ההשתתפות בכוח העבודה. מספר משרות פנויות המשיך להיות גבוה, אך בחודש יוני נרשמה בו ירידה קטנה. 
בסוף שנת    4.5%תמ"ג, לעומת הגירעון של    0.4%החודשים האחרונים נרשם עודף בפעילות הממשלה של    12-ב

 זכות עלייה מהירה בגביית מסים. וזאת ב  2021
יוני על  שיעור האינפלציה עמד בחו   ניכרת עלייה מהירה במחירי הדירות שעלו בקצב השנתי של   4.4%דש   .

15.9% . 
. על פי התחזית של חטיבת  1.25%-ל  0.5%-בנק ישראל בהחלטתו בתחילת יולי העלה את הריבית במשק ב
 .  2.75%המחקר בבנק ישראל, הריבית צפויה להגיע בעוד שנה לרמה של 

 .  1/11/22-יתקיימו בלכנסת בסוף חודש יוני הכנסת הצביעה בעד פיזורה. הבחירות  
 
 

 : 2022ון הראשון של שנת  תיאור פעילות ועדת ההשקעות בחצי

ובהתאם    עוקבת ומתעדכנת באופן שוטף אחר הפעילות המאקרו כלכלית  ועדת ההשקעות של החברה ✓

 לכך שוקלת את מדיניות ההשקעה של המסלולים השונים. 

ועדת ההשקעות של החברה עוקבת אחר התפתחויות הריבית בארץ ובעולם ובהתאם לכך מנווטת את  ✓

על החלטות ועדת השקעות גם לגבי הרכב הנכסים השקעותיה. השינויים הצפויים בריבית משפיעים  

 המוחזקים וגם לגבי מח"מ ההשקעות.

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

המנוהלים הינן בקרנות סל בחו"ל ובישראל על מדדי המניות העיקריים, תוך מתן משקל מסוים גם  

פעיל במניות למגזרי  ובין  סל  בקרנות  בין  עודפת,  תשואה  להניב  הצפויים  גיאוגרפים  ואיזורים  ות 

 ישירות. 

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

מתן חשיבות רבה לקביעת יעדי החשיפה לאפיקי ההשקעה השונים ולבחירה סלקטיבית של נכסים  

ת הסיכון שנקבעו. פעילות מנהל התיקים נעשית עפ"י המדיניות המותוות על ידי ועדת במסגרת הגדרו

ההשקעות וכן על בסיס ניתוחים מיקרו כלכליים של התאגידים שמניותיהם רשומים למסחר בישראל  

 או בחו"ל.

וקרנות   ✓ נדל"ן  סחירים,  הלא  באפיקים  הראוי  החשיפה  שיעור  את  קובעת  השקעות  ועדת 

בנכסים לא סחירים מסוג קרנות השקעה, אשראי מותאם, מניות לא סחירות ונדל"ן   השקעה   השקעה.

  נעשית באישור פרטני של ועדת ההשקעות. 
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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  .202131.12 2022.06.30 
    

 ( 4.22%) 1,942,332 1,860,391 ומטה    50מסלול לבני 

 1.55% 1,940 1,970 60עד   50מסלול לבני 

 ( 4.90%) 161,931 154,000 ומעלה    60מסלול לבני 

 ( 8.39) 76,137 69,753 קופת פיצויים  

 1.52 212,080 215,296 קרן השתלמות  

 26.51% 7,936 10,040 גמל להשקעה כללי 

 62.59% 3,448 5,605   גמל להשקעה מניות
 ( 3.69%) 2,405,804 2,317,055 סה"כ

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

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

שומה זו הוגשה השגה ובעקבותיה נפתחו דיונים בפקיד שומה בנוגע לשאלת חבות המס של הכנסות הנדל"ן  

 הנרשמות בקופה. במהלך חודש נובמבר התקבל האישור הסופי ממס שבח לפטור ממס ממכירת הנכס.    

כי  יתה  עמדת היועצים המשפטיים בדיון זה הי  ן בנוגע למיסוי הכנסות השכירות מנדל"ן.דיו במקביל, החל        

. לאחר שהיועצים המשפטיים פירטו את עמדתם והציגו  הקופה אינה חייבת במס על הכנסותיה משכירות

 מסמכים, פקיד השומה עצר את הטיפול ובשלב זה אין דרישה לתשלום מס בגין הכנסות משכירות. 

