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 2020 תנשל תינש חדו

514956465  .פ.ח

דקומי ,גן תמר 2 : 5257334 וןריגו בן דרך ,1 ר.ס.ב לדגמ  :תבותכ
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https://ica.justice.gov.il/GenericCorporarionInfo/SearchCorporation?unit=8
mailto:AMITIM@MORE.CO.IL


 

  

       

         

            

         

  

 

 חדוה קירפ

םיפסנו םטירפו דיגאתה קיסע ראותי  'א קרפ
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ילוגיה לעו פיסכה חויודה לע תמיניפה הרקבה רבדב תרוהצהו חדו  'ג קרפ

 2020 רבמצדב 31 םולי םייפסכ תחודו 'ד קרפ
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 יללכ

 ךערנחודה.2020 נתשבולחש ותיוחפתהתוה 2020 ברצמדב 31 םוילדיגהתא יסקע יאורת את ללוכ זה חלק

 לעהונהממ ידי-עלםספורשדחומאהרלחוז ,בוריצלןושבחודין 1קפר,חווידויוליג4קלח,5רעשלםבהתא

 חודב דיגהתא יסקע יאורת ןייענל ,לו םיחפסהנו (4 ורהדהמ)26.6.19 םוימ ,ןוכסיחו חוטיב ןוהה וקש ותשר

-עתש"ה (,םיינתשםייפסכותחוד)רךעותיירנותקנת אתליחה אשר ,לגמ ותפוקלש מנהלת חברה לשיפתותק

 עבק זה ללכוב ,לגמה ותפוק נףעב וקסיעמםייביחתהמ םיימוסמםייוינשב,"(רךע תורייות נקנת" ן:להל)2010

 .רךע ותיירנ ותקנבת ועקבמזה ה נהוש וטפיר

 הרחבה ללהכ זהחודב.תהוליעפיומחות יהסקעו תהוחפתהת ,המנהלת חברהה יאורבת סקוע,זה פרק

 עדימ "(.רךע תוריינ וקח"–ןלהל)1968-חכ"שת,רךע ותיירנ וקחבודרתגכה ,דיעת יפנ פהוצעדימ המנהלת

 רשא,םיידיעת םייניענ ואםיעולאיר םיסחיימתהםידנמווא ותכרעה,ותמטר ,ותיחזת,ריתהןיב,ללוכרוכאמ

 .הלתהמנ חברהטת הילשב נהיית ואדאו ינהאםותשהתממ

 החברה הנהלת לש יתיבטיקיובסה תהכערהלע רק ססומב הואו כחתומ ובדהע והומה וינאדיעת יפנ פהוצעדימ

 ,הזחוד יכתער דעובמ יהפנב יהשה ,יללכעדימחויתנלע,רהשא ןיב,יהותחנבה הכסתמהרשא,המנהלת

 עדיהמלשוותמלשואוותונכלנ ותיביחתהםבההתנינלארשא,םיסקרוםיקרחמ,םייבוריצםיומספרוללכוב

 .יצמאעפןובאתלההמנ חברההלתנההידי-על נהחנב לא תווונכונ,םהל בולכה

 חודיראושק יהר ,ותבירסןינה,זה חודב ותעיפושמ יפכ,יהותיפיצש נהימאמ לתנההמ חברהשה ףאלע כךיפל

 אובהמ דיעת יפנ פהוצעדיבמ וגצושה הלמא ותונש ותילה ותלולעדיעתבלעופב ותצאוהת יכ זאתבםימוזהר זה

 .הז חודב

ןכדעל בתייחמת נהיא המנהלת חברהוה ,תבכנ הוא וב דעולמ ורק אך סחיימת זה חודב דיעת יפנ פהוצ עדימ

 .תהעידיל יעגי רוכאמ למידע קשרסף בונ עדישמ לככ הז עדימ ותשנל או 

 םייעוצקמ םיחנומ םילובמק וגרתסבמ אשר רב יעוצקמ עדי םישהדור םיומחבת ןינה המנהלת חברהה ותיוליעפ

 אוב, הןיתשנ לככ הירבןפוד באיגי התאסקערותיא תאאיהבלתל מנע.החברה ותליעפתבנלה םייוניחהםירב

 לככםיהירב אורוב סברה וףצרב,אלה םייעוצמק םיחונבמ יחכרהשוימש תוך המנהלת חברההיסקע יאורת

 םילאמהםיוהתנא דבלב הזחודיכרצלוינה זה פרקבםילולכהםייונהה םיצרומהיגבל ובאהמ יאורהת .ןיתשנ

 יכצרל שמשי לאוץועיי והומה אלאווה ןידלכ ותראובה וו/א פהוהק ןוקנבת םיטרופהמ םינאהת םהםייביחוהמ

 .כאמור וןקנהת ותשנפר

 םיבמקר רשכא ,הלתהמנ ההחבר לשהותרא דתונקמהנבחנ יפתותקהחודב זה קלחבלולכהעדיהמ ותיותמה

 .ושאהנ לש יפהונה מקתת תמל נתל מע רותיאהורחב ה םיימוסמ

 48 וךמת 2 מודע



    

 

     

     

     

   

           
 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ותדרגה

 "יפסכה חוד"ה 1. 31.12.20 םויל ,ברהחל הש פיסכח הודה

ע"מל בגמ ותפומור ק " " / " " לתהנמה רהחבה רהחבה 2.

ןוכסיחו חוטי, בןוהה וקש ותשר לע ונההממ " " נהוממה 3.

ןוכסיחו חוטי, בןוהה וקש ותשר " " ותשרה 4.

-ה"סשהת (,לגמ ותפוק) םייסיננפ םיותשיר לע חויקפה וקח " " למגה ותפוק וקח 5.
2005 

 (,לגמ ותפוק לויהולנ שורילא םיללכ) סההכנ סמ ותקנת "סהנכה סמ ותקנת".6
 1964-דכ"שת

 48 וךמת 3 מודע



    

   

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

   

   

   

  

  

  

 

  

    

  

   

  

 

   

   

  

 

   

  

 

  

 

  

 

 

   

 

 

   

   

  

    

  

 

  

 

  

 

  

 

    

  

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

.15.3.2021 
 תוזקחאהבנמ ורמ
 וםיים לנונכ קותחזנה הבומ קהי ההחזרויעש

https://maya.tase.co.il/ 

קה.ההחז רויעש ןיוצ לא (,  100% 

 םסדיימו תקוזהח ברואימ אלכמי ברואימתןדו ברואימ סףיו ברואימ נימיןב ילו סףיו *אלי לוי
רציבוו 31720915 037560158 51376754 55311187 3903826052364395 

62% 4.81% 10.29% 7.40%4.34% 
)53.65%( )4.15%( )9.02%( )6.38%(

)3.74%( 

25% 25% 50% 

 .פ.ח "מעב תועקשה רמו .מ..יב 515566750
)25.74%( 29.83% 

ח.צ. בע"מ השקעות מור  513834606י.ד

CB4 לביטוח סוכנות

( בע"מ2019פנסיוני ) 
 515841286ח.פ

90% 

השקעות בית מור

בע"מ תיקים ניהול

 513819771ח.פ

בע"מ גמל קופות מור

 514956465 ח.פ
85% 

השקעה קרנות מור

בע"מ פרטיות

 516291390 ח.פ
90% 

איי.אם מגנה  בע"ממור
 513540815 ח.פ

55% 

קו  1אינווסט-מור
)ג'י.פי( בע"מ

516294295 

51% 
גלובאליים בע"ממור שווקים

 516147709ח.פ 

קו אינווסט-מור

)אל.פי(, שותפות מוגבלת

540301983 

קרנות ניהול מור

( בע"מ2013נאמנות ) 
 514884485ח.פ

הון שוקי בע"ממור

 515059319ח.פ.
85% 

אלטרנטיביות השקעות מור

 550255228)שותפות מוגבלת( 

גמישה גידור מור

 540280039)שותפות מוגבלת( 

מאקרו פאנד ויאי מור

בע"מ(  כללי  516255759)שותף

GLOBAL THEMATIC 

MACRO FUND L.P109096 

51% 
1L MORE C.L.O LTD 

 516184090 ח.פ

51% 
1L MORE ALTERNATIVE 

CREDIT GP LTD 

קרנות ניהול מור

 בע"מהשקעה פרטיות 
 516294238ח.פ

השקעות מור

בי.טי בע"מ

 516194859ח.פ 

עמיתים מור ניהול

בע"מ

 515071207ח.פ 

אקוויטי גלובל  מור
)שותפות מוגבלת(

 רתבא אםה חברהשל ה יםדייים המוחוידורא קותי ההחזרויעשתודוי אנדכע דעילמ
 לאה )קה מת החזימיק וב וםקמ

4  מודע

פ.)ח. "מעב טודלא 515616761(. -

 וךמת

 אהמלהותועלבב רהבחתועצאמב*

48 

https://maya.tase.co.il/


    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

     

   

    

  

   

   

 

 

 
   

 

 

  

 

 

 

  

  

 לגמ פותקו ורמ
 ינוארג הנמב

 "לכמנ

 יראש ותעקהש הלנמ

 ותעקל השמנה
 תיובטינרטאל

 ותעקך השרעמ
 רסחומ

 ותעקך השרעמ מנהל
 תחירוסאל

 הטמ
 לועתפ

 םיטייקורופ

 רקחמ 

- IT  

 48 מתוך

הקבוצה- עובדי ידי

מידע מערכות

פנימית ואכיפה ציות משפטית,

שיווק ומכירות ישיר

סוכנים שיווק ומכירות

כספים שירות
בקרת 

השקעות

 

 ים עלתניים הנתוירש

 םנייהול סיכונ 

 שנוא אבישמ 

 תשבוח 
 
 

 5 מודע



    

     

    

        

          

      

         

      

   

        

           

       

        

      

 

    

   

    

       

        

      

       

        

  

           

   

        

         

  

   

                                                           
         

   

 היסקעתוחפתתהרואיות הרחבהתוליעפ-'אקלח

 היסקע תוחתפתה רואיות רהחבה ותליעפ .1

 לתהמנ הכחבר עלתופ ההחבר .ותיבמנ גבלתומ יתטפר כחברה 2013 נתשב הוקמה החברה .1.1

 קרן ,לגמ פתוק החברה מנהלת ,חודה תאריךל .לגמה ותפוק וקחב תהדרגכה ,לגמ פתוק

 קפונהמ נהוה,חודהםוספר דעובמ .דלילכלןוכסיח פתווק עהשקלה לגמ פתוק,ותלמשתה

 הרחבה" ן:ל)לה יתבוריצהחבר יאשה ע"מב ותעשקה מור .ד.יידי-לע חזקומ החברה לשענפרוה

 ןקר אור מר ידי-לעו(לאמלולידב החברה לשענפרוה פקונהמ נהומה 85%-ב קהיחזמ)ה "(םאה

 (.1אלמ לולידה בל החברש פרעהנו פקונונה הממה 15%-יק בחז)המ

 ע"מב ותחזקא יי.או.אסא ברתחב טהילשה שתיכרל םכסה לע םהא החברה תמהח 15.11.17 םויב .1.2

 ברהחה לש ידיימ חודב םספורש יפכ ,"(יינס)" יינסבדרממ ,ברהחב לאהמ ותלעבב קהיחזשה

 םויב "(.שהיכרה םכסה" ן:ל)לה (2017-01-106734:כתאסמא ספר)מ 15.11.17 םוימ םהא

 םאה החברה לש ידיימ חודב םספורש יפכ ,שהיכהר םכסלה פתסות לע םידדצה ותמח 26.3.18

 םכסה "(.ןכדועמה השיכרה םכסה" ן:ל)לה (2018-01-030187 א:מכתסא ספר)מ 27.3.18 םוימ

 ".השיכרה ימכסה"דחיו בונכי דכןועהמ ישהכם הרכסוה ישהכהר

 םתאבה ברהחטה בילש עיצמא קתזחפת ולהותשמ טהילשלריתה ותשהר יקהענה 26.8.18 םויב .1.3

 :ןל)לה ןכדועמ לגמ ותפוק לויהלנ ןוישיר החברה יבלהק ,רוהאמ דעובמ ,ןכ וכמ .שהיכהר יכמסלה

 נוותה ןכדועהמ ןוישיוהר ןכדועהמ טהילשה יתרה "(.ןכדועמה ןוישירה"-ו "ןכדועמה הטילשה ריתה"

 םדוהק נהוישיר את יףלחמ ןכדועהמ ןוישיהר .שהיכרה יכמסה יפ-לע ,שהיכהר קתסע השלמתב

 שרפוא ,דדמימחק םילולסמםינשא םילולסבמ לגמ ותפוקלויהנלעהלגבהללכרשא,החברה לש

 .יצמען הוההתלמשלה וףפכי ביבטל אקויהבנ עהשקהילולסם מיהקל לחברה

 םהא החברה קהיחזה דעומ וותמא לחוה ,םאה ברהחל החברה ותימנ מלוא ועברוה 3.9.18 םויב .1.4

 דעובמ .שהיכהר יכמסה יפ-לע השיכרה קתסע למהשוה 25.9.18 םויב .ההחבר ותימנ במלוא

 .םפוקמלוא ת את וליבן קכדוען המוישיוהר דכןועטה המילשר הית, הקהסעהשלמת ה

 ,חש" ןוילימ לש בסך ,לאישר שלתלממ יתקאבנ ותערב לע םהא ההחבר החתמ ,7.10.18 םויב .1.5

 .דלי לכל וןכסיח יתבתכנ חווטך הואר וןכסיחי הפסכ לויהבנ הל החברש ותהליעפ ובתטל

 רומל ברהחהםשיוינש את ,ותשרהלש ורהשילא םאהתב,ותברחהםשר ישרא 7.11.18 םויב .1.6

MORE ת:ילגובאנ ,ע"מב לגמ ותפוק PROVIDENT FUNDS LTD, הרהחב עלהפהתאמבה 

 רקפל 1.14 יףעסט בפורכמ) דהי-לעםילוההמנ םיצרועה במשקהה ולילסות משמ ויינשתלמשלה

 (.הז חודל (דיגקי תאסע רותיא)'א

 .לא(מ ילולד)ב 15.33% על דעומ ף(יקוהע ירשי)ה ברהחבןקר ורא מר של ללוכה קהההחז ורעיש,חודהםוספר דועלמ1

 .םארה החבת הוימנבןקר רוא מר תוקמהחז עובנףיקהע קהההחז קחל

 48 וךמת 6 מודע

https://mayafiles.tase.co.il/rhtm/1130001-1131000/H1130959.htm
https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1153001-1154000/H1153524.htm
https://15.11.17
https://15.11.17


    

         

        

            

         

    

         

  

         

      

         

  

           

           

               

              

              

           

   

    

       

        

      

        

          

       

         

       

      

         

  

 1.7. ,רההחב ותיממנ 15% ירתכלמ ותימנ ילעב םכסה לע םהא רההחב תמהח , 22.11.18 םויב

 .רהבחה לש ישראה ותעשקהה לנהמל נהומ אשר ,ןקר אור רומ לגמ מור ,ברהחה םה ול םידדצשה

 רשא ,ותשהר ידי-על תלנהמ חברהב טהילש יעצאמ קתחזלה יתרה ןקר אור למר ןיתנ 7.4.19 םויב

 עליב םכסה חוכמ ההחבר ותיממנ 15% תעברה שלמהוה וב דעוהמ – 28.4.19 םויב ופוקלת סנכנ

 .ןר קרוא רין מלב םאה ן החברהיות בימנ

ברדב ותכמסלה ועיגה וגרתסבמ ,יינס םע םכסה לע החברהו םהא ברהחה וחתמ 25.7.19 םויב .1.8 

 .2019 סטוגוא שדוחמ לחה החברה לכ"נכמ נייס לש תוונכה םויס

ססוהמב לועפמת .יתלועפהת המערכת של בהסה החברה עהציב ,2019 וברטוקא שדוח לךבמה .1.9 

 לועפלת לועפהת ותליעפ בהסוה ',יסוד' תכערמ ותעצמבא םיימיפנ לועפת יכילהת לע יקרעב

 14 יףעס ורא םיפסונ םיטלפר "(.אר.אמ.אפ)" ע"מב לועפת יותשיר אר.אמ.פא ברתח ותעצבאמ

 .הז חודל (דיגקי תאסע רויא)ת 'א פרקל

 1.10. ,םילוהמנ םיסכנ קףיה טיבבה ,ברהחה לש ץאומ החיצמ קצבמ ברהחה הנתנה 2020 נתש ךלבמה

 םיסכנה סך חצה 2020 נתשל יהישנה יתצחמה ילתחתב .םילוהמנ ותונשבחו םייתעמ ספרמ

 ותליעפ קףיה לעב ידסומ וףגל פכהה החברהו ,ח"ש דרמיליא 5 קףיה את חברהה של םילוההמנ

 ח"ש דארילימ 10-ל םילוההמנ םיסכהנ סך לדג 2021 ארוינ שדוחב ,חודה ךיארת רחלא .יתונינב

 ףוג"-ו "יתונניב ותליעפ קףיה לעב ידסומ וףג)" והגב םיסכנ ףיקה לעב ידסומ וףגל הפכה והחברה

 .(2018-9-31 ידסומ ףוג ןויטורירקד זרוחב םתדרגכה ", והגב ותליעפ קףיה לעב ידסומ

לתע, בםאהחברה ה לש שתהבק ר אתשלא טתהלחל הע ותשנדחות השר עהידוה 30.9.20 םויב .1.11 

 (רההחב ותעצמבא ותעשקה עוצי)לב ותעשקה תסגרמ םאה ברהחל יקענולה ,הבחבר טהילשה

 .ע"דיה ירתתע יהישעהת םיידסומ עהקשה יפוג לש ותעשקה דודיע"43'סמ בהטה לולסמ יפ-על

 40% דע לש נהגה קהענוה ,החברה ותפוק גרתסבמ םייתעמה בורע םילוההמנ םיפסכה ותעשקלה

 סףוומת ,הז נקעמ .ויולתנא לולסהמ ותראולה םאהתב חש" יונילימ 250 דע לש עהשקה גרתסלמ

 ותאהורל םאהתב םהא ברהחל נקעמ שוריא לע ותשנדחה ותשר לש רמחקה ועדת תטלחלה

 ןוהה וקש יפוג לצא עדי ירתעת יהישעבת עהשקלה יזהלאנ ותלוכי םודיק –40'סמ בהטה לולסמ

 ביצקבת ,םאה החברה ידי-לע שהגושה יתנתש הרב יתתוכנה את הישרא מחקרה ועדת .םיידסוהמ

 רשאכ ,2020 וברטוקבא 1 םוימ לחה ,ותונשראה םינשה שולשב חש" יפלא 3,276 דע לש ללוכ

 ,ותונשראה םישנה שולש חרלא .ח"ש יפלא 1,856 דעב םכסתי וז פהותקב יתתוכנמה נקעהמ

 תועישבל וףפכ, ביתשיחמוה יתעירבה םישניכה בהתמ פייקלה ן באשרוידו ינהחבל יתובא התכנת

 .הותששבר יבצתקל םאהתוב םאה החברה יעוציוב יתהתכנ ותמדתקמה ותשנדחה ותשר ןוצר

 םיללכהו ותשנדחה וקח ,לולסהמ ותראוה ,שוריהא ילתנא וףפכב םאה הלחבר םלושי נקעהמ

 .םחוכעו מקבשנ םילנהוה

 48 וךמת 7 מודע



    

       

 

       

        

         

    

    

         

 

         

       

   

          

    

       

 

         

      

  

             

 

          

    

         

       

       

  

        

 

 תוליעפל םולתר םייופצ ,םאה ברהחה ובלתבה ,רוכאמ םינקעמ תלקבל םיכילתהב ותפתתשה

 .עדיתתירע יהשעבת עהשקי הומחבת ותהורבעמ ברתגוה ל החברהש ותעשקהה

 ותדגתנה יא עתדוה קבלתל וףפכב ,סוסיק מר לש ויוינמ את החברה ןויטורירקד ישרא .2114.1 םויב .1.12

 ותילה שיךימ יפרילש מר .14.2.21 םויב קבלההת כאמור ותדגתנה יא עתדוה .יוינלמ ותשהר םעטמ

 תינכות יפ-על פהיפחו דיפקת ברתעה עצותב תזא פהותקוב 31.3.21 םויל דע בחברה סקעומ

 .ץעויכ 2021 תשנ ךלהור במצת מוקב החברה ואת את ותוללו ךישמלה יופצ רפיילש רמ .רתדוסמ

 עת אידולה וףפכ, בןויטורירקדיו"ר הל שידייר גרמא מר ינה אתרה מן החבויטורירקד 22.3.21 םויב .1.13

 תונוכה םויס לע הלחבר עידוה אשר רכייסטרא יקציא מר ףלח זאתו ,יוינלמ תושהר םעטמ ותדגתנה

 .3.3.21 םויברה בחן הויטורירקדב

-על ותלהוהמנ ותפוהק .ןכדועהמ ןוישילר םאהתבלגמ ותפוק ספרמתלנהמההחבר חווידה נתשב .1.14

 עהשקלה לגמ מור ,(8694 )מ"ה תולמתשה מור ,(8694 ה)מ" םילוגמת מור פאלא ן:ה החברה ידי

 .(8861 )מ"ה דליל וןכסיח , מור(7956 )מ"ה

 .הז חודל (דיגקי תאסע רויא)ת א פרק 4 דועמ ראו הבחבר ותחזקא נהמב םישרתל .1.15

 הרחבה תוליעפ םוחת .2

 םיצרומ החברה קתוושמ תהוליעפ גרתסבמ .וארוך יונינב חווטל יוניספנה ןוכסיחה םוחבת עלתופ החברה

 :ןללה םיטפורם המיגוסם מהייוניספנ

 ן:להל)"םילוגמת רומ אפל"א ןוכסיחל לגמ פתווק םייוציפלו םילוגמלת למג פתוק הלתמנ החברה 2.1

 וקח פי-על פהוהק את מנהלת החברה .יהיתעמליחוטיביוסיכ קהיענמ נהיא פהוהק "(,פהוהק"

 ן:להלדכ דרתגוופה מהק .לגמות הפוק

 עטלמ ,יהלאועברווה אחרת לגמ פתובק וא בה ודפקושה םיפסכלסחיבןוכסיחללגמ פתוק .א

 .ןללה 'יף בעסור בכאמ םיפסכ

 לגמ פתומק יהלאועברושה םיפסכלעםייוציפל יתשיאלמג פתווק םילוגמלת לגמ פתוק .ב

 .ןייעני הפל ,2008 שנת יפנל םיפסכ ודפקובה הש חרתא םייוציפל יתשיא וא םילוגמלת

 תופוק וקח פי-על ןקרהתא נהלתמ החברה "(ןרהק" ן:ל)לה ות"למשתהרו"מ ותלמשתההןקר 2.2

 םייצמאעלו םילשכיר ועדתימ ,יונינב דע צרק חווטל ןוכסיח יקפא איה ותלמשתה ןקר .לגמה

 סמ ותטבמה ,םיימוסמ םיבתנא ,ותהנילו ,ישדוח סיסב לע םיפסכ שיפרלה םייתעמל שרתפמאו

 .םיפסככת הישד מעוובמ פרשההה דעובמ

ותישדוח ותדפקה ותלמשתההןלקר םידיפקמ יקסעוהמ דובעה–םישכירל ותלמשתהןקר 

 .דובעל הש כרושר מנגז ומןכסש
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וא סקעמ סההכנ םהלשםידיחי רק טרףצלה םירשא וזןקרל–םייצמאעל ותלמשתהןקר 

 תקרהלדעוסתמהכנ יוכימנ נהנה יתעמה.סההכנ סמתדופקבםתדרגכה דיחלשממ

 .סהדת מס הכנופקעה בוקבה

 םוכסכוותכלז ונצברשםיפסכה את שוךלמ ירשא ותלמשתהןבקר יתעמ ,לגמה ותפומק לידהבל

 דעוממ םישנ שש וףלחב,(וקחב עהוקבה רהתקה גבלתבמ)ןוהיחוורסממ טורפיעמפדח

 . 2הונשראדה הפקהה

 לכבפהובקםיפסכדיפקלהםדאלכלתפשרמא–"עהשקלהלגמ פתוקמור"עהשקלהלגמ פתוק 2.3

 םאתבה ,ארוינב1-הםויב,נהשידימןכדועי זה םוכס) נהשבח"ש אלף 70-כלש לסך דעו עת

 ןיב עברמ עתב ןוה חוור סמ ותטבוה םיפסכה ותלימנז ותהניול (ןכצרל םימחירה דדמב יוינשל

 .שהיפר ליגב ממס ורהטפ כקצבה סףכיכת השו/או מ עהשקי הלולסמ

 ותעצמבא דלי לכל ןוכסיח לויהנ –"דליל ןוכסיח רומ" דלי לכל חווט וךאר ןוכסיח עהשקלה לגמ פתוק 2.4

 רתגבה תהשמטר יתהתכנ וסדהי 2017 נתשב.לראשיידלי בורע יתומלא יתתכנ היא לגמ פתוק

 דיעתבףסכםוכסלקבל עירצלכלרשפלא נתמ-על ןכוםייברתחםיערפםוצמצ,ןוכסיחל ותעדוהמ

 לכבח"ש 50 לאישרבדלילכ בורעודפקוי יתתכנה גרתסבמ .דועו כלהשה,סקעתחיפת יכרצל

 ליגל דליה לש ועיגה דע ודפקוי םיפסכה .יומלא חוטילב דסוהמ ותעצובאמ נהידמה ידי-לע שדוח

 דהפקהה םוכס את ליפכלה םייניונעיו מיהשםיהור .ובורע למתושמם הידלית הלקצב ליקבבמ ,18

 .םידליה בתצק ןושבח לע םלושיש ח"ש 50 לש סףונ םוכס שדוח ידימ דיפקלה יםלוכי ,ןוכסיחל

 .םישנ 21 דליל לאוימש דע ימשכו אל וןכסיחי הפסכ אם פקדוויש םינקעעו מקבית נתוכנב

 ,ליעלםיטפורהמ םיוניספנהםיצרוהמ ינאת.צלהאםידפקוהמ םייתעמהיסכנלןנאמכתששממ החברה

 ותראובהוםיצרוהמ ןוקנבת םיעוקב ,יהיתעמ ןילב ההחבר ןיב יתטפשהמ םיסחיהתכערמתאםיהמגדיר

 תעברה ,םיפסכ יכתשמ ,םיפסכ פקדתה רבדב ותראולה ,יתרה ןיב ,םיסחיימת ,רוכאמ םיתנא .ןידה

 .םייל מרבויהי נדמו עהשקות היינדמ,םיפסכ

 םידדנייבדתולקחו יהותימנבתואסקע,רהחבהןובה ותעשקה .3

 םתאבה זאתו,ח"שןוילימ 2.5 לעדעמ רההחבמשדרהנ יצמעהןוהה קףיה 31.12.18 םוילדע .3.1

 תלהמנ המחבר שדרהנ יצמעה ןולה סחיב הקלה החברל הקנה אשר ותשהר שוריאול החברה ןוישירל

 יצמעןו)ה (לגמ ותפו)ק םייסיננפםיותשיר לעחויקפה ותקנת פי-על ,דבלבדדמ ותמחק ותפוקלש

 "(.ןוהה תוקנת)"2012-ע"בשת (, יהספנ קרן ל אוגמ פתול קשתלנהה ממחבר שדרהנ ערימז

 יכ ותעובהק ,ןוהה ותקנתיפ-על שבוחמ,ההחברמשדרהנ יערהמז יצמעהןוהה 1.1.19 םוימלחה .3.2

 :ןלהלםיטפורהמ םיומכסן היוה מבגבהחת מפיאלשדרהנ עריהמז יצמעה וןהה

 .הסכנמס ה דתוקפבםיועבקים התנאלםאתבה ,פהוקהת םותיפנלםת גולמהשת תטרלמ יםפסכ וךלמש ןנית 2
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 ש"ח; וןילימ 1( 10)

 באים:ם היומכסה וףציר (2)

 ש"ח; דארילימ 15 לש ד תקרהע םילוההמנ םיסכהנמ 0.1%-ל והושה סך (א)

 ;ח"ש דארילימ 15 לש ל תקרהעם מילוההמנ םיסכהנמ 0.05%-ל והושסך ה (ב)

 .ותינתשה ותצאוההמ 25%-ל והושסך ה (ג)

 ,₪ יפלא 11,423 לש ללוכ םוכסב ןוה ישטר ותיהמנ ילעלב החברה קהיפהנ חווידה תשנ לךמהב .3.3

 .ןוהה ותשידרב ברהחידת העמ רךוצל

 ןוה ישטר ופקונה 22.3.20 םויב .ח"ש יפלא 9,658 אהו 31.12.20 םויל החברה של יצמעה ןוהה .3.4

 תוקנלתםבהתא יצמעהןוהה ותשידרבדועמת שהחברה נתמ-על ברהחהשל ותיהמנ ילעלב יםיתצמ

 ₪. פילא 8,932 לש בסך םלש םוכסב ןוהה

 יותירש החברל פקסת םהא החברה ויפל ,םיותריש ןלמת םכסה םייק ,םאה החברה ןילב החברה ןיב .3.5

 יבתיחמ םאה ההחבר ,םסכהה יפל .םיפסונ םיוולנ םיותשירו םדא חוכ יותשיר ,לויהנ יותשיר ,טהמ

 וצהקבה ותמחבר רההחב בהוג ,םידובעה אלתשה תתמור ובדים:ע אלתשה (1) ן:יגב החבר את

 ,דמשר יותשיר תים:ושיר ןמת (2) ם;ילאשוהמ םידובעה לש ללתוכה םרכש ותלעל והושה ורהתמ

 הובג החברה ,הלא םיותשיר ורתתמ .בושחומ םייטפשמ םיותשיר ,ותונשבח הלתהנ ,םיפסכ ,ותשבח

 חברה לכ לש יסחיה קהלחל סחייהתב ,םקתפסא ןיגב שאהנ בה ותלעל והושה סך ,הצוקבה ותמחבר

 .וצהקבבגונהכלויהי נדמ פתסובת ,םבה

יכ םכסוה ויפל ,החברה ןילב החברה ןיב ותוואלהל גרתסמ םכסה םנחת ,2020 במברונ שדוחב .3.6

 ךשמל ,חן ש"וילימ 40 לש ללוכ ךסות בוואלטילת הלנ גרתסמ חברהה ותשלר דיעמת םאה החברה 

 גרתסהמ םכסה גרתסבמ ןנתישת אהוולהלכ."(רתגסמה םכסה)" םכסהה ימתחת דעוממ םישנ 6

 ןועפיר .ע"מ+ מ 4% לש עורישב יתונערב בתשוחהמ יתנתש יתיבראשיות ודהצמ אל ואהולה יהתה

 .גרתספת המותק םותדעעויפר תסגרם המכסחלק מהכנונתיש ותוואלההמ אחת לכ

 ךומת חש" ןוילימ 20-כלשללוכ בסך ותוואלההלחבר םהא החברה קהיענה,2020 תשנ לךבמה

 16-כ בסך פתסונ ואהולה לחברה םאה ברהחה קהיענה 2020 ץמר שדוחב,סףובנ .תסגרהמ םכסה

 .ברהחל םהא הין החברות בוואלן הלמת גרתסם המכסק מהלחכ ,חן ש"וילימ

 תיתר ךומת ודעמוישו גרתסהמ תוךמ ודעמושה ואתולהש כך ,גרתסמה םכסה ןכדוע 22.3.21 םויב

 .2021 ץבמר 22 םויל מח, הע"ממ+4.5% לשרועישית ביברוישא ,גרתסהמ
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 לש ללוכ בסך ,םאה מהחברה פתסונ ואתולה גרתסמ החברה ןויטוררקיד ישרא 22.3.21 םויב ,סףובנ

 תסגרהמ יפ-על ןנתישת ואהולהלכ.שהדחה גרתסהמ העמדת דעוממ םישנ 3 למשך ,חש" ןוילימ 20

 +4.5% לש עורישב יתונערב בתשוחמה יתנתש יתיבר ישאות ודהצמ אל ואהולההיתה שהדחה

 .גרתסהמ פתותק םותדעועיפר גרתסהמ םכסמה חלקכותנינש ותאוולהמה אחת לכןועפיר .ע"ממ

 לש םידדנייבד קתולח ותיינדמל פהופכ חברהה .2018-2020 יםשנב דנדייבד קהליח לא ההחבר .3.7

 יהותצאות סיסב לע ,דנדייבד חלקל ותפשרהא את דיעתב ןחתבו נתחוב החברה .םאה החברה

 חוכמ ותלגבמ ותלטומ לא החברה לע.יצמעהןוהה ותשידרוןידיפלע קהולחלםיללכה,ותיסקעה

 .דדנייבד קתולח יןיענלםשהלכםיישילשםידדצםעםיכמסה

 .יפסכה חודל 9 באור ראו ,ן"וות השידרו עצמי וןן "הייענסף בוע נדימל

 תוליעפ ימוחת יפל הרחבה יסקע רואית –'ב קלח

 םיותרישו םירצומ .4

 קרן ,ןוכסיחל לגמ פתווק םייוציפלו םילוגמתל לגמ פתוק מנהלת חברהה ,הז חודל 2 יףעסב טפורכמ 4.1

 :ןלדלה ורטפכמ לכוה,דלילכלוןכסיחלעהשקלהלגמ פתו, קהעשקלהלגמ פתוק,ותלמשתה

 (8694.ה.)מ "םילומגת רומ אפלא"4.1.1

 ן:להלדכ עהשקהה ילולסמ 12 םילוהיה מנתחת

 (12532.ה.מ)50 דע ותגדרמ (2)

 (12533.ה.)מ 50-60 ותגדרמ (3)

 (12534..המ) עלהומ 60 ותגדרמ (4)

 (12531.ה.)מ ותימנ (5)

 (8695.ה.)מ 35 "אד תדמ מחקה (6)

 (9452.ה.)מ S&P500 דדמ מחקה (7)

 (8696.ה.מ) םישנ 5-10 לש חווטל דדמ דוצמ ,לראשי תלשח ממג"א דדמ קהחמ (8)

 (8697.ה.)מ ותיעה ממשלתוקב יתיבר ותילשק דדמ מחקה (9)

 [גויזמ תשקב השגו]ה (8698.ה.)מ 20 דונל בד תדמ מחקה (10)

 [גויזמ תשקב השגו]ה (9677.ה.מ) דדמ מחקה ורבעמ (11)

 48 תוךמ 11 מודע



    

    

     

 

 

    

  

   

   

     

     

    

   

     

   

    

   

   

    

   

   

     

     

)8699 )12( 

)12957 

 ..ה)מ םיומנמז יוושוםיומנמז

 ה.)מ ותיבמנ 25% עד "חאג (13)