הגישה החברה לרשות שוק ההון בקשה לשינוי תקנוני    2022בינואר,    26סמך המדיניות, ביום  בהמשך למ .2

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

( ב"הגדרת העמית" ביחס לקיומו  3להשקעה שהינה כאמור קופה חדשה שהוקמה לאחרונה. הוראת ס"ק ) 

( בהגדרת העמית  3חשבון קודם בקופה זו אינו רלבנטי. לפיכך, ביקשה החברה לתקן את נוסח ס"ק )  של

עבודתו   בתקופת  החברה  שבניהול  הקופות  מבין  בקופה  עמית  שהיה  לשעבר  "עובד  להלן:  בנוסח 

באוניברסיטה ואשר נכון למועד ההצטרפות קיים על שמו חשבון בקופה מבין הקופות, כאמור". על מנת  

לשמור על אחידות ההגדרות בתקנוני הקופות שבניהול החברה, ביקשה החברה כי התיקון המבוקש יבוצע  

קיבלה   14.3.2022ביום  בהתאמה גם בתקנון קופת החסכון וגם בתקנון קרן ההשתלמות שבניהול החברה.

 . החברה את אישור הממונה על רשות שוק ההון לתיקון תקנוניה כאמור לעיל

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

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

למועד  נכון   החלו חברות מערביות בהפסקת פעילותן ברוסיה. בנוסף, אנשי עסקים וגורמי ממשל רוסיים.

איחת קיימת  הכספיים  הדוחות  עוצמת  - ימת  ואוקראינה.  רוסיה  בין  המלחמה  התפתחות  לגבי  וודאות 

הסנקציות שהוטלו על רוסיה תרמו לתנודתיות גבוהה בשווקים הפיננסים אולם עדיין מוקדם לכמת את  

גלם  הפגיעה בכלכלה הגלובלית. ניתן להניח שככל שהמלחמה תימשך, כך תימשך גם עליית מחירי חומרי ה

 ובעיקר מחירי האנרגיה, והדבר יפגע בפעילות הכלכלית הגלובלית.  
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 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים   – 'פרק ו

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

ענפית ולכן לא חלה עליה דרישה להעמדת הון עצמי מינמאלי לצורך פעילותה. כמו כן, הוצאות הניהול הנגבות  

 היקלע לקשיים כספיים.  מהעמיתים הינן לפי הוצאות החברה המנהלת בפועל. לפיכך, החברה לא צפויה ל 

 

 עסקאות מהותיות   – 'פרק ז

 .  לא היו עסקאות מהותיות בחברה תקופה במהלך ה

 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים   –  'פרק ח

במטרה להניב לעמיתי הקופות  נכסי קופות הגמל שבניהולה בנאמנות עבור עמיתיהן וייעוד החברה הוא ניהול  

במסגרת רמת הסיכון שנבחרה לכל קופה, תוך שמירה על שיעור נמוך ככל שניתן    , התשואה הגבוהה ביותראת  

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

 בכדי למלא ייעוד זה, בחרה החברה באסטרטגיה עסקית שעיקריה:  

החשוף לאפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל  הנבת תשואה גבוהה באמצעות בניית תיק השקעות מגוון   •

 והמשקף העדפת ערך לזמן ארוך.

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

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

ה ההון  הרחבת  החברה  וכיוב'(;  ידי  על  עובדי    –מנוהל  בקרב  הקיים  הפוטנציאל  במיצוי  הן 

ומוצרי  יהאוניברסיטה העברית, גמלא והן בהרחבת מעגל העמיתים  זוגם,  ובני    בהתאם   ןהחיסכוה 

 רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.  מ שהתקבל לאישור

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

 והטמעת ערך השירות בקרב עובדי החברה.   לפניות העמיתים

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

 .  ודה בחברהלהטמיע את ההוראות השונות בתהליכי העב

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

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

. שלושה דירקטורים נוספים הינם  2020ם כאשר מועד הבחירות האחרונות חל ביולי  הקופה אחת לשלוש שני

" )להלן:  )חיצוניים(  תלויים  בלתי  תלוייםדירקטורים  בלתי  שני דירקטורים  הבלתי  מ  ים "(.  הדירקטורים 

י  . הדירקטור הבלתי תלו 2019מינואר    ו את כהונתםמר דוד זקן ומר דן מרידור החל  -תלויים המכהנים בחברה  

 . 2021מר עוזי יצחק, החל את כהונתו בפברואר   –השלישי 

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

המינויים הומלצו על ידי    הוחלף נציג חיצוני נוסף בנציגה חיצונית.    2022במהלך ינואר  .  2019הראשון לשנת  

ואושרו על ידי דירקטוריון החברה ורשות שוק ההון,  בהתאם להוראות הדין  קמה לשם כך  הו ועדת איתור ש

 . 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(:ה פועלות בחבר

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

עדה נעזרת  ומדיניות ההשקעות הכללית. הו וממליצה בפני הדירקטוריון על    המפורטת של נכסי הקופה

(  , השתתפות באסיפות וכיוצ"בניהול החוב  ,יהול סיכוניםנ בגופים ויועצים חיצוניים לצרכי השקעה )

 וכן במנהל ההשקעות החיצוני.   