 ותמלשתהרומ

 :ןלהלדכ עהקשי הלולסמ םילוהיה מנתחת

 ..המ)יללכ

 .ה.)מ ותימנ

 "אד תדמ מחקה

 דדמ מחקה

 .ה.מ) םישנ לשחווטלדדמדוצמ ,לראשיתלשח ממג"אדדמ קהחמ

 .ה.)מ ותיממשלת עהוקב יתיבר ותילשק דדמ מחקה

 [גויזמ תשקב השגו]ה דונל בד תדמ מחקה

 [גויזמ תשקב השגו]ה .ה.מ) דדמ מחקה ורבעמ

 ..ה)מ םיומנמז יוושוםיומנמז

 ה.)מ ותיבמנ דעחג"א

 עהקשהל למג רומ

 :ןלהלדכ עהקשה ילולסמ םילוהיה מנתחת

 ..המ)יללכ

 .ה.)מ ותימנ

 "אד תדמ מחקה

 4.1.2 " " .ה.)מ 8700(

9 

)12535 )1( 

)12536 )2( 

 )3( 35 .ה.)מ 8701(

 )4( S&P500 .ה.)מ 9451(

)8702 5-10 )5( 

)8703 )6( 

 )7( 20 .ה.)מ 8704(

)9676 )8( 

)8705 )9( 

)12956 25% )10( 

 4.1.3 " " .ה.מ) 7956(

8 

)12538 )1( 

)12537 )2( 

 )3( 35 .ה.)מ 7957(

 )4( S&P500 .ה.)מ 7958(

12 

 דדמ מחקה

 48 תוךמ מודע



    

    

   

     

    

     

    

  

   

   

    

   

    

           

         

      

 

 
    

    

      

     

     

    

      

 

 

 (7961.ה.מ) םישנ 5-10 לש חווטל דדמ דוצמ ,לראשי תלשח ממג"א דדמ קהחמ (5)

 (7962.ה.)מ ותיעה ממשלתוקב יתיבר ותילשק דדמ מחקה (6)

 [גויזמ תשקב השגו]ה (7960.ה.)מ 20 דונל בד תדמ מחקה (7)

 (7963..ה)מ םיומנמז יוושו םיומנמז (8)

 (12955 ה.)מ ותיבמנ 25% עד "חאג (9)

 (8861..המ)"דליל ןוכסיח רומ" 4.1.4

 :ןלהלדכ עהקשי הלולסמ 5 םילוהיה מנתחת

 (9421..ה)מ טעוון מכיס םיפידעם המיכסוח (1)

 (9414..ה)מ יונינן בוכיס םיפידעם המיכסוח (2)

 (9420.ה.)מ גברוון מכיס םיפידעם המיכסוח (3)

 (9113..המ) לכהה (4)

 (9303.ה.)מ עהישר (5)

 2020 ליאפר שדוחבו ייבטאק ותעשקה לויהבנ עהשקה ילולסמ החברה ימההק 2018 דצמבר שדוחב 4.2

 םיסכהנ קףיהןלהל."ותימנ 25% דעח"אג"ייבטאק לויהבנ לוההמנ סףונ עהשקהלולסמםוקה

 (: חי ש"פלא)ב 31.12.20 םויל רוכאמ םילולסבמ

העקשהל למג רומ תומלשתה רומ  םילומגת רומ אפלא

 רצמו

 העקשה סלולמ

 50 דע תוגרדמ 746,547,351

 דע 50 60 תוגרדמ 2,354,580,168

 הלעמו 60 תוגרדמ 1,474,020,307

 יללכ 2,145,952,823 421,591,056

 תוימנ 567,521,458 635,336,167 309,442,928

 תוימנ 25% דע ח"אג 94,080,916 93,734,495 42,752,001

 48 תוךמ 13 מודע

https://31.12.20


 :לויהי נדמ רועישו םייתעמ רע בדבדימ 4.3

-ו 2018, 2019 םישנל ,לויההנ ידמ עורישו םיליעפ םינושא יםליעפ םייתעמ ותדוא עדימ ובאי ןללה

:2020 

 :2020 תנשב למגה ותפוק םוחבת ותליעפ תודוא םיוננת

כה"ס  למג פתוק
 העקשהל

 דלי לכל

 למג פתוק
 העקשהל

 ןרק
 תומלשתה

 תפוק
 םילומגת

    

  

           

  

      

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 

 

 

 

   

           

           

              

 

    

           

           

             

 

  

  
 

          

            

                

             

           

 

 

            

 

     

 

   

                

 

                

 

  

      

      

 

  

 

 :םייתמע תוונשבח רפסמ

 םיליעפ 2,751 13,952 10,029 103,964 130,696
 םיליעפ אל 28,053 13,200 6,343 8,104 55,700

 םייתמע תוונשבח רפסמ כה"ס 30,804 27,152 16,372 112,068 186,396

 (:ח"ש יפלאב) וטנ ,םילוהמנ םיסכנ
 םיליעפ 741,092 861,324 598,499 375,106 2,576,021
6,976,413 23,733 267,885 2,110,168 4,574,627  םיליעפ אל
 וטנ ,םילהומנ םיסכנ כה"ס 5,315,719 2,971,492 866,384 398,839 9,552,434

:(ח"ש יפלא)ב םייאתצות םיוננת
 םיפטרצר מועב םינתושמ םילוגמ דמי 203,418 797,039 301,753 5,883 1,308,093

 םישדח
 םילוגמ דמים מילוקבת 1,274,306 238,826 611,200 85,585 2,209,917
1,373,141 -  םייעמפ דח םילוגמ דמים מילוקבת 788,532 61,968 522,641
6,177,264 449 129,893 2,425,039 3,621,883  ן/קרפהולק ירהות צבעברה

 ן/מהקרפהוהקבירה מצ ותעברה 30,673 23,080 2,022 1,636 57,411

 תוונידפ 22,932 15,133 19,044 3,638 60,748
 ותצאול הע (םידספ)ה ותסדף הכנוע 349,649 251,734 54,934 4,888 661,205

 פהוהק

 (:ח"ש יפלאב) םיסכמנ וגבנש לויהנ ימד
24,213 802 1,999 7,602 13,810  םיליעפ אלו םיליעפ

- - - - -  (:ח"ש פילא)ב ותדפקל מהויהי נדמ

 :(םיוזחא)ב םיסכמנ עצוממ לויהי נמד רועיש
 םיליעפ 0.65% 0.64% 0.60% 0.23%
0.23% 0.66% 0.67% 0.67%  םיליעפ אל

 :(םיוזחא)ב תודפקהמ עצוממ לויהי נמד רועיש

 :(םיוזחאב) עצוממ תורישי תואצוה רועיש

 48 תוךמ 14 מודע



    

 

          

        

 

  

         

          

         

      

 

       

                       

                       

                       

      

     

   

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

   

      

      

       

 

    

      

      

       

      

  

 

 

     

      

       

      

      

 

 

      

 

 

     

 

 רךע ותיירל נש ומכירה יהקנ ותלעמ 0.09 0.07 0.12 0.02
 יונציח לויהות נצאוה 0.00 0.00 0.00 0.00

 : רשק יתקומנ תוונשבח
8 - - 1 7  ותונשבח רפסמ

2,220 - -  ₪( יפלבא) טום נילוהמנ םיסכנ 2,126 94
11 - - 0.40 11  ₪( פילבא) םיסכו מנגבשנ לויהי נדמ
- - -  םיסכו מנגבשנ וצעל ממויהי נדמ רועיש 0.49% 0.35%

 ח"ש דע לש רהיתב- 8,000 : םיליעפ אל תוונשבח
- - - - -  ותונשבח רפסמ
- - - - -  (ח"ש פילא)ב וט, נםילוהמנ םיסכנ
- - - - -  (חי ש"פלבא) םיסכו מנגבשנ לויהי נדמ

 םיסכו מנגבשנ וצעל ממויהי נדמ רועיש

 :2019 תנשב למגה ותפוק םוחבת ותליעפ תודוא םיוננת

כה"ס  למג פתוק

 העקשהל

 דלי לכל

 למג פתוק

 העקשהל

 ןרק

 תומלשתה

 פתוק

 םילומגת

 :םייתמע תוונשבח רפסמ
103,023 100,507 1,511 808 197  םיליעפ

7,217 4,921 629 849 818  םיליעפ אל
 םייתמע תוונשבח רפסמ כה"ס 1,015 1,657 2,140 105,428 110,240

 :(ח"ש יפלאב) וטנ ,םילוהמנ םיסכנ
 םיליעפ 40,180 40,001 62,902 303,644 446,727
 םיליעפ אל 83,550 54,311 28,521 9,546 175,928
 וטנ ,םילהומנ םיסכנ כה"ס 123,730 94,312 91,423 313,190 622,655

:(ח"ש יפלא)ב םייאתצות םיוננת
 םיפטרצר מועב םינתושמ םילוגמ דמי 29,866 40,013 34,286 5,899 110,064

 םישדח
217,899 102,048 56,296 11,001 48,554  םילוגמ דמים מילוקבת

- - - - -  םייעמפ דח םילוגמ דמים מילוקבת
126,938 378 -  ן/קרפהולק ירהות צבעברה 60,402 66,158

4,642 805 -  ן/מהקרפהוהקבירה מצ ותעברה 1,123 2,714

 :םימולשת
 תוונידפ 1,601 1,441 7,168 586 10,796
 ותצאוה לע (םידספ)ה ותסדף הכנוע 6,571 7,705 8,130 22,740 45,146

 פהוהק

 48 תוךמ 15 מודע



 :(ח"ש יפלאב) םיסכמנ וגבנש לויהנ ימד
1,135 589 186 181 179  םיליעפ אלו םיליעפ

- - - - -  :(ח"ש יפלאב) ותדקפהמ לויהנ ימד

 :(םיוזחא)ב םיסכמנ עצוממ לויהי נמד רועיש
 םיליעפ 0.54 0.5 0.46 0.23
 םיליעפ אל 0.43 0.39 0.42 0.23

- - - - -  תודפקהמ עצוממ לויהי נמד רועיש

 :(םיזוחא)ב

 (:םיוזחאב) עצוממ תורישי תואצוה רועיש
 רךע ותיירל נש ומכירה יהקנ ותלעמ 0.13 0.09 0.08 0.06
 יונציח לויהות נצאוה 0.01 0.03 0.05 0.02

 : רשק יתקומנ תוונשבח

- - - - -  ותונשבח רפסמ

- - - - -  ₪( יפלבא) טום נילוהם מניסכנ

- - - - -  ₪( פילבא) םיסכו מנגבשנ לויהי נדמ

- - - - -  םיסכו מנגבשנ וצעל ממויהי נדמ רועיש

 ח"ש דע לש רהיתב- 8,000 : םיליעפ אל תוונשבח

- - - - -  ותונשבח רפסמ

- - - - -  (ח"ש פילא)ב וט, נםילוהם מניסכנ

- - - - -  (חי ש"פלבא) םיסכו מנגבשנ לויהי נדמ

- - - - -  וגבשנ וצעל ממויהי נדמ רועיש

 :2018 תנשב למגה ותפוק םוחבת ותליעפ תודוא םיוננת

כה"ס  למג פתוק
 העקשהל

 דלי לכל

 למג פתוק
 העקשהל

 ןרק
 תומלשתה

 תפוק
 םילומגת

    

   

      

 

        

 

  

      

      

  

 

     

 

 

      

      

 

  

      

       

      

      

 

       

      

      

      

      

      

      

     

   

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

      

      

       

 

    

      

      

       

 

 :םייתמע תוונשבח רפסמ
96,599 95,272 867 379 81  םיליעפ
3,222 2,537 243 229 213  םיליעפ אל

 םייתמע רפסמ כה"ס 294 608 1,110 97,809 99,821

 (ח"ש יפלאב) וטנ ,םילוהמנ םיסכנ:
 םיליעפ 2,642 8,741 21,893 185,690 222,566
 םיליעפ אל 7,745 4,861 12,271 3,727 28,604
 וטנ ,םילהומנ םיסכנ כה"ס 13,987 13,602 34,164 189,417 251,170

 48 תוךמ 16 מודע



    

  

 

 

 

     

      

       

      

      

 

 

      

 

     

 

   

      

 

      

 

  

      

      

 

  

 

      

      

 

  

      

       

      

       

 

      

      

      

      

      

 

(חי ש"פלא)ב םייצאתום תיוננת:
16,409 6,624 8,187 1,460 138  םיפטרצר מועב םינתושמ םילוגמ דמי

 םישדח
 םילוגמ דמים מילוקבת 1,179 4,269 25,157 79,632 110,237
17,905 - 16,065 1,352 488  םייעמפ דח םילוגמ דמים מילוקבת
6,784 194 -  ן/קרפהולק ירהות צבעברה 2,539 4,051
2,140 556 - 718 866  ן/מהקרפהוהקבירה מצ ותעברה

 םימולשת:
2,776 275 2,288 36 177  תוונידפ

)4,054( )2,460( )1,016( )388( (190)  ותצאול הע (םידספ)ה ותסדף הכנוע

 פהוהק

 (ח"ש יפלאב) םיסכמנ וגבנש לויהנ ימד:
476 345 68 31 32  םיליעפ אלו םיליעפ

- - - - -  :(ח"ש פילא)ב ותדפקל מהויהי נדמ

 :(םיוזחא)ב םיסכמנ עצוממ לויהי נמד רועשי
 םיליעפ 0.35 0.35 0.35
 םיליעפ אל 0.35 0.35 0.35

 :(םיוזחא)ב תודפקהמ עצוממ לויהי נמד רועיש

 :(םיוזחאב) עצוממ תורישי תואצוה רועיש
 רךע ותיירל נש ומכירה יהקנ ותלעמ 0.05 0.04 0.03 0.03
 יונציח לויהות נצאוה 0.02 0.01 0.01 0.01

 : רשק יתקומנ תוונשבח

- - - - -  ותונשבח רפסמ

- - - - -  ₪( יפלבא) טום נילוהם מניסכנ

- - - - -  ₪( פילבא) םיסכו מנגבשנ לויהי נדמ

- - - - -  םיסכמנ וגבשנ וצעל ממויהי נדמ רועיש

 ח"ש דע לש רהיתב- 8,000 : םיליעפ אל תוונשבח

- - - - -  ותונשבח רפסמ

- - - - -  (ח"ש פילא)ב וט, נםילוהם מניסכנ

- - - - -  (חי ש"פלבא) םיסכו מנגבשנ לויהי נדמ

- - - -  וגבשנ וצעל ממויהי נדמ רועיש

 ולהיי נדמ רועיש 4.4

 48 תוךמ 17 מודע



    

            

          

           

              

           

   

          

     

        

        

              

             

     

         

    

    

         

        

      

    

     

  

    

               

   

  

      

      

לגמ ותפו)ק םייסנניפםיותשיר לעחויקפה ותקנת(  ימד תוקנת)"2012-ע"בשהת (,לויהנידמ(

 (11.9.19 םוי)מ ן"ויקת – יוניסנפה ןוכסיחה ישירכבמ לויהנ ידמ"9-15- 2017 רוחוז "(לויהנ

 את ןכו,םיותרהמ םיימרבהלויההנ ידמ יעוריש את ,יתרה בין ,םימסדיר "(לויהנ ימד רחוז)"

 פתותק םובת לויהנידמ תלאעהןפוא (,םישנ 5)לויהנידמבהטבהןלמת יתערהמז פהותקה

 ידמלעגוהנ בכל ותפישקה ברתגה על שגדבלכהו,לכהבמה גם ,םיימוסמםיבתנא ,או בהטהה

 .םבה םייוינשוםעתיקב ,לויהנ

1.05% לש 12-ה חלקהםה יהיגבלםיותרהמ םייהמרב לויההנ ידמ ,לויהנידמ ותקנתפי-על 

 םייתעמה ןיגב םיעברוהמ םיפטושה םיומלשהתמ 4% דע ןכו ,שדוח לכב הבורצה יתרהמה

 ןבקרו ,שדוח לכב עהשקלה לגמ פתוקוב (ןוכסיחל) םייוציפלו םילוגמלת לגמה ותפובק

 אל,יתעמ לכלשוונשבחב ורההצב םיפסכהתיתרמוגבישםייהמרב לויההנ ידמ ותלמשתה

 לעםידומעוםיעוקב םהדלילכלןוכסיח עהשקלה לגמ פתובק לויההנ ידמ .נהשל 2% לע עלהי

 םבהתא עקבשנ ןוכסיחה דעומ םולת עד זאתו פהובק ורהצבה יתרהמה 0.23% לש עוריש

 .יקתיחתה דרסלה

םינגבוסקפושה םיכסוחללויהנידמ תתקר ץוימלא וזמהיבןוהה וקש ותשר צאהי 2021 ץבמר 

 הוולמת הפוהצטר הונהממ לש ותילדירוסלהלקריא תהעננ חברהה.נהוקורה פתותקב ותדפקה

 .הז חודל (דיגקי תאסע רותיא) א פרק 12 יףעס ראו סףוע נדילמ ,םספורש

 תוהקרנו ותפוהק יגוסב םייוינשו ותיוחפתהת של סברוה חויתנ 4.5

ךס .חש" יונילימ 8,387-כב וכמסתה 2020 נתשל (ותדפקהו ימהפנ ותעבר)ה םיסויגה סך 

 .חי ש"ונילימ 118-כב סתכמוה (ותכישמו צהוחות העבר)ה וצאיש םיפסכה

 .חי ש"ונילימ 8,269-בכ מהכסתהוטירה נצב

חי ש"ונילימ 57-כב הסכמו צהוחות העבר, החי ש"ונילימ 6,177-כו בכמסתימה הפנ ותעברה. 

 .חי ש"ונילימ 6,120-כו בכמסתו הטות נעברה

חי ש"ונילימ 61-בכ כמותסות הכיש, מחי ש"ונילימ 2,210-כו בכמסתות הפולק ותדפקה. 

 רובא ןכו ,ליעל 0 דע 4.1 םיפיעס ורא תוהקרנו ותפוהק יגוסב םייוינשו ותיוחפתהת ותדוא סףונ עדילמ

 .יפסכח הודל 15

 תורחת .5

 ,ברהגהת ותחרהת ותונחראהםישנב.נףעבםילעופהםיפוגהןיב ותרחבת ןייפומא לגמה ותפוק נףע 5.1

 תוצוקבההבנמלע מכתסנוז רכהעה.המשךבםג ההוגב ותילה ךישלהמ יהופצ היא ותנכערולה
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 ,יהסנפולגמ יפוגישנ ועידוה 2021 תשנביכןייצנ.יהצלוגהר ייוינשתולרב קהיהחק ייוינש,ותימיהק

 .ותלמשתההולגמה ותליעפב יתרה בין ,םיחרמת םיפוגםע ותליעפגוומיז םיהותחזקא ירתכמלע

 .ותלמשתההולגמם הוחבת םייכזהמר םיקנחשה פרסאת מ יתותעשממםצצמל יםיופצולא םיגומיז

 ,תוחו)לק םייטונולהר םיגורמה ידי-לע תכערוומ דדתנמ תלנהמ חברה לש תהוכיא החברה הערכתל

 ותשואת יבהנלתלוכיה(א) טרים:רמפ ספרמלשלולשקו ידהדמ וךת(הצפהיכערמ יתרוםיסוכנ

)ןיוזמ יעוצמק תושיר (ג) הול;ינידמ()ב ן;וכיסה רמתלסחיובןזמךלאור ,םיחרמת יפנ-לע ותפדוע  (ד;

 ה;צפוה וקויש- ותמכיר רךעמ

 .הז חודל 10 יףעס ראו םייטיקרלחה הצהה ורמיגל ביחס החברה כתערות הדוא םיטלפר

 החברהלשםיייקרעה יהחרתמ.ותלמשתוה לגמ יפסכםילההמנ םייכזמר םיפוג 12-כ וקשבםיימיק

 ,לראה,טסילאנ ,ללכ,ותדיפלןילי,םחש לרושטלא ת:והבא לויההנ ותרחב ןהלגמ ותפוקלויהנםוחבת

 .יובדלאןלמ, הורה, מנסקסלנא קסיפנה לדגמ,ותגספ,דש-טבימ

 ללכ פורישלו וקלחיז דימתמ ןפובא לתעופ ההחבר ,ותחרהת יגורמ םע ההחבר תודדוהתממ קלחכ

 .הפצהוה וקוישה ,ותשירה ,לועפהת ,העשקהה יכרעמ זה ללכוב ,תהוליעפל םייטונולהר םיכערהמ

 םיעיפשהמ םיילילשוה םייוביחה םימגורל סחייהתב ,ההחבר של ותיכזמרה ותדדוהתמה יכרד ןללה

 רה:החב לשתיוחרתדה העמל מע

יתיציפוז לש ובליש .חש" דארלילמ קרבשמת םיסכנ קףיה םע 2020 נתש את החפת החברה 

 ונהקורי הימנס עתפויב הסב עהצושב ,פתסוית נותעשמון מכיס תדהורו יתסחי הירהז עהשקה

 לךבמה בהוטל ותטלוב ותשואת גיצלה ברהחל ועייס ,(2020 ארופבר) חזרבמ םייונשראה

 ךערמ תא ותעבל שיךלהמ עלתופו הלעפ החברה ,ליקבבמ .2020 נתשל נהושראה תיצחהמ

,השנה המשךב  .ותסחיר לאה ותעשקההו חרסהמ ,מחקר תחלקמ לע שגדב ותעשקהה

 ,יתונגארה יתשתהת יתיבנ רךדו םילוההמנ םיסכהנ בסך יתועשממ לודיג תהווח החברה

 החברה .ותשואבת יתותעשממ ובלהבה 2020 נתש את םייסלו לודיגה םע דדוהתמל יחהלצה

 הל ופשריא ותוצה ותלוכיו ות שלהעשקהה טתישש יכהערומ ותעשקהה יותוצ יויבעב יכהשממ

 היזקח ההחבר 2020 נתשב .ןוכיס תאמתומ ואהשת יחונבמ וקשה את ליובלה וףשאל שיךלהמ

 ךואר ןוכסיחה םוחבת נהושראה ורהשמה םישאנ סויג ותעצאמב ותליעפה יכרעמ ללכ את

 ךערמ תא יותעשממ ןפובא קהזיחו ותעשקהה ךערמ תא בהיחרה ההחבר .ותעשקההו חווטה

 ההחברםייתעמ ותיוכז לועפת קתלחמ את ןכו ,םייקסעומ םיסוכנ , . םייתעמ קסד ללוכה ותשירה

 .ותחוולק םייתעמ ותשירב ותינוצמל ותרתח

חתת ,יביטאק ותעשקה לויהבנ שדח לולסמ קתשה םע םיצרוהמ לס את בהיחהר החברה 

 .עהשקלה לגמ רוומ ותלמשתמור ה ',םילוגממור ת לפא'א ותפוהק
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5.2 

5.3 

5.4 

5.5 



ןכוסיבתוםיסוכנ 1850-כ עם הקשרהת החברהו,הפצהו ותמכיר ךערמםוקה 2020 נתשב 

 םידיגתא ותעצמבא םיתמרב ,םיוניספנ םיצעוי עם שרהתקה ןכו ;יוניספנ וקויש יכמסבה

 .םייבנקא

תחבר נהישה אר.אמ.אפ ברתח ותעצבאמ ותפוהק יסכנ את לתעפמת החברה ,לועפהת דצב 

 ןכו ,ותחוולק םייתעמל םיילטיגיד ותונפתר עיצהל ברהחל פשרלא יופצ רשא דבר היגולוטכנ

 .תותדיר ותתנשן המידות הראולהלועפהת טתיש את םילהתא

 האושת יחנומב תוליובמל הרחבה תפיאש ןייענל תוברל ,אתז הקסיפבש הרחבה תויוסחייהתו תוכרעה

 תוונוכ וא הרחבה לש תוכרעה ללוכו ,זה חוד דעומל ןוכנ ,רהחבב םייהק עדימ לע תוססומב ,ןוכיס תמאתומ

הלאל סחיב הרחבה תוכרעה יכ תואדו לכ ןיא ,םלוא .דיתע יפנ הפוצ עדימ תוומה ,זה חוד דעומל ןוכנ הלש

 תוילה היושע לעופב העפשהה .ןקלחו בא אןולמ, בנהשממתת היסקעו הרבחה ותליעפ לע םיהותעפשה או 

 תויחזות תוכרעה תושממתה יאל םיילאיצטנופה םימרוגה תרגסמב .רומאכ התזחשנ ומז יתומה ןפואב הנוש

 ,םוחתב תורחהת תפרחה ,םייטילופהו םייינדמה ,םיילכלכה םיאתנב םייוניש ,ריתה ןיב ,םיללכנ צהוקבה

 וא ,צהוקבה טתילשב םניא רשא םימרוג ןווגמ ,םיירוטלוגר םייוינש ,םיעישקמ ותגהנהת ,םיוקושב ותדותנ

 .זה חודל 18 יףעסב טרופמכ ,צהוקבה לש ןוכיסה ימרוג לולכמו ,צהוקבה תוטלחבה יונישמ האצוכת

 ן:ללהדכ אוה 31.12.20 םויל ,ותליעפ יומחת יפל קהולחב ברהחה לש וקשה חנת ,חודה דעולמ ןוכנ 5.6

 רומלש וקשהחנת ;לראשיבלגמה ותפוקיסכנמ02%2.-כ והומה םילוגמתרומאפלאלש וקשהחנת

 העשקלה לגמ מור לש וקשהחנת ;לאישרב ותלמשתהה ותקרנ יסכנמ 1.09%-כ והומה ותלמשתה

-כ והומה דלילןוכסיח מור לש וקשהחתנ;לראשיב עהשקלה לגמה ותפוקיסכמנ 4.29%-כ והומה

 .לראשיד בלילחווטךואר וןכסיח עהשקהללגמות הפוי קסכמנ %3.63

 תוחולק .6

 יוניספנהןוכסיחהםוחלת ותעדוהמ להדג,וקשב ימתיהק תוחרהת קבעוהיקבחק םייוינשה ותקבעב 6.1

 תא ןחוב רחבה בוריצה .םיהדובע בורעב םידיפקהמ םייקסעוהמ םייתעמה ,םיכסוחה קרבב

 םייתעמ ותונשבחלש ותרי רב ספרומ ויפנב ותדומעה ותפולחה ואת ותונכסחהיפסכדוילנ ותיופשרהא

 .ונהשלמ דחארצום ממיעברומ

 השנוב חווידה נתשבםיאהב םידדהמ ותעצבאמ םייתמהע ימורשו דההתמה,תקווה ברדבעדימןללה

 :לה שקדמה

 בחר ותחולק יזורפ, בםיונשםילאיגבםניה החברה של לגמה ותפוקייתעמ ,ותראלןיתשנ יפכ

גמל קופת
להשקעה

לכל חיסכון
 2020ילד

גמל קופת
להשקעה

2020 

קרן
השתלמות

2020 

    

              

       

 

        

          

 

         

                 

                 

     

     

       

             

            

             

          

        

         

    

  

        

   

        

   

    

  

         

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 
  

קופת
תגמולים

2020 
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1% 6% 3% 2%  ותונידפעור היש
 ירהמהצב
 ת:עצוהממ

8 38 49 56  לש וצעל ממיג
 :פהוהק תייעמ

3.08 0.24 3.83 7.16  לש וצעותק ממ
 :פהוהק תייעמ

 למג פתוק
 עהקשהל
 לכל וןכסיח
 2019 דלי

 למג פתוק
 עהקשהל

2019 

 ןרק
 ותמלשתה

2019 

 פתוק
 םילומגת

2019 

0.18% 5.3% 2.2% 2%  ותונידפעור היש
 ירהמהצב
 ת:עצוהממ

8 51 34 43  לש וצעל ממיג
 :פהוהק תייעמ

 לש וצעותק ממ 2.25 5.42 1.08 3.29
 :פהוהק תייעמ

 למג פתוק
 עהקשהל
 לכל וןכסיח
 2018 דלי

 למג פתוק
 עהקשהל

2018 

 ןרק
 ותמלשתה

2018 

 פתוק
 םילומגת

2018 

 ותונידפעור היש 0.11 0.08 0.1 0.55
 ירהמהצב
 ת:עצוהממ

 לש וצעל ממיג 41.68 36.57 31.56 8.71
 :פהוהק תייעמ

 לש וצעותק ממ 10.65 2.82 0.76 1.47
 :פהוהק תייעמ

 םייתעמות בלת 6.2

-מ עלהלמ ותומה וממנ ההחבר ותסשהכנ יתעמ םייק לא .םיוסמתיעמב ותלת ימתיק לא הלחבר

 אין רהלחב .הבחבר םילוההמנ םיסכנה ךסמ הלעומ 1% םיוומה ובורע םילוההמנ םיסכהנש או %10

 .םילודג םייקסעמ עם ותיוקשרהת

 הרחבהללכתמרב סףונעדימ–'גקלח

 הרחבה תוליעפ לע םילחה חויקפו ותלגבמ .7
 קוש ותשרלעהונהממ תוראווה ותקנת,םיוקחלשםחוכמתדרסומ ותפוהקותלנההמ החברה ותליעפ

 וקח הוא רואמכ ותיוליעפ המסדיר ייקרעה וקחה."(ןוהה וקשלע נהוממה" ן:להל) ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה
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 םיושאבנ ותראוהעוקבלןוהה וקשלע נהוהממ ואת צרוהא שר את יתרהןיב סמיךמ אשר ,לגמה ותפוק

 .םיימוסמ

 לויהונ שורילא םיללכ) סההכנ סמ ותקנתידי-על יקרעב דרהסוה ותפוהק ותליעפ,וקחה קתיחק דעולמ עד

 חוכמ ותקנתידי-על גהדרהבםיפלחומםוה ,עתכ גם םילחהממנ םיחלק שרא,1964-ד"כשהת (לגמ פתוק

 .לגמה ותפוק וקח

 :םיהבא את ותלמנ ןיתנ,ןבה וכערשנ םייותעשממםיוניקת ותלרב ותייקרעהיקתיחהת דרסהה ותראוה בין

 תופוק וקח – הסנכה סמ תוקנתו ויותנתקו 2005-ה"סשתה (,למג תופו)ק םייסנינפ םיותריש לע חויקפה קוח

 הקמתמלחה,לגמה פתוקלויהנןפוא את םימסדיר םחוכמוקנותשה ותקנהתו סההכנ סמ ותקנת,לגמ

 פתולק תודפקה בורעסהמ ותטבוה מנהלת חברה לע ותלטוהמ ותובחהלכ ותלרב ,הולהינ,לגמה פתוק

 .לגמפת הום מקילמתשם המיפסכולגמה

 ןוכסיח שרתפמאש,עה"שקלה לגמ פתו"ק שדח רצומ תמהק רשפא – למגה תופוק קוחל 15'סמ ןויקת

 את שוךלמ פשרשתא לגמ פתוק ותעצאמב ,ח"ש יפלא 70 של יתנתש תקרה דעםייצמאעםייתעמל

 שוךימש יתעמל הון יחוור על סממ לאמ טורפןכו,יעמפ חד םוכסכ שהיהפר ליגיפנל אף ורההצב עהשקהה

 .יתשדוח בהצכק שהיפר ליגבםיפסכה את

 ,ןוישיר ילעוב םיסוכנל הפצה עמלתו ותליעמ ידמ םולשת עם קשרב – למגה תופוק קוחל 20'סמ ןויקת

 לויההנ ידמל קהיבז שבוחמ ואה כאשר ,ןוישיר ילעוב םיסוכנל מנהלת חברה ידיב רוכאמ םולשת נאסר ויפל

 .2017 ליבאפר קףולתסנכנ יתעממהםיגבהנ

 ךכל שוריא לאל ,םייוציפה יפסכ שוךלמ יתעמ לכל פשרתהמא דרהסה – למגה ותפוק וקחל 21'מס ןויקת

 ןייענל תבכב קתוממנ ותדגתנה בירעה לא יקסעהמ םא,וקתסעהםויסםוימםישדוח4םובת ,ויקסעממ

 .וז יכהשמ

 וקחל 8 ןויקות 2012 נתשמ זה סהההכנ מס קודתפןויקת טרתמ–(190'סמןויק)ת סהנכהסמ דתופק

 לויהוניוסימותטבהםייתעמהישיורלושהיפרליגב וסךחלרשפלא היא ,יףעקןויקכת רךעשנ,לגמ ותפוק

 עוציב עתבןוהיחוור על סממ טורפןמת ן:וקיבת וגנועשסהמ ותוניתר ןיב.לגמ ותפוק ותעצאמבםיפסכ

 עהשקה יקפל/אולסמ בין עברמ ותפשרא,םיחרא עהשקהייקפבא מס יעוכאיר שבחילה ותיושעש ותלועפ

 יעמפ חד ןווי, הןיפולחלו ,בהצקכםיפסכה את לקבל יתעמה חרו בב מקרהבסממ טורפ ס;מםולשלא תל

 .םיילינאומהנ םיחווהר על 15% עורישב מס םולשת תוך ,םיימוסמםיבתנא עמידהל וףפכב בהצהק של

 של ןוכסיח שךהמ ,ןכו וישיור ידי-על יתעמ ירתטפ רחלא ןוכסיח המשךל ותפשרהא ןויקבת וגנוע ,ןכ וכמ

 .יתעמל השוישיורלסחיביוסימ ותטבהןכו,יתעמה של ובודתע קתספה חראלםייוציפיפסכ

 םשל 2005 דע שוימשש ותקנת–1964-ד"כשתה (,למג ותפוק לויהלנו רושיאל םיללכ) הסנכה סמ תוקנת

 יללכ,ןוכסיחה תקו את יםעובקהולאםהנ ,קףובת וותרשנ םיללכה בין .לגמה ותפוק של ותליעפה דרתסה
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 תופובק םיפסכ ותדפקהןייענל ותראוהןכו 31.12.08 דעלגמ ותפובק םיפסכודיפקשה םייתעמל יכהשהמ

 .ןיהגוסל לגמה

 ותלעמ ותקנת–2006-ו"סשתה )הצפה ותלמע((לגמ תופו)ק םייסנינפ םיותריש על חויקפה תוקנת

 םיצעויל םיעוקב םיעורשב הפצה תולעמ םולשת עקבנ ןחוכמו 2006 ליאפר שדוחב קףולת וסנכנ הפצהה

 םיעוקבהםיהתנא םייתקבה לכוה ,השנלהבירצמה 0.25% על הלעי לאש דרגוומ עוקב עורישבםייוניספנ

 .ותקנבת

 ותקנתשרדהנ יערהמז יצמעהןוהה את ותעובק ותקנהת – לתנהמהרחבמשרדנהירעמזהימצע הון תוקנת

 1( 10) ן:להלםיטפורהמ םיומכסהןימב והגבהמ יפחת לא שדרהנ יערהמז יצמעהןוהה יכ ותעובהק ,ןוהה

 דארילימ 15 לש תקרה דע םילהוהמנ םיסכנמה 0.1%-ל והושה ךס הבאים: םיומכסה וףציר (2) ש"ח; ןוילימ

 25%-ל והושה ךס ;חש" דארילימ 15 לש התקר לעמ םילוההמנ םיסכנמה 0.05%-ל והושה ךס ש"ח;

 .ותינתשות הצאוההמ

 וצלםהתאב– םייצוביהק םימכסהה קוח יפל שקמב יוניסנפ חוטילב ותשרפהה לתדגה רדבב בהחרה צו

 ותשהפרהיעורישו 6%-לדובעהןושבח על ותשהפרהיעורישולעוה 2017 ארוינ שדוחמלחה בהחההר

 .6.5%-ל יקסעהמ ןושבחעל

)למג ותפוק) םייסנניפ םיותריש על חויקפה תוקנת )ותאקסע עוציב לשב ותרישי תואצוה( -"חסשתה (,ןויקת(