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

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

ה מטפלת  בנוסף,  יישומן.  אחר  ועוקבת  המידע,  ו והמלצותיו  אבטחת  על  בביקורות  וכן    SOXועדה 

ממלאת גם תפקיד של ועדת    הביקורת   ועדת.  רשות שוק ההוןבביקורת הנערכות מפעם לפעם על ידי  

  לאיתור   הנוגע  בכל  איתור  ועדת  של  תפקיד  ממלאת  ועדהוה מאזן ודנה גם באישור הדו"חות הכספיים.  

 תגמול.   עדת וכוהחלה לפעול אף  2019במהלך שנת  ו   בחברה משרה  נושאי וגיוס

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

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

חודשיים, בקירוב, ובנוסף מתקיימים דיונים שוטפים לפי הצורך.    מדיהדירקטוריון מתכנס לישיבות קבועות  

לישיבות קבועות אחת לשבועיים. ועדת הביקורת מתכנסת לארבע ישיבות,    בשגרה  ועדת ההשקעות מתכנסת 

הו יתר  השנה.  במהלך  הוו לפחות,  החלטות  הצורך.  לפי  מתכנסות  מתועדות ועדות  בפרוטוקולים,    עדות 

עדה. יושבי הראש הועדות מוסרים מפעם לפעם דיווח לדירקטוריון על פעילות כל  ו המאושרים על ידי חברי הו

עדות ושל מליאת הדירקטוריון נגישים לחבריהם באמצעות אתר  וועדה. כל הפרוטוקולים וחומרי הרקע של הו 

 .  מאובטח אינטרנט ייעודי

 

 העסקים הרגיל   תכניות החורגות ממהלך – 'פרק ט
 

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

 : 2022 בחציון הראשון להלן סקירת עיקרי הוראות רגולציה שפורסמו 

 תיקון חוזר גופים מוסדיים בנושא שירות לקוחות  
נקבע כי כל  פורסם תיקון לחוזר גופים מוסדיים בנושא שירות לקוחות . בתיקון החוזר    2022בינואר    2ביום  

, זאת על מנת לוודא שהשירות לאוכלוסייה זו יהיה מותאם  יידרש למנות ממונה אזרחים ותיקיםגוף מוסדי  

ממונה אזרחים ותיקים יהיה אחראי בין השאר    נקבע כי   יהיה מקצועי, מכבד ויעיל.למאפייניהם הייחודיים ו

 על  : 

 התוויות מדיניות בנושא שירות לאוכלוסייה זו;   (1

שה (2 לכך  המשווקים מוקדניםאחראי  השירות    ,  ותיקים  ונותני  אזרחים  בנושא  ייעודית  הכשרה  יעברו 

 בהיקף של שלוש שעות לפחות.

 . לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים  שיחות ייעודינתב  אחראי על יצירת (3

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

 לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים; 

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

 לטות, פעולות מורכבות או בעלות השלכות משמעותיות על הכיסוי שקיים למבוטח; המערבת קבלת הח 

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

 אקטיביות למבוטחים אלה לשם מתן מידע מהותי. 

לניצול כלכלי של אזרחים ותיקים. לרבות  יצירת מנגנונים שמתריעים, מזהים ופועלים במקרים של חשש   (7

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

 כי :   כמו כן נקבע 

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

 מותאם יותר.  שירות מתוך מחשבה שאוכלוסייה זו תיתן שירות 

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

 מעקב אחר רמת השירות לאוכלוסייה זו. 

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

. כמו  ובמדיניות הגוף המוסדי למתן שירות לאוכלוסייה זו   את עמידת הגוף המוסדי בתכנית העבודה

 כן הדוח יפורסם באתר המרשתת של הגוף המוסדי. 

החברה נערכה ליישום הוראות החוזר ותיקנה את מדיניות שירות הלקוחות תוך התייחסות לשירות  
המשלבת את נושא שירות  לקוחות לאזרחים ותיקים. כמו כן גובשה תוכנית עבודה בנושא שירות לקוחות 

 לקוחות לאזרחים ותיקים . 
 

 עדכון  –: חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל 5-9-2022חוזר גופים מוסדיים 

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

ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל בהתאם למבנה    בהעברת דיווח בנושא חובת מעסיקים    13.6.2021מיום  

גוף מוסדי לתת היזון חוזר למעסיק לגבי הדיווח על הפקדת התשלומים  וכן, בדבר חובת  אחיד שקבע הממונה.  

 22.5.2022ליום  לקופות הגמל
 השלימה את הוראות החוזר באמצעות מתפעל הקופות. החברה 

 
 
 
 
 
 
 



 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ 

 16 

  
 

  המוסדיים בגופים הביקורת איכות על העמידה חשיבות
הממונה    16.3.2022בתאריך   הבהרת  מבקר.  רו"ח  עם  והתקשרות  דיון  לעניין  הבהרה  הממונה  פרסם 

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

שהוועדה והדירקטוריון יוכלו לעמוד על  והמלצתה לדירקטוריון בדבר שכרו של רואה החשבון המבקר, וכדי  

 איכות והיקף : שירותי הביקורת, עליהם לתת את הדעת, בין היתר, גם להיבטים הבאים.

  הרכב צוותי הביקורת; •

 רמת הניסיון והמומחיות של כל אחד מהחברים בצוות הביקורת;  •
 היקף שעות הביקורת, בחלוקה לפי רכיבים; •

  במסגרת הביקורת ומהותם;היקף השימוש בכלים טכנולוגיים   •

  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. •
 

שבון המבקר במסגרת הדיווח שעל רואה  מפורט של רואה החהדוח שנתי  כמו כן ההבהרה מתייחסת גם ל

 long formחשבון המבקר למסור לוועדות הדירקטוריון של הגוף המוסדי אחת לשנה בדוח השנתי המפורט )

report)  . 

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

 את ההיבטים הבאים: הביקורת, הדוח השנתי המפורט יקיף גם

 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. •
 

 במועד הדיונים הנדרשים בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה.תיישם את הוראות החוזר החברה 
 

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

מור להיות  שהיה א  המפורט שהדיווח  כך ,בשנתיים הכללי לאפוטרופוס הדיווח חובת  יישום הינה דחייה את  

 ., ידחה בשנתיים   2022בעון ראשון לאפוטרופוס על עמיתים מנותקי קשר החל מסוף ר

 נותק  שבו מהמועד שנים 11 עברו שבו הרבעון  שלאחר הרבעון בתחילת הדיווח יועברלתיקון החוזר ,  בהתאם  

 מהמועד  שנים   11ו  עבר שבו הרבעון שלאחר הרבעון בתחילת או ,70 הגיע לגיל שהעמית ובלבדקשר עם העמית  

  .המפסיק התנאי התקיים ולא,העמית נפטר כי המוסדי לגוף נודע שבו

 החברה מיישמת את הוראות החוזר .
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טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות( )תיקון  
 2022-מס' _(, התשפ"ב

גמל(    10.4.2022ביום   )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  טיוטת תקנות  בשל  פורסמה  ישירות  )הוצאות 

(  2)א()32בהתאם להוראות סעיף  )להלן: "טיוטת התקנות"(.    2022-ביצוע עסקאות( )תיקון מס' _(, התשפ"ב 

התשס"ה גמל(,  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  ובהתאם    2005-לחוק  גמל"(  קופות  "חוק  )להלן: 

גופים מוסדיים רשאים  1981-א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א36סעיף  להוראות    ,

לגבות מנכסי קופת הגמל או מנכסים העומדים כנגד התחייבויות תלויות תשואה, הוצאות ישירות בשל ביצוע  

 אלו. עסקאות בנכסים 

ות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות(,  הותקנו תקנ   2008בשנת  

")להלן  2008- התשס"ח בנכסי  "התקנות:  ביצוע עסקאות  בשל  לגבות  ניתן  ישירות  הוצאות  אלו  הקובעות   ,)

ל  ע  , הוצאות אותן ניתן לגבותה נקבעה בתקנות הוצאות ישירות, תקרה להיקף    2014המשקיע המוסדי. בשנת  

מסך השווי המשוערך של נכסי המשקיע    0.25%שנקבעה היא בשיעור של  התקרה  מנת להגביל את שיעורן.  

 התקנות נקבעו כהוראת שעה ותוקפן הוארך מעת לעת.     .המוסדי

ראוי לבחינת הוצאות ישירות שרשאית חברה מנהלת של קופת גמל להשית על  על מנת לקבוע את האיזון ה 

לה, מינתה הרשות ועדה שתדון בסוגיה זו )להלן: "הוועדה"(. הוועדה קיימה דיונים  עמיתי קופת גמל שבניהו

מקיפים עם נציגים מהציבור וערכה בשיתוף עם המחלקה הכלכלית ברשות מחקר אמפירי מקיף המתבסס על  

מאגר נתונים שנאספו לצורך אמידת התשואות במספר אפיקי השקעה שהותר לגבות בגינם הוצאות ישירות.  