 לויההנ ידמל סףובנ ,לגמה ותפוקיסכמנ ותגבלןיתנ אשר ותשיריה ותצאוהה ימתשר את ותעובק 2008

 תראוה גרתסבמ עתל עתמ נתכדעמת ותשיריה ותצאוהה ימתשר.יהיתעממ פהוהק בהוגםותאםיפטושה

 תגמודםילוהם מניצרובמ עהשקהןיגבםיומלשתיקר)יונציחלויהנ ותלעמל גם ותסחייהת ללתוכה,עהש

 רועישןיגגבלה בעה הקבות נקנהת סגרתמ. ב(ו"ביוכ סל ותקרנ ,ץוחןקר ,זר םייקתלויהנ,עהשקה ותקרנ

 יונציחלוהינ ותלעמ בגין ,ואהולהןמת או סחיר לא רךע ירני שתיכר בגין נהלמוששת ותשיריה ותצאוהה

 הוראת ."(תורישי תואצות הרתק)"0.25% של קרהלת – ותמשכנתא ןממת ותעובהנ ותצאוה ןיגוב כאמור

 התנינ 9.9.20 םוימ ותקנלת ןויקתב.עהפק זוא 2020 יוני עד הכארווה 31.12.20 םויל עד עהקבנ עהשה

 תוצאוהה תמתקר וגחרוה ןכו ,28.2.2021 םויל דעו 16.6.2020 םוימ העשה הוראתל פתסונ רכהוא

 ףוג יבוחי יכ עקבנ ,סףובנ .נהוהממ ותיחנלה וףפכב ,יתלע יהגולובטכנ תועשקה ןיגב ותצאוה ותשיריה

 םגוממנ וגביילויההנ ידמ לע סףוניכ,יתעמכולויהבנשלגמ פתולק טרףצלה ןייונעהמ םדאעדיילידסומ

 וגבשנ ותשיריה ותצאוהה עוריש ותדוא ילאיצטנופ חוללק חוודלו ותעשקה עוציב לשב ותשירי ותצאוה

 יגוס ,ותרישיה ותצאוהה ורעיש את וייתמעל חוודל ידסומ וףג ותיביחמ ןכו ,פתלוחה נהשב םייתעממה

 סגרתבמ לכוה,ותשיריתוצאוהיוכיבנ השואהת ואת ,הלא ותשירי ותצאוהוגבנםינגשב ותעשקהה

 םישדוח 3 דע לש פהותקל עהשה הוראת ובש רכההוא 10.3.2021 םויב .יתעמל ינתשה חודב םיחווידה

 .24- סת ההכנ של הותסם התכנוימ
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 ,םיחטמב לשםיומשירלויהונ חוויד,יויהז ותובח) ןוה תנלבה רוסיא וצו 2000 ס"שתה ןוה תנלבה רוסיא קוח

 ותראוה ותראוהועקב –2017 ז"עשהת ( טרור ןוימומןוה נתהלב עתילמנ ,ותלהמנ ותחברוחוטיביסוכנ

 ,פתטוש הבקר ,הון נתהלב סורילא ותשרל םיחוויד ,םיטפר ותימא ,ותחולק הכרת ,ותחולק יויהז גברב

 .הון נתהלב יונכיסלויהונ,ותיינדמ עתיקב

 לויהנ ןפולא ותסחייהמת ותרב ותראוה יףלחוה .1924.4-ב ףוקלת סנכנ – ידסומ וףג ןוירוטרקיד רחוז

 ןפוא ,ויותיוכמס ,ןויטורקהדיר הרכב ןייענל ותראוה עובק רהחוז .הז דעולמ עד ולחש ,ויותדעוו ןויטורירקדה

 םישנ 3 תוך עברמ ותראוהולוחיםיימיוסמםייניענלסחיביכ בעוקנ זרוחה גרתסבמ .ויחבר ותשירכווולתעפ

 .וותליעפ ןפואו וןיטורירקדה רכבל הע עיפשמ רהחוז .הליחהת דעוממ

 ןפולא ותנוש ותראוה ופסונ ותסגרבמ 16.7.19 םויב םספור –ןויקת–םיידסומםיפוג ותחולק ותרישרחוז

 ,ותעדוה ןמת ןפוא ,חוהלק םע ורתשתק יעצאמל עגובנ ,יתרה ןיב ,םיידסומ םיפוגב ותחוללק ותשיר ןמת

 וקףלת וסנכנרהחוז ותראומה חלק .ותדק 5לע עלהיאלש,יעוצמק יונפלט נהעתן מלמ התנהמ ןזמ משך

 של קףולת ןסתיכנ תהחדנ,עהש הוראת גרתסבמ ,.2016.4 םויב..2016.4 דעולמ וחדנןחלקו .1925.7

 ;.2029.10 םויל 2020 ליבאפר קףולת סהיכנל ותדיעת וישה –ןויקת– ותחולק ותשיר רחוז ותראומה חלק

 עתשל ותקנת נתתקהדעוממ לחה דחהי,ותדק 5 על עולהה נההמתהןזמ מדידת ןפואכי עקבנכן וכמ

 .ןעתיפקדעוד מעו,נהוקורה שברעקב מ םוחיר

 :החברה לשםייפסכה ותחודל הע יתותמה הכלשן הכיתתהןיותראושלה ותראון הללה

 הסמפר 2019 נתשב –'ותרחתה םוחבת אלש םיידסומ םיעישקמ ןיב הלועפ יפויתש'1/19 מס תעד יוליג

 ,םיוסמ דיגתא של ויותיבמנ םייקחזהמ םיידסומ םיפוג בין עולהפ יפויתש ויניענש תעד יוליג ותחרהת ותשר

 םיימיוסמ םיתנא םיטפורמ עתדה יוליגב .דיגתא וותא של ותיללכה ותפיסאב ותטלחה קבלתל עגוהנ בכל

 .תוחרהת נייד ינתחבל מובכדרסהוהויה לארוכאמ להועפוףיתש,םימיתקבה אשר

 את ודכנעו 2018 נתשב קףולת וסנכנ יוניסנפה ןוכסיחה קושב םיוננתו עדימ רתעבלה דיחא הנמב ירחוז

 ותלרב ,יוניספנה ןוכסיחב םוחבת םיסקעומ ןוישיר ילעב ,םיידסומ םיפוג םיששמהמ םידיחהא םישקהממ

 שקוממ תוחזקא ,םיעואיר ,דוינ שקממ ,םיוכנממ םישקממ רפסבמ ,יתוניספנה קהלסהמ ותעצבאמ

 תועצבאמ ןכווממ רימה דויהנ ךילתהל עייס שרא ,דויהנ קשממ לועפל לחה 2020 רברואפב .םייקסעמ

 יבנמלש חדהאה.2020 נתשל החברה לש יהותסהכנ לעעיפשה הירהמ ההליך .יתוניספנה קהלסהמ

 רופישלו םיותשירה לועפת לש בהילה תויוליעפ לועייל ותרב תרמה יתכזמר מערכת ירתציו חווידה

 ללכ ,חברהה הערכתל .ןוישיר ילעוב םיקנחש ,םיידסומ םיפוג ,םייתעמ – םיקנחשה ןווגמ ןיב םישקהממ

 תסגרבמ ןוהה וקש ותשרלש תהיתוכנ יפ-לעעצבהתלדיעתשיפכ,קהלסהמ יותשירבשוימשה יורחבש

 םייתעמלםיעצוהמ םיותשירה יבט את יתפענ רמהב שפרלידכ כךב יהיה ",2025 יוניספנ"טיקיופר

 תוומשתעישקלה שיךותמ עהישקמ החברה .םיונשהםיותשירלועדילמ ותשיגהנ את שפרלןכו,ותחוללקו

 םיותשירה את רפשל תמנ-לע תזאו ,ילועפתה ךערובמ םיותשירה ןבמת יהצמוטווא יהצטיגיד פורישל ותרב

 .םיעמטם מילעופן הוישיהר עליולב םייתעמלםיתניהנ
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 לכ ןיא רשאו ,דיעת יפנ פהוצ עדימ תוומה בה שומישה תבחרוה קהלסמה תועפשה סחיב הצוקבה ותכרעה

 .וותשממהתב ותאדו

)למג תופוק ןיב םיפסכ תרעב)ה (למג תופו)ק םייסנניפ םיותריש לע חויקפה תוקנת  2020-"ףשת (,ןויקת(

 תופוק בין דוינ ותפשרמא ןכו ,ןצמע ןילב העשקלה לגמ ותפוק בין דוינ ותפשרמא .202.9 םויב וסמפורש

 ךילהה .ותחרלת עהשקלהלגמה ותפוק וקש את ותחותפכךוב,בהצלקלגמ ותפוקןילב עהשקלהלגמ

 .םיחרם מתיידסום מיפוגד נכנס מויל נע יעפשה

 עוריא ערק על העש תארוה- ןויקת- יוניספנה ןוכסיחה ירישכמב לויהנ ימד'2020-9-14 םיידסומ םיפוג רחוז

 ידמ עוריש את ותלעלה ידסוהמ וףגה ותפשראלסחיב פתסונהלגבהעקב .202.9 םויבםספורש ',נהורוהק

 .דיעבהמ לשבהעאיר אלש יתעמה בורעםיומלשת קתספה ותקבעב,חההנה פתותק םותיפנללויההנ

 לע חלה עהשה ראתוה .םיומלשהת קתספה דעוממ םישדוח 12-ל םישדוח 6 מ רכההוא גבלההה פתותק

 םויב,עהשה הוראתל המשךב..2031.10 םוידעו 1.3.20 םוימלחהוסקפוהםינגב ותדפקההשםייתעמ

 ותפהצטרל "נהורוהק תפותקב תוירדילוס לע הרימשל םיידסומ םיפוגל אהירק" נהוהממ םספר 3.213.

 ופהתקב ותפטוש ותדפקהםינגבוסקפושה םייתעמללויהנידמ עוריש אתלעהתלגבהןוגנלמנ יתנטרלוו

 דעוממ ,םישדוח 12 דעו םישדוח 6 ןישב פהותקל זאתו 2021 יוני שדוח דעו 2020 רבמבונ שדוחשמ

 .נהוממהלש ה זולקריא טרףצלה בחרה החברה .םיומלשהת סקתפה

 ףיגנ םע תודדומהתל ותדחוימ תויוכמס וקח קקחנ 2020 נתש ךלמהב – הנורוהק םוחתב (יתללכ) קהיחק

 (,ותליעפתלגבה–שדחההנורוהק ףיג)נ םוריחתעש ותקנת;2020-ףש"ת (,עהשהתארו)ה שדחה נהורוהק

 ףיגנ תוטשפתה םוצמצ םשל הדועב םומקב םידבוע רפסמ תלגב)ה םוריח תעש תוקנת ;2020- "ףשתה

 סחיב ותרב עהותנ ותלגבה ולטוה םחוכמ ,םיפסונ םיווצו ותקנת םיוקח ןכו 2020 ף"שת (,שדחה הנורוהק

 רכינ חלק קהפיס החברה ,נהוקורה יףגנ ותטשפהת ושאבנ ןידה ותראוה לאור .ילראשיה שקהמ לכל

 סחיב,ילקחןפובא גהחרוה,תלנהמ חברה ןוישיבר קהיחזמש החברה .וקחמר שהיג ותעצבאמ תהוליעפמ

 העשבםג,יהיתעמל יףצר ותשיר תלת שיךמלה הלהפשרשא הדובע,שקמהלעולחש ותלגבהממקלחל

 .םיסגרל וןתיה נו הלוכ שקו המשב

)למג ותפו)ק םייסנניפ םיותריש לע חויקפה תוקנת  (,להטבא צבמב יאמצע-תימע לש םיפסכ כתישמ(

 וןויהלש רךדב,בהצקללגמ תפומק םיפסכ שוךלמ יצמאעתיעמל ותפשרמא 2.2.21 םוימ –2021-"אתשפ

 ..2131.12 םוידע חלוי הןו,םיימיוסמםינאתםייקבהת עמיפדח

 םיפסכ יכתשמ ןייענל ,2020-"ףשתה (,העש תארו)ה (שדחה הנורוהק ףיג)נ ילכלכ עויסל תיכנתה קוח .8

 /בתןבוא הוא אשר ,נזילה לא ותלמשתהןבקר יתעמל פשרא 29.7.2020 םויבםספורש,ותלמשתהןמקר

 דע שוךלמ ,2019 ב בילההמק פהותקה מתועל תהחפםתסשהכנ וא חל"תלוצאיואםבודתעמווטרפוגוז

 העשה ראתוה .מס יוכינ אלב שדוחל ח"ש 7,500 עד של ךסב ותלמשתהה ןמקר םיפסכ 9.2.2021 םויל

 .םייותמה םיומכסלא ב םלוא ,חודפת הותקות בכישות המכמ לה אתידגה

 האיציו הסיכנ מיסח .9
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 :לגמ ותפול קויהם נוחלת סהילכנ םיייקרעסה היסמי הכנח להלן 

 םוסחמ את םיוומה ,לגמה ותפוקלויהנםוחבת וקסיעלםישדרהנ םישוריוא ותונישיר,םייתרהלשםומיק

 תפובק טהילשלולויהלנ ןוישיר קבלתל ותפסונ ותשידר ותימיק,סףובנ .םוחבת ותליעפלייקרעה סהיהכנ

 .לגמ

 2012- םיידסומ םייפוג זרוחו ןוהה ותקנת יפל מנהלת ברהחמ שדרהנ יצמעה ןוהה םה םיפסונ סהיכנ יסמח

 םיידסומםיפוגלע ותלחה ותיטורלוגהר ותראובה הדיעמ ,ףסובנ .ותלנהות ממחבר ןוה ותשידר ןייענב 9-2

 .םים רבייפסכו םיילויהם נישאבעת משקמצריכה ה םותליעפ לתיחד תעוממ החל

 ,גולמיז ןוכסחוחוטיבןוהה וקשלע נהוממה שוריאתלקב :הוא לגמה ותפוק נףעבייקרעה יאהציהםסח

 חברה לש ןוצמר וקפירל וא חרתא נהלתמ לחברה תהעברה ,לגמ ותפוק לש לויהנ קתספלה ,לוציפל

 .מנהלת

 םייטירק החלצה ימרוג .10

 ותפוקילעבכששמלתיבנקאהתכערהמ על ואסר רשא,םדוהק שורעהעצמבא רכב דתעותוקנסץ מוימא

 ,ההחבר כתערלה אשר לגמה ותפוק ענףביותמה יוינשלםגר ךכמ צאהוכת םיוקחלשהשור קתיוחק ,לגמה

 רכינ לודיג ,םילהמנ םיפוג ןיב תוחרהת תגברבה ,ריתה ןיב ,שאת יתרב םויכ ןייפמתאו זמא ןייפהתא

 ותראובה עמידה ןיגב ותלדג ותצאוה,וקוישהיצועריוינש,ותלנהמ ותחבר על ותלחה ותיוקחה ותשידרב

 םוחבת ותקסועה ותברחה לחתצה ,החברה עתדל .םוסופר וקויש ,יותכיא םדא חכ ימורשו סויג ,יהצלוגר

 :ןדלקמכ ,םיגורמ רפסל מע יקרהעסת בסומב

 ותפדוע ותשואת יבהנל ולתכיב יקרעב דדתנמ הותכיא ברהחה הערכתל– ותאושתו תועשקהה לויהנ (א)

 .םיחרם מתיפוג ומתעלו וןכיסו ואהושי הדדמ ומתעל זמן רךולא

 סגרתבמ ובשח יבכרמ ותונחראה םישנב והומה לויההנ ידמ עוריש החברה הערכתל – לויהנימד (ב)

 .םיפסכאת ה דיפקי ל בהגמ ותפוירת קחבב ךסוחי הלויקש

 יותכיוא ןיזמ ותשיר חוללק יקענלה ולתכיהןכו ההוגב ותשיר עתדות,ההחבר הערכתל– ותריש (ג)

 תוילטיגיד ותכערמ לע ותססתבה ,ההחבר תכערלה .םוחבת ותסקועה ותחבר תחלצלה ורמתת

 .םיכסוחבור היצ קרבי בסחי וןיתר רוצייל כדי ןבה שי 24/7 ותשיגהנ ותיטטרנינא

 תאלידגלה פשריא אשר ליעייוקוישןוגנמנ לנהלו ותבנל לתוכיה,רההחב הערכתל– םוסרפו וקויש (ד)

 .תהוליעפיומחבת החלצהיגורמ ןינה,םיגותמ יתיבנוב םוסבפר עהשקהןכוםילוההמנ םיסכהנ קףיה

 ךס דלתגלה יותעשממןפובא םתור חבר הפצהו וקויש רךעמ החברה הערכתל– הצפהו וקויש ערךמ (ה)

 .תהוליעפ צתפם הוחבת החלצה םגור הווומה םילוההמנ םיסכהנ יקףה
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 לויהנ ותכיא םה םיפסונ םייטיקר לחהצהה יגורמ יכ החברה יכהערמ ,ליעל לחהצהה יגורמל סףובנ

 בצמ שקהמ במצב םייוינש ,ישוהאנ שאבהמ ותכיא ,םיטורלוגר םייוינש ,עילהי בקרה עלתפוה םיונכיסה

 .חווטךואר וןכסיחל ותיבשח וסחייורויבצי העמטם בייוינש וכן ,ןוהה וקשו וקהסעהת

 תועשקה .11

 ותעשקהה ותליעפב.ןקר אור מר ,החברה לשישראה ותעשקהה לנהמידיב שהענ ותעשקהה לויהנ 11.1

 ייקפאבםיחתמהמ םיטסילאנ 9 נהוהמ ותעשקהה יתב מור לש מחקר קתלחמוישרא ןלכלכםיכומת

 צהובבק)ןל"דונ סחיר לא יראשא,םיייבטטרנלאםיסכנ,לו"חעי"נ,חג"א,ותימנ –םיונשה עהשקהה

 ,ןכוכמ .(הלחבר םיותשיר עתל עתמםיתנושנ רמחק קתלחמ תחת אלשםיפסונםיטסילאנ םיימיק

 .בוחםופור זכר וריחסאלךערל מנה, מותייבטטרנלא ותעשקהלנהל מלוכ ותעשקהה ךערמ

 נתהומ,'עהשקהיסכנלויה'נ ןייענלדחוהמא זרוחבש5 ערששב 2קלחב4 פרק תוראולה םבהתא 11.2

 עקבומ ותותאממיראשא ותעשקהלע לצהוהמ נהיחבלע יתראחא אשר יתימפנ יראשא ועדת בחברה

 ,לב םישבםיייתיעב ותובח תרלא ודיפקות םיייתיעב ותובחזכרמ,ןכוועקבשנ םידעובמ ןונעפיר חרא

 ותחודחויתנלע,יתרהןיב,ססתבבהו,םשלה ןועפירה ושרכוב םיווללשיסיננפהםבמצב םייוינשל

 ,ידסוהמ וףגל והולה לש םיחוויד ,רךע ותיירנ ותשלר קהיפהמנ החברה לש םיחוויד ,םייפסכ

 תויסנינפ מידה ותואמ ותיחוז ותיתנב םיוולה לש םתדיעמ ,סחירה ישנהמ וקשמה םיטוריקאדינא

 .ובחהדגכנ ותנישנ ותחוטהב כתערוה

 תלנההמ ההחבר לש ןויטורירקדה לש ותעשקהה ותיינדמל םתאבה יתשענ םיסכהנ עתשקה 11.3

 לש ותעשקהה ועדת תסמתכנ ,ותחפהלכל,םייעושבלתחא.ותעקשהה ועדת ותיחהנלםבהתאו

 לנהממ ירהסקו ותעשקהה תחלקממויקרומומאקר ותקירס יהפנב ותגצוומ,תלנההמ החברה

 ידדלמ ואהושבה ותפוקה יעוציוב קודמת ועדהול סחיב ותעשקהה ליתמהב יוינשה לע ותעשקהה

 םא,רךוצהיגבלו וקשה ותיוחפתהת יגבלויותכערה את ותעשקהה לנהמ וסרמ,ןכוכמ .םיונשעוציב

 םיונשהםייקפלא עגובנ ותטלחה ועדהוהתלקבמ,ןויד חראל.ותעשקהה ותיינדמ אמתהתב,םייק

 נהדהינא ותעשקהה דתעו.המנהלת ברהחל הויהבנשלגמות הפוקלש ותעשקהה ותיינדלמ געובנו

 תועקשה גמתוד ותעשקה ועדת שורא ותיביחהמ ותסקאעברובדמ שרכא –םיגיחר טעלמ)ללכ רךדב

 .םיימוסך מער ותיירבנ (ותסחיר אל

 ןוכיסה תלרמ יסחי ןפובא ותעשקהה להמנ ידי-לע תשמוימ החברה לש ותעשקהה ועדת ותיינדמ 11.4

 .ועדהוו הידיירה בותשה עתדל הויקשלםאהתובלולסל מכעה בקבשנ

 לש ותצללהמ םאהתב ותעשקהה להמנ ידי-לע יתשענ םייפיצפסה ובחה תוואגר ותיהמנ ירתחב 11.5

 .םות מהלקבהמת ותוחי החבריתות ולנעשקהה יתבב מחקרות החלקמו המקרו ךערמ

 ישואנ ןוה .12
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 יונגאר נהמב 12.1

 .ותירשיקפס ותעצבאמ יףעק ןפוובא שיריןפובא ,ותדובעוםידובע 29 קהיסעהההחבר ,2019 נתשב

 ןוהסויגב ותומשתועשקוהןכו,חברההלשםדאהחוכ בתצבמ םייותמה םייוינשולח 2020 לךבמה

 .בקרהו ותשיר ,לועפ, תותעשק, הלויהי נדיפקלת יותכיי ואעוצי מקשואנ

 ךערמו ותעשקה;6–םיפסכו הנהלה ,טהמ:ותדובעוםידובע 54 ברהחה קהיסעה 2020 נתשםובת

 קבלתמההחבר סףובנ .8–םיסוכנ ץוער ;23–לועפת;12– ותחולק ותשיר ;5– ותעשקה בקרת

 נים;וכיס לויהנ ת;יימפנ פהיכוא ותיצ י;טפשמ ץועיי ;מחקר םיהינב ,םאה המהחבר םיפסונ םיותשיר

ITשירי ותומכיר וקויש ,םיסוכנ ותומכיר וקויש ,עדיות מיגולווטכנ ידעמ חתט, אב. 

 הזחודל(דיגאי תסקערותיא) א פרקל5דועמ ורא ניוגארבנה ההמ םישלתר

 ,לועפת יותשיר ןוגכ) ץוח קוריבמ םיונש םיותשיר בלתמק הלתהמנ החברה ,ליעל האמור לע סףונ יכ ןיוצי

 םיפוגבםיסקעוהמ םידובעמהו יתימפנ ורתיקביותשיר כןועדימ בטחתא,עדימ ותיגולוטכנ לויהניותשיר

 .(האל

 .רהחבליותעשממאוהישרא ותעקשל ההכמנ ןורי קרא מר לש ודופקהמשך ת ,החברה כתערלה

 .זה חודל(דיגתא יסקע יאור)ת א פרקל 22-ו 21 םיפיעסורא ,בחברה רהשהמ יושאנלעףסונעדילמ

 קיסע יאור)ת אקלפר 1.13-ו 1.12 םיפיעסורא חודהךיארתרחלא ןויטורירקד יו"רולכ"מנ ייוינלמ

 .הז חודל (דיגתא

 תוכדרהו םידובע הכשרת 12.2

עהישקמ החברה .יהלעםילחה יהצלוגרלוםיינדל ותיצתחטהבל יתימפנ פהיכוא ותיצ יתתכנ הלחבר

 .ותינתשרכה הדההו יפהכהא ותיתוכנלםבהתא ,טףושפןובא םרכתדבהו יהדובע בהכשרת 

 לוגמות תיינדמ 12.3

 .הזחודל 23 יףעס ראו י משרהושאל נוגמות יהיקרע,לוגמהת ותיינדמ ותונעקר יןיענל

 הצפוה קוויש .13

 ההחבר .ילטיגיד וו/א שירי וקויש לע וססתבה החברה לש וקוישה יצמאמ יקרע לכהבמהו 2019 נתש עד

 ילעב ותעצמבא ןכו החברה לש ידועיי באתר ילטיגידו שירי ןפובא יהצרולמ ףלהצטר יהותחוללק שרתפמא

 תילטיגידה ותפטרצהה תסגרבמ (שירי צהפהץוער ( הבחבר םיסקעוהמ יוניספנ וקושמ יוניספנ ןוישר

 םיימיק םייתעמל םיילטיגידה יהותשיר את בהיחרה החברה .ווךית אללו שירי אוה יתעמה םע קשרה

 תמנ-לע םייתעמ ותשלר םידומעה םיילטיגידה םיעצהאמ את פתחתמ ברהחה ,ללככ .םישדח םיפצטרמול

 .םיותשירות הינזמ את בירגלה
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 שרהתקה החברה .הפצהוה וקוישה יצמאמ את יותעשממ ןפובא יבחהרל עלהפ החברה 2020 נתשב

 ץוער)ייקרעויכזמר הפצה ץוער והושמה ,ןכוסיבתוםייוניספנ םיסוכנ 1850-כ עם יוניספנ וקוישיכמסבה

 (.םיסוכנ צהפה

 יםאקבנ םידיגתא ותעצאמב יקרעב,םיוניספנהםיצעויהךערמםע הפצה יכמסבה הקשרהת כןוןכוכמ

 .(םיצעויו םינקה בצפץ הוער)

 27.2 יףעסורא לה ורהשק חברה אישה ,יתוניספנ חוטילב ותסוכנ עם םייסקעםיקשרב צאתנמ החברה

 .זה חודל (דיגקי תאסע רותיא) א פרקל

 לש תהוליעפ םוחבת 3םילוגמהידממ 10% לעמםיוומה םיסוכנ הפצה ץוער ןוה שיריה הפצההץוער ןה

 .החברה

 ידמ מסך 70% והומה םיסוכנמםילוגמהידמ עוריש–יותמה הצפהץוער והומה םיסוכנ הפצה ץוער

 וממנ םילוגמה ידמ עורישש הצפה ץוער והומה שיריה הצפהה ץוער .החברה לש ותליעפה םוחתב םילומהג

 ץוער והומה םיצעויו םינקב הפצה ץוער .ההחבר לש ותליעפה םוחבת םילוגמה ידמ סךמ 27% והומה

.ההחבר לש ותליעפם הוחבת םילוגמה דמי ךסמ 3% והוו מהם ממנילוגמי הדמ רועיש צהפה

 :2020-ו 2019 םישנבור הע ותינתש ותלעמו שהיכר ותיולערבדב מידע להלן 

 : 2020 נתשרועב תוינתשתולמע

תולמע כה"ס  דעי תולמע
 םיערפנ תולמע
 (דרשמ תואצוה ללוכ)

 :תוכנוס/ןכוס

2,055 1,879 176 
 טתילשו בו/א רושד קצ
 וצהקבה

48,156 39,996 8,160  רחא

 :יוניסנפ ץעוי

 םינקב 310 0 310

4 4  םיחרא

 לכסך ה 8,650 41,875 50,525

 : 2019 נתשרועב תוינתשתולמע

תולמע כה"ס  דעי תולמע
 םיערפנ תולמע
 (דרשמ תואצוה ללוכ)

 :תוכנוס/ןכוס

 דוינ ללא 2020 תלשנ דלבב קדותפה– יםלוהגמ מיד 3

 48 תוךמ 29 מודע



    

 
 

    

    

 

    

    

    

 

   

     

 

          

            

  

            

            

 

      

  

   

      

            

   

  

         

         

  

       

  

  
 

158 153 5 
 טתילשו בו/א רושד קצ
 וצהקבה

124 88 36  רחא

 :יוניסנפ ץעוי

- - -  םינקב

- - -  םיחרא

282 241 41  לכסך ה

 םיותריש ינתוונ םיפקס .14

 לגמה ותפוקלועפלת אר.מ.אפאםעלועפתיותשיר ןלמת םכסבה רההחב רהשתקה 5.5.19 םויב

 .2019 רובטוקא שדוחושלמה בבה הסהה ,הידי החבר-לע ותלוההמנ

 60 בת פהותקללגמ מור ידי-על ותלוההמנ ,לגמה ותפולק לועפתיותשיר ןמת ודרסוהםכסהה גרתסבמ

 ףופכב,חתאלכשדוח 24 ותבנ ותובצק ותפותקל יתטומטואםכסהה רךאוי,ומהיסםע כאשר שים;דוח

 .םכסבה טפורכמ ,ותשרתקהה םויס ותכלז

 קףישה ככל יפחת רשא,םילעפוהמת םיסכהנ קףימה זרגהנ עורישכעקבנםכסבה ורההתמ ןוגנמנ

 ותכעריה,ותידוסלע ירהשמ יפיעס,(SLA) ותשירה תרמ – םכסבה דרסוה דוע .הלעי םילהוהמנ םיסכהנ

 .םידדצל הש ותפסוות ניויביחתוה םועת חירשל

 לועפ)ת ותיטסילוה ותילועפת ותפולח רדעה חכונ ,הז קפבס ימתיוסמ ותלת הל ימתיק ,ההחבר תכערלה

 .פקסי הדי-לע ותתניהנ להא גמתוד(ותחולק לויהרכת נעוף מבציר

 עוקב שוכר .15

 ,1.ר.ס.ב ילדגבמ םיוקמהממ םידמשר תוךמ יהיניענ את הלתמ החברה .יותמה עוקב שוכר ןיא לחברה

 וומיסש ,7.10.19 םוימ ,ותשכיר םכסה יפ-לע כרתוש היא םתוא ,ןג רמת ,2 ןויגור ןב רךד ובחר ,19 ומהק

 .ידרשוט מיהב ורושח, מורתשתק ותכרע, מידד משרויצב תושמשתמ החברה .10.2731. םויב

 תוינתוע .16

 ,סמ ותטבהבדיפקהמ את ותכמז יצמאעדעמבמ םיושכיר םימאצעלשלגמ ותפולק ותדפקוה ליהוא

 פייקבה לודיגםייק,ןכוכמ .סהמ נתש וףס ראתלק לגמ ותפולק ותדפקהה יפיקבה לודיגב וקשהןייפמתא

 .י הבראהומלשגמת תודכ זה שדוח םייניפמאם היילאיצוס םיומלשע מתובהנ סטוגוא ישדוחות בדפקה

 ותדפקההםיזרתןכלוםייוניספנםיצרומןיבםייתעמ ותונשבח עברבמלודיגםשנר ותונחרהאםישנב

 .ותסות בהכנינתוע מזהה נהיא ברהחה.עברוע כבקב נויא נהשלך הבמה

 םיישחומ ילתב םיסכנ .17

 48 תוךמ 30 מודע



    

             

          

            

    

       

    

   

            

 

             

          

    

        

  

  

 700 לש ךסב ותחרת יא םכסה גוסמ ישחומ יבלת סכבנ .2031.12 םויל יהותחודב ההכיר לגמ ורמ .16.1

 .ומלואב,נהכות,ישחומיבלת סכנ חתפוהחודה נתש לךבמה .םישנ 3יפנ לע ופחתיש,חש" יפלא

 .₪ יפלא 486 לש יווש יפל גצומ חברהה יספרב םיישחומ יהבלת םיסכהנ יתרת ,31.12.20 םויל ןוכנ

 .יפסכה חודל 4 באור ראו םיפסום ניטלפר

 .םיטפשד המרש, במעדירי מגמא םשר לצא םוש, הרתהולעבב ותחולק עדימ מאגר לחברה .16.2

 ןוכיס ימרוג .18

 :םיונש םיגוסמ םיונכיסל פה החברהושח לגמ ותפול קויהלנ כחברה

 חוכמ יהלעםילחהםיונשהםיזרוחוה ותקנהת ,םיוקחהםללכוב,ןידה ותראובה הדיעמ יא– יהצלוגריונכיס

 .ויותקנותלגמות הפווק קח

 ותסכל נתמלע יקפסי לא םילוההמנ םיסכהנ קףישה כך םייסקעהםידעיב עמידה יא–םייסקעםיונכיס

 וצמצמישםייטורלוגרםייוינשלש עהפשכה ריתהןי)ב ןזמ ךלאור ידסומ וףגלועפלת ותשדרהנ ותצאוהה את

 (.יופצ לא פןובא יהותצאואת ה ולידגי או יהותסאת הכנ

 םילולעש דועו םיילועפת םישויבש ,יבריס ,שבחמ ותלתק ,ותונאוה ותליעמ יונכיס – םיילועפת םיונכיס

.שרהמ ושאונ יתעוצות מקיחרא חוטיב סתילופ לחברה כי ,ןיוצי .ל החברהש פתטושה ותליעפב ועגפל

 ת:לנההמ ל החברהע םיעיפשן המוכיסי הגורמ תא גהיצה המלטב להלן 

 48 תוךמ 31 מודע

https://31.12.20


    

  
 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

 
  

 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
  

 

  
 

 
 

 
 

 

      
    

   
       
   

 

 
 

   

  
 

 
   

 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

  

  

 

 

 

  
 

 

  

 

  

 

תודדותמה כירד  ןוכיסה םרול גש העפהשת הדימ
תלהמנה הרחבה לע  ןוכיסה רםוג

 ןוכיסה וגס

 עהפהש
 הטנק

 עהפהש
 תיונינב

 עהפהש
 הגדול

 ןווגמ יעהצמ ברהחה
 וריבצל קעההש ולימסל

 םייושע אשר יםכסוחה
 ןוכיסת הרמל מענה תלת

 .וסךח לכל ימהמתאה
 קעותהשת הדוע ף,סובנ

 הברחב קעותהש ךערמו
 םינוכיסל מענה יםקפסמ
 כותערלה םאבהת יםונש
 קושב יותופצ תודותנל

 םיבכל וששימ ךות וןהה
 וכל יםורדיג תורבל םיונש

 יותנידלמ בהתאם זאת
 של רתהצומת הוקעהשה
 .ברהחה

√  תפעושמ ברהחה תופעיל – ןוק ההוש בצבמ תותל
 קם. המשלובעו רץבא ןוהקי הוות בשודותנמ
 םע גפושמ פרטב ןוהק הווש ללי בכלישראה

 יותעל לפה שוקבת י.נידוהמ ניוחטיהב צבמהמ
 םיסכהנ ולדיגב ןיחלהב יתןנ סותורבב םיערש
 ןה עובנ םיסכבנ לודי. הגלת הגמופוקב םיוהלמנה

 פתוקת םובת יםפסכ תכילמש תתחופ יהיטמנ
 של םכער תייעלמ ןוה תימאליינהמ ןוכסיחה

 ידותרי ת זאת,מולע ם.ייימקים הוהלנהמ םיסכהנ
 םירמוג וןהה קיוושב טהאוה תוסורבב םיערש
 תוצאובת עהיפגל ולוהנהמ םיסכנף הקיבה דהיירל

 יותקסעת הוצאובת עהיגפחברה. הל הש יותקסהע
 ןוה יםליים נזפסכ ךושלמ תברויה גיטמנ עת הןובנ
 .םיוהלמנים הסכהנ רךע דתיירמ
 קבמש טהאוה םיורטיפ ,האבטל ירויעש גידולל

 תודקפהף הקיל הע פעההש תוילה ולהעל
 עותצומב ראש יםדיעבומ םיתיעמ לת שופטוהש
 .כרשמה רותייש

 ורקאמ וניכיס

 את מהיהתא רהחבה
 דמשר תובללמג תהופעיל

 צבלמו יאותברה
 כהערנ ;עלופב ואהחלהת

 קוחמר יםרותין שמתל
 ה,והבואה גחלת ידועבמ

 םידובע דתועבו
 ,ןכ וכמ .במשמרות

 על רהקהב את רהיהגב
 םיחפתמתים הונכיס

 טמורפ וינילאור ש
 .דהועבה

√  ,תויאותיבר כותהשל שלה ונהורקה פתמג
 דהועב /רותחא הגבלות ים/סגר) יותפעולת

 יותדתונות אבטלה ,ןועירבג לודיג) יותלככל (,קוחמר
 נתבש ברהחה ותפעיל על ועיפהש דועו (ןוהה קובש

 םוכתחוונ םידובעל הויהנ על רקיעוב 2020
 .םידבמשר

 הונרוק תפמג

 יעהקרה משחבה

 הולינב יםבר םימשאב

 פותוקה של קעותהשה

 .םיתיעמל רךע ובהשאת

√ 

 קוש אוה רהחבת העלופ ק בוושה – רותחת ןוכיס

 ואותתש על בהסנ רותחבין הב תוחרהת .יחרותת

 לוע תוקעשבה םוהגל וןכיסה לומ אל פותוקה

 יעצלה תופוק תויוששע הולינ דמיב טבותה

 הבאה הצפהה ציוערול םיקוומשל וו/א םילעמית

 .לויההנ ידממ סותכנהב קהיחבש יוטיב ידיל

 ואותבתש ילהבומכ דחא דצמ ברהחל הצוב שיהמ

 בה דוקיהמ את ירמגב םיסויגב ילהבוי כמנד שצומ

 .לק הגמובש ותיחרת םרוכג

 םיונכיס
 םייפענ

 48 תוךמ 32 מודע



    

    

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

  
  

    

  

  

 

       

      

       

      

         

     

    
 

 
  

 
 
 
 

 

 יעהקרה משחבה

 ייוינש תעמטבה יםמשאב

 כותריעובה קהיקחה

 לה תפשרהמא מתדקומ

 םיבאתגר דועמל

 םיילויהנם, הייפעולהת

 יםבעונים הנוכיוהמ

 .הקיקחיי הוינמש

√  רתדסומ וןהק הוש ילותפע – קהיקח ויינש

 קהיקחיי הוניו שבתרת הונוחרים האבשנ .חתקופומ

 ייוינלש ברהחל הת שולהסתג רדיעה ם.וחבת

 ותהפעילב עהיפגל םולגר ולהלע םיפוכת קהיקח

 על עיפהשל םייוקה עשיקח ייוניי שכ יןוצי .קיתסהע

 אותצות ות,סנכהה י,מצהע ןוהה ,יפסכב הצהמ

 וזאת רהחבל הש םינזומהמ יזרימתו תופעילה

 דרשתהנ םיאבת המשועקהש ףקיח הכונ רקיבע

 .ןייענ פיל

 ולפעל דהיפקמ ברהחה

 ןידת הוראולה םבהתא

 ותהפעיל לע חלותה

 םירב יםמשאב עהיקומש

 תויצה ית,פנימרה הקבב

 .פהיכוהא

√  כמות להדת גוונחרים האנבש – יותטפת משויעתב

 דת נגוחרוא יותגוציי יותטפת משועיתב תגשה

 מנהלות תוברח תובלר ן,והק הובש יםנום שירמוג

 יותטפת משויעתבל פהושח רהחבח. הוטיב חברותו

 חסיב יבותיחמ יותקדימת טותחללה ןכו הןימעמית

 .תויגוציי יעותתבול קהוסיע םוחבת תופעילל

 תיקסהע ילותפעה
 םיכילתה על תססומב

 םיחול ניתש םילכושמ
 תויכנת ם,יקדיממ
 בקרב םירוישוא טותורפמ

 .םיכמסומים הנורגהא
 לתקב לבנה שומ יךתהל

 את םצמצמ טותחלה
 לתקבמ בעוהנ ןוכיסה
 .יהושג קיתסע טהחלה

√  םיונכיסל פהוחש רהחבה – םייקסע םיונכיס

 ומיחת כל על ךילהשל םילולע ם, אשרייקסע

 רמות עי בכלוצקמ ישונא םורגמ םיעובהנ ותהפעיל

 לתקב יןיענל לההת ההנרממ חלות, הפעילה

 יעוצקהמ הוליהנ מתלר דוע תויטגרטסא טותחלה

 .ברהחל הש ילותפעום החבת חההצלה יןיענל

 םיונכיס
 יםדחוימ
 הרחבל

 ינומנגנ תיימקמ ברהחה
 םיללוכת היפנימ רהקב
 תוכדרי, הדדה חוקיפ
 דהועב ליונה תויועצקמ
 נתמ על יםרוברו םידרוגמ
 לכב דהיעמ אדוול
 דהועב תובלר תוישדרה
 םייונציח תוריש יתנונ םע

 דעימכי ה אדוול נתמ על
 על נהוע םמה בלקמתה
 .תוישדרה

√  ורישבמ רהחבת הופעיל – םייפעולת םיונכיס

 ושמיתוך ש ,עותקהש לופעות םיעמית פעולת

 רהחבת הא פתושח תורב בושחמ כותערבמ

 קלותת ,ושאנ יותועט וןכג םייפעולת םיונכיסל

 ,דעיהמ כותרמעב קלותת ,ובשחהמ כותערבמ

 עלפמתה של ותויה ,ןכ וכמ .דווע תואונהו תומעיל

 ירותיש יעהצהמ קאיתבנה מערכתל יונציח ףוג

 שנת לךבמה .םיחרמת םיידסומ םיפולג פעולת

ברהחה ידובע של קוחמר דהובהע חבהתרה 2020 ,

 ןפל סחייבהת הן ןוכיסה את טמע ירמגב אשר דבר

 .יונכימה דצל סחייבהת ןהו יפעולהת

 48 תוךמ 33 מודע



    

   

 

  

 

      

       

        

       

 

    

 
 

    

 

 

 

    

  

  

  

    
 

 
 

 
 
 

  
  

  

 
 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

   

 

 

 

  

  

 

     
 
 

 
  

 
 

 
 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

    

 

 ונהבו עהיקרה משחבה
 ךות ין שלהטיונהמ את
 ,נותוגהל יוטיב ןמת

 .תוינמוז תופיקש

√  ןייפומא ברהחל הש ותהפעיל וםחת – יןטיונמ וןכיס

 רהחבת הודוא יםבר םיסומפרו תוחוקל יויבבר

 ך,כל יא ם.ינושת הורשקהת יעצבאמ חריהמתו

 יעפהשל ולהעל רהחבל הש ובטה מהעה בשיפג

 ברהחל הצוב שיהמ .תויקסעיה האותצות על עהלר

 ילהובמכ שני דצמו תואותשב ילהובד כמחא דצמ

 קושב יחרותת םרוגכ בה דוקימה את רימגב םיסויבג

 ןיטינובמ יעהפגה נותויסנ את ירבלהג ועלול מלהג

 כמות) םיהעמית רבקמ ןוה םיחרמתה דצמ הן שלה

 מאשר םויכ םיוהלמנ םיתיעמ של תרוי ולהדג

 (.בעבר

 יעהרה מטמחבה
 םיוגלוכנט יםצעאמ

 ודוענ ים אשרכיתהלו
 ,ורטיהנ לותוכי תא פרלש

 של קרהוהב עהימנה
 וזאת ריביסה יונכיס

 יקרס עוצילב ףסובנ
 ינותחוב םירידס חהטאב
 יותונציחו יותפנימ תוירדח
 .יותל תיבל ורםג דיי-לע

√  צאוי לעופכ – ברייסו עדימ חתטבא יונכיס

 קיתסעתה הועילפל דעיהמ כותערמ של ןתויבחשמ

 ,תהמהשב םיבעוהנ םיונכיסים הדלה, גברחל הש

 קבע כותערמב םייקע הדיבמ עהיגפ וש אויבש

 חבהתרהן ה 2020 תך שנמהלב .ברייס תפקמת

 םידע ויניהן הו ברהחבדי הוע של קוחמר דהועבה

 רותחבו םיפוג על ריביס תופיקבת דרגהמ ייתעלל

 .תרוי ףא ןוכיסה תא ירמגב ר אשרדב-תוילישרא

יותינדמ עתיקב 
 קעה כלליתהש

 ידי-על תיטנפרו
 תדועו וןירוטקירדה

 .התאמבה קעותהש
הולינ ןונמנג םויק, 

 תונא קרהוב חוקיפ
רהקב ינהל תיעקב 

 רחא ףטוקב שמעל
 יותנידמ םושיי

 קעותהשה
 .בעהקשנ

קית וריזפ 
 נתיחמב תוקעהשה
 קעההש קייפא
 רויזפ תינחמבו

 יפענ י,פוגרגא
 .יבעטומ

על יםרגזבנ וששימ 
 ..ןוכיס רדלג נתמ

√  םיקוובש ברהחת הופעיל :םייספיננ יםונכיס

 םיונכיס של ןוולמג תהוא פתושח יםספיננה

 ם:יהבא םיונכיסל כך ללכוב יםספיננ

צאהוכת יהותמ יפסכ דספלה ןוכיס: הלותינז וןכיס

 ירחיר סבבמ עהקהש סיכנ ורכלמ תכולי מאי 

 .הפוקה סיכנ םיקמוחז בהם םיונהש יםקוובש

 יונימש וצאהתכ יפסכ דספלה ןוכיס: הקוש ןוכיס

 דכנג םיקמוחזעה הקהשסי הכנ של ןוגהוי הובש

 םינויספנה יםרצומב םיוהלמנון הכסח פיסכ

 יתנאב םייוינמש עובנ, הברהחה ידי-על יםוהלמנה

 .ח"טמ וןכיסו תיביר ןוכיס תובלר ,קוהש

 ,םיסכהנ קית הילתמ תסגרבמ :יאאשר וןכיס

 ,ירנצונק ח"גבא יהסכמנ קחל פהוקעה היקמש

 םיוום ולידילתאג תואוובהל כןו תוריחס אול ירותחס

 יווש ,םיווהל יבותצי ם.יקבנב נותודקיפוב יםונש

 יוול שע םייעפח מש"אגוג הדרו ותנינת שונוחטיהב

 יביתרת הייעל ם.יסכהנ קיבת תונודקיפוה יהאשרא

 ח"באג ואותשהת יחוומר תחיפתו ל"וחוב ץבאר

 תא חזרלמ תוברחל הע שותקלה ולהלע ירנצונקה

 .ובחה

 של םיונכיס
 למת גופוק

 ילבע
 העפהש
 תיתומה

 .הז חודל פיסכה חודב "םיונכיס לויהנ" ושאבנ 17 רוביא ורא

 48 תוךמ 34 מודע



    

    

        

 

            

     

   

     

        

          

        

      

      

  

       

   

          

  

        

  

             

          

          

          

     

            

  

 

 

 הלועפ וףיתש ימכסהו םייותמה םימכסה .19

 'א רקפל 14 יףעסורא ,אר.אמ.פאתחבר םע החברה שרהתקהובלועפהת םכסה ותדואםיטלפר .19.1

 .הז חודל (דיגקי תאסע רותיא)

 ורא ,ותוואללה גרתסמ םכסוה םהא החברה ןילב החברה בין לויהנ יותשיר םכסה ותדוא םיטלפר .19.2

 .זה חודל (דיגתאל הע םיפסום ניט)פר א לפרק 3.6-ו 3.5 םיפסעי

 .םיפסום נייותמה םיכמסן היא לחברה ,אלה םימכסלה טפר

 הרחבהיסקעיגבלתוכרעוה ותרחאתויחזת .20

 ותעשקהלויהניטיבבה צרוהמ ותכיאלשדימתמ פורישו צרומםידוקממ 2021 נתשל החברה ידעי .20.1

 .פצההה יצוער םעםיקשרה קתעמהםגוכמ ,לועפות ותחוללקוםיתיעמל ותשיר ,ותעשקה בקרתו

 :םיהבא םידעצב טונקל החברה נתווכב םייסקעה יהדעי שמתגלה

 יותכיאישואנ ןוהסויגי)קר ישוהאנ ןובה םישאבמעישקלה שיךותמ עהישקמ החברה .20.1.1

 ,יהצטיגידבו בושחהמ ותכערמב (,םייהק םדאה חוכ רתשכוה חופיט המשךו יעוצומק

 .ו"ביכוםייתעמל ביטיות משיר ותפשרמאות הכערעת מטמוה ,םיתיעמי הוננת וביטב

 ההחבר נתווכב 2021 נתש לךהבמ ,ההחבר לש םייצמאעה וקוישה יצממא דצב .20.1.2

 םיסוכנ םע וקויש הסכמיבתוקשרהת ךו, תהפצהוה וקוישי הצוער תא יבחרלה שיךלהמ

 תשקה ןכו םיפסונ םיוניספנ םיצעויו םינקב םע הפצה יכמסה ןכו ,םיפסונ םייוניספנ

 .החברה םוסופר גויתמ

 רךעמשויבגךות,בקרהוה לויההנ יכערבמ ותומשתעישקלה ךישתמ ההחבר ,ןכוכמ .20.1.3

 .םוחיר עתשל להש ותהמוכנ רופישו קורתיהבו ותבקרהךעררחבת מ, הףים מקילנה

 ןוכסיח יצרומ עיצולה חווט ארוך ןוכסיח םוחבת תהוליעפ את יבחהרל תידהע החברה .20.1.4

 לככ ,הז ךלהמ .(יהספנה םוחתל סהיכנ ותפשרא לש נהיחב ות)לרב םיפסונ חווט ארוך

 ילולסבמ דתמקלה טהילחהןכו;םידובעוה ההמשר יושאנ בתצמבםייוינשלליובי,ושריא

 יססומב עהשקהה ילולסמ את םומציצךות,רמחק ססומב ייבטאק לויהבנ עהשקה

 .ןוכסיחו חוטין בוהה וקש ותשר שורילא וףפכב אלה כל ,םידדמ

 (םייפסכ ותחוד) ד פרקל 20 באור ורא ונה"קורה רשב"מ םע קשרב תהוכרעוה החברה ותכערלה .20.2

 .זה חודל

 48 תוךמ 35 מודע



    

   

    

 

    

   

  

   

   

    

  

 
 

 

    

     
  

 
 

  
    

  

 

  
  

 
  

 
   

 
  

 
 

   
 

   
 

        
 

   

   

  

   

  

    

  

 
 

 

    

 ידיגאת לשממ טייבה-'ד קלח

 תלנהמה רהחבה לש םירוטקרידה .21

 :הלתהמנ ברהחם ביהנכם המיטורירקדהטין פרללה

ותדגתנה יאל ףופכב ,רו"י * ) ( שידירג ריאמ

 יויהז תדועת רפסמ 028888337
 הדיל ךיראת 13.2.73

נהענר ,60 4326322 איבעק  ןעמ
יתלראשי  תויננת
-  ןוירוטקרידה לש תודעו או דהעווב תורחב
-  יונציח גיצנ

תיסיננפו יתונאשבח ותיחוממ  תורישכ וא תיסנניפו תיאונשבח תויחמומ
 תיעוצמק

 הנוכה לתיחת ךיראת 25.10.18
 שחמם ביייקרע םיוקסיעו הלכשהחת "ט תופיר אור
 "ותונחראם הישנה

 וא הרושק רהחב ,בת תרחב ,דיגאתה דבוע
 ןיענ לעב

לא  הרחבה עתידי בטימ פיל ,אוה םא
 ןיענ לעב לש החפשמ ןב ,להש םירוטקרידוה
 דיגאתב רחא

 ותעשקית הור ב, במםאבהחברה ה וןיטורירקדיו"ר ה
 טורירקד ות;ות נאמנר קרנו, במע"מם בייקל תויהנ

צתוקבות בפסוות נברחוב בע"מ םא .ייא נהגר מובמ
 ותעשק.מ מור הי.ברת בחב ל"כומנ רוטירקד מור; 

 יד ייא אמ צתוקב ותי בכיר בחברסקע ץעוי ע"מ;ב
 םכר מ.ג ר בחברתוטירקד ;ע"מס בדונדיאמ םוהא

 לש םשג בחברת רוטירקד ;ע"מב 2014 לראשי
 יא יאמ ב רא בחברת רוטירקד ע"מ;ר בוות ואלאחק

 מ.י אור.ש.ג ר בחברתוטירקד ע"מ;ות בלאוחק רוא
 (;הליעפ אל) בע"מ ותעשקוה םיילאקח םילודיג
 ה(.ליעפ אל) מע"י בא יאמ ב ברתחור בטירקד
 .םיפסכ ל"כסמנכ הןיכ 02/19 דשוחל דע
 סץ מעוי :כלהשה

 םישנה שמחב םייריקע םיוקסיעו להכשה
 תונורחאה

 שחמם ביייקרע םיוקסיעו הלכשהחת "ט תופיר אור
 "ותונחראם הישנה

 רוטקרידכ שמשמ םבה םיפסונ םידיגאת

 ותדגתני הלא וףפכ, בןויטורירקדה "רויכ שידיגר רימא רמ את החברה ןויטורירקד נהימ 22.3.21 םויב*
 .ןוכסיחו חוטיב וןהה וקש ותשר

 ןוירוטקרידה רו"י ,רכיירטסא חקצי
 יויהז תדועת רפסמ 059588129

 הדיל ךיראת 1965
נהויצ ס, נ2 חלבס  ןעמ
יתלראשי  תויננת
-  ןוירוטקרידה לש תודעו או דהעווב תורחב
-  יונציח גיצנ
יתעוצות מקשירכ לעב  תורישכ וא תיסנניפו תיאונשבח תויחמומ

 תיעוצמק
 הנוכה לתיחת ךיראת 17.12.14

 48 תוךמ 36 מודע



    

     
  

   
 

  
    

  

 

  
 

   
   

 
   

     
 

   

    

 

   

   

  

  

  

    

  

 
 

 

    

     
  

  
 

  
    

  

  
  

  
 

 
     

  
    

  

   
 

 
 

  

   

  

  

  

    

  

 
 

 

    

     
  

 
 

 ,ע"מ( ב2019) ניויסנפ חוטילב ותסוכנ CB4-ב תףוש
 ע"מות בעשקמור ה .ד.י לש ברה בתח

 וא הרושק רהחב ,בת תרחב ,דיגאתה דבוע
 ןיענ לעב

לא  הרחבה עתידי בטימ פיל ,אוה םא
 ןיענ לעב לש החפשמ ןב ,להש םירוטקרידוה
 דיגאתב רחא

 ע"מ;( ב2019) ניויסנפ חוטילב ותסוכנ CB4-ב תףוש
 .ע"מב יהספנו למג דש טביל מכ"מנ

 יתעברטה היסיברונמהא הלכלכי בשנו וןשרא רתוא
 ,וחהפתטה היסיברונבא כלהלכ נחה. מםילשוביר

 ןוכסיחם הוחל תע צהמר ,דש טבימ ללתכמב רצהמ
 .לגמוה יהספנם הוחבת םייקסעלמ ץעוי ,יוניספנה

 םישנה שמחב םייריקע םיוקסיעו להכשה
 תונורחאה

ע"מי בסיננפ דיעת רכייסטרא  רוטקרידכ שמשמ םבה םיפסונ םידיגאת
 ונתוכה םויס ךיראת הנוהכ םייסו הדימב 3.3.2021 םויב ונתוהכ םייס

 יול סףוי
 יויהז תדועת רפסמ 055311187

5.5.58  הדיל ךיראת
םי , בת25 יסוקק הרב ןעמ

יתלראשי  תויננת
-  ןוירוטקרידה לש תודעו או דהעווב תורחב
-  יונציח גיצנ
יתסיננפו יתונאשבח ותיחומל מעב  תורישכ וא תיסנניפו תיאונשבח תויחמומ

 תיעוצמק
 הנוכה לתיחת ךיראת 25.10.18

 שחמם ביייקרע םיוקסיעו הלכשהחת "ט תופיר אור
 "ותונחראם הישנה

 וא הרושק רהחב ,בת תרחב ,דיגאתה דבוע
 ןיענ לעב

 םהא ותף בחברהשל מכ"נמ ,יול ילא מר לש יואב
 .תוות נאמנר קרנול מכ"ומנ

 הרחבה עתידי בטימ פיל ,אוה םא
 ןיענ לעב לש החפשמ ןב ,להש םירוטקרידוה
 דיגאתב רחא

ותףשמ לכ"מנ .ותעשקה יתב מור דסייומ םילעב
קלחבןויטורירקד"רויוןויטורירקדוםאה בחברה

 .הצוקבות המחבר
ושאיונםיטורירקדסקורוגרבי;סאדהנ :כלהשה
 .אטת ת"יסיברונא ,בלה – םידיגם בתאישרה בכירמ

 םישנה שמחב םייריקע םיוקסיעו להכשה
 תונורחאה

 שחמם ביייקרע םיוקסיעו הלכשהחת "ט תופיר אור
 "ותונחראם הישנה

 רוטקרידכ שמשמ םבה םיפסונ םידיגאת

 הקיטסוק טבוי
 יויהז תדועת רפסמ 041245192

16.12.83  הדיל ךיראת
ביל אבת ,58 נגידיר  ןעמ
יתלראשי  תויננת
-  ןוירוטקרידה לש תודעו או דהעווב תורחב
-  יונציח גיצנ

תיסיננפו יתונאשבח ותיחוממ  תורישכ וא תיסנניפו תיאונשבח תויחמומ
 תיעוצמק

 הנוכה לתיחת ךיראת 25.10.18
 שחמם ביייקרע םיוקסיעו הלכשהחת "ט תופיר אור
 "ותונחראם הישנה

 וא הרושק רהחב ,בת תרחב ,דיגאתה דבוע
 ןיענ לעב

 48 תוךמ 37 מודע



    

  
    

  

 

  
 

  
  

 

   

 

   

   

  

  

  

    

  

 
 

 

    

     
  

 
 

  
    

  

 

  
 

 
 

 
  

   

     

 
 

   

   

  

  

  

     

   

 
 

 

    

     
  

 

   
    

  

 

    
 

 
 

 

לא  הרחבה עתידי בטימ פיל ,אוה םא
 ןיענ לעב לש החפשמ ןב ,להש םירוטקרידוה
 דיגאתב רחא

 .ותות נאמנמור קרנות בעשקל ההומנ שירא כלןלכ
 לנהי במשנ רתוא ,כלהלכן בושרא רתוא :כלהשה
 .ותעשקל הנה, מםיסקע

 םישנה שמחב םייריקע םיוקסיעו להכשה
 תונורחאה

אין  רוטקרידכ שמשמ םבה םיפסונ םידיגאת

 יפתרצ רינ
 יויהז תדועת רפסמ 028034445

21.11.70  הדיל ךיראת
ןג תרמ ,1 פ"בתר  ןעמ

יתלראשי  תויננת
תקוריעדת בו רוחב רוטירקד  ןוירוטקרידה לש תודעו או דהעווב תורחב
-  יונציח גיצנ

תיסיננפו יתונאשבח ותיחוממ  תורישכ וא תיסנניפו תיאונשבח תויחמומ
 תיעוצמק

 הנוכה לתיחת ךיראת 25.10.18
 שחמם ביייקרע םיוקסיעו הלכשהחת "ט תופיר אור
 "ותונחראם הישנה

 וא הרושק רהחב ,בת תרחב ,דיגאתה דבוע
 ןיענ לעב

לא  הרחבה עתידי בטימ פיל ,אוה םא
 ןיענ לעב לש החפשמ ןב ,להש םירוטקרידוה
 דיגאתב רחא

 להומנ םהא ברהחמחקר ב חלקתמ לכ"סמנ
 .ותות נאמנבמור קרנ ותעשקה
 ישנ רתוא ,ותונאשבחו להכלכ וןשרא רתוא :כלהשה
 .יבל אבטת תיסיברונבא םיסקע לנהמ

 םישנה שמחב םייריקע םיוקסיעו להכשה
 תונורחאה

אין  רוטקרידכ שמשמ םבה םיפסונ םידיגאת
 ונתוכה םויס ךיראת הנוהכ םייסו הדימב 3.2.2021 םויורת ביקעדת בוו רכחב תוונכה םייס

 תועשקה תדעו רו"יו תיצח"ד ,ןירק דרו
 יויהז תדועת רפסמ 038296273

2.11.75  הדיל ךיראת
יבאב ל, ת16 ועגלב ריאמ  ןעמ

יתלראשי  תויננת
ורתיקעדת בו חברתו ותעשקועדת ה רו"י  ןוירוטקרידה לש תודעו או דהעווב תורחב

כן  תיונציח הגיצנ
תיסיננפו יתונאשבח ותיחוממ  תורישכ וא תיסנניפו תיאונשבח תויחמומ

 תיעוצמק
 הנוכה לתיחת ךיראת 25.10.18

לא  וא רהושק הרחב ,בת תרחב ,דיגאתה תדבוע
 ןיענ תלעב

לא  הרחבה עתידי בטימ פיל ,איה םא
 ןיענ לעב לש החפשמ ןב ,להש םירוטקרידוה
 דיגאתב רחא

 תשנל מח, הלארב ןבקר יתשרא ותעשקמנהלת ה
 ספרית הבבו לנהלמ הללכן במוימלמ הצמר ;2017

 ו;ונא תידמקהא יהבקר םיסקע לנהלמ

 םישנה שמחב םייריקע םיוקסיעו הלכשה
 תונורחאה

 48 תוךמ 38 מודע



    

   
 

 
 

 
 

 

    

 
 

      

   

  

   

  

    

  

 
 

 

    

     
  

 

  
    

  

 

  
 

 
 

 
   
   

 
    

 
   

 
     

  
  
 

   
 

   
 

 

      

    

   

      

   

        

 יתבב האשראי ךרעלת מהמנ 2013-2017 –
 ;ותגספ ותעשקהה

 ותחתמם הע םיסקע לנהי במשנ רתוא :כלהשה
 ישנ ראו, תםילשוביר יתעברטה היסיברונהאדל"ן מבנ
 להלמנ ספרית הן מבוהה וקשו וןימות במחהתמ םע
 כלהלכן בושרא רתואו ,וונא יתדמיה האקם הקריסקע
 יבל אבטת תיסיברונמא לויהונ
-  יתרוטקרידכ תשמשמ םבה םיפסונ םידיגאת

 תרויקבה דתעו ר"יו צ"דח ,רלשיט רשא
 יויהז תדועת רפסמ 009747833

21.3.47  הדיל ךיראת
היבת כרתמז ,25 םידרה  ןעמ
יתלראשי  תויננת

רתויקב דתעו רו"י ,ןויטורירקד רחב  ןוירוטקרידה לש תודעו או דהעווב תורחב
כן  יונציח גיצנ
תיסיננפו יתונאשבח ותיחוממ  תורישכ וא תיסנניפו תיאונשבח תויחמומ

 תיעוצמק
 הנוכה לתיחת ךיראת 25.10.18

לא  וא הרושק רהחב ,בת תרחב ,דיגאתה דבוע
 ןיענ לעב

לא  הרחבה עתידי בטימ פיל ,אוה םא
 ןיענ לעב לש החפשמ ןב ,להש םירוטקרידוה
 דיגאתב רחא

 'רד ,יבל אבטת תיסיברונא ,הלכלכו לויהלנ 'פופר
 כלהלכ רגו, ביהבנילספנ טתיסיברונה באלכלכל
 .יתעברטה היסיברונמהא קהיטסיטסו

 ;לנהלמ להלכהמ ,טורירקדו אישנ 2014-2017 –
 םיטורירקדד הוגיא ,טורירקד 2013-2017 –

 י;לראשיה
 כזתת ידידי המרועמ ,להד מנעו רבח לךיוא 2015 –

 ן;לפי קפואהר
 יהגטסטרא .יס.י, בצתעיידה מעו רבח לךיוא 2012 –

 ע"מ;ב
,ץעוי (ותדמוות קפסוות ניצדנק ,ןכו)2017-19 – –

 אל;ישרל לשמח חברת 
 וןיאטרתת תומעור בטירקד ךליוא 02/2018 –

 ה;ונימד
 ,ץעוי (ותדמוות קפסוות ניצנד, קןכו)2018-19 –

 ל"וצה וןחטיהב דמשר

 םישנה שמחב םייריקע םיוקסיעו להכשה
 תונורחאה

 שחמם ביייקרע םיוקסיעו הלכשהחת "ט תופיר אור
 "ותונחראם הישנה

 רוטקרידכ שמשמ םבה םיפסונ םידיגאת

 היולת ילתב תירוטקריד ,גרנבדייז ןמלטיט תידויה
 יויהז תדועת רפסמ 014058986

 הדיל ךיראת 18.07.68
יהלצהר ב 26 ןישקיסוא  ןעמ
יתלראשי  תויננת

קורתיב ועדת  ןוירוטקרידה של תודעו או דהעווב תורחב

 48 תוךמ 39 מודע



    

    

     
 

  

      

     
  

 

     
      

  

 

     
 

    
     
   

    
   

   
  

   
     

     
        

   
     

   

      

              
    

   

   

   

  

  

   
   

 

    
     

 

        
  

      

         
   

    
     

      
     

      

    
   

 

 

כן  יונציח גיצנ
כן  תורישכ או תיסנניפו תיאונשבח תויחמומ

 תיעוצמק
 הנוכה לתיחת ךיראת 14.4.21 םוינה בוכה לחת

-  או הרושק רהחב ,בת תרחב ,דיגאתה דבוע
 ןיענ לעב

-  הרחבה עתידי בטימ יפל ,אוה אם
 ןיענ לעב של החפשמ בן ,להש םירוטקרידוה
 דיגאתב רחא

 אלל) וןימות מחהתמ םיסקע לנהבמ טטורוקד ידוימל
 יתעברה טהיסיברונהא (, עודהת קבלת

כלהלכו םיסקע לנהמ ולבשמ MA , ארות
 יתעברה טהיסיברונהא

 יתעבר טהיסיברונאקהיסיטטסו להכלכב BA , ארות
–  ותלמשתן הות קרעשקועדת הו חברת 2019-21

 מע"נה בידי המדובעל
 רגינלזש לייא יתוניספנ צתעוי 2019-20 –

 ןאזמ דתעו ,ורתיקב ועדת רו"י יתצ"דח 2015-20
 מ"בע קלד וצתקב לוגמועדת תו

 עלס לוגמת ועדתו ןאזמ ועדת ר"יו יתצ"דח 2011-20
 מ"בע ן"נדל לטיפק

 וגחמ ותעשקה דתעו רו"יו יתצ"דח 2010-19 – –
 מע"ב לראשיל לשמח ברתח ובדיעל לגמ לנהמ

 םישנה שמחב םייריקע םיוקסיעו להכשה
 תונורחאה

---  רוטקרידכ שמשמ םבה םיפסונ םידיגאת
 ,ידסווף מג ןויטורירקד זרוח ותראולה םבהתא בחברה יהולי תית בלתטורירקדכ נתהויטלמן מיט יתדויה

 .הל החברש םילוההמנ םיסכהנ יקףה סך חכולנ זאתו

 הרשמ יאשונ .22
 *לכ"מנ ,סוסיק ירוא

 יויהז תדועת רפסמ 049037930
24.10.81  הדיל ךיראת

 הנוכה תליחת דעומ 14.2.21
-  וא תלנהמה הרחבל הרושק רהחבב דיפקת

 הב ןייענ לעב
-  אשונ לש חהפשמ בן וא הרחבב ןייענ לעב

 הרחבב ןייענב לש וא רחא הרשמ
זכרמהמ ,םיסקע לנהבמ MBA -ו ןושרא ארות  הלכשה

 .הילצהר יומחנתיהב
 תועשקה קווישו יוניספנ וקוישל ןוישיר לעב

- ןוכיש ותשיר ל"כסמנו טקיקר ל"כמנ 2020-21  יסקע ןויסינ
 מ"בע יוינוב

 לגמו יהספנ לנססאק סיקפנה ל"כמנ 2019-20
 ותלמשתוה לגמ ססלנאק ל"כמנ 2018-19

 ותלמשוה לגמ סקסלנא ישרא םיסקע לנהמ 2017
/  סיקפנהותחזקא סיקפנה ל"כמנ רעוז 2013-17

 מ"בע חוטילב חברה
 יסקע רואי)ת 'א קרפל יףעס ואר* 1.12

 הז חודל (דיגאת
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*לכ"מנ ,רפיילש לייא  םינאש) רהחבב הרשמה יאשונ תמישר ןללה
 :(םירוטקריד

 יויהז תדועת רפסמ 032020281
 הדיל ךיראת 20.6.75

 הנוכה םויסו הנוכה תליחת דעומ 18.8.19-14.2.21
-  וא תלנהמה הרחבל הרושק רהחבב דיפקת

 הב ןייענ לעב
-  אשונ לש חהפשמ בן וא הרחבב ןייענ לעב

 הרחבב ןייענב לש וא רחא הרשמ
םיטפשמב ניש ארות ; .לויהונ כלהלכ ןושרא ארות
 .יוניספנ וקוישל ןוישיר לעב

 הלכשה

 לגמ שד טבימ ,טהומ יהספנ ל"כסמנ :1.16-8.19
 היספנו

 למג דש טבי, מיהספנ לועפל תכ"נסמ :11.14-1.16
 היספנו

 יסקע ןויסינ

הז חודל (דיגקי תאסע רותיא)'א פרקל  יףעס ורא ** 1.12

 ישאר ותעקשה להנמ ,ןרק רוא

 יויהז תדועת רפסמ 034174003

 הדיל ךיראת 16.8.77

 הנוכה תליחת דעומ 1.1.19

ותל קרנויהמור נ ,ותעשקועדת ה רוחב רוטירקד  וא תלנהמה הרחבל הרושק רהחבב דיפקת
 הב ןייענ לעב

-  אשונ לש חהפשמ בן וא הרחבב ןייענ לעב
 הרחבב ןייענב לש וא רחא הרשמ
 הלכשה

 ותות קרנדיפל יןלי ,תףושל מכ"נמ 2011-2018 –
 ותנאמנ

 ותדיפל יןלי ,לכ"סמנו ותעשקל הנהמ 2011 – דע
 תועשקי היקל תויהנ

 יסקע ןויסינ

 םיפסכ תלנהמ ,לוי סיון חו"ר
 יויהז תדועת רפסמ 41864190

 הדיל ךיראת 4.9.81
 הנוכה תליחת דעומ 1.8.2020

-  וא תלנהמה הרחבל הרושק רהחבב דיפקת
 הב ןייענ לעב

-  אשונ לש חהפשמ בן וא הרחבב ןייענ לעב
 הרחבב ןייענב לש וא רחא הרשמ

 טתיסיברונבא ותונאשבח כלהלכ תוגר, בןושבח תרוא
 סייננפ לויהנב תחותמה םע MBA-ו ילןא בר
 א"ת טתיסיברונאב

 הלכשה

 ותקרנ יתלכת טבימ םיפסכ ל"כסמנ 2019-20
 ותנאמנ

 סל ותדועת יתלכת םיפסכ ל"כסמנ 2017-19

 יסקע ןויסינ

 48 תוךמ 41 מודע



    