לצות אלו נבחנו על ידי רשות שוק  . המ2021לצות הוועדה הוגשו לממונה על רשות שוק ההון באוקטובר  המ

ואשר במסגרתן    2022ההון והיוו בסיס לפרסום מספר נוסחי טיוטת תקנות אשר פורסמו לראשונה באפריל  

ופי צעדים אסדרתיים  שורת  לצד  זאת  הישירות,  ההוצאות  גביית  לעניין  קבוע  נוספים  מוצא הסדר  קוחיים 

  במסגרת טיוטת התקנותטיוטת התקנות, בנושאים אשר אינם בתחולת התקנות.  מקבילים המקודמים לצד  

עד    האחרונה השעה  הוראת  את  להאריך  טיוטת  הוצע  במסגרת  המוצע  ההסדר  של  לקבע  כניסתו  למועד 

ת החל ממועד פקיעתה  אקטיבי טיוטת התקנות קובעת תחולה רטרו. יצוין כי  2023בינואר    1התקנות, ביום  

תקנות  הטיוטת  האחרונה של הוראת השעה עלמנת לייצר רצף תחיקתי כרונולוגי לגביית ההוצאות הישירות.  

ועדת הכספים של הכנסת.    תובא   ובפני  למועד אישור הדוחות טיוטת התקנות טרם    בפני שר האוצר  נכון 

 אושרה.  

 

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

במטרה להעלות את רמת המקצועיות של הדירקטורים בחברות המנהלות לטובת עמיתי קופות הגמל, תוך  

חברה מנהלת ענפית רשאית  לעמדת הממונה,  .    התמודדות עם החשש להעלאה לא מידתית של דמי הניהול

 : ל התנאים הבאיםלהעניק גמול לדירקטור שאינו חיצוני בהתקיים כ

   -סכום הגמול  .א

(  2) 3סכום הגמול לדירקטור שאינו עומד בתנאי הכשירות ) השכלה אקדמאית ( בהתאם לתקנה   (1

 הקבוע לדירקטור   לא יעלה על מחצית מהסכוםלתקנות קופ"ג ענפיות, 

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

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

()ו( לתקנות  2)3הקבוע בסיפא של תקנה    אך ורק התנאיסכום הגמול לדירקטור שמתקיים לגביו   (2

לפחות(   שנים  בכיר במשך שלוש  ציבורי  בתפקיד  )כהונה  ענפיות  סכום    –קופ"ג  על  יעלה  לא 

 לתקנות החברות הממשלתיות.  2לפי סעיף   הגמול הקבוע

סיווג החברה המנהלת לצורך קביעת סכום הגמול שניתן לדירקטור, בהתאם לתנאים הקבועים   (3

 שלעיל, יהיה כדלקמן: 2-ו  1בסעיפים קטנים 
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ממשלתית   (א ענפית  מנהלת  החברות    –חברה  רשות  שפרסמה  החברה  סיווג  רמת  לפי 

 הממשלתיות. 

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

הגמול אינו סותר את תקנון החברה המנהלת הענפית, וככל שנדרש לתקן את התקנון כדי לאפשר   .ב

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

פרסום    במועד  חיצוני  שאינו  לדירקטור  גמול  שמשלמת  ענפית  מנהלת  להמשיך  חברה  רשאית  העמדה, 
ולשלם לדירקטור שאינו חיצוני גמול שאינו עומד בתנאים שמפורטים בעמדת הממונה, ככל שדירקטור  

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

 חוזר דיווח על אירועי סייבר וכשל טכנולוגי

זה לקבוע תבחינים א יש לדווח לממונה אודות אירועי  מטרת חוזר  יגדירו בצורה ברורה באילו מקרים  שר 
סייבר, אבטחת מידע או כשל טכנולוגי,  על פי מבחנים איכותיים וכן על פי רמת מהותיות האירוע. כמו כן,  

החוזר תקף  החוזר קובע תוך כמה זמן מרגע תחילת האירוע יש לדווח, ומגדיר פורמט מובנה לדיווח ראשוני.  
 עיקרי החוזר :  .  ( 23/05/2022ום פרסומו )מי

תחת הגדרת אירוע נכללים שלושה סוגי אירועים שונים; אירוע סייבר, אירוע אבטחת מידע ואירוע כשל   .א
 טכנולוגי, אשר מהווים רשימה סגורה להגדרת אירוע כאמור.  