     
 

  

  

   

  

    

   
   

 

    
    

 

   

     
 

 

  

   

  

  

   
   

 
 

    
    

 

  
 

     
 

  
    

 
 

   
 

 

   

   

  

  

   
   

 
 

 
 

    
    

 

 
 

  

 סל ותדועת יתלכת בתשח-2014-17

 םיפסכ לה, מנהנקד דדוע חו"ר
 יויהז תדועת רפסמ 037413200

 הדיל ךיראת 8.9.80
 הנוכה םויסו הנוכה תליחת דעומ 2.9.18-3.7.20

-  וא תלנהמה הרחבל הרושק רהחבב דיפקת
 הב ןייענ לעב

-  אשונ לש חהפשמ בן וא הרחבב ןייענ לעב
 הרחבב ןייענב לש וא רחא הרשמ

םיסקע לנהומ ותונאשבח וגר, בןושבח אהור  הלכשה
 דרש"ח במור ,טונסקיד נקבב ה בתשב בחברח רעוז

BDO 
 יסקע ןויסינ

 הרחב תריכמזו תיטפשמ צתעוי ,לדייז םתור ד"וע
 יויהז תדועת רפסמ 032473373

 הדיל ךיראת 23.1.86
 הנוכה םויסו הנוכה תליחת דעומ 25.10.18

 שחמם ביייקרע םיוקסיעו הלכשהחת "ט תופיר אור
 "ותונחראם הישנה

 וא תלנהמה הרחבל הרושק רהחבב דיפקת
 הב ןייענ לעב

-  אשונ לש חהפשמ בן וא הרחבב ןייענ לעב
 הרחבב ןייענב לש וא רחא הרשמ

LL.M) וןשרא רתוא LL.B) םיטפש( במ) נישו, 
 .ןיד כתיער וןישיר ן;ליא טת בריסיברונא

 הלכשה

 ונהוממ יתטפשצת מעויכ נתמכה לךיוא 25.10.18
 ותיפנ לע ונהכממו הית בחברימפנ יפהכות ואיצ לע
 ה;בור בחבריצ

 .ד.י ית בחברתטפשמ צתעויכ הנתכמ לךיוא 9.17 –
 ותלחבר טיפשץ מועייקת בסועו בע"מ ותעשקמור ה

 וצה;קבות בבנ
 לש יתטפשקה המלחד במו"ע 11.2012-08.17 –

 ע"מות בעשקית ה. בי.איאי.ב

 יסקע ןויסינ

 םיונכיס לתנהמ ,רוצ הנינ
 יויהז תדועת רפסמ 318023918

 הדיל ךיראת 26.7.82
 הנוכה םויסו הנוכה תליחת דעומ 25.10.18

 הם בחבריונכיס תלנהומ יתימפנ יפהכא לכ"סמנ
 קים;יל תויהבמור נ יתימפנ יפהכא ל"כנסמ ם;הא
 במור םיונכיס לנהומ יתימפנ יפהכא לע ונהממ
 .ותות נאמנקרנ

 וא תלנהמה הרחבל הרושק רהחבב דיפקת
 הב ןייענ לעב

-  אשונ לש חהפשמ בן וא הרחבב ןייענ לעב
 הרחבב ןייענב לש וא רחא הרשמ

 טהיסיברונינה באדמי העד. במB.A וןשרא רתוא
 יושאונ םיטורירקד ורסגרת קוושלים; בביר יתעברה
"אטת תיסיברונא ,בלה – ; םידיגם בתאישרה בכירמ

 הלכשה

 48 תוךמ 42 מודע



    

 
 

     
   

     
 

  
 

 

       
 

   

  

  

   
   

   

    
    

 

  
   

     
 
   

 
   

  

 

 

   
 

   

   

     

   
   

 

    
    

 

  

    
 

 

      

   

  

  

   
   

 

-FRM ל נהכם היונכיס לויהורס נגרת קוב
 .לאריא טתיסיברונמא

 ותקרנ רוית בחברת מטורירקד 5.2013-9.2015 –
 יתימפנ יפהכא לע ונהממ לךיוא 06.2013 – ות;נאמנ

 ל"כסמנ ךליוא 07.2012 – ת;ונאמנ ותבמור קרנ
 07/2017 ם;ייקל תויהבמור נ יתימפנ יפהכל ואועפת
 תלנהומ ית בחברהימפנ יפהכא ל"כסמנ – ךליוא
 .םיונכיס

 יסקע ןויסינ

 עדימ תחטבאו ריביס תנגה להנמ ,ןרוק ירוד

 יויהז תדועת רפסמ 025322553
 הדיל ךיראת 18.2.73

 הנוכה םויסו הנוכה תליחת דעומ 30.6.2020
ת מורצוקבע בדיחת מטאב לנהמ  וא תלנהמה הרחבל הרושק רהחבב דיפקת

 הב ןייענ לעב
-  אשונ לש חהפשמ בן וא הרחבב ןייענ לעב

 הרחבב ןייענב לש וא רחא הרשמ
 תיונכית

CISSP/SEESECURITY 2008 סקור 
 הלכשה

 תובחבר רוצת מוקבע בדימ בטחתא לנהמ 2020
 .מנרב

2020-  עדיחת מטואב ובשחמ להמנ 2018
CLICKTALE 
 שד טביצת מוקב דעימ בטחתא לנהמ 2012-2018

 מע"ות בעשקה

 יסקע ןויסינ

 (עדימ תחטבא) ריביס נתגה לנהמ ,אילב רוא
 ץוח רויקמ

 יויהז תדועת רפסמ 037672813
 הדיל ךיראת 18.11.75

2020 ניוי עד 2018 מאי הנוכה םויסו הנוכה תליחת דעומ

תובנות הובחבר םאה היבר בחבריסנת הגל הנהמ  וא תלנהמה הרחבל הרושק רהחבב דיפקת
 הב ןייענ לעב

-  אשונ לש חהפשמ בן וא הרחבב ןייענ לעב
 הרחבב ןייענב לש וא רחא הרשמ

בשחי המעדון משרא רתוא ,םיטפשני מש רתוא  הלכשה
-מ סקימיל פרכ"נמ ,-2005 בטחת מידע מא ץעוי

2010 
 יסקע ןויסינ

 חווט ךורא ןוכסיח תוריכמ ל"כנסמ ,יוזגא ןורש
 יויהז תדועת רפסמ 031426158

 הדיל ךיראת 18.05.78
 הנוכה םויסו הנוכה תליחת דעומ 29.12.20*

--  וא תלנהמה הרחבל הרושק רהחבב דיפקת
 הב ןייענ לעב

 48 תוךמ 43 מודע



    

    
     

 

  

        
 

    
 

 
     

    
 

    

   

   

    

     

      

         

 

          

 

            

          

          

  

  

        

     

   

 

 

 

--  אשונ לש חהפשמ בן וא הרחבב ןייענ לעב
 הרחבב ןייענב לש וא רחא הרשמ

ידרב לתלכמ םיסקע להבמנ וןשרא רתוא  הלכשה
-  ותפוק מור חווט ארוך ןוכסיח ותמכיר ל"כסמנ 2020

 ותעשקומור ה לגמ
 לויהנ ותעשקה יתב ורמ וקויש לכ"נסמ ךליוא 2014 –

 .םייקת
 2014, תשנל מחמור ה וצתקבקת בסעווזי מגא ןו*שר

 בחברה תהוליעפ את חלהה 2020 נתש ילתחבת
 .םיסוכנ – הפצה ץוער לויהרך נעמ קמתבה לתנההמ

 יסקע ןויסינ

 .זה חודל 24 יףעס ראו ,החברה לש ימיפנבקר הל המע םיטלפר

 תלנהמההרחבבלומגתתויינדמ .23

 לוגמהת ותיינדיקרי מע . 23.1

 .ושאבנ ןידה ותראולה םבהתא ותעשקהילנהלמו שרהמיושאלנ לוגמת ותיינדמ צהימא החברה

 את פתשקמ לוגמהת ותיינדומ תהסגרבמ לעופה ישוהאנ ןולה הרב ותיבשח סתחיימ החברה

 ץוימא תוך ,ההחבר ותחלצהלםידובעוהםייכזהמר דיפקהת ילעבלוגמתןיב שורלק החברה פתישא

 יהדעיו החברה לש ןוכיסה ןויאבבת עמידהו םייתעמה בתוט לע השמיר וחיטיב אשר םיונגנמנ

 .םייסקעה

 בתובכת ההחבר לשטטרנינהא תרבא םיינזמ ,הלםיייקרעםיונכדעו,ההחבר לשלוגמהת ותיינדמ

.https://www.moreinvest.co.il/gemel/ 

 םידובעל קףיה בתחר ותיצפוא יתוכנת 27.11.18 םויב ישרא ,םהא החברה ןויטורירקד כי ןיוצי

 כמו .יפסכהחודל 17 רובא ורא ,יהאתנו ורההאמ יתתוכנהייקרע ותדואםיטלפר ,הצוקבבםילנהומ

 שרהמ יושאולנ םידובעל ותיצפוא תיתוכנ ץלאמ יופצ החברה ןויטורירקד 2021 נתש לךבמה ,ןכ

 .םיימוסמשרה מ יושאלנ ותיצפוא קתענרך הוצל

 חווידנת השו בתנישנ םילוגמהת וטפיר . 23.2

 ,חודה פתותקל םייפסכה ותחודב וכרושה יפכ ,חווידה נתשב ,ותנינש םילוגמהת ותדוא טופיר ןללה

רהבחב םיהנכמהההבכיר שרההמ יושאנןימב ותריבםיוהגבהםילוגמהת ילעב שתחממדחאלכל

 :(רכש ל מסוטרבנ לחברה ותלע ונחי)במ ח"ש פיל, בא(חודפת הותקברה בחו בהניכש )או 

 48 תוךמ 44 מודע
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 כה"ס
 ותלע
 קיסעמ

רחא  ימד
 לויהנ

 םולשת
 ססומב
 תוימנ

קנעמ  רכש
* 

 רועיש
 ןוהב הקזחה

 דיגאהת
 (אלמ לוליד)ב

 םויל
31.12.20 

 קףיה
 )%( הרשמ

דיפקת  שם

 הרחבב הרשמ יאשונ

ותעשקה לנהמ 100% 15.51% 1,011 1,159 129 2,300
 ישרא

 רוא
)1(  ןרק

3,194 1,912 1,281 7.54% 100% טורירקד )2(  יול יסוי
טורירקד 80% 1.5% 1,112 956 2,069  ריאמ

)3(  שידירג
ותעשקה לנהמ 100% 0.27% 689 252 26.8 969

 לכ"סמנו
ןהמכה וצהקבב
 רוטירקדכ

 הבחבר

 לכ"מנס
 ותעשקה

)4(  רחקמו

 לנהמ 100% 0.08% 598 136 55 790
 ריכב

)5(  טהמב

-דובע יסחי םויס לשב ותשהפר ,םיילוציאס םיתנא ,ןופלט ,בכר קתחזה ןוגכ ,רכשל םיוולנ םיתנא ותלרב )*(

 .רכשסם מיללוכםינאםיוננתה.דובעל ענקושה יבכרל משכר בשל קפהנזש סהל הכנכו,דיעבמ

 חוכמ פהיעק קהחזה עוריש וףבציר ,השירי קהחזה עורישללוכגצוהמ קהחזהה עוריש–ןקר אור (1)

 קףיה בורע (,וטו)בר ח"ש 61,000 לש בסך ישדוח רכשל יכאז (.אלמ לולידב) םאה בחברה ויותחזקא

 2,000 ךסבבכרתחזקא,שהפוחיימ 24-ליכאזןקר מר ;םישדוח3לשתדמוקמהעדוה;לאהמ שרהמ

 :םיבאהםיינתשהםינקעלמ יכאזל יהיה סףובנוןידכ ראההב ידמו ותיוניספנ ותשהפר (,וטובר)ח"ש

 כסה" יוכיבנ ההחבר תוסהכנ תוךמ שבוחישינקהינתשהחוומהר 10% לש עורישבינתש נקעמ

 "(.חוורה סך)" םילובמק ותונאשבחיללכיפ-לע,תזא לכ,וקתסעהםכסבה ןדרתגכה ,לגמ מור ותצאוה

 ונקעוהןקר מרל.חווהר סךב החברה על לחהסהמ עורישתלפכלמ והושהםוכסהכוינחווהר מסך

 ותיצפוהא יתתוכנ יבתנא זאתו ,םהא החברה לש נהומה (Cash-less ןוגנ)מנ 1% לש שיעורב ותיצפוא

 .ההחבר ידי-על הצומשא צהוקבי הדובעל

 תוצאוהה סוחיי .רוטירקדו םהא חברהב תףושמ לכ"כמנ ודיקפת ןיגב םלושמ גצוהמ כרשה – יול יסוי (2)

 .ןזמתכערהפי-לע תבצעמ לחברה

 ותבנ תוובחבר םאה בחברה ליעפ ןויורטירקד רו"יכ ודיפקת ןיגב םלושמ גצוהמ כרשה – שידיגר מאיר (3)

 רו"יל שידיגר מר נהומ 22.3.21 םויב .ןזמ הערכת פי-לע עצתבמ רהלחב ותצאוהה סוחיי .ותימוסמ

 .ותדגתנה עת אידולה וףפכן בויטורירקד
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 תועקשהה םוחבת החברה וצתקבב וידיפקת ןיגב םלושמ גצוהמ כרשה – ומחקר ותעשקה לכ"סמנ (4)

 .ןזמ הערכת פי-לע תבצערה מלחב ותצאוהה וסחיי .והמחקר

 רועיש ואהגצוהמ החזקהה עוריש.2019 טסוגובא וקתסעה את לחהדובעה–הטבמ בכיר לנהמ (5)

 2020 ילויב דובעל ונקעוה אשר םהא החברה לש (1 דרהס) יהצפוא יתבכ ןיגב לאמ לולידב קהחזה

 .חברהה ידי-על מצהושא וצהקבה ידובעל ותיצפוהא יתתוכנ יבתנא זאתו (,Cash -less ןוגנמנב)

 תליחתדעולמ 12-השדוחב ימתיסתהמ פהותקלרכש ותגדרמדובעה בורעועקבנ קהסעהה םכסבה

 5 גהדרמבכלר יכאזדובעה.25-השדוחבהילתחשת פהותקלו 13-השדוחבהילתחשת פהותקל

 19;שהפוחיימ 28 שים;דוח2לשתדמוקמ עהדוה.םכסבה עהקבנש קרהלת וףפכב רכב ותצאווה

 םידעי ייולם תינקעומ עתדלויקשם בינקעמ סףובנו יןדכהראהב ות ודמייוניספנ תושהפר ;י הבראהימ

 .עתל עתיו מיהש פיכ קורתיהב דתעוו יןטורירקדות הטלחוה החברה לשלוגמהת ותיינדמלםבהתא

 ימיפנ רבקמ .24

לחה קרהמב .הקנ ןפאה ןושבחהירוא דרשממ ,ץבירגלאישר חו"ר ואהההחבר לש מייפנה בקרמה

 .2019 ארוינ דשוחם ביפנ רבקכמ ו בחברהבודתע את 

רקלמב ןיתנלא.יתימפנ ורתיקביותשרןלמת טפרההחבר םעםייותמהםייסקעםישרקלכןיא בקרלמ 

 .ברהחד הובענויא קרהמב .ברהחם ביחראםיגורמ ידי-לע ועיס

ןויטוררקידו ורתיקב ועדת שורילא םהתאב זאתו ותעש 850-כ הוא 2020 תשנב בחברה וקתסעה קףיה 

 190 הוא םיפנהשבקמלשוכרש.םיונכיס סקר לע סתסוהמב יתנתש רב בודהע יתתוכנ לש החברה

 מ.ע"מ פתסובת קורתיעת בשלחש"

ויותיוכסמ את ועקבו,ורתיקהב ותלטוע מצילב בקראת המ וחהנו עובורת קיקהב דתעוו וןיטורירקדה. 

השנלכנתכדעהמת ,יתנתש רב ורתיקביתתכנ נערכת יתימפנה ורתיקהב רךעמזרוחותראוהפי-על, 

 םיכערשנ םייפתותק םיונכיס סקרי פי-עלו,עקבשנ ותיוימדקדר הספי-על ,ורתיקהב שאיום ניגצובה מ

 .לעופב עוציהבו ותטלחהה קבלת ןפוא ,בודהעה יכילהת ,םילנהה םיסקרנ ולא םיושאבנ .בקרהמ ידי-על

 היקדהב םויסב .ןויטורירקדה שורילא יתהתכנ שתגומ ורתיקהב תדעו ידי-על תיתוכנה שוריוא ןויע חרלא

 .הון החבריטורירקדלו קורתיהב דתעוול ורטפח מוד גשומ

רקמב לש בודהעה יתתוכנו ,ההחבר ותלועפ לש ותפיצוהר יפוהא ,קףיההש רוסב החברה ןויטורירקד 

 תיתכנ לע מךסתבה .הב יתימפנה ורתיקהב תומטר תאםישגלה ידכםבה שיו,םיבירסםינהםיפנה

 תוליעפ בתחוהר קתעמה את ןויטורירקדה ןחוב יהצאוממ ,ורתיקהב ותצלמה ,יתנתשה בודהעה

 .בקרהמ

 רבקמןושבחהאור .25

 :החברה לש רבקהמ ןושבחה הות רואדוא עדילהלן מ
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 םחנמרךדוענמ,החברה לש בקרהמןושבחה ואהכרששממטפהאויז BDO ןושבחירוא דמשר . 25.1

 .יבאב לת,48 יןגב

 .יסקינשיל יכלמ חו"ר איה בחברה תלפטהמ פהותשה . 25.2

 לו ללוכה כרשה .דבלב םייפסכ ותחוד ורתיקב יותשר ןיגב ןושבחה הלרוא םלושהמ החטרה כרש . 25.3

 ,(ןידכמע"מללוכ)ח''שיפלא 146 לשךסלעדעמ 2020 שנת ןבגי רבקן המושבחהרוא יכאז יהה

 .ח"ש יפלא 117 לש ל סךע דעמ רשא 2019 ומתעל

 .2018 רבמבובנ ןלכה לחן הושבחי הוארדמשר . 25.4

 יוליגה לעו יפסכה חווידה לע תימיפנה הרבקה ותייבטקפא .26

 .זה חודל(דיגקי תאסערותיא) אקלפר א חפסו נרא

 הרחבה ותטלחה .27

 ,םישדוח 12 בת פתסונ פהותקל חברהה לש יתעוצקמ ותיחרא חוטיב סתילופ שהדוח 15.10.20 םויב 27.1

 סתילופ םג שהדוח ,יתעוצמק ותיחרא חוטילב טפר .וצהקבה יחוטיב לש ללוכה רךעמהמ קלחכ

 רואמכשודיחתוטלחה.ותבנה ותחברוב םהא הבחבר המשר יושאונ םיטורירקדלש יתעוצקמ ותיחרא

 .הון החבריטורירקדו קורתיהב דתעו ידי-לע שרווא

 רויא)ת אקלפר 13 יףעסב ארוכמת ורהשק ותסוכנ םע 2019 נתשמ ותקשרהת םכסלה המשךבב 27.2

 תףוש החברה לש צאויה ןויטורירקד יו"ר ןכו ,ההחבר לש ותחא חברה היאש זה חודל (דיגתא יסקע

 ןילב החברה בין עולהפ וףיתשו וקוישל ףסונ םזימ רשוא 29.12.20 םויב ."(רהושקה תוכנוסה") בה

 קוחלישיחמה פרקהותראולהםתאבההושראותקשרהתה.יותמה לא קףיבה ורהשהק ותסוכנה

 םיסקעהלךבמה היא ותקשרהתשה וצאמ החברה ןויטורירקדו ורתיקהב ועדתושחרלא,ותהחבר

 .וקש תנאיוב ליגהר

,2021 ץרמ שדוחב פתסונ גרתסמ תדעמוה ,2020 רבמבונ שדוחמ ותוואללה גרתסמ םכסה ןייענל 27.3

 .זה חודל (דיגקי תאסע רותיא)'א לפרק 3.6 יףעס ראו 

 להועפ תהייה לא ,תוהחבר קוחל 255 יףעס יפל ותלועפ שוריא דברב ותטלחה הבחבר ולבתקה לא 27.4

 .שרהוא לא אשר ותהחבר וקחל(א)254 יףעס פיל

 ,ותהחבר וקחב ודרתגכה שרהמ ושאלנ ,יופישל ותיביחהת וא טורפ ןייענב ותטלחה ולקבהת לא 27.5

 .חודפת הותקב
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 יוליגה לעו יפסכה חווידה לע יתמיפנה הרבקה ותייבטקפא – א חפסנ

 יוליגה יגבל םילנהו ותבקר עוציב יגבל םיפסכה להומנ ל"כמנ ותצהרה

 לש ותייבטפקהא את זה חודב סהוכהמ פהותקהםולת וכיערהםיפסכהלנהומ לכ"המנ וףיתשב,ההחבר הנהלת

 םולת יכ ויקסה םיפסכה לנהומ החברה ל"כמנ ,וז רכהעה סיסב לע .ההחבר לש יוליגה יגבל םילנהוה ותבקרה

 עדיהמ לעחוודלוםכסל,דעבל,םושלר נתמלע ותייבטפקאןינה החברה לשיוליגהיגבלםילנהוה ותבקרהוז פהותק

 דעוובמ ןוהה וקשלע נהוהממ עקבשחווידה ותראווה ןידה ותראולה םבהתא ינתשהחודב ותלדל שתדרנ שהחברה

.ולא ותראובה בענקש

 יפסכ חוויד לע יתימפנ בקרה 

 חווידלעההחבר לש יתימפנההבקרביוינשלכעריאאל 2020 רדצמבב 31 םוילדע וחתודמה פהותקהךלבמה

 לעידסוהמ וףגהלש יתימפנה בקרההלעיותמה ןפובא עיפשלה יופצש בירסואיותמה ןפובא עיפשה אשר יפסכ

 .יפסכ חוויד

ר*וטירקד,שידיר גרימא מר

 לכ"נ, מסוסיקיאור מר 

 םיפסכ תלנה, מלוי סיון חו"ר

 2021 ץבמר 22 ה:ימחת דעומ

 תעדולה ןיממת כאמור יוינמ ,22.3.21 םויב ןויטורירקדה יו"רל ןויטורירקדה יחבר ידי-לע נהומ שידיגר מאיר *מר

 לע םולחת שידיגר רמ את החברה ןויטורירקד ךיסמה 22.3.21 םויב .ןוהה וקש ותשר םעטמ ותדגתנה יא
 .ותחודה
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 מ"עב לגמ תופור קומ הברהח יניינע מצב לע ןוירוירקטדה חוד

 2020,צמברבד 31 ימה ביוםתיהסש נהלש וןדירקטוריה חדו

 "(חוד"ה ןללה)ןוירוירקטדה וחד את יגלהצ תמתכבד ("לתהנמההחבר"ה וא"החבר"ה-ןללה) "מעבלגמ תופוק ורמ

 על וענקבשיוליגה ותרישלד תאםבה ,ח"(והד פתותק"-ןללה) 2020,בדצמבר 31 יוםבהמייתהסש נהשלשהפולתק

 תיריקעה ותליעפה את וקרסחוהד .(מההתאב,"הרשות"-ו "נההממו)" ןויסכוח וחיטב,ןוהה וקש על נהומהמ ייד

 וראית יוצמ וראקהינפשב חהנבה ךערנ וחדה .להויהנב שראתופוהק תוליעפותלנההמ רהחבה של וחהד תפובתק

 .זה וחדל ורףהמצ ,ידאגתהיעסק

 לת הגמפושל קוו לתהמנה החברהלש וריאת .1

 םייוציפלו ליםומתגללגמ תפוקתלנהמההחברכ לתעופהחברה ית.רטפ רהחבכ 2013 תנבש מהוקה רהחבה

 סוםפר עדומב.לדילחווט וךראןויסכחללגמ תפוקו עהקלהש לגמ תפוק ות,למהשת ןרק,ןויסכחללגמ תפווק

 :ןלהל) יתרויבצ רהחב איהש "מעב ותעהשק ורמ י.ד. ייד-לע חזקומ רהחבהלשערפנוה פקנוהמ נהוה וח,הד

 טהילש יתרלה התאםבאלמלולידב רהחבהלשעפרנוה פקנוהמ נהומה 85%-ב קהיזמח)ה האם"( רהחב"ה

 הנוהמ 15%-ב יקזמח)ה ןרקרוארמייד-לעו(2018 וסטוגאב 26 יוםמ,ןויסכחוחויטב ון,ההקוש ותרש קהיפנשה

 (.1אלל מוליבד רהחבהלע שרפנוה פקנוהמ

 .ידאגהת יעסק וריאת וחלד 1 יףעסהרא רהחבהתוליעפבםייוניש,וצהבקה נהמש ותבלר פיםוסנ טיםפרל

 תהפעילו ותוצאות חברהי העסק מצב .2

 חברהה של הכספי המצב על דוח .א

 "חשיפלא 66,663-כלש סךב סיםנכב הסתכם ,2020,בדצמבר 31 וםיל רהחבה של יפהכס המצב על וחהד

 .2019,בדצמבר 31 וםילח''שיפלא 14,996-ל כש סךב סיםנכ ומתעל

 :ןזהמא יפיעבס ייםותהמ ייםונישל ריםהסב ןללה

 יפלא 505-כ של סך ומתעל ,'חש' יפלא 486-כ של בסך וסתכמה ,2020,בדצמבר 31 יוםל שייםמוח תילב נכסים

 700 של כוםבס ותחרתיא הסכם ורעב ישוחמילתבסנכב רההכמעובניוניהש . 2019,בדצמבר 31 יוםל "חש

 .נהוכתיוחשמילתב כסנ חתתפה וזזיבק ח"שיפלא

 יפלא 2,680-כ של סך ומתעל , 'חש' יפלא 6,600-כ של סךב ומהסתכ ,2020,בדצמבר 31 יוםל חיםנד מיסים נכסי

 .מס יכורלצ דיםפסהלוניצמריקעבתעובנ יהילעה.2019 בדצמבר, 31 וםיל "חש

 וביניש פהוצ רהחבשה למהג ותליעפב סיםויג ןיבג ותלעמ ןוויהמ נוצרש נכס ותצגיימ נדחות שהרכי הוצאות

 יוםל ח"ש יפלא 229-כ של סך ומתעל , 'ח'ש יפלא 39,432-כ של בסך וכמהסת ,2020,בדצמבר 31 יוםל ות.נסהכ

 .ניםוכס ותעבאמצ יותעמשמ פיםכס וסימג עתובנ יהיעלה.2019,בדצמבר 31

 2,105-כ של סך תומעל ,ח'ש' יפלא 8,010-כ של בסך ומהסתכ ,2020,בדצמבר 31 יוםל חובה ויתרות ייביםח

 .2019,בדצמבר 31 וםיל ח"ש יפלא

 הלבהתק הואולהה 'ח.ש' יפלא 20,038-כ של ךבס מההסתכ ,2020,בדצמבר 31 יוםל םהאתחברמאהוולה

 .וחהד פתובתק

 2,955-כ של סך ומתעל ,'חש' יפלא 35,008-כ של בסך וכמהסת ,2020,בדצמבר 31 יוםל זכות ויתרות איםזכ

 .יםנוכלס םללש ותוצאהןועדכמריקעע בובניוניהש .2019,בדצמבר 31 וםילח"שיפלא

 לולי)בד 15.33% לע ומדע יף(עקהוריהיש)החברן בקר ורא ל מרל שלוהכ קהחזהה רועישחודה סוםפר עדולמ1
 האם. רהחבה ותינבמ ןור קרא ת מרוקחזמה עובנ יףעקה קהחזהה לקח מלא(.



                                                                                       

 

 

      

                  

              

          

                

               

 

     

        

           

         

            

       

            

           

           

    

               

 

  

         

             

      

             

             

        

         

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ"עב לגמ תופור קומ הברהח יניינע מצב לע ןוירוירקטדה וחד

 הון ודרישות מיעצה הוןה .ב

 31 יוםל ח''ש יפלא 9,491-כ לש סך ומתעל ח''ש יפלא 9,658-כ של בסך הסתכם 2020,בדצמבר 31 יוםל ןוהה

 נדרשתה ןוהה יתרת .הון ירשט פקתנה וזזיבק הפולתק ללוכ פסדמה יקרעב עתובנ ןובה דהיריה ,2019,בדצמבר

 לגמ פתוקלש לתנהמ רהבמח הנדרש יערמז ימעצ ןו)ה מל(ג ותפו)ק סיםנניפ תיםורישלע וחקיפה ותנקתיפלע

 ירשט רהחבה קהיפנה וחדה יךתאר חראל 'ח.'שיפלא 18,590 נהיה וחדה יךלתאר 2012 "בעשהת יה(,נספןקר וא

 .יםיפכסה ותוחבד 9 וראב אהר.ותנתקב דהיעמ ורךלצ 'ח'שיפלא 8,932 בסך יהתוינמילעבל תיםימצ הון

 רהבהח של ילותהפע תוצאות .ג

-כלש סך ומתעלח''שיפלא 24,213-כלש בסך וסתכמה וחדה פתוקבת לגמ ותפוקלויהנימדמ רהחבה סותהכנ

 יהילעמ עתובנ וחדה פתותקבהיילעה.מהאהתב,2018-ו 2019 ניםבש ח"שיפלא 476-כלש וסך "חשיפלא 1,135

 .ביםנגה עיםצוהממ לויהנהידמ ורעיש יתילעה בותול ים אשרלוהנהמ סיםכנהףיקבה תיותעמשמ

 יפלא 53-כלש סך ומתעלח''שיפלא 11,322-כלש בסך וחהד פתותקבוסתכמה שהורכי ווקשי הוצאות ,עמלות

 .ניםכוס ותלעמ ותוצאבה יהילעמ יקרעב עתובנ ותוצאהה ביילעה. 2019 נתבש ח''ש

 יפלא 10,913-כ לש סך מתועל ח''ש יפלא 28,045-כ לש בסך וחהד פתובתק וסתכמה לליותוכ להנהה הוצאות

 לוידמג יקרעבתעובנ וחהד פתוקבת היילעה.מההתאב,2018-ו 2019 ניםבש ח"שיפלא 1,881-כלשךוס ח''ש

 ףיקה חבתרמה אהכתוצ זאת לכ ,לועפת ותוצאהב לודיג ,האדם וחכ במצבת לוידג עקב ות,ולנו שכר ותוצאבה

 .ליםוהנהמ סיםנכה קףיהל בודיוג רהחבה ותליעפ

 .2019 נתבש ח''שיפלא 2,680-כלש סך ומתעלח''שיפלא 3,920-כלש בסך וחהד פתוקבת מההסתכ מס הטבת

 תזרים .ד

- כלש סך ומתעלח''שיפלא 26,856-כלש בסך וחהד פתובתק וסתכמה וטפתש ילותלפע שימשוש מניםמזו

 עובנ וחהד תפוקבת יוניהש יקרע .מההתאב , 2018-ו 2019 םינשב ח"ש יפלא 493-כ לש וסך ח''ש יפלא 9,998

 .פהולתק פסדבה לוידגו ותחדנ שהירכ ותאהוצבלוידגמ

 ועבנש ניםומזמ ומתעלח''שיפלא 700-כלשךבס וחהד תפובתק ותכמהס שקעהה תלפעילו ימשושש מניםמזו

 2,495-כ לש בסך עההשק ותליעפל וימששש ניםומומז 2019 נתשב ח''ש יפלא 1,462- כ של סךב עההשק ותליעפמ

 .יוחשמיתלב נכס ישתרכע מבונ וחהד פתוקבת יוניהש . 2018 נתח בש"י שפלא

 7,705-כ לש ךס ומתעל ח''ש יפלא 30,884-כ לש בסך וחדה תפובתק וסתכמה וןיממ ילותעמפ עושנב מניםמזו

 תלמקב עבונ וחדה פתותקביוניהש .מההתאב,2018-ו 2019 ניםבש ח"שיפלא 7,629-כלש סךוח''שיפלא

 .תיםימצ הון יפקת שטרנמהו האם רהחבהה מואולה
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 מ"עב לגמ תופור קומ הברהח יניינע מצב לע ןוירוירקטדה וחד

 "חש לפיבא 2020 בדצמבר 31 וםלי להגמ פותבקו יתיםעמ ויותזכ וויש .3

 םליור תגמוא מאלפ

 סה"כ זכויות
31 ליום יתיםעמ

 2019 בדצמבר 

 סה"כ זכויות
31 ליום יתיםעמ

2020 בדצמבר 
לשם מסלו  מספר

 וצרא

 8695 35 "את ה מדדחקמ 1,888 1,535

 מדד ודמישראל, צ לתח ממש"אג 7,828 2,805
םינש 5-10 לח שוולט 8696 

 עהוקב יתביות רילקה מדד שחקמ 18,953 768
תוילתממש 8697 

 8698 20 נדול במדד ת 2,899 957

םינומזי מוווש ניםוממז 21,270 1,120 8699 

 P500&S 9452 ה מדדחקמ 24,532 6,495

דיםה מדחקורב מעמ 1,599 1,570 9677 

תוינמ 567,521 23,181 12531 

 12532 50 עד ותמדרג 746,547 23,043

 12533 50-60 ותמדרג 2,354,580 39,789

הלעמו 60 ותמדרג 1,474,020 22,224 12534 

- תוינבמ 25% עד ח"אג 94,081 12957 

 סה"כ 5,315,719 123,487

 תשתלמומור ה

 סה"כ זכויות
31 ליום יתיםעמ

 2019 בדצמבר 

 סה"כ זכויות
31 ליום יתיםעמ

2020 בדצמבר 
לשם מסלו  מספר

 וצרא

 8701 35 "את ה מדדחקמ 6,259 3,341

 מדד ודמישראל, צ לתח ממש"אג 13,734 1,644
םינש 5-10 לח שוולט 8702 

 עהוקב יתביות רילקה מדד שחקמ 17,384 853
תוילתממש 8703 

 8704 20 נדול במדד ת 5,201 450

םינומזי מוווש ניםוממז 13,672 491 8705 

 S & P 500 9451 ה מדדחקמ 36,570 15,361

דיםה מדחקורב מעמ 3,649 2,852 9676 

יללכ 2,145,953 41,462 12535 

תוינמ 635,336 27,662 12536 

- תוינבמ 25% עד ח"אג 93,734 12956 

 סה"כ 2,971,492 94,116
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 מ"עב לגמ תופור קומ הברהח יניינע מצב לע ןוירוירקטדה וחד

 השקעלה לור קופת גממ

 סה"כ זכויות
31 ליום יתיםעמ

 2019 בדצמבר 

 סה"כ זכויות
31 ליום יתיםעמ

2020 בדצמבר 
לשם מסלו  מספר

 וצרא

 7957 35 "את ה מדדחקמ 13,783 11,002

 מדד ודמישראל, צ לתח ממש"אג 7,869 4,525
םינש 5-10 לח שוולט 7961 

 עהוקב יתביות רילקה מדד שחקמ 7,998 2,994
תוילתממש 7962 

 7960 20 נדול בת ה מדדחקמ 2,439 2,378

יפכס 5,535 1,353 7963 

 S & P 500 7958 ה מדדחקמ 54,974 34,827

יללכ 421,591 19,342 12538 

תוינמ 309,443 14,923 12537 

- "חגא-עההשקל לגמ פתוור קמ 42,752
תוינבמ 25% עד  12955 

91,344  סה"כ 866,384

 דלל ילכ וןחיסכ מור

 סה"כ זכויות
31 ליום יתיםעמ

 2019 בדצמבר 

 סה"כ זכויות
31 ליום יתיםעמ

2020 בדצמבר 
לשם מסלו  מספר

 וצרא

טעון מויכס 247,215 192,867 9421 

ינונן בויכס 13,124 10,431 9414 

הוגב ןויכס 89,668 70,398 9420 

הלכה לולמס 38,077 30,656 9113 

העירל שולמס 10,755 8,838 9303 

 סה"כ 398,839 313,190

 תלילככ והמקר יבהבסב התפתחויות .4

 יתה העסקיאור הסביבת

 רואפבר חודש וףמס להח ולם,עהיוקושלבכ יתחבורהיסבקר לההחש ותריב יתדתונת נהש תהייה 2020 נתש

 לככ,ודמא בהירחמ יתטרינומ ותינימד על ייםהמרכז קיםנהב ותהכרז חרלא נההש בהמשך אך מרץ, וףסל עדו

 תיביר ורדתהוללכ "ברהאב יזרברלפדרהלש ותייטרנוהמ תוחבהרה.פךתהמ נטימטנסה את ונירא ,דרשישי

 העהשקהיגוירדלכבינצרנוקח"אג ישתכר,ייםלתמשהמ חים"אגה של ותכישהר לתדהג ,0.25%-0% לרמת

 קיםנבה כל של יתיבהמאס ותערבהתה ותעקבב שבא ןוההיקוובש וךפיהה .עההשק וגירבד ינםשא להכא ללוכ

 ויכהמש קיםוובש ותילעה ולם.עה יברחוב לישראב ותינמה ידמדב ותאוששהתל להיובה ולםעב ייםהמרכז

 ועיקהש אשר ייםפרטהםיעיהמשקו ייםדוסהמ פיםוגהייד לע גם אך ייםהמרכז קיםנהב ייד על יתמךלה

 ח"גהא יחוומר ואת חדשים איםילש ותינמה ימדד ה אתפדח אשר Risk On גמתה מנוצר כך לים.וגד פיםיקבה

 תליתחב כאשר ותללטטאוה גם והוחייקאהאמר דהובעה וקש המשבר. ערב ויהוב קוםלמ חתמת לאינרונצהק

 תיותעה משמדייר להח נהוף השסוב-14.7% ל יםלובטמה ורעיש נקיז גרסה יאובש להטאב 3.5% לע עמד הנהש

 הדייר תוצרה והוח נההש לי שנהש ןועהרב וףכך שבס 2020 ךלמהת בוו קשעפגנ "בהרוצר באתהינותנ.6.8%-ל
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 מ"עב לגמ תופור קומ הברהח יניינע מצב לע ןוירוירקטדה וחד

-ב מחצילישהש ןועהרב וףובס לההממש לש רהיהאד כהילתמ ותודה ותירמהב אוששהת גם אך 32.9% לש

.2.3%-  י ביקאהאמר וצרהת ירד יתנום שכיובס %33.4

 לכב בהירחמ יתטארינומ ותינילמד יתחסי ירמהה עברהמ אך 4.36%-ב דהיר יתלמועה חהימהצ ה"ב,אר לבדמ

 ה.עהשקהייקפת איבבמר ותיוביח ותואשלת הליובה לםועב

 םויכסב לאבישר רהתוצ רכאש תולימקב OECD תונידלמ חסיבקהמש תיחבצמ וטללב כהיהמש לישרא לתלככ

 דפרס פת,צר ןיהניבןורגאב ותרב ותניממד והגב 3.7% וסנימלשיפלצ אהוובהש 2.4% וסנימלע עמד ינתש

 החיצמ עם ית,ניהס תהייהוז נהבש להיובהמ להלכהכ מה.התאב 9.9%-ו, 9.1%,5%-בוווצכהת אשר יהניטובר

דודמתמ ולםעה ששאר ןזמב ודשתמח חהיתפןמכ חראלו פהימגלתייבסואגר רהיהמ בהותג ותכבז , 6.5% לש

 ות.לומגב ריםסג עם 

 רקיע ות.עהמטב לסלומ 2020-ב 5.5%-כלשףויסיב אההתבטשהוזקחןיפגהל יךמשהלהשק ,ותעבהמט גזרתב

 לרודה יל.על וארכמת יםדתק ותחסר ותייטרנומ ותחברמה לשסב לרודה ותיחפמהענב ותעהמטב לבס דהיירה

 תיאפשר עהיגפב ואף ואייצב עהיפגלעוגנב ותרב ותלשא להעמ ושאנהו פתלוחה נהבש להשק לומלא 7%-בכ ירד

 ל.ישראבחותיפיק מרכזחזתלו יםקלה יךהמשל ותילמועה יהוגלונהטכ תוחבר לות שיבכדא

 תיביור בתקצי לציה,אינפ

 דעיה גרתמסב יהפלצניהא דהעמ ללכ בדרך כאשר בהיצי תהייהלישראב בהיהסב ,ותנוחרהא ניםשה לךמהב

 1.6%-כלש יהפלצניא נקהב יךערה 2020-ללישרא נקבלש יתחזבת .3% עד 1%לש ורעיבש אל,ישר נקבעשקב

 הירויטרלט דהיר יהפלצניאהיתנש כוםיבס המתמשך. נהוורקה ממשבר אהכתוצ ותחדב תהוא חתךשןובכמ אך

 רשכא ות,נוש ותממגבוענ 2020 במדד ביםיכהמר .2019 נתשב 0.6%-ל אהוובהש-0.7% על דהעמו יתלילהש

 תארסג וריהד ףיעוס 5.7%-בוירד הלענההוההלבשהיירחמ פה,לשח נהשב 4.4%-בוריקיתה ותקירוה ותירפה

 ,0.1% לע מתה,בר בהייצ רהותנלישרא נקב יתביר כן, ומכ נה.הש ףובס דחקוניז ותרלמ 0.2% וסניבמ נההש

 יידתעהתייברהיאוולת העדווה ערכתה יה,פלצניהא תיבוסב ית,למועה יתללכהכ בהיבסב ייםוניהש ורלאו

 תושירכ יתנתכ לישרא נקב יקהש 14.01.2021-ב ית.יברה לש יתאפשר דהורה לע עהיהצב ואף מטה, יפלכ נהודכע

 לומ ותחד ותדייר והוח שרא לרוהד ערבש וךלתמ יבכד 2021 נתבש לקש יארדלימ 30-כ נהקישעידווה ריםלוד

.להשק

 המניות שוק 

 ינווהש דיםהמד ןיברעפה מה.התאב,3%כוב 11%-בכ וירד 125 יבבאלתדומד 35 א"תדמד , 2020 תנש כוםיבס

 םיקנבביאב לת במשבר. ותשקועפגנראש ן"לנדו קיםנלב יההטה ואהםלועהידדלמ לישרא ידדמןיביללהכ

 יהוגלונכא ט"ת ו מדדיהוחיווהר ואף ועפגנ ותפחים שפנעה ת זאתומעל.4.6%-ן ב"לנד יבבל אות 21.9%-ירד ב

 .29.4%-ץ בפקשהיח"א צמות 6.8%-ה בלעשחוטי"א בת,.5%37-בהנהש נקיאשר ז

 היוגלונהטכ ותינמ של ירדהא להמשק ותבזכ גם אך ,רהידהא כהימלת ותדוה נהוש תהיהי נהומהת "ברהבא

DOW-וה NASDAQ-ה S&P500-הידמד .ליםיבוהמ דיםבמד JONES נד(דייבדללו)כ יתוביח אהותש ורשמ 

,3.55%-כב להע הדאקס מדד , 14.3%-בכ דיר 100-יטסופה מדד פה,וירבא אמה.התב, 45%-ו 9.7%,18.4% לש

 . 16.01%-ב הלע Nikkei-ה ן, מדדפיוב 7.14%-בכ ירד יפתרק הצהקא מדד 
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 מ"עב לגמ תופור קומ הברהח יניינע מצב לע ןוירוירקטדה וחד

 הינח מדאג"

 עפשוה ותילתממשה ובהח ותראג וקש כאשר +A/AA- לש מהבר ורגמד לישרא נתימד לשימולאניבה ובהח

 .יהצלפניהא בתיה בסבידירוילמועה ובהח ותאגר למדד לישרא לה שפוירת צויפימצ ולם,עחש במתרמה יקרעב

 .2020 וףבס 0.7%-כלש מהרל עד 2019 וףסב 0.85% לש מהמר דהיר לישרא לש ניםש 10-ל ובהח תואגר ואתתש

-בכ להע ותודצמ לאה ובחה ותאגר מדד ודעב, 0.35% לש יהלע רשם ודצמ ילתממש "חאג מדד נה,הש כוםיבס

.0.9% 

 ינצרנאג"ח קו

 ךלמהבתודחתוידרי חראלש כך הירההמ תואוששהתמהנהנינונצרקהקיפהא גם תי,להממש קולש ההבז

 (ההתאמ, )ב0.05%-ל כש יהילעוב 0.3%-ל כש דהיירב 40-וה 20 נדול בהת יה מדדנשה ו אתמייסץמר- וארפבר

 יפ, כיתותעמשמ ותאוששתהורשמ כיםונמה גיםוירהד גם כאשר ,0.22% לש דהייר רשם יללכ "חאג מדד .לבדב

 הנותמ דהירי רשם ותימומס ובח ותראגב זיםואח ותעשר לשתוידרי חראלש ותואתש נדובלתה במדד מתבטאש

 . 6.8% לש תיחסי

 (ורונה"בר הקמש)" נהרוהקו נגיף טותפשהת שברמ אירועי פעותהש

 לחהש ,נהורוהק וסירו ותתפרצלה עד יהה (ולוכ ולםעהו) ילאהישר המשק בו ,2020 נתלש ןוהראש ןועהרב לךמהב

 ותנידהמ יתבמר על עיפמש ונודעו עיפהש אשר ,ילבאולג יללככ למשבר גם וידלצ פךוה יתויאבר כמשבר

 ותיוליעפלעו עהונתה על תולבמג וראל ותללכהכ של דוקפהת ותפיצרייבטהב הן (,לישרא ותבלר) ותתחופהמ

 תויללככויקרמ ותלכהש לצד להלככומאקרה על המשבר של ותפיקעוה ותריהיש ותעפבהש ןוה ותנומשת ותנוש

 (.ותראח ותנילמד מהובד) ייםאהעצמו ותחברה,נהיהמד ירחאז תימרב על

 תוריכנ ריםעש תוידריב ויבהג ייםמלועה ןוהה יקווש ,2020 תנלש ןוהראש ןועהרב של היינהש תיהמחצ לךמהב

 ,ב"רהאח"אג)"םיטחמב יפוח"להובריצ (ותינונצרהק בוחהתואגר וקוש ותינמהיוקש) ייםיקרעהןוכיהס ינכסב

 .ןוהה יוקבש (יתיברסאג אף) ותשאושהת חלה ,2020 נתשלןושהרא ןועהרב וףסראחל,זאת עם חדי(.הבז

 הכיתמ ותלועפב ולםעב ייםכזרמ קיםנבו ותלממש ולעפ ,ץרפש יףחרה יללכהכ משברלו תוהתפרצל בהותגב

 דעולמ ןוכנ.ודעו ליםובטמל קיםנעמ,ותעופג ותיתעשלםיפכס תוהזרמ ,יתיבר ותדורהללוכה דיםתק ותחסר

 ליפרא לתיחמת החל ןשכ ,סיםנניפה קיםוובש עהיפגה וצמתעב דהירילואיהב אלה תולועפש אהנר,וחהד יבתכת

 ללגתגייותאיהבר המשברש החשש את במקצת ודיורה אשר ולםעב ובחה ותראגו ותינמהידמד ובבר חד ןוקית חל

 .ותנידומ ותחבר של יחבור ובח משבר ילכד

 תואוד יאבןייפואהמ ,ריםוקטס ותחוצ ותכלהש לעבעויראיקר- נהורוהק משבר של םיידויחיהוינייפמא כחונ

 תוכלהש את וטףשןפובא ךיערהל גתהונ רהחבה,ולבצ מתמשכת ותלנההתל או וומיס עדומל חסיב ותלרב ,בהר

 וחולט כיםוסחהתייסולוכא פרטוב ,ורביהצ ותהגנהת לעו קיםווהש על ולםעבולשראיב נהוורקה יףנג ותהתפרצ

 .ותנכודעמה יהותערכלה התאםב תהולנההתב ותתאמהעלבצ ,ןוכ,וךאר

 וותאמןויסכוח וחיטבןוהה קוש ותרש יתינחלה התאםוב ,2020 ץלמר 17 יוםמ החל טרפוב ,המשבר ץופר עם

 תנובמתכ דהועבל ייםוסדהמ פיםוגהרעבלמ ןוהה וקש על הנומהמ תהכרז- נהוורקףינג משבר":ושאנב,יום

 יתצמחמה לחה .וךאר עד ינוניהב וחוטלו הקצר וחוטל רוםיח יחישרת ישוםיל הכערנ רהחבה ",ומצמתמצ

 ותשגר דהי-על וומצא ולםא,רוםיח נתובמתכ ותליעפכ תהוליעפ את רהיהגד לא הרחבה,2020 נתלש יהינהש

 ראח עקבמוהפדהקו קהל לתקב עדרה,דיםבמשר דיםבוע ותחוכנ צמצום וךת וקרחמ דהועבל ותימהמתא דהועב

 גם היתיעמל בהילהיותירש ואלמ את יקנעלה רהחבלראפש אשר רדב ,לההממשותויארהב משרד ותינחה

 םיובדעה את רהיחזה רהבהחו,רהיגלש רהחז נתסתממ,זאת פהובתק .לישראבוהגנוהש'יםסגר'ה פתובתק

 .יםדובעה ותיאבר על רהילשמ שיםנדר עיםאמצ יטתקנ וךת דיםמהמשר פהירצ הודעבל
6 



                                                                                       

 

 

            

              

              

               

        

    

           

      

   

             

           

             

            

            

           

      

       

      

             

            

          

       

    

            

        

            

       

           
   

    

       

         

    

 

 

 

 

 

 מ"עב לגמ תופור קומ הברהח יניינע מצב לע ןוירוירקטדה וחד

 תופשטהת לבצ ,ולםעבוץראבןוהה יקובש ריםעהש ותיתודנת,ליעל ורמלא בהמשךו,ליםוהנהמ סיםנכה בצד

 ולםא,2020 נתבש רהחבה לתהנמןתוא ותפוהק ינכס ףיקבהויוובש יהילעל ואז דהירילואיהב ,נהוורקה יףנג

 וסףוית יהלא אשר)ןזמ ורךאל להבאבט היילעה לצד ,לםועהיוקוובש ילאהישר וקבש ותנהמשת ותגממל ורכאמ

 ימדמ רהחבהתונסכה על העפשה ותלעב ותילה ותלולע,(לההאבט יקףהבלודיג כחונ ותדפקהה יפקיבה החתפה

 מהלר חסיב 30%-כלש ורעיבש יתטפרה כהיבצר דהירילעועיבהצ המשבר יאבש לאישר נקב ותערכה.לוהינ

 ,יתרה ןיב לה,יבוה וז תהבהש צר(.ות ינחו)במ במשק תיללככה ותליעפמה 40%-כ לש תהוהשב המשבר, טרם

 תהסר אל.בישר הודעבה וחמכ עכרב םיוומהה חים,אזר ןוילימ 1.1-כ–הודעבהירשודלשםיתקד חסר פרלמס

 הכנמש ותידתונהת ולםא,יתליאהר הללככב ותאוששתהםגומכ וקה,סעבת רופילש להיובה ותלהמגב יתמרב

 ם.יסגרה ותינילמד היורלצבק

 תויונהזדמ ורתיא,ותעהשקה ותיניבמד ותמהתא עובביצ ורךצה את ,וטףשןפובא ןוחבןוכ ,ערךנ ותעהשקה ערךמ

 ץרבא ,וחדהםופרס דעולמ ,קיםוושב נתמהמסת תויימפטוהא לצד .פקתמס תוליזנתרמ על רהיושמ עההשק

 ותלהק ורלא ןכו ,ימלועה נהוורקה ממשבר אהייצ על םידיעהמ ולםעה יחבבר ייםנוראש ניםמיס ורלא ,ל"ובחו

 יומדד ותינמהיירמח כאשר ,קיםוובש ותאוששהת יכרתנ,ולםעהיברחב ותניומד ותלממש מצד ותבר ותיורלטורג

 םינויכהס לוהינ נתיבחמתוירהז נהבמש להנהתל שיש רהוסב רהחבה,זאת עם.יאשירימחב איםנמצ ,סהורהב

 .ידתעב קיםוובש עיפולה ליםולעש,ייםימטפוא ותחפ ישיםחלתר גם לב לשיםו,ותעהשקה חוםבת

 החברה ילותבפע ויותתחוהתפ אירועים מגמות .5

 יד.גהתא יעסק רויאת וחדל 1 יףעסהים ראפוסנ טיםפרל

 ליםמנוה נכסים יקףה .6

 תוזא ח''שןוילימ 9,552-כלשךלס מוהסתכ 2020 בר,בדצמ 31 יוםלהחברהלשהלויהנשב לגמה ותפוקינכס

 ונט הירבמצ יקרעב עתובנ יםסנכה יקףהב יהילעה.2019 נתש וףסלח''שןוילימ 623-כלש בסך םינכסל אהוובהש

 תויוביחונט ותברעה- ריםתחממ פיםכס וסיגמ רהיקעב.ח'ש' ןוילימ 8,269-כלשךבס וחדה פתובתק ית,בויח

 .ח''ש ןוילימ 6,120 של בסך וחהד פתובתק

 .ידאגהת יסקע וריאח תודל4 יףעסהסף ראונטוירפל

 ליהרג העסקים לךממה יםהחורג החברה קיבעס מייםפע חד או חריגים אירועים .7

 .ידאגהת יקעס וראיתחולד 1 יףעסהרא הרחבהןוירוירקט"ר דוייונימול"נכמיונימןיינעל

 מיהעצ וןבה וןגרע על עיםמצבי או כספיים שייםק הצביעל ליםהעלו אירועים .8

 .ידגהתא יקעס וראיתחולד 3 יףעסהרא יעצמ ןוה מתלוהש ןועירגהתוודא וטירפ

 דית מאומהות ההשפעה אם הכספי הדוח ינתונ על ,חרא אגידבת שותפתמ לעסקה יתהשה השפעה .9
 יטנוולר לא

 קרייםהעי יהיעדה עסקית ואסטרטגי וריאת .10

 יד.אגהת יסקע וראית וחלד 20 יףעסהים ראייקרעההיעדיוהחברהלשהיגסטרטהא רויאלת

 הובהקר נהבש עןלבצ יטהלחה החברשה ,ליהרג העסקים לךממה ורגותהח תוכניות של לילכ וריאת .11

 .ידאגהתיסקעוריאח תולד 20 יףעסהראתוינוכר תויאלת
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_______________ _______________ 

 מ"עב לגמ תופור קומ הברהח יניינע מצב לע ןוירוירקטדה וחד

 ילויהג בילג ליםנהות ות בקרהערכ .6

 תא זה חודב סקרתנה פהוהתק תוםלוכיערה רהחבהלש פיםהכס תלנהומ ל"נכמהףויתשב חברה,התלנהה

 תלהנומ רהחבהל"נכמ זו, כהערה יסבס לע חברה.הלשיוליגהיבלג ליםנהוה ותהבקר לש ותיביפקטהא

 ,לרשום נתל מעותייבפקטאןניהרהחבהלשיוליהגיבלג ליםהנוה ותרהבק וזפהוקת תוםליכוקיהס יםפהכס

 חווידה ותראווה ןיהד ותאורהל התאםבינועהרב וחבד ותללג נדרשת רהחבשה עידהמ לע וחודלו לסכם לעבד,

 .ולאותוראהע בבנקעד שובמוון,הה וקשותה רשעשקב

 כספיח הווהדי לית עימקרה פנב .7

 לע רהחבהלש יתמינפההבבקר יונישלכעירא לא 2020,בדצמבר 31 יוםב ימתיסתהמ וחויהד פתותק לךמהב

 החברהלש יתימנפה רההבק לעיותהמןפובא עיפהשליופשצ ירבסואיתומה ןפובא עיפהש אשר יפכס וחויד

 .יפכס חוויל דע

 כספי ווחדי על תמיניהפ הבקרה בדבר להנהוהה וןהדירקטורי דוח .8

 של מהויקו תהעילקב יתאחרא ה"(חבר"ה:ןללה) "מעבלגמ ותפוק ורמ של, ןוירורקטיהד וחיקפב, לההנהה

 של רהיסב דהימפקלסידכנהנכותרהחבהשל יתימנפהרההבק כתערמיפכס וחוידעל תהונא יתימנפרהבק

 התאםב מיםורספהמ יםיפכס ותוחד של תהונא גההצו נההכ יבלג רהחבה של להנהלהוןויורקטירלד ןוטחיב

 , ןהלשןונהתכ רמת יבבט ותלת לאל .ןוהה וקש על נהוהממ ותוראוה (IFRS) יומאלניביפכס וחוידינלתק

 הן ותייבטפקאןניהולא ותערכמ כי ענקב אם גם כךיפל. ותנבומ ותלמגב יש יתמינפה רהבקה ותערכמללכ

 .יפכס וחדשל גהלהצו כהיערל חסייהתב לבדבןוטחבשל רהיסב דהימ פקסל ותלויכ

 םהתאבתועבוצמ ותסקאעכיחיהבטל עדתוימה פהימק ותבקר כתערמ ימתימק ןוירוירקטדה וחיקפב להנהה

 וחיקפב להנההה ,וסףנב .ניםימהמ ייםאנוהחשב מיםורישוה ,ניםגומ סיםנכה ,להנההה ותהרשאל

 , עוביצ )monitor) ריםנטמו ייםיבטפקאתורהתקשועדיהמ יערוצש יחטהבליכד דיםעצ וקטתנןוירוירקטהד

 רההבק ותייבטפקא את כהיערהןויורטירקהד וחיקפב רהחבהתלנהה .יתימנפ רהבק ילהנ עוביצ ותלרב

 ההבקר לודבמ וענקבש יםנוייטרקר על התבססב ,2020 בדצמבר 31 יוםליפכסה וחויד על רהחבה של יתימנפה

COSO Committee of של יתימנפה Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

 על רהחבה של יתמינפה רההבק 2020 בדצמבר 31 יוםלכי )belives(נהיאממ להנההה, זו כהערה על התבססב

 .יתביפקטא נהיהיפכס וחויד

 2021,ץבמר 22

 וסיסקיורא דישיגר ירמא
 ל"נכמ *ורקטירד

 הרבן החוירורקטיד .וחדה םורספ דעולמ להבקהת רםט רשא ,תודגנהת יא עתדולה ףופכב וןירורקטידה ר"ויל דישירג רמ תא רהבחן הוירורקטיד נהימ 2021 ץרמב 22 םויב*

 .2021 ץרבמ 3 יוםב נתווכה תא ייםסראש אצוין הוירורקטידר ה"ויףל, חותוחדהלעםוחתלשידירגרמ תאךיהסמ
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 מ"עב לגמ תופור קומ הברהח יניינע מצב לע ןוירוירקטדה וחד

 )certification( הצהרה

 י:כ ירמצה , וסיסקיורא י,נא
 .ח"(והד" לן:הל) 2020 תנלש "(החבר"ה:ןלהל"מ )על במת גופוור קמלשיתנהש וחהד י אתסקרת .1

 הובדע לש מצג וב סרח אלו יתתומה דהובע לש ןונכ לא מצג לכ ללוכ ונניא וחהד תי,עייד לע התבססב
 םיעמט ויהי לא ם,יגמצ ותםא וללנכ ןהב ותבינסה רולא ,וב וללנכש גיםשהמצ ידכ ץוחנה יתותמה

 .וחבד סהוהמכ הפוקלת חסייהתב

.2 

 תוניבחה למכ ות,נא ןפובא פיםמשק וחדב לולהכ חרא יפכס עידומ ייםפהכס תוחוהד תי,עידי לע התבססב
 החברה לש ניםומזהמ יימרותז יהעצמ ןובה יםיונישה ות,לועפה ותוצאת פי,הכס המצב את ות,יתומהה

 .וחים בדוסכהמ ותפותקלו יםדעולמ

.3 

 יוליגה יבלג ליםנהו ותבקר לש ומםילקו עתםיקבל איםחרא וז רההצה ריםיהמצה רהחבב ריםאחו ינא
-ןוכ רהחבה לי שפכס חוויד לע תיימנפה רהלבקו

.4 

 םיעדויהמ לה,כא ליםנהו ותבקר לש ונוחקיפ חתת עתםילקב ונגרמ וא לה,כא ליםנהו ותרבק ונעקב
 לךהבמ פרטב ,רהחבב םיחרא ייד לע ונתעיידל ובאמ רה,חבל סיחימתה יותהמ עדישמ יחהבטל

 ;וחדה לה שנהכה פתותק

 א.

 תעדוימה פי,סכ חוויד לע תיימנפ רהבק עתיבק לע ונקחיפ וא פי,כס וחויד לע תיימנפ הבקר ונעקב
 םיוכער ייםפסכה ותחוהדש לכךו יפהכס וחויהד תוניממה ילגב ןוטחיב לש רהיבס דהימ פקלס

 ;ןוהה וקל שע נהוממה ותוראהלו (IFRSים )יומלאניב חוויד ינקלת התאםב

 ב.

 יבלג וניותנסקמ את ונצגוה רהחבה לש יוליהג יבלג ליםנההו ותהבקר לש ותייבטפקהא את ונערכה
 לע התבססב חודב סהוהמכ הפוהתק וםלת ,יוליהג יבלג םילהנוה ותהבקר לש תויביפקטהא

-ןוכ נו;ערכתה

 ג.

 ןפואב עיפשהש זה ןועברב עיראש יפכס וחויד לע רהחבה לש יתימנפה רהבבק יוניש לכ וחדב וניליג
-ןכו פי;כס וחויד לע רהחבה לש יתימנפה ההבקר לע תי,ומה ןפואב עיפשלה יופשצ ירסב וא תי,ומה

 ד.

 תרויקהב עדתוולו ןויורטירקלד בקר,המ ןוהחשב אהורל וניליג וז רההצה ריםיהמצה רהחבב ריםאחו ינא
 פי:סכ וחויד לע יתמינפה רהבקה יבלג ותריב יתנכעדה ונערכתה לע התבססב ,רהחבה לש ןויורטירקהד לש

.5 

 תימינפה רהקהב לש תהלעפבה וא העתיקבב ותיותמהה ותשלוהחו ייםתועמהמש ייםוקילה לכ את
 חוודלו לסכם לעבד, לרשום, החברה לש תהלויכב עוגפל וניניעב םייופשצ ירסב אשר פי,כס וחויד לע
-ןוכ פי;ע כסדיל מע

 א.

 םיורבעמ וא לההנהה תורבעמ בה ,וכז ונל העודי אם תיותמה הנישא ןיוב יתתומה ןיב ית,תרמ לכ
 פי.ח כסוויל דע החברה לית שמינפה רהי בבקותעיד משמפקהם תל שיש ריםאח יםובדע

 ב.

 .ןיד לי כפ לע חר,דם אא לכ ותיראחו מי אתויחרמא עורלג ידל כיעל ורמן באיא

 _______________ 2021,ץבמר
 סויסקיורא

 ל"כנמ

22 
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 מ"עב לגמ תופור קומ הברהח יניינע מצב לע ןוירוירקטדה וחד

 )certification( הרההצ

 :יכ הרימצה ,יול סיון י,נא

 1. .ח"(והד" לן:הל) 2020 תנלש "(החבר"ה :ןלהל) "מעל במת גופוק ורמ לש יתנהש וחהד י אתסקרת

 יתתומה דהובע לש מצג וב חסר לאו יתותהמ דהובע לש ןונכ לא מצג לכ ללוכ ונניא וחהד תי,עייד לע התבססב
 הפולתק סיחיהתב עיםמט וייה לא גים,מצ ותםא וללכנ ןבה תויבסנה וראל ,וב וללנכש םיהמצגש ידכ ץונחה

 .וחדה בוסהמכ

.2 

 ותניחהב למכ ות,אנ ןפואב פיםמשק וחבד לולהכ חרא יפכס עידמו ייםפהכס ותוחדה תי,עייד לע התבססב
 החברה לש םינמוהמז יימותזר ימהעצ ןוהב ייםונישה ות,לועפה ותוצאת ,יפסהכ המצב את ,ותיתומהה

 .וחים בדוסכהמ ותפותקלו יםדעולמ

.3 

 הלבקרו יוליהג ילגב ליםהנו ותבקר לש ומםילקו עתםיבלק איםראח וז רההצה ריםיהמצה רהחבב ריםאחו ינא
-ןוכ רהחבה לי שפח כסוויל דע יתימנפה

.4 

 דיםעויהמ לה,כא ליםנהו ותרבק לש ונוחיקפ חתת עתםיבלק ונגרמ וא ה,לכא ליםנהו ותרבק ונעקב
 תפותק לךמהב רטפב חברה,ב ריםאח ייד לע ונתעיידל ובאמ חברה,ל חסייתהמ יותהמ עידשמ יחהבטל
 ;וחדה לה שנהכה

 א.

 פקסל עדתוימה פי,סכ וחויד לע יתמינפ הבקר עתיקב לע ונקחיפ וא פי,כס וחויד לע תיימנפ הבקר ונעקב
 ינלתק התאםב כיםוער ייםפהכס ותוחהדש לכךו יפסהכ וחוידה ותנמימה יבלג ןוחיטב לש רהיסב דהימ
 ;ןוהה וקל שע נהומהמ תווראלהו (IFRS) יםיומלאניב חוויד

 ב.

 יבלג וניתונמסק תא ונגוהצ החברה לש יוליהג ילגב ליםנההו ותהבקר לש תוייבפקטהא את ונערכה
 נו;כתערה לע התבססב וחבד סהוהמכ פהוהתק תוםל וי,ליהג יבלג ליםנהוה ותהבקר לש ותיביפקטהא
-ןוכ

 ג.

 ןפובא עיפשהש זה ןועבבר עיראש יפכס וחויד לע רהחבה לש יתימנפה רהבבק יוניש לכ וחדב וניליג
-ןכו פי;סח כוויל דע החברה לית שימנפה רההבק לע י,תומה ןפואע ביפשלה יופשצ ירבו סא תי,ומה

 ד.

 לש ורתיקהב תעדוולו ןוירוטירקלד ,המבקר ןוהחשב האולר וניליג וז ההרהצ ריםיהמצה רהחבב םיחרוא ינא
 :יפסח כוויד לע יתמינפה רההבק ילגב ותריית בנעדכה ונתערכה לע ססהתבב ה,חברה לן שוירוירקטהד

.5 

 לע תיימנפה רהבקה לש תהלעפהב וא העתיקבב תויותההמ תוולשהחו ייםותעהמשמ םייויקלה לכ את
 פי;סכ עידמ לע וחולדו לסכם לעבד, לרשום, רהחבה לש תהלוכיב עוגפל ייםופשצ ירסב אשר פי,כס וחויד

-ןוכ

 א.

 שיש ריםאח דיםובע ביםורעמ וא להנההה רבתועמ בה ,יתותמה הנישא ןיוב יתתומה ןיב ית,תרמ לכ
 .יפסח כוויל דע החברה לית שימנפה רהי בבקותעיד משמקפהם תל

 ב.