 אירוע סייבר, הנובע מתקיפה מכוונת על מערכות או אמצעים טכנולוגיים;  .1

 עה בסודיות, שלמות או זמינות של מידע;  אירוע אבטחת מידע, אשר כולל כל אירוע בו חלה פגי  .2

אירוע כשל טכנולוגי, אשר בו חלה פגיעה במערכות טכנולוגיות המשמשות את הגוף המוסדי אשר   .3
 בעקבותיה ישנו שיבוש בפעילות הגוף המוסדי. להגדרת אירוע כשל טכנולוגי. 

יובהר כי מדובר באירועים שאינם צפויים או שאינם מתוכננים. כך, השבתה מתוכננת וידועה מראש של  
מערכות אינה נכללת בהגדרה כאמור. בנוסף יובהר, כי אירוע כשל טכנולוגי מתייחס לשיבוש בפעילות  

   של מערכות טכנולוגיות בלבד, ולא לכל שיבוש הפוגע בהמשכיות העסקית של הגוף המוסדי.

גוף מוסדי ידווח לממונה אודות אירוע אשר יש לו השפעה מהותית על עסקי הגוף המוסדי או על לקוחות   .ב
 הגוף המוסדי. רמת המהותיות תיקבע בנהליו הפנימיים של הגוף המוסדי ועל פי שיקול דעתו המקצועי.  

המהותיות  וצע  ה .ג רמת  לקביעת  בנוסף  בדיווח,  החייב  לאירוע  שונים  תבחינים  נשארת  לקבוע  אשר 
הם   סייבר,  בחוזר  כיום  הקיימים  התבחינים  על  נוסף  המוצעים,  התבחינים  המוסדי.  הגוף  באחריות 

 לדוגמא: 

זכויות   • על  האירוע  של  אפשרית  השפעה  המוסדי;  הגוף  בפעילות  מהותי  לשיבוש  גורם  אשר  אירוע 
ל מנהל מערכות  עמיתים או מבוטחים; מידת ומשך המעורבות הישירה של מנהל הגנת הסייבר ו/או ש

 המידע באירוע; 

אירוע סייבר אשר מסתמן כמעיד על מתווה תקיפה חדש או על רמת מורכבות גבוהה; אינדיקציות   •
 לכניסת גורם זר או לא מורשה למערכות הגוף המוסדי; 

 דרישת כופר או סחיטה אשר התקבלה בגוף המוסדי;  •

בפעילות הגוף המוסדי, אשר נמשך למעלה    גוף מוסדי נדרש לדווח על כל אירוע הגורם לשיבוש מהותי .ד
 משלוש שעות ממועד גילוי האירוע.  

ישירה של מנהל הגנת הסייבר או מנהל מערכות   .ה אירוע שמצריך מעורבות  על  נדרש לדווח  גוף מוסדי 
המידע בהיקף של ארבע שעות ומעלה. יובהר, כי לא כל מעורבות של מנהל הגנת הסייבר או מנהל מערכות  

 ,  .ף של למעלה מארבע שעות מהווה קיום התבחין כאמור ומעלה כתוצאה מכך חובת דיווחהמידע בהיק

גוף מוסדי נדרש לדווח על אירוע סייבר המעיד על מתווה תקיפה חדש או המעיד על רמת מורכבות גבוהה,   .ו
 למיטב הבנתו של הגוף ובהתאם לידע מקצועי מקובל ועדכני בתחום הגנת הסייבר. 

להעביר דיווח ראשוני באמצעות שיחה טלפונית ודואר אלקטרוני עד שעתיים מזיהוי  גוף מוסדי יידרש   .ז
   שעות ממועד הדיווח הראשוני. 12אירוע, ולהשלים דיווח בכתב באמצעות טופס ולא יאוחר מ 

עדכונים   .ח שיכללו  האירוע  אודות  יומיים  דיווחים  לממונה  יעביר  מוסדי  גוף  נמשך,  האירוע  עוד  כל 
 שאלו קיימים. הדיווח היומי יועבר על גבי טופס דיווח אירוע.  והתפתחויות, ככל

גוף מוסדי אשר דיווח על אירוע סייבר יידרש לדווח על סיומו. סיום האירוע יוגדר בהתאם לקריטריונים   .ט
אשר ייקבעו על ידי הגוף המוסדי מבעוד מועד. בכל מקרה, אין לדווח על סיום אירוע במקרה בו עדיין יש  

בתה פעולתן של  חשש להישנות, החרפה או התפשטות של האירוע. בנוסף, ככל שבמהלך האירוע הוש
מערכות הגוף המוסדי, כולן או חלקן, הגוף המוסדי נדרש ליידע את הרשות על כוונתו להעלאת המערכות  