 .ןיד לי כפ לע חר,דם אל אכ ותיראחו מי אתויחרמא עורלג ידל כיעל ורמן באיא

 _____________ 2021,ץבמר
 יול ןויס

 םיפכס לתנהמ

22 

10 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

    

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 "מבע גמל ופותקרמו

ייםות כספוחד

 2020 ברבדצמ 31 ליום 



 
 

 
 

  
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                    

 

                        

                            

                                      

                                                     

                                                            

                                                                                               

                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 דועמ

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 מפות גמל בע"ומור ק

 2020,מברצבד 31 ות כספייםדוח

 םיניינעה ןוכת

 יפהכס חוויהד לעתיימנפהרבקהלע- מבקרהןוהחשב האוח רוד

 המבקר ןוהחשב האוח רוד

 יפהכס המצב לע ותוחד

 ללוהכ פסדהה לע ותוחד

 ןובה ייםונישה לע ותוחד

 ניםממזוהיימרל תזע ותוחד

 םייפהכס ותחודל יםוראב



 

 
 

 
 

 

   
 

          
        

      
         
        

         
 

 
         

          
           

          
      

    
 

 
            

         
              

          
       

      
          

      
          

  
 

         
         

 
 

        
           

 
            

                 
  

 
 
 

  
  

    
  

   
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 ,2020 

 לש ניותי המללבע מבקרון החשבה הח רואדו

 יספכ וחדיו על תמיפני הקרב- "מבע מלר גמו

 ,רבדצמב 31 יוםל ת"(להנהמ החברה" לן:לה) "מעבלגמ ותפוק ורמלשיפסכ וחוידלע יתמינפה רההבק את נויקרב
Committee הידילע מהרסופש יתימנפ רהבק לש בתלוהמש רתסגבמ וענקבש ניםוייטרקר לע התבססב-of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (ןללה-COSO.) 
 את כתםערלהויפכס וחוידלע יתיבטפקא יתימנפ רהבק יוםלק איםחרא לתהנהמ רהחבהלשהלנהההוןוירוירקטהד
 ההבקר רבדב לההנההוןוירוירקטהד וחבד לתלנכה לת,נההמ רהחבהלשיפסכ וחוידלע יתמינפהבקר לשתויביפקטהא

 תלנההמ רהחבה לש יפכס חוויד לע יתמינפה ההבקר לע העד תווחל איה נוותיראח ורף.מצה יפכס חוויד לע תיימנפה
 .נוורתקיל בע ססהתבב

 "ברהבא Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-הינלתק םהתאב נותוריקב את נוערכ
 שנדר להא ניםקתיפלע אל.רישבןובחש יואר לשכת ייד לעוומצא אשר פי,סכ וחוידלע יתימנפ רהבק לש ורתיקב בדבר

 הבקר ות,יותההמ ותניחהב למכ מה,יוק אם ןוטחיבלש רהיסב הידמיגהשל רהמטב עהולבצ ורתקיהב את ןנכלתונאתמ
 ,יפכס וחוידלע יתימנפ רהבק ילגב נההב גתהש להלכונתוריקב לת.הנהמ רהחבהלשיפכס וחוידלע יתיבטפקא יתמינפ
 סהתבסב יתמינפ רהבק לשלועפהתוןונהתכ ותייבפקטאלש כהרעוה נהיבח ןוכ ית,תוהמ לשהוח ימתישק ןויכסה ערכתה
 נוורתיקשב יםורבסונות. אבינסל אםהתים בחוצנו כנחשבים שראח יםלנה עוציה גם בללכ נוורתקיערך. בון שהויכסהלע

 .נועתדתווחל ותאנ יסת בספקמס

 תוניממההיבלג ןוחבט לש רהיסב דהימ פקסל עדויהמ יךלתה נהיהיוסדמ וףג יאשה רהחב לשיפכס וחוידלע יתימנפ רהבק
 תורישדל התאםוב (IFRS) ייםומלאניב וחוידינתקל התאםב ותינוציח ותלמטר ייםפסכ ותוחדלש נההכוה יפכס וחוידלש

 מל(ג ותפוק) ייםנסניפ תיםוירשלע וחיקפה וקחל תאםבה ,ןוסכוח וחיטבןוהה וקשלע נהומהמ ייד לעוענקבשיוליהג
 םיחסיימת (1) ר:אש ליםנהו ותינימד ותםא את לתלוכידוסמ וףג יאשה רהחב לשיפכס וחוידלע יתימנפ רהבק ."ההתשס

 תולרב) פהוקהיסנכ לש ותעברההו ותקאעסה את ותנא ןפוובא יקובמד ותפמשק יר,סב וטירפב אשר, ותומשרלוהינל
 םייפכס ותחודתנהכ ראפשליכד רשנדכ ותנרשמ ותקאעסשןוחיטבלש רהיסב הידמ קיםפסמ(2) תה(ומרש וצאתםה
 םינעש הפוקה לש פיםכס וצאתהו םיפכס תלושקב צר.והא משרדב ןוחסכו חויטב ון,הה וקש לע הנומהמ תויחנהל התאםב

 העינמיבלג ןוטחיבלשהירבס דהימ קיםפמס (3)-ו הלת;נמה רהחבהלש להנההוה ןויוררקטידה ותהרשאל התאםב רק
 םלה ותיהלהלוכיש,פהוקהיסנכ לש שיםורמיתלב(ותמרש אהצוהתולרב) רהעבהוא מושיש שה,ירכ לש עדומביוליגוא

 יים.פהכס ותוחהד לע יתתומה העפהש

 תונמסק הסקת כן, וכמ ית.עוטמ גההצ ותללג ואעונמל לאש יהושעיפכס וחוידלע יתמינפ רהקב ות,נובמה יהתולמגב לבש
 םייונישללבג ותמימתא יתללב נהוכפתה ותרשבק ןויכסל פהוחש ילשהכ יתכחונ ותייבפקטא ערכתה יססבלע ידתעהילגב

 .עהרלהנשתים תלהנהות אויניהמד לש יוםקה ידתמו שת אויבנסב

 תלנההמ הרחבהלשיפכס וחוידלע יתביפקטאתיימנפהבקר ות,יתומההתוניחהב למכ ימה,יקתלנהמההחברה,נועתלד
 .COSO ייד לע מהורספשתיימנפהרבק לשתלבושהמ גרתבמס וענקבש ניםויריטקר לע תבססבה , 2020,בדצמבר 31 יוםל

-ו 2020,בדצמבר 31 מיםיל רהחבהלש ייםפהכס ותוחהד את אל,בישר ליםובמק ורתיקבינקלת התאםב גם נויקרתב
 תווחללכ,2021 ץבמר 22 יוםמ נולש וחדוה 2020 בדצמבר 31 וםיבהימיתהסש פהולתק ניםשה לושמש חתאלכול ,2019

 יים.פכס ותוחד ותםל אע גתיוי מסלתעת בד

 __________________2021 מרץ,ב 22
 טפאה ויז ךיתאר

 ןובחש יואר
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 מפות גמל בע"וק ורמ של ותהמני עלילב בקריםמה ןוהחשב איור דוח

 ואת 2019-ו 2020 בדצמבר 31 םויל(רהחבה-ןלהל) "מעבלגמ ותפוק ורמלשףורצהמ יפהכס המצב לע וחהד את נויקרב
 הפובתק ניםשה לושמש חתאלכל ניםומהמז ריםתז לע ותוחדוה ןוהב ייםונישהלע ותוחהד לל,והכ וחורהלע וחהד
 נותויחרא ברה.הח לש להנהההוןוירוירקטדה ותיראחב ינםה להא ייםפכס ותוחד ,2020 ברבדצמ 31 םויב מהייהסתש
 .נוורתקיל בעססהתבה בלאיםיפכסתווחדלעעהות דולח יאה

 ינלתקולמג ותפוק ותלהנמ ותחברל אוצרה במשרד ןוכחסו וחיטב,ןוהה וקש ותרש ותינחלה םהתאב נוורתקיב את נוערכ
 פי על .1973-ג"להתש (,ןובחש אהור של ולתועפךדר)ןוחשב יאורתונקבת וענקבש ניםתק תולרב ,ליםבומק תוריקב

 םייפהכס ותוחדבןישא ןוטחיב של הירבס דהימ יגלהש רהבמט עהולבצ ורתיקבה את ןנלתכ ונמאת נדרש להא ניםתק
 תוריקב.ייםפהכס ותוחדשב עידובמ מיםובסכ ותכומהת ותירא של יתגממד קהידב לתלוכ ורתיקב.יתותהמ יתעטומ גההצ

 של לההנההוןויורטירקהד ייד על ושענש ייםותעמהמש ניםומדהא לוש ומיושש ותאנוהחשב יללכ של נהיחב גם לתלוכ
 .נועתד ותולח ותנא יסבס קתפמס נותורקישב יםורבסואנ .תהוללבכ ייםפסהכ ותחובד גהההצ ותותאנ רכתעהןכו רהחבה

 רבדצמב 31 מיםיל רהחבה של יפהכס בהמצ את ,ותיותמהה ותניבחהלכמ,ותאנןפובא ףמשק ל"הנ יפהכס וחדה,נועתלד
 הפובתק יםשנה לושמש חתא לכל ניםמוהמז ריםותז יהעצמ הנובה םייונישה ,יהותלועפ ותוצאת אתו 2019-ו 2020

 וקש על הנומהמ ותינחלה התאםוב (IFRS) ייםמולאניביפכס וחוידינתקל התאםב,2020 ברבדצמ 31 וםבי מהייהסתש
ותפו)ק ייםנסניפה תיםוריהש לע וחקיפה וקלח התאםב דו,ילעוענקבשוליגה ותרישלד אםהתבוןוכחסו וחיטב,ןוהה

 . 2005– ה"התשס גמל(, 

 לשכת ייד על וומצשא יפכ,יפכס וחויד על יתמינפ רהבק של ורתיקב בדבר ב"רהבא PCAOB ינלתק התאםב,גם נויקרב
 ניםוייטרקר על התבססב,2020,מברבדצ 31 יוםל רהחבה של יפסכ וחויד על יתימנפה רהבקה את ,לאבישר ןובחש יואר
 תעד ותוחללכ 2021 ץרבמ 22 יוםמונשל וחדוה COSO ידי על מהסורפשתיימנפ רהבק של לבתוהמש תמסגרבוענקבש
 .רהחבה של יפכס וחויד על יתימנפה רההבק תויביפקטא על גתיוסמילתב

 ,טפאה ויז
 .ןובשח יאור

 , יבאב-תל
 2021 ץ,מרב22



                                 

 
 

 
 

     

      

      

  
  

   

        

       

        

        

       

       

       

       

       
       

       

        

        

       
       

       

       

       
      

       
 

 
     

     
       

      
       

      

 
 
 
 

  
 
 
 

            
                                      
                                                      

 
 
 

  
 
 

      

      

_______________ _______________ _______________ 

ממל בע"ג ופותק מור יספהמצב הכ לדוחות ע

 רבדצמב 31 ליום 
2019 2020 

 חש" לפיא ורבא
 ם:נכסי

505 486 4 

2,838 2,186 
2,680 6,600 13 

229 39,432 5 
122 104 6 

2,105 8,010 7 
9,845 6,517 

14,996 66,663 

10,000 10,000 9 

יםיוחשי מתלב יםנכס

 מושיהש ותזכ נכס 
 םידחנםייסמינכס

 תודחנ ישהכות רוצאה
 עווש קברכ
 הובח ותיתרו יםבייח

 ניםומזה מוווש ניםוממז

 םהנכסי לסך כ

 :הון
 תוינמ ןוה

817 1,062 
7,705 19,128 

)9,031( )20,532( 

9,491 9,658 

2,550 1,959 

 ג18 ןוה ותנקר
 םיתין צמוה ישטר

 ןועירג

 וןל הסך כ

 ות:חייבויהת
 רהיחכ ןיבג ותיביתחה

- 20,038 16  םהא ברתמח הואולה
2,955 35,008 8  תוכות זיתרו יםזכא

5,505 57,005  ויותייבתחל ההסך כ

14,996 66,663  תויוייבתחן וההכל ההו סך

.  להא כספיים נפרד מהדוחות תיללק בח וויםים מהורפהמצ אוריםהב

 חו", רון לויסי וסקיס ריאו ישר גרידאימ
 כספים תלנהמ למנכ" *ורדירקט

.2021 ץבמר 22  יים:פהכס תווחדה ורשייך אתאר

ךיהסמ רהבן החוירורקטיד .וחדה רסוםפ דעולמ להבקהת םרט רשא ,ותדגנהת עת אידולה ףופכב וןירורקטידה ר"ויל שידירג רמ את הרבחן הוירורקטיד נהימ  ץרמב 2021

ץרמב 2021. 3  םויב נתווכה את םייס רשא אצוין הוירורקטידה ר"וי ףלח ,ותוחדה לע םולחת דישירג רמ את
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 22 םויב*



                                 

 
 

 
 

   
 

   
   

 
     

     
  

 
     

  
 

     

                  

  
 

     

  
 

     

  

 

     

            

           

          

  
 

     
  

 
     

        

   
 

     

        

            
  

      

    
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ממל בע"ג ופותק מור ללכוההפסד ה לדוחות ע

 בדצמבר 31 וםבי ימהישהסת נהלש
2018 2019 

 חלפי ש"א
2020 

 ורבא

476 

(4) 

472 

1,135 
9 

1,144 

24,213 
-

24,213 

14 

-

1,881 

14 
1,895 

53 

10,913 

47 

11,013 

11,322 

28,045 

267 

39,634 

10 
11 
12 

(1,423) (9,869) (15,421) 

- 2,680 3,920 13 

(1,423) )7,189) (11,501) 

 וטנ ל,גמ תופומק לוהינ ימדמ תונסהכ
 תוינסניפ תועהשקים( מדפס)ה חיםוור

 תסוההכנ לסך כ

 הישכור וקוית שווצאה ות,לעמ
 תויללוכ לההנה ותוצאה
 ןויממ ותוצאה

 תוצאול ההסך כ

 סהנהכהלע סיםימינפל פסדה

 סת מהטב

 ללכו הפסד לסך הכ

 .להא כספיים נפרד מהדוחות תיללק בח וויםים מהורפהמצ אוריםהב
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 ל בע"מופות גממור ק ןינויים בהוהש לע ותדוח

סה"כ  וןרעייתרת ג

 ןבגי וןקרן ה
 קאותעס
 לבע עם
הליטש וןשטר ה

 חלפי ש"א

 ןבגי וןקרן ה
 וםלתש
 וססמב

 מניות מניות הון

2,593 )419( 512 - - 2,500 
)1,423( 

129 
7,500 
8,799 

)1,423( 
-
-

)1,842( 

-
129 

-
641 

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

7,500 
10,000 

)7,189( 
176 

7,705 
9,491 

)7,189( 
-
-

)9,031( 

-
-
-

641 

-
-

7,705 
7,705 

-
176 

-
176 

-
-
-

10,000 

) (11,501 
245 

11,423 
9,658 

) (11,501 
-
-

) (20,532 

-
-
-

641 

-
-

11,423 
19,128 

-
245 

-
421 

-
-
-

10,000 

 2018 ארינוב1 וםלי יתרה
 הפותקל ללופסד כה

 הטילל שעה מבהטב
 תוינמ קתפנה

 2018 דצמברב 31 ליום יתרה

. 

 הנשל ללופסד כה
 תוינס מסוום מבלתש

 ןוה רקת שטפנה
 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

 הנשל ללופסד כה
 תוינס מסוום מבלתש

 ןוה רקת שטפנה
 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

 להא ייםספכ מהדוחות רדתי נפללק בח וויםים מהורפהמצ םיראוהב
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 ל בע"מופות גממור ק םניהמזומ מיזריל תדוחות ע

 בדצמבר 31 וםיה במייתסה שהנלש
2018 2019 2020 

)1,423( )7,189( )11,501( 

4 )14( -
- 176 245 

- 4 18 
- 60 321 
- 46 719 

- - 196 
- 13 121 
4 285 1,620 

- )229( )39,203( , 

)43( )1,975( )5,905( 
969 1,785 32,053 

- )2,680( )3,920( 
926 )3,099( )16,975( 

- 5 -
)493( )9,998( )26,856( , 

)2,495( - -

- 2,500 -

- )550( )700( 
- )126( -

- )362( -

)2,495( 1,462 )700( 

129 - -
7,500 - -

- 7,705 11,423 
- - 19,842 
- - )381( 

7,629 7,705 30,884 

4,641 )831( 3,328 

2,707 7,348 6,517 

7,348 6,517 9,845 

 ח"י שפלא
 תטפשו ילותנים מפעי מזומימתזר

 נהשל פסדה

 :מניםמי מזוזריים בתוככר ינםשא יטיםפר
 תוינסניפ תועהשקים( מחוורים )פסדה
 תוינמ וססבום מלן תשיבג ותוצאה

 ות:חתוהפ חתפ
 עווש קברכ

 שוימשהיסנכ חתפ
 ייםוחשי מתלים בנכס

 האם החברמה הואולהןיגית ביבר
 ןויממ ותוצאה

 ות:חייבויתוה נכסים יפייים בסעשינו
 ותחנד השיות רכאהוצבלוידג
 הובח ותריתו ביםייבח הילע
 תוות זכיתרו יםכאה בזילע
 םיחנד יםסיבמ לוידג

 הלתקבת שהייבר

 ונט

 וטפתש ילותלפע ימשושש טוים נמנמזו

 שקעהה ילותנים מפעי מזומימתזר
 ותינסניפ ותעהשק ישתרכ

 ייםנסניפ סיםנכ מושימה מורתמ
 ישוחמילתב נכס ישתרכ
 עובוש קישת רכרכ

 שוימשה ותכנכס ז ןיבג יםומלתש
 ילות( לפעמשושי) שנבעו ו,נים נטמזומ

 השקעה

 וןיממ ילותנים מפעי מזומימתזר
 םילעטבת בה
 תוינת מפקנה
 םייתמן צוהית שטרפקנה

 אםה רהחבהה מאוולה לתקב
 רהיחכ ןיבג ותיביתחהןועירפ

 וןימת מלושנבעו מפעי ו,נים נטמזומ

 מניםווי מזושבמזומנים ו (ידה)יר יהלע

 השנה לתחילת יםמנווי מזונים ושת מזומיתר

 הנשה ףוסל וטנ ,םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי

 .להא כספיים י נפרד מהדוחותלתלק בח וויםים מהורפהמצ אוריםהב
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 ל בע"מופות גממור ק ייםספת הכוחולד יאוריםב

 יללכ-1 באור
 :תהוליעפוהרחבהלשיללכ וריאת.א

 12 םויבלאבישר דהגאהת "(רהחבה":ןללה)( "מעבלגמ תופוקלגמנטריא ברע)לש מ"עבלמגתופוק ורמ

 .ןוהה וקשלע נהומהממהליבקשןוירישל תאםבה לגמ ותפוקלויהנב וקסעל רהבמט 2013 טוסוגבא

 י.ד מהחת,2017 ברובמנב 15 םביו .גן מתר2ןוירוג בן ובתבכת לתעופולשראי ושבתתכ גדרתומ רהחבה

 תוחזקא יי.ו.אאס.א" רתחבב טהילהש ישתלרכ םהסכ לע("אםה חברת" ן:להל) "מעב ותעהשק ורמ

 ".ייו.אא אס.ב טהילהש לעביניס דב ממר רהחבב אהלמ ותלעבב קהיחזשה "(ייו.אא"אס. לן:לה)""מעב

 יעאמצ קתחזלהו פתותשמ טהיללש יתרהןוחסכו וחיטבןוהה וקש ותרש קהינעה, 2018 סטווגאב 26 םביו

 לגמ ותפוקלויהנל וןיריש החברה להביקןכול. כמיעל וראממה ישההרכ םסכלה אםתבה רהחבב טהילש

 העהשק ילולמס םיקלה רהחבל אפשרומ רהחבהלש דםוהק נהויריש את ףילמחה נהותמילתבוכןודעמ

 לש יהותינמ ואלמתרעבה עם רהחבה ישתרכ קתעס הלמהוש , 2018 פטמברסב 25 םביו .ייבטאק לוהינב

 תוינממ 15% ירתכלמ קהסעהלמהוש , 2019 ל,יפראב 28 םויב.ובנקהןכער נגדכםהא רהחבלהחברה

 ,ןקר יורא למר רה(,חבה ותינממ 100% קהיחזה קהעסה למתהש עדולמ עד )אשר האם חברתמ חברה,ה

 .ובקנהןייווש ורתתמ רהחבה של יהראש ותעהשקהלנהמול"נככסמ משמש אשר

 :רהחבהלויהנל שבגמה ותפוק .ב

לן:לה לגמה ותפוק את תלהנמהחברה וח,הד עדולמ

 מס' 
 רואיש לולמס הפוקה וגס

8695  35" יבבל את תוינ"מ מדד

8696  םינש 5-10 לש חוולט וד מדדמישראל, צ לתממש ח"אג

8697  עהובת קיביי ברלי שקלתממש ח"אג

8698  20" דנול ב"ת מדד

8699  םינומזי מוווש ניםומל מזולמס

9452  S&P500 מדד ותינמ

9677  דיםה מדחקמ ורבעמ

12531  ותינמ

- יםלוגמר תוא מפלא למת גפוק
- יםלוגמר תוא מפלא ליםוגמלת  ייםוציפלו
- יםלוגמר תוא מפלא לגמ פתווק
 ןוחסכל

- יםלוגמתרוא מפלא

- יםלוגמר תוא מפלא

- יםלוגמר תוא מפלא

-ליםוגמר תוא מפלא

-ליםוגמר תוא מפלא

12532 50  עד ותמדרג-ליםוגמר תוא מפלא

12533 

12534 

12957 

8701 

8702 

8703 

8704 

8705 

9451 

9676 

12535 

12536 

12956 

 ותמדרג- 50-60ליםוגמר תוא מפלא

 הלעמו ותמדרג- 60ליםוגמר תוא מפלא

 תוינמב עד "חאג- 25%ליםוגמר תוא מפלא

יבל אבת תוינ"מ דמד- 35" ותמלהשת ורמ  ןקר

מדד ודאל, צמישר לתממש ח"אג-ותמלהשת ורמ  ותלמהשת

 העות קבייבבר ילי שקלתממש ח"אג-ותמלהשת ורמ

 נדוב ל"ת דמד- 20"ותמלהשת ורמ

 םינמוי מזוושו יםנמול מזולסמ- ותמלהשת ורמ

 ותינמ- S&P500 ותמלהשת ורמ

 דיםה מדחקמ ורבעמ-ותמלהשת לגמ ורמ

 יללכ-ותמלהשת ורמ

 תוינמ-ותמלהשת ורמ

 ותינבמ עד "חאג- 25%ותמלהשת ורמ
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 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 (המשך) לילכ-1 באור

 :)המשך( רהחבהלויהנל שבגמהתופוק ב.

 מס' לולמס הפוקה וגס
 רואיש

7957 35 

7958 

7960 

7961 

7962 

7963 

11938 

12537 

12538 

12955 

9113 

9303 

9414 

9420 

9421 

 S&P500 ה מדדחקמלולסמ-עההשקללגמ פתוור קמ

 20 נדול בת ה מדדחקמלולסמ-העהשקללגמ פתוור קמ

 ת מדדוודי, צמלתממש "חאג ה מדדחקמלולסמ-עההשקללגמ פתוור קמ
 םינש 5-10 חווטל ילתממש

 ותדולא צמ י,לתממש "חאג ה מדדחקמלולסמ-עההשקללגמ פתוור קמ
 העובת קייבבר

 יפסל כולסמ-עההשקללגמ פתוור קמ

 יביפאס יללכ-עהשקלה למת גופוור קמ

 ותינמ-עהשקלה למת גופוור קמ

 יללכ-עהשקלה למת גופוור קמ

 תוינבמ 25% עד ח"אג-עהשקלה למת גופוור קמ

 "את ה מדדחקמלולסמ-עההשקללגמ פתוור קמ למת גפוק
 עההשקל

הלכה- לדיל ןויסכח ורמ  למת גפוק

העישר- לדיל ןויסכח ורמ  דלי ללכ ןויסכח

 ינוניב ןוכיים ספיעדהמ כיםוסח- לדיל ןויסכח ורמ

 רוגבמ ןוכיים ספיעדהמ כיםוסח- לדיל ןויסכח ורמ

 טעומ ןוכיים ספיעדהמ כיםוסח- לדיל ןויסכח ורמ

 :ותהגדר .ג

 ."מעבלגמ ותפוק ורמ-החברה

 ."מעות בעקור השמ י.ד.- האם החברה

 .IAS 24-ב הגדרתםכ- יםורים קשצדד

 . 2010-ע"תשה,(ייםתנים שיפכס ותוחד) ערך ותירינ ותנגדרתם בתקהכ-היטלשלעוב ןיינעילעב

 .ןוחסכוחוטין, בוהה קוות שרש-ןוהה וקות שרש

 .ןוכחסו וחיטב ן,והה וקש ותעל רש הנוהממ-הנוהממ

 . 2005-ה"סהתש ,(לגמ ותפוק) יםינסניפ יםותירל שעחוקיפה וקח-למהג לעחוקיפה וקח

 תלנהמ רהחבמ דרשנהיערמז ימעצ ןוה)(לגמ ותפוק) ייםנסניפ תיםוירשלע וחיקפה ותנקת-ןוהה ותנתק

 .2012 "בעהתש (,יהסנפןו קראלגמ פתול קש

 פיםוג לע ליםהח העהשק ילל)כ מל(ג ותפו)ק םייסנניפ םיותריש לע חויקפה תונקת- עההשקה יללכ

 לע סםרופש"ייםוסדמ פיםוגלע ליםהח עההשק ילל"כ וזרוח 2012-"בעהתש ם(,ייוסדמ

 .נהוממהייד
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 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 יתאחשבונ יניותמד-2 באור

 :ייםפסכה ותחוהד יכתער נתומתכ .א

 ועבנקש יולגה ותישלדר םהתאוב ( IFRS)יומלאניביפכס חווידינקלת התאםבםיוכרעולא פיםכס תווחד

 חו.ומכ ונותקשה ותנקהתולגמהלעחויקפה וקחל תאםבה הנוהממ י"ע

 :וחוידה נהמב

 לאל ותליזנ סדר יפלוגהוצ ,רהחבהלש ותיויביתחההו סיםנכה את םיללוהכ פי,הכס המצב לע ותחוהד

 יפוכ IAS 1-ב דרשנשיפכ ותר,ייטנלברוןימהמעדימ פקתסמוז גההצ ף.וטש לאל וטףשןיב נהבחה

 .נהוהממ לש יוליגה ותשיע בדרנקבש

 :דהידהמ יסבס .ב

 .ותלעה יססל בע יםכוער הרחבהלש יםיפסהכ ותחוהד

 :יתבעק יתאנובת חשוינימד .ג

 .חראןיום צט אעלמ ות,יעקבב יםיפהכס תווחדה בושמיןללה טתורפהמ תינאוהחשב ותיניהמד

 ם:ינומזה מוווש ניםוממז .ד

 תידיימ כהילמש םינתינה ותנוקדיפ די,יימ מושילמ ניםתינה ניםמומז ליםלוכ ניםומזמ והווש ניםוממז

 וניא בהם, עההשקה עדובמ , ונםעירפ עדומ ואשר בהם מושיבש להמגב ןיא שרא ובקצ ןלזמ ותנודקיפןוכ

 .ודשיםחהלושל שע להוע

 :עווש קברכ .ה

 קוםילמ ותהבאלועובק כושר ישתרכלןימישרבןחסילןתינש ותיולע ותלרב ות,לעיפל נהולראש וכרמ

 תולעהיפלגמוצ עוהקב כושהר ,נהושהרא רהכהה ראחלש ותפוקתב תו.לעפהךורלצ םירושהד צבלמו

 ןפוע באוהקב ושהרכ רד אתפנה בתיפחה מחברה ת ערך.ידירלוים שנצברפסדהיויכנוב נצבר חתפיויכנב

 ללכ חתפה ותוצאה הישר. והק יטתבש משתמשת רהחבה לו,ש ייםמושיהש ייםחה ורךאינפלעייטתש

 .ללוכה פסד(ההח )ווהר לע חות בדווכרמ הפותק

 :ןלקמכד נכס,ים בימושיים השיהח פתוך תקורלא רהיש וקה יטתש יססל בע תהפחההיורעיש

 יפל יםנפר שמס

 רהיש וקה יטתש

3  יפיקה ודיוצ ביםמחש

8  רמושכב ריםופיש

:ותינסניפ ותיויביתחה  .ו

 יר.המכש לות שיוזחה ותוראהל לצד כהפה רהחבה כאשר הרוכהתינסניפ ותיביתחה

 יוובש הנושלרא ותדנמד החברבתויסנניפתויויביחהת תת:פחומ ותלעב ותדדנמה ותינסניפ ותיויביתחה

 להאתויויביחהת ,נהולראש רהכהה ראחל קה.עסלןירמישבןחסילןיתנשהעסק ותיולעיויכנבןוגה

 .יתיבפקטאה יתביהר תיטלש התאםב תתחפומה ןתולעב ותנמדד
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 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 ך(:מש)ה יתאחשבונ יניותמד-2 באור

 :סהנכהלע יםיסמ .ז

 ותיתרביוניהש סך את ןוכ פיםוטהש סיםיהמ סך את ותללוכ סהנכהה לע סיםיהמ (ותנסכה) ותוצאה

 .חיםדנה סיםיהמ

 תולרב ותיובייתחהו םינכס לש סמ יורכלצ כםער יפל םיינזמ םיהפרש ןיגב חהנד סמ תיוצר החברה

 תוחושבמ(ותבייתחהוא נכס) חיםנדה סיםיהמ ותרית יים.פהכס ותוחבד כםער ןילב ריםעבומ דיםפסה

 אשר וא וקחקנ שרא המס יוקחו המס ירועיש לע תבססבה ושן,מימ עתב ייםופהצ סהמ ירועיש יפל

 םיינמהז פרשיםהה לכ ןיבג ריםוכמ חיםנד יםסימ יסנכ וח.הד יךתאר עד עשה,מל מהלהוש יקתםחק

 .ינמהז פרשהה ל אתלנצ היהיןיתנהנגדשכ יבתיחהנסהכ יההי שתופשצ וםכלס עד יוכינל יםנתינה

 :ותדחנ ישהכות רוצאה.ח

 סיםנכ לוהינל זיםוח ישתלרכ ןימישרב ותסוחימה,ות(חולק וסיגןיבג ותלעמ) ותיתפוסת שהירכ ותוצאה

 ראשכ(DAC וא Deferred Acquisition Costs)תודחנ ישהכר ותוצאהכ ותמנרש מל,ג ותפקו לש

 ינפלע ותתפחומ ותדחנה שהיהרכ ותוצאה ול.הינידמ תועבאמצ היופצןשבתהו פרדנבןותהלז ןיתנ

 תואהוצ לש בהההש בר כוםס את נתחוב רהחבה ול.הינימדמ ותסנהכה לתלקב ערתוהמש פהוהתק

 .תהפחהה פתותקתאתעובק לכך התאםבואתהיידשבעידמהללכסיבסלעפהותקימדתודחנההכישהר

 ם:ייוחשי מתלים בנכס .ט

 הכישר ותיולע פתוסתב ותלעהיפל יתנוהראש רהכהה עם דיםנמד פרדנב כשיםנרה ייםשוחמיתלב סיםנכ

 תמצטבר תהפחהיוכינב ותםלע פי-לע גיםמוצ יםישוחמיתלב סיםנכ ית,נואשהר רההכה חרלא ות.יריש

 .וך שנצברער דתיירמ דיםפסהיוכינוב

 :חיםדניםסי מנכס .י

 הידמב לו,נוצ שטרם ,ייםנמז שיםפרוה מס ירכולצ ריםעבומ דיםפסהןיבג ריםוכמםידחנ סיםמינכס

 עובלק נתמלעהלהנהה לן שמדונדרש א נצלם.להייה ןתינהנגדת שכיידעת תיביח סהנכה יההי שתופשצ

 היופהצ במס יבתיהח סהנכהה כוםוס יותיעהלע התבססבוב ירכלה ןיתנש יםדחנה סיםהמ נכס כוםס את

 המס. ןונכת תייגסטרטוא

 :ותירחכ.יא

 .רהיחכ ותיביתחבהו מושישתוזכ כסנביפהכס המצב על וחבד רהיהכ רהבהח רהיכהח לתיחת עדובמ

 רהיכהח ימולתש לשיחוכנה ערךה בהוגב רהיחכה ותיביתחה את רהיחכהתליתח עדובמ דהמד רהחבה

 .עדומותובא רהחבהלשיתפוסתה יתביהר ורעישב ניםוומה ירה,חכה לתיחת עדומב מיםלומש ינםשא

 לש נהולראש דהימדה כוםסמ בתורכהמ ותלעב נהולראש רההכה עדובמ נמדד מושיש ותזכ כסנ

 דעומ חרלא .רהיחכה לתיחת עדומב ירחכלמ ולמושש רהיחכ יומלתש פתוסבת רה,יחכה ותיביתחה

 לע יתיבר לשקף תנמלע ריםפבס ערךה לתגדהיידלע דהנמד רהיחכהתויביחהת רה,יחכה לתיתח

 הירהכ רהחבה עו.צושב רהיחכהיומלתש את קףלש נתמלע ריםפבס ערךהתנטהק ירה;חכה ותיביתחה

 דתיבמד וללכנ לאשםינמשת רהיכחיומלבתש ןכוהירכהח תויביתחהלע רהבשנצ תייברב פסדהואחוובר

 תוכז נכס את דהמד רהחבה,רהיחכהלתיחתעדומראחל.עויראהעיראבהשפהותקברהיכהחתויביתחה

 .רהיחכה פתוי תקנפלע ושמית השוזכ נכס תה איתחפה מחברה.תפח יויכנו, בתולעב ושימהש
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 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 ( :המשך) יתאחשבונ יניותמד-2 באור

 :ותנסכבהההכר .יב

 תויללכהכ תוהטבשה יופצ דהידלמ ותניתנ ותסנכהה רכאש ללוכה וחוהר לע וחבד ותרוכמ תונסכה

 פןובא דהילמד ותניתנהעסקה יןבג ווהיתשואווההתשתויולעה כןו רהחבלומיזר קהעסלתוורהקש

 .סיםכנה יקףהמ ורעישושבת כמחוהירצב יססל בע ותוכרמלגמ ותפוקלויהנימת מדוסנהכ .מןימה

 לויהנידמ

 נה.והממ ותיחנלה התאםים, בלוהנהמ יםסנכה ותריתסיל בסע ותפנזק למת גופול קויהנת מונסהכ

 םיתוירשןממת תונסהכ

 ותהטבה את ורךוצ למקב חוקלההב פהוהתק ינפלע,ןזמ ךורלא ותוכרמלמג ותפוקלויהנמתונסהכ

 ים.תוירשהופקון סהוח שבוידה ותפולתק אםהתב ותוכרמ ותנסהכה ברה.הח יעוי ביציד לע ותקפוהמ

 הזוח גתשה ותיולע

 הזוהח גתלהש ותיתפוסת ותיולעב אתנוש יאה ותסנהכ גתלהש רהחבהלש זיםוהחמ לקח גתהש ורעב

 יבנמ נכס יגלהש תנמלעווההת אשר ותיולע יבת(.ימח רהיכמ קהעס עוציבב ותנותהמ ותלעמ ןוכג)

 נכסכותוכרמבן,ילהש פהמצ רהחבושה ושגמיההלא זהוהח אם להתווהמתויהלאוש ותנסהכ

 פי.יהספצ זהוחהתמסגרו בקפוים שסתוירשהןתעם מ יבעק ואשה יתיטיס שסל בע ותחתפוומ

 תוינמ יסוסים מבמולשת תועסקא .יג

 לודילג ליבמקב שכר וצאתהכ נזקף דיםובעל ותינמ וססמב לוםתש יקנעמ לש קהנעהה עדובמ ןוגהה יווהש

 יקנעמןיגב אההוצכ נזקףש כוםהס .קיםנעלמ יתנתומילתבתוזכא גתמוש בה פהוהתק ינפלעןובה

 תאםומ וק,שינאת ינםשא עוביצ ינאת ותירשינאת ינםשה לההבש ינאבת ניםותמה ות,ינמ וססמב לוםתש

 .לישהבל ייםופצ ים אשרנקעמה פרסמ קף אתלש נתל מע

 קהנעבה רהחבה לתפטמ יים,נוהה יהרילמכש ותיוזכ וצהבהק ידובעל האם רתחב קהינעמןבה ותעסקאב

 הקנעההלשןוגהה יוושב רהימכ רומלכ יים,נוה ריםיבמכש תלקוסהמ ותינמסוסמב לוםשת עסקתכ

 .ליעל ורלאמ התאםן, בובה ותיריש

 הנסהכהלע יםמס .יד

 םייטרפל ותסיחימת ןה אם עטמל פסד,הוא וחורל ותפקנז חיםדנוא פיםוטש סיםמןיגב המס ותוצאת

 ון.הלוא חראללוכחוולר יםפנזקה

 םיפוטים שמס .1

 םיקתחק אשר ואווקקחש המס יוקחו המס ירועישב מושיש וךת עתקבנ פיםטוש סיםמןיגב ותחב

 םינשןיבג לוםתשל המס ותחבל בקשר ותרשנד ותהתאמ ןוכ וח,ויהד יךלתאר עד ,עשהלמ הלמהוש

 .ותודמק

 םיחנד יםמס .2

 םיומכסהןילב םייפהכס ותחובד ליםלנכה יםומכהס ןיב ייםנזמ פרשיםהןיבג ביםחושמ חיםנד סיםמ

 ס.מין לצרכובחשב יםובאהמ

 תויביתחהה וא ומשימ נכסה כאשר לולח יופהצ המס ורעישיפל ותושבחמ חיםנדה סיםהמ ותיתר

 וח.ויהד יךראלת עד המעשלהלמהוש תםיקחק אשר וו אקוקס שחהמ יקוחלע ססהתבלק, בותס
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 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 (:המשך) יתאחשבונ יניותמד-2 באור

 ()המשך סהנהכהלע יםמס .יד

 םניבג יויכנל ניםתינ ייםנמז פרשיםה ולם.ניצ יפלצ התאםב ניםבחנ חיםנד םימס יסנכ וחויד יךתאר לבכ

 יופצ אם אים,מת הדחנסמ נכס ינםגברוכומחוויד יךרתא לכב ניםחנב יםדחנ סיםמינכס ווכרה לא