 טרם ביצועה בפועל.  
נוהל בנושא בהתאמה להוראות ההסדר עדכן  מנהל סיכוני סייבר    ,החברה נערכה ליישום הוראות החוזר

 התחיקתי . 
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 גילוי לבקרות הפנימיות    -'יארק פ

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי:  

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

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

הנן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד,    החברה  הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  

לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע    תנדרש  שהחברה  לסכם ולדווח על המידע  

 . שוק ההוןרשות הממונה על 

  

 בקרה פנימית על דיווח כספי:

על דיווח כספי    החברה  לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של    30.6.2022  –במהלך הרבעון המסתיים ביום  

 . באופן מהותי, על הבקרה הפנימית על דיווח כספיאשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע 
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החברה(, הכולל    -)להלן    "מבע  העברית  חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה  את המידע הכספי המצורף של    סקרנו
הדוחות התמציתיים על הרווח או הפסד ורווח   ואת  2022,  יוניב  30על המצב הכספי ליום    התמציתי  את הדוח

ושלושהשל    לתקופהכולל אחר   וההנהלה אחראים    סתיימושה  חודשים  שישה  הדירקטוריון  באותו תאריך. 

"דיווח כספי    -  IAS  34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    זולעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים  
  וחסכון   ביטוח,  ההון  שוק   רשותלוי כפי שנקבעו על ידי הממונה על  לתקופות ביניים" ובהתאם לדרישות הגי

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

 
 הסקירה  היקף

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

  נוהלי   ומיישום,  והחשבונאיים  הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר,  מבירורים  מורכבת  ביניים
  בהתאם   הנערכת  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת  הינה  סקירה.  ואחרים  אנליטיים  סקירה
 המשמעותיים  העניינים  לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  מאפשרת   אינה  ולפיכך  בישראל  מקובלים  ביקורת   לתקני
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו  ןאי, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו

 
 

 מסקנה
 

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

וחסכון,    שוק  רשותעל    הממונה ביטוח  גמל(   בהתאםההון,  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק 
 .והתקנות שהותקנו מכוחו 2005 –התשס"ה 

 
 
 
 
 
 
 

 קסירר את  גבאיקוסט פורר   אביב-תל

 רואי חשבון  2022,  באוגוסט 30
  

 +972-3-6232525   .טל
 972-3-5622555+   פקס

ey.com 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 
,  א' 144דרך מנחם בגין   

   6492102אביב -תל
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 דוחות ביניים על  הרווח וההפסד 
 
 

  

לתקופה של שישה  חודשים 
 שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 

לתקופה של שלושה  חודשים 
 שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 

 
   לשנה

 סתיימה הש
  31ביום 

 בדצמבר
  2202 1202 2202 1202 1220 
 מבוקר בלתי מבוקר  מבוקר בלתי  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 

 5,346 4,274 2,483 2,050 9,412 

       הוצאות

הנהלה   הוצאות 

 וכלליות  

 5,323 4,264 2,472 2,045 9,388 

 24 5 11 10 23  הוצאות מימון 
 9,412 2,050 2,483 4,274 5,346  סך כל ההוצאות 

       
 - - - - -  רווח לתקופה

 
 
 
 

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

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

"חוק קופות הגמל"( גם כחברה מנהלת לעניין כל    -)להלן    2005-פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה
)ו( לחוק קופות הגמל באופן שהקופה מנוהלת בנאמנות  86דין. הקופה פעלה בהתאם לנדרש בסעיף  

  "החברה המנהלת"(.- בע"מ )להלןבעבור עמיתיה בידי חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית  
)ו( לחוק קופות גמל חדלה הקופה להיות ישות    86בעקבות ביצוע השינוי המבני כנדרש בסעיף  

 "השינוי המבני"(.  -משפטית נפרדת )להלן  

 מסלולים מנוהלים   .ב

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

ר גופים מוסדיים שפורסם על ידי הממונה נדרשה החברה המנהלת להתאים  בהתאם להוראות חוז
את מסלולי ההשקעה בקופה  למסלולי ההשקעה בהתאם להוראות החוזר. דירקטוריון החברה  
של   השקעה  למדיניות  הקיימים  ההשקעה  מסלולי  של  ההשקעה  מדיניות  את  להתאים  החליט 

גיל, בהתאם להוראות החוזר, בא  יהפוך למסלול  מסלולים תלויי  ופן שמסלול ההשקעה הכללי 
מניות    10%ומסלול ההשקעה עד    50השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים עד לגיל  

ומעלה. במקביל, נפתח  מסלול    60יהפוך למסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לבני  
 .  2016בינואר  1ום . המסלולים החלו לפעול בי60ועד   50השקעה המתאים לעמיתים בגילאי 

מתאריך   .ג החברה    2018לאוקטובר    1החל  לניהול  לעובדי    המנהלתהועברו  ההשתלמות  קרן 
לתאריך   שעד  העברית  האוניברסיטה  לעובדי  הפיצויים  וקופת  העברית    30האוניברסיטה 

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

הניהול"(. העברת  "הליך  )להלן:  קודמות  התקבל   בשנים  כאמור  הניהול  העברת  להליך  אישור 
 . 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  

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

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2אור יב

דיווח כספי לתקופות   IAS 34 הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  ערוכים עפ"י הדוחות הכספיים ביניים 
 הביניים. 
ל  בעריכת בהתאם  הכספיים  הדוחות  בינלאומייםתמצית  כספי  דיווח    הנהלת    נדרשת,  IFRS))  תקני 
  ועל  המדיניות    יישום  על  משפיעים  אשר  והנחות  אומדנים,  בהערכות  דעת  בשיקול  להשתמש  החברה

  שונות   להיות   עלולות     בפועל  שהתוצאות   יובהר.  והוצאות  הכנסות,  והתחייבויות  נכסים   של  הסכומים 
 . אלה מאומדנים

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

בעריכת הדוחות הכספיים    החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה
 השנתיים.

בדוחות הכספיים לא ניתן מידע על דוחות על השינויים בהון העצמי ודוחות על תזרימי המזומנים, בהעדר  
ת רווח וכל הכנסותיה והוצאותיה  משמעות למידע זה, בשל אופייה השונה של החברה שהינה לא למטרו

 נזקפות לחשבונות העמיתים בקופות המנוהלות. 
  31  ליום  החברה   של  השנתיים  הכספיים  הדוחות  עם  יחד  החברה  של  ביניים  הכספיים  בדוחות  לעיין  יש

  ביאוריםאלה    בינייםכספיים  הדוחות    במסגרת, לא הובאו  לכןוהביאורים המצורפים להם.    2021  בדצמבר
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דווח  בדבר שכבר  למידע  יחסית  משמעותיים  בלתי  השנתיים    עדכונים  הכספיים  לדוחות  בביאורים 
 . החברה  של האחרונים

 

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

 להשקעה .החברה החלה לנהל קופת גמל  2021מאוקטובר  

 הון מניות  - 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. 

 ות מדמי ניהול מקופות גמלהכנס - 5אור בי

 ההרכב

 

לתקופה של שישה  חודשים 
 שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 

לתקופה של שלושה  חודשים 
 שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 

 
  לשנה

 סתיימה הש
  31ביום 

 בדצמבר
 2202 1202 2202 1202 1220 
 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      

 7,537 1,668 1,986 3,468 4,286   50מסלול עד גיל 

 7 1 2 2 5   60ועד    50מסלול מגיל  

 166 299 359 ומעלה    60מסלול מגיל  
137 

604 

 290 68 74 144 164 קופת פיצויים 

 946 176 238 361 497 קרן השתלמות 

 19 - 11 - 23 גמל להשקעה כללי* 
 

 9 - 6 - 12 גמל להשקעה מניות* 
 סך הכל

 5,346 4,274 2,483 2,050 9,412 
 
 
 

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

 

לתקופה של שישה  חודשים 
 שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 

לתקופה של שלושה  חודשים 
 שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 

 
 סתיימה הש לשנה
 בדצמבר  31ביום 

 2202 1202 2202 1202 1220 
 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      

 3,378 737 997 1,617 2,312 שכר ונלוות  

 1,480 358 393 703 780 דמי תפעול  

 825 160 210 413 443 שכר דירקטורים  

 495   107 151 213 305   מנהל השקעות 

 323 64 59 148 190 משפטיות  

 215 46 48 98 117 פרסום ושיווק  

 674 152 162 329 344 מקצועיות  

 287 73 80 135 172 שכר דירה ואחזקת משרד 

והכשרה   ספרות  עיון  ימי 

 66 5 70 5 71 מקצועית   

 525 200 154 301 274 שירותי מחשוב   

 229 53 60 122 137 ביטוחים   

 358 90 88 180 178 פחת  והפחתות 

ניהול   עמלות  הוצאות 
 533 - - - - חיצוני קרן השתלמות 

 
5,323 4,264 2,472 2,045 9,388 
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