 לו.נוציש

 פתטוש מס ותיביתחהדנגכףוטש מס נכס זוזילק יתקוחתוזכ תימיק אם םיוזזמק חיםדנ סיםמ

ות מס.שה רותלאו ת במסיביהח ותיש תהולא סיםיחיתים מדחנה סיםהמו

 תי פעילורמגז-3 באור 

 :ינםה מגזרב ליםולהכ לגמהימוצר .לגמ ותפוקלוהינ ללוהכ לגמה מגזר נוישה דייח ותליעפ מגזר רהחבב

 ןוכיסלח לגמ פתוקו עהקלהש לגמ תפוק,ותלמהשת ןרק,ןוכיסלח למג פתוקו ייםוציפלו ליםוגמתללמג פתוק

גזר זה.מל ותחסויה מרחבהלות שוצאהוה ותנסכהה כל .לדיל וחוט וךאר

 יםשיי מוחלתב יםנכס-4 באור 

 כ"סה תורתח יא הנוכת

 ש"ח יפלא
 עלות
---2019 ואר,ניב1 וםילהיתר

550 550-

550 550 2019-

700 700 - הנהש לךמהת בופוסת

1,250 700 550 2020 

---2019 ואר,ניב1 וםילהיתר

45 45-

45 45 -2019,בדצמבר 31 וםיל היתר

719 214 505 

764 214 550 

486 486 -2020 בדצמבר, 31 ליום תתת עלות מופחיתר

505 - 505 

 הנהש לךמהת בופוסת
 ,בדצמבר 31 וםיל היתר

 בדצמבר, 31 וםיל היתר

 רשנצב חתפ

 הנהש לךמהת בופוסת

 הנהש לךמהת בופוסת
 2020 בדצמבר, 31 וםיל היתר

 2019 בדצמבר, 31 ליום תתת עלות מופחיתר
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- - -

- - -

 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 דחותה נישהוצאות רכ-5 באור

 בדצמבר 31
2019 2020 

 ח"י שפלא

 229 רואניב 1 וםילהיתר

 הנהש לךמהת בופוסת

 תפוטה שחתפה

41,875 

-

241 

)12( )2,672( 

 39,432 229 רבדצמב 31 ליום יתרה

 עבוש קכור-6 באור

 ביםמחש
 יפיקה ודיוצ

 עלות

כ"סה ריםופיש  רמושכב

 ש"ח יפלא

 2020 9 117 126 ואר,ניב 1 וםילהיתר
 הנהש לךמהת בופוסת

 בדצמבר, 31 וםיל היתר

 רשנצב חתפ

126 117 9 2020 

4 ואר,ניב 1 וםילהיתר 2 2 2020 
 הנהש לךמהת בופוסת

 בדצמבר, 31 וםיל היתר
18 15 3 

22 17 5 2020 

 2020 4 100 104 בדצמבר, 31 ליום תתת עלות מופחיתר

כ"סה  ריםופיש
 רמושכב

 ביםמחש
 יפיקה ודיוצ

 ש"ח יפלא
 עלות
 2019 ואר,ניב 1 וםילהיתר

 הנהש לךמהת בופוסת
 2019 בדצמבר, 31 וםיל היתר

 רשנצב חתפ

126 117 9 

126 117 9 

 2019 ואר,ניב 1 וםילהיתר
 הנהש לךמהת בופוסת

 2019 בדצמבר, 31 וםיל היתר

 2019 בדצמבר, 31 ליום תתת עלות מופחיתר

- - -

4 2 2 

4 2 2 

122 115 7 
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ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 בהייבים ויתרות חוח-7 באור 
 רבדצמב 31

2019 2020 

 ח"י שפלא

* 

 ראשת מווצאה
 ללקב תונסהכ

 תווסדמ
 םיורקש דיםצד
 םיחרא

 .)ד(19 ורבא םג הה, ראסכם פשרה ןיגב מראש וםלשת ללוכ

*1,109 180 
296 5,359 
690 2,135 

- 190 
10 146 

2,105 8,010 

 ותזכ כאים ויתרותז-8 באור
 רבדצמב 31

2019 2020 

 ח"י שפלא
1,527 3,815 

604 26,923 

773 4,221 

51 49 

2,955 35,008 

 רן שכיגות בדוסומ דיםובע
 םללש ותוצאה

 םיורים קשצדד
תיםוירש ינתונו יםפקס

 ןהו עצמי ודרישות וןה-9 באור 

 תוינמה ןוה הרכב .א
 2019-ו 2020 בדצמבר, 31

 עפרנו פקנומ
 ח"י שפלא

 10,000 א"כנע. "חש 1 ותנת בולירג

 ןוה ותרישוד לוהינ .ב

 הותליעפתא יךמשלה החברה לתויכ את לשמר הבמטר ןיתאןוה יססב יקזהחלאיה לה,נהההתוינימד

 החברה ית.ידעת יתקעס ותליעפב וךמלת נתמלעןכו יהותיני מלעבל אהושת ידעתב יבנהללוכשת יכד

 .נהומהמ ידילע ותענקבהןוה ותשילדר פהופכ

 :נהוהממ ותינחהוןוהה ותנלתק תאםבה החברהלים שיהקו דרשנהןוהה ים בדברנונת ןללה

 רבדצמב 31 וםיל

2019 2020 

 ח"ש יפלא

 ןוהה ותנתק פ"ע הנדרש ןוהה

 םייק יעצמ ןוה

 וחוידה עדומל ןובה ןועגר

10,000 18,590 )*( 

9,491 9,658 

(509) )8,932( 

15 
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 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

(המשך) וןה ודרישות מיון עצה-9 באור

 (:ךהמש)ןוה ותרישוד לוהינ ב. 

 רבדצמב 31 וםיל

2019 2020 

 "חש יפלא
 :חווהדי יךארת חרלא פעולות

 אהר) תיםימן צוהירשט קתפנה
 9328,1,014 לן(לה 3 יףעס

505 - חודה יךתאר חרלא ותלועפחשב בתבה ודףע

 ותלינזהיללבכ דיםומעה סיםנכ ונגדכןישא הנדרש יהעצמ ןוהה כוםס
- -  עההשקוה

 :ןיבג ןוה ותשיל דרלונדרש כה וםהסכ )*(

 :ןימב וההגב

 רבדצמב 31 וםיל

2019 2020 

 "חי שפלא

תלנהה מחברל ילמינימ יתלתחה ןוה 10,000 10,000  .א

:לוף שירצ  .ב
623 

2,724 9,038 
 ,5529 ליםהונמ יםכסנ יקףה

 תויתנות שאהוצ
3,347 18,590 

 10,000 18,590 שהנדר וםהסכ כל סך

 :ןיבה מוהגב יההיימהעצ ןוהה
 ."חש ינוילימ 10.א
 ון.הה ותנקלת (2)א()3 נהת תקארוהיפלע ושבמחה כוםהס .ב

 דנגכ רהחבהןובה העהשקכח"שיפלא ,9328 לש סך וחויהד ךיתאר ראחלוירבעההחברבתוינהמ ילעב .3

 ב19 רובא האר,וחויהד ךיתאר חראלןוהישטר פקתנה ותודא פיםוסנ טיםרפל ית.צמ ןוהרשט פקתנה

 .ןללה

 ותליעפמילילש יםרתז ןוכ "חשיפלא ,53220 ךבס הותליעפמ נצבר פסדההחברל וח,הד יךלתאר ןונכ .4

 יתנלתכ ייםעקב נםיוה ייםתלתחהה תהוליעפילבשבלגמ ותפוקלויהנ חברתל ייםופצולא ניםותנ פת.וטש

 תהזרמל ותינמהילעבלשתויבומח תימיק פתטוהש הותליעפ המשך לשם .רהחבהתלנההלשתיעסקה

 ידרש.י ודעלה כרחבהלפת שוטשה תהוליעפו וקהח ותאורבה הדיעמ שםל נדרשיםה פיםכסוה ןוהה
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ל בע"מופות גממור ק  םייספת הכוחולד באורים

 שהרכיו ווקשי , הוצאותמלותע-10 באור

 יוםה במייתהסה שנלש
 רבדצמב31

2018 2019 
 ש"ח יפלא

2020 

-
-

41 
12 

8,650 
2,672 

- 53 11,322 

 תופוטש ותלעמ
תוחנד ישהת רכווצאה חתתפה

 תלליוכהלה והנ הוצאות-11 באור 

 םויה במייתהסה שנלש
 רבדצמב 31

2018 2019 2020 

 ש"ח יפלא

 * 13,653 7,410 598 ותולנו דהועב שכר
 ייםעומקצ יםותירש

 לעפורם מתגל וםלתש
 דזקת משראחו ותירי שכדמ

 תורשותק יםבמחש חזקתא
 םהא תחברללויהנידמ

 תותפחוה חתפ
 םייתמעל חזרה
 תוחרא

370 1,365 2,664 
562 537 5,385 
116 488 662 
99 356 541 
52 227 872 

9 166 1,243 
- - 1,785 

75 364 1,240 

1,881 10,913 28,045 

ודמתק הנ)ש ש"ח יפלא 245 בסך ותינמ וססמב לוםתש ןיבג אההוצ וללכ*

 וןיממ הוצאות-12 באור 

 .(ש"ח יפלא 176

 םויה במייתהסה שנלש
 רבדצמב 31

2018 2019 2020 
 ש"ח יפלא

 םינקב ותלעמ
 תינומיה מירחכ ןיגית ביבר
 םהא רהחבל יתיבר

14 34 4 
- 13 67 
- - 196 

14 47 267 
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1 

ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 םמיסי-13 באור 

 יללכ .א

 . 1976-ו"להתש סף,ומ ערך סק מובח וגדרתכה "יפסד כסומ" הניה החברה

 .וחורו שכר מסומתוחבר סכב ממורה, מברהח לםלכוב ים,יפת כסווסדל מעלהח ירווטטהסט מסה

 יתללככה ותינידהמ ישוםילהיקחק ינויקת) תיללככה ותלעייהתה וקח אושר 2016 דצמבר חודשב

 יוםמלהח ותחברה מס ורעיש תתפחהללוכ אשר- 2016 "זעהתש (2018-ו 2017 יבהתקצ ותנלש

 תאםבה 23%. לש ורעילש 2018, וארניב 1 וםימלהחו 25%( קוםבמ 24% ) לש ורעילש 2017 וארניב

 2018 נתשמלהח עמד חברה,ה זה ללובכ יים,פכס ותדוסמלעלויחשללוהכ המס ורעיש ורמהא ןויקלת

 34.19%. לע

 סהמ נתשללוכו עד ותיפוס סמ ותומשווצאה רהחבל

 םיעברומיםפסדה.ב

.2015 

 סךל 2020 דצמברב 31 יוםל מיםמסתכו ותבאה ניםשל ריםעבוהמ מס יורכלצ ייםקעסםיפסדה רהחבל

 יכ פהוצ רהחבה.ריםצבנ דיםפסהמעבונה חהדנ מס נכסב רהיהכ רהחבה ."חש יפלא 23,043-כ לש

 ןיעלהאנרה ידתעבהנסהכ מסל יםרצבנה דיםפסהה את לתנצ

 :הרכב .ג

. 

 בדצמבר 31 וםיה במייתהסה שנלש
2018 2019 2020 

 "חי שפלא

- פיםוטש יםסימ ותוצאה

 :חיםנד יםסימתונסהכ

 םיינים זמהפרש לש ךופיה

 םיחנד יםמס .ד

- )2,680) )3,920) 

הפסד  הטבות
סה"כ מועבר לעובדים

 חהדנ מס נכס תרתי
 , 2019 וארניב 1 וםילהיתר

 פסדהו וחולר ופנזק ים אשריוניש
החנד נכס מס יתרת
 2019,בדצמבר 31 ליום 

 פסדהו וחולר ופנזק ים אשריוניש
החנד נכס מס יתרת
 2020,בדצמבר 31 ליום 

2,680 2,070 610 

2,680 2,070 610 

3,920 3,230 690 

6,600 5,300 1,300 
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 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 ליהונמימד סותכנה-14 באור

 :פהול קכל בוהינהימל דע שמוצהמ ורעיוש להוהינות שבפוקמה לתהנה מחברההגבתשלויהנהידמ ןללה

לויהנ יל דמע שממוצ ורעש  לויהנ ידמ
םויה במייתהסה שנלש םויב  מהייתהסה שנלש

בדצמבר 31  בדצמבר 31
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 םיוזאח ש"ח יפלא

 יםיוציפו ליםוגמר תוא מפלא
 תומלהשת ורמ
 העהשקללגמ ורמ
 דליללכ ןויסכח ורמ

 המצביר ליהוי נדמלסך הכ

0.35 0.45 0.67 32 179 13,810 
0.35 0.44 0.66 31 181 7,602 
0.35 0.40 0.65 68 186 1,999 
0.23 0.23 0.23 345 589 802 

476 1,135 24,213 

 החברה לשבניהו לת הגמפוות קוודא נתונים-15 באור

 מיםולותש ליםוקבים, תלוהנמ יםנכסה יקףה .א

 םויה במייתהסה שנלש רמבצבד 31

 2020 בדצמבר 202031

 םיומלתש

22,932 
15,134 

19,044 
3,638 

 םילותקב
 ח"י שפלא

1,274,306 
238,826 

611,200 
85,585 

 םינכס סך

5,315,719 
2,971,492 

866,384 
398,839 

60,748 2,209,917 9,552,434 

 יםיוציפו ליםוגמת רוא מפלא
 תומלהשת ורמ

 העהשקללגמ פתוק ורמ
 דליללכ ןויסכח ורמ

םויה במייתהסה שנלש  רמבצבד 31
 2019 בדצמבר 201931

 םיומלתש

1,061 

1,441 

7,168 

585 

 םילותקב
 ח"י שפלא

48,554 

11,001 

56,293 

102,185 

 םינכס סך

123,730 
94,312 

91,423 

313,190 

10,255 218,033 622,655 

 יםיוציפו ליםוגמר תוא מפלא
 תומלהשת ורמ

 העהשקללגמ פתוק ורמ
 דליללכ ןויסכח ורמ
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- - -

ל בע"מופות גממור ק  םייספת הכוחולד באורים

(:המשך) חברהה לשבניהו לת הגמפוות קוודא נתונים-51 באור

 (:המשך) מיםולותש יםלותקב לים,והנים מסנכה יקףה א. 

םויה במייתהסה שנלש  רמבצבד 31
 2018 בדצמבר 201831

 םיומלתש

177 

36 

2,288 

275 

 םילותקב
 ח"י שפלא

1,179 

4,269 

25,157 

79,632 

 םינכס סך

10,387 
13,604 

34,164 

189,417 

2,776 110,237 247,572 

 יםיוציפו ליםוגמת רוא מפלא
 תומלהשת ורמ

 העהשקללגמ פתוק ורמ
 דליללכ ןויסכח ורמ

 םיפסות כעברה .ב

 דצמברב 31 וםיה בימיסתנה שנלש
2018 2019 2020 

 ח"י שפלא
 ריםאח יםפומג רהחבל ותעברה
 חויטב ותחברמ ותעברה
 היסנפ ותנמקר ותעברה
 לגמ ותפוקה מעברה

 החברלותעברה"כסה

 םיחרא יםפוגלהחברמה ותעברה
 חוטיות בחברל ותעברה
 הינספ ותנלקר ותעברה
 לגמ ותפולקהעברה

 החברמה ותעברה"כסה

 טות נרוהעב

- 1,814 536,784 
- 371 132,353 

6,784 124,663 5,508,127 

6,784 126,848 6,177,264 

- 63 1,131 
2,140 4,559 56,280 

2,140 4,622 57,411 

4,644 122,226 6,119,853 

 יםורקש ן וצדדיםניי עלעם בע ות ועסקאותיתר-16 באור

 םיורקש דיםוצד ןינע ילעעם ב ותיתר .א
 רבדצמב 31 וםיל

2018 2019 2020 

 ש"ח יפלא

 הובח ותיתרו יםבייח
 תוכות זיתרו יםזכא

 האם ברתמח הואולה
 םיתין צמוה ישטר

11 - 190 
851 773 6,270 

- - 20,038 * 
- 7,705 19,128 
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 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 (המשך) יםורקש ן וצדדיםניי עלעם בע ות ועסקאותיתר-16 באור

 ותשלר ידעמת האם חברת ויפל האם רהחבל רהחבהןיב גרתמס כםהס חתםנ וחויהד פתובתק *

 תימחת עדוממ םינש6לש פהותקל "חשןוילימ 40 של ללוכ בסך ותואולה לתינטל גרתסמ רהחבה

 יתתנש יתיבר ישאתו דהוצמ לא אהוולה יההת ההסכם גרתבמס ןתנישת אהוולה כל ההסכם.

 םהסכמ לקכח וננתייש ותואולההמ חתאלכ "מ.עמ פתוסבת נהשל 4% ורעיבש יתנועבר ושבתמחה

 .גרתהמס פתוום תקת עד ועפרי גרתהמס

 ריםוים קשוצדד ןינע ילעעם ב ותעסקא .ב
 דצמברב31 וםיה בימיסתנה שנלש

2018 2019 2020 

 ש"ח יפלא

52 227 872 
- - 196 

390 

442 
 2,010 7,262*ה אםחבר-ותחראותוצאה

 2,237 8,330 "כסה

 בות:לר ניםוש תיםוריוש דיםמשר וצהקבב ותחרא ותרחבו רהחבהתולרש דהיעממ האם חברת *

 סיחיהתב לה,א תיםוירש ורתתמ פים.וסנ תיםוירשו ובמחש ות,נושבח לתהנה משרד, יותירש

 רהחבה אהנש בה תולעל והוהש סך האם הרחבלהחברה למתמש בהם, רהחבהלשיחסיההלקלח

 .12% לש ורעיול בשיהנימפת דוסבת החברל פקתםן אסיבג האם

 םיילוהינחפתי מאנשל ותבהטולוגמת .ג

 דצמברב31 וםיה בימיסתנה שנלש
**2018 2019 2020 

237 4 5,386 2 2,704 2 
550 1 

 .ד18 אורב אהר קודם,ה "למנכשל ה כם פרישהסת המסגרב *

 א.1 אורב אהר אם.רה הלחב תלות הבעברהע מועדמחלה תוניםהנ **

 ןיינעילעלבו ריםושק דיםלצד ותבהטולוגמת .ד

 דצמברב31 וםיה בימיסתנה שנלש
**2018 2019 2020 

253 3 589 5 

 *האם הרחבללויהנידמ
 ןויממ ותוצאה

 קצר ןמלז בההט

 'מס 'מס 'מס
 סכום קבליםמ סכום קבליםמ סכום קבליםמ

 ים*חרא מיםולתש

 'סמ 'סמ 'סמ
 סכום קבליםמ סכום קבליםמ סכום קבליםמ

 םירוירקטד שכר

 דע )אשר האם חברתמ חברה,ה ותינממ 15% ירתלמכ קהעס מהלושה, 2019 יל,פראב 28 יוםב .ה

 ל"נככסמ משמש אשר רן,קיורא למר (,רהחבה ותינממ 100% קהיזהח קהעסה מתלהש עדולמ

 .ובקנהןייווש ורתמת רהחבה של יהראש ותעקההש להנומ
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 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 םניכול סיניהו-17 באור

 יללכ .א

 קוש ינוכיס ןוכג נים,וש ניםוכילס תהוא ותפחוש רהחבה תוליעפ .לגמה ותפוק ףנעב לתעופ החברה

 .ייםלועפים תנויכסו יאשרא ינוכיס ות,ליזנ ינויכס ים,נכסה ירעיים בשוניות שלרב

 יםנוכיהס לוהינ ותיטש וריאת .ב

 ניםויכהס לוהינב יה.תועהשק עובביצ רהחבה לש יתמוימויה תהוליעפמ לקח וניה ניםויכהס לוהינ

 תוובקר ותלמגב עולקב רה,חבהינפב דיםומעה ניםויכהס את תחנלו ודדלמ ות,הלז פתאוש רהחבה

 ןפואב ותנסקר יםנויכסהלויהנל ותטיהש ות.לבמגב דהימעוה ניםוכיהס לעחפקלוםינויכלס ותמלוה

 ות,ובקר ליםהנ ה,רהכש ותעבאמצ רה,חבה ה.רחבה ותליעפוב קוי השנאבת יםיוניף שלשק יוטף בכדש

 ותם.יבוחומ קידםפת ים אתניבים מובדעה לכ הה בליעי רהת בקיבח סבויתפל תלעופ

 תירליצ יולתילתבויבייקטיובא גורםכ יים,נסניפ ניםוכיסלנהמ נהומ להויהנבלגמה ותפולקו רהחבל

 תלקבל יהם,חרא וטףש עקבלמ אי,אשר ינויכסו וקשינוכיסלש דהידומ יוהיז נה,הבל מהימתא יתתשת

 חוודומ תופוטש ותקרב עמבצ ניםוכיהס להנמ יהם.לע סתוסהמב תוינידמ עתילקבו ותלטהח

 .ותירולטוהרג ותרישלד אםהתבויותעדווןוירוירקטלד

 תויוקח ותרישד .ג

 ייבטיקיבוא גורםכ,רהחבב רהמש ושאנ,יםנויכסתלהנמהתנומהלויהנבלמהג תופוקלו רהחבל

 קושינויכסלשהידדומ יוהיז נה,בלה הימתאמהיבבסתירליצ נה,משת יתרוטלורג היבבס גרתבמס

 אנושב יהצלוהרג ודקסקל3 פרקב ורטפכמ ותבלר תי,יקתחה הסדרה ותוראלה התאםב פים,וסנינויכוס

 תערכה ות,ימכלש יךלה עתמבצ נים,ויכהס ותודא וטףש עקבמ עתמבצ ניםויכסה לתהנמ נים.ויכס

 לתבק יךלה גרתסבמ העתד ותוחתנותנןוכ ,ניםויכס ססתומב תוינימד תעבוק,דתםיומד ניםויכהס

 דתעווב ניםוידנ ראש ניםוכיס ירסק ורכתעו ותפוטש ותבקר תעמבצ םינויכסה תלהנמ ות.לטהח

 .ןיהד ותאורלה התאםן בוירוירקטלד תוחומד ןכוכמ ורת.יקהב

 קושינויכס .ד

 לש ותיסנניפה ותעקההש יקתלשןגוהה יוובש יונימש אהכתוצ יפכס פסדלה ןויכסה ואה וקשןויכס

 ןוכיס,סהורהב יערוש יירחבמ יונילש ןויכסללוכ וקשןויכס וק.הש ינאתב ייםונימש עבונה רהחבה

 םיירחהמ במדד יונישהןויכוס יתביהר יערבש יונישבעק ןוגהה יוובש יוניבש ןויכס מטבע,ב יסבס

 העהשק ללוכוניא 2020 בדצמבר 31 יוםל רהבהח לש ותינסניפהתועהשקה יקת יל,על ורמכא. ןלצרכ

 ."חנים בשוממז עטלמ יםינסניפ יםנכסב

 ."חלמט ומדד אל יםודמינם צאו יםחדש ליםים בשקלוהנמ וחוידה יךרלתא הרחבהינכס לכ
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 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 (המשך) ל סיכוניםניהו-17 באור

 תולינז ןויכס .ה

 דועמל נתמ לע תוחנ רימחב יהסנכ את שלממ תידרש החברשה ןוכיהס וניה תוליזנ ןויכס

 םינכס מושימ יביחליועש קצר ןמובז יופצילתבןפואב ותורמק וסילג ישרפא ורךצ יה.ותיויביתחבה

 יללכיפלע.להםש וקשהיווש את ופישק חהכרב לאש ריםיחבמ ירתםומכ ירהמןפואביותעמשמ

 רש.נדהןוההמ 50%-מ חתפיאלום שים בסכלינז סיםנכר ביזהחל רהחבהלע עההשקה

 מהותיות ויותתקשרהו ותתלוי ויותייבתחה-18 ורבא

 כיםילה רהחבה עםטמוא נגדכ ותלנהמת לא ,וחויהד יךרלתא ןונכ ,רהבהח לתנההלעודיה פי על .א

 .ייםפטמש

 תחבר עם להוהינשב למהג ותפוקינכס לועפתיתורישןלמת הסכם על רהחבה מהחת ,2019,יבמא 5 יוםב .ב

 ערכתהמ של בהסה רהחבה עהביצ ,2019 ברוטוקא חודש לךמהב.מ"בע לועפתיתוירש אר.אמ.פא

 לועפתיותירש אר.אמ.אפ רתחב ותעבאמצ לועפת ',יסוד' כתערמ ותעבאמצ ימינפלועפמת יתלועפהת

 .מ"בע

 ידובע יהםניוב,יםובדעל ותיופצא של אההקצ םהא רהחבהןוירוירקטד אישר ,2018 במברונב 27 יוםב.ג

 ,שם על תוומרש ותיופצא 632,000 רהחבהיובדעלוקנעוה,2019 וארפברב1 יוםב לכך התאםב.רהחבה

 בת ,יתפוהס האם חברת של חתא יהנמל מושימל ותניתנוה ןזמ ינפ על ותליהמבש ,חרלמס ותומרש לא

 או ריםוירקטד נםישא ,רהחבבהמשר יאנושו דיםובעלוקנעוהתויופצאה."(תויופצהא)" נ.עח"ש 0.01

 .ל"נכמ

 תחבר יתינמשל להיענהערששלללוקהמש עוצמלמ התאםבעבנקווקצשהתויופצאהשל מושימהירמח

 רושיאדעומלודמשק חרסהמ יימ ושיםלבש ,מ"בע יבאב לבת ךער ותירינלהורסבב יתפוסה האם

 בחושהמ מושיהמ ירחמ,יתכחונה אהלהקצ סיחב.יתפוסה האם חברת ןוירוירקטדייד על קהנעהה

 וטנ מושימ ןוננגבמ עבוצי מושימה ,ותיופצהא יאנלת התאםב כי ודגשי .ח"ש 5.47 הינו ליעל ורכאמ

"(Cashless,)" ךורצלדלבביורטיאת יהיה לאא,עיםניצהידי על לעופב ולםשי לא מושיהמ רימח בו 

 .בההטה שווי ובחיש

 הנושהרא נההמש כך)ןוכמת חתא נהמליתבש נהשידימ כאשר ותנמערבבא וקנעוה יהופצהא יכתב

 נקתעה עדוממ ניםש4 תוםבליתבש נהוחרהא הנהמו יהופצאהיכתב נקתעה עדוממ נהש תוםבליתבש

 חתא כל של להבשהה פתותק יוםס עדובמ ימטווטאןפואב ותינלמ וומשימ ותיופצהא (.יהצפוהא יכתב

 יומטטוהא מושיהמ יהלגב ,מס ורךצלןוהחוורלולבמס תהוקצהשלככ,נהושהרא נהמה עטלמ ,ותנהממ

 .סהנהכ מס ודתפקל 102 יףעספי על מהיחסה פתותק תום עדובמ עיתבצ

 של לסך הסתכם קהנעהה יוםבל"הנ יתנוכבת החברהיובדעלוקנעושה יהפצוהא יכתב של ללוהכ יווהש

 .ח"ש ןוילימ 0.4-כ

 .ותיופצא 000160, רהחבהיובדעלתולהקצ םהא החברהןויורירקטדראיש 2020 יאבמ 27 יוםב

 ל"הנ קהנעבה יהצפואה יבכת של ללוכה יווהש .2020 ילויב 1 יוםב דיםובעל לעופב וקנעוה ותיופצהא

 .ח"ש 8.32 וניה ליעל ורכאמ חושבהמ מושיהמ ירחמ .ח"ש ןוילימ 0.4-כ של לסך הסתכם קהנעהה יוםב

 וססמב לוםתש ותאעסקמןוהןקר דנגכללוהכ וחורה על ותחודל ותפנזק תינוכתהןיגב השכר תווצאה

 .יהצפוהא יכתבו ותינמהשל להשהבה פתותק ךורלא,ותינמ
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 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 שך(:המ) התקשרויות מהותיותו ותתלוי חייבויותהת-18 באור

 :ןלהל) יניס דב מר עברלש רהחבהל"נכמ עם םהסכ לע האם חברתו רהחבהוחתמ , 2019 ילויב 25 יוםב .ד

 1 יוםמלחה רהחבהל"נכמכיניסרמלשונתוהכ יוםס בדבר תוהסכמלועיגהוגרתבמס י"(ניס "מר

 תערכמ הסבתבעיילס נתמלע חברה,הלשץעויכ שמשמיניסרמ זה עדוממ רכאש , 2019 טוסוגבא

 :יתרהןיב רו,וסדה ותוראמהתוהסכמה גרתמסב. 2020 וארניב 31 יוםל עד תוזא ,רהחבהלשלועפהת

 פתוקת עתיקב תו,עסקה פתותק לש וקדםהמ הומיס ורלא וישתרפןיבג יניסרמיאזכ להם מיםולתש

 .נהיבג וםלותש ניםש3לות שרתח יא

 רובמבנב1 יוםמלחה,ניםש8 בת הפוקלת דיםרמש רתיחכבהחברה רהתקשה, 2019 ברוטוקאב7 יוםב .ה

 הירחכה נתבש ,"מעמ פתוסתב,חש" יפלא 309-כ של כוםבס ייםנתש רהיכח ימולשת ורתתמ ,2019

 .נהש כל 3%-כ של פתוסתב ניםכעדומת יהינשה נהשב "מ,עמ פתוסבת ,ח"ש יפלא 326-כ ,נהוהראש

 הריחכה פתותק את ייםלס םירשא וייה דיםצדה.רהיחכ תנשללכ מראש מיםלומש הירכהח יומלתש

 םייתנש תוםב רק ,זו עהודה ורלמס ותהזכ האת ירכמחל,ליעל ורהאמ רףח.נהש של מראש העודבה

 יפל,לךיוא ניםש3 וךבת וקףתל נסיכת ההסכם יוםסילגב עהודההש כך) לךיוא ההסכם לתיחת עדוממ

 (.ןיינעה

 החרילאווח והדי ופתלך תקים במהתירועים מהויא-19 ורבא

 "(נהוורהק רמשב") נהוורקה יףגנ ותפשטהת משבר יעוירא ותעפהש .א

 להחש נה,ורוהק וסירו ותהתפרצל עד יהה(ולוכםלועוה)ילאהישר המשק בו ון,שהרא ןועהרב לךמהב

 תוניהמד יתל מרבע עיפו משנודעו עיפהש אשר לי,ובאלג ילכללמשבר כ גם וידצל פךוה יתויאכמשבר בר

 לעו עהונהת לע ותלמגב ורלא ותללכהכ לש ודפקתה ותפירצ יבטיבה ןה אל(,ישר ותבלר) ותתחופהמ

 דלצ להלככ ואקרהמ לע המשבר לש ותפיעקוה ותירשיה ותעפבהש ןוה ותנומשת ותנוש ותיוליעפ

 ות(.חרת אונימדלהומים )בדיעצמאהו ותברהח נה,ידהמ יחית אזרמרב לע ותיללככויקרמ ותלכהש

 ריםעת שוידירבויבגהםיימלועהןוהה יוקוש,2020 נתשלןוראשהןועהרב לשהיינשהתיהמחצ לךמהב

 יפו"חל יצהובר (ותינונצרהק ובחה ותאגר קושו ותינהמ יוק)ש ייםיקרעה ןויכהס ינכסב ותיכרנ

 תואוששתההלח,2020 נתלש ןוראשהןועהרב וףס חראל את,ז עם דיח הב(.ז ה"ב,רא "חאג)"חיםמבט

 .ןוהה יוקית( בשיבגרסאף א)

 ותלועפבםלועב ייםזמרכ םינקוב ותלממש ולעפ,ץפרשףיחרהיללכהכ משברלו ותצפרהתל בהותגב

 ליםטובלמ קיםנעמ,ותעוגפ ותיתעשל פיםכס ותהזרמ ,יתיבר ותורדהללוהכ דיםתק ותחסר כהיתמ

 ,סיםנניפה םיוקושב העיגפה וצמתעב דהיירל ואיבה הלא ותלועפש אהנר וח,הד תיבכת עדולמ ןוכנ וד.עו

תבמקצ ודיורה שרא ולםעב ובהח ותראגו ותינהמ ידמד וברב חד ןויקתלחלירפא לתיתחמלהח ןשכ

 ות.נידומ ותחבר לשיחבור ובח י משברלכד ללגגיתיותאיהבר המשברהחשש ש את 

 יאבןייפואהמ ורים,קטס ותחוצ ותלכהש לעבעויראירק- נהוורהק משבר לש ייםדויחיהוינייפמא כחונ

 ןפובא ךיערלה גתהונהחברה לו,בצ מתמשכת תולנהתלה ואוומיס עדולמ סיחבתולרב ,בהרתוודא

 פרטוב ור,יבהצ ותגנהתהלעו קיםווהש לע ולםעוב לישראב נהורוהק יףנג תוצפרהת ותלכהש את וטףש

 .ותנכודעמה יהותערכלה התאםב תהולנההתב ותתאמהעלבצ ,ןוכ וך,אר וחולט יםוסכחה יתיסולוכא
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 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

 ך(:מש)ה יהחרלאווח והדי ופתלך תקים במהתיאירועים מהו-19 ורבא

 (:)המשך .א

 יףגנ ר"משב :ושאנב ,יום וותמא תוהרש תייחנלה התאםבו 17.3.20, יוםמ החל טפרוב ,המשבר ץופר עם

 החברה ת",ומצמצמ נתובמתכ דהובעל םייוסדמה םיפוגה רעבלמ ןוהה וקש לע הנוהממ הכרזת- נהוורק

 תנלש היינשה יתצמחמה לחה .וךאר דע ינוניבה חוולטו הקצר חווטל רוםיח יחישתר םויישל הערכנ

 דהובע תושגר דהי-על וומצא ולםארוםיח נתובמתכ תוליעפכ תהוליעפ את הירגדה לא רהחבה ,2020 ,

 בעקומ דהפהקו לקה לתקב עדרה ,דיםבמשר דיםובע ותכחונ צמצום וךת וקחמר דהובעל ותמיהמתא

 היבלה יתוירש ואלמ את קינעלה החברל פשרא אשר דבר ,להשהממו ותאיהבר משרד ותינחה חרא

 רהחז נתמסתמ ,זאת פהובתק .ולוכ המשק לע לישראב וגנהושה "ריםג"סה פתוקבת גם יהתיעמל

 םינדרש עיםאמצ טתינק וךת דיםמהמשר פהירצ הודבעל םיובדעה את רהיחזה רהחבוה ,רהגלש

 .יםדובעה ותאיבר על רהילשמ

 לבצולםעבו ץבאר ןוהה יקובש ריםעהש תויודתנת יל,על ורמלא ךהמשוב , , ליםהונמה םינכסה בצד

 רהחבה לתנהמ ןתוא ותפוקה יסנכ יקףהוב יוובש יהילעל ואז הידירל ויאבה ,נהורוהק יףנג ותפשטהת

 הלבאבט יהילעה לצד ,ולםעה יוקוובש ילישראה וקשב ותנתהמש ותגממל ורמכא ולםא 2020, נתבש

 תויהל תולולע ( – לההאבט יקףבה לודיג כחונ ותפקדהה יפיקהב תהפחה וסףוית יהלא אשר) ןמז ורךלא

 דהייר לע ועיהצב רהמשב יאבש לישרא נקב ותערכה .לויהנ יממד רהחבה ותסנהכ על עהפשה ותלעב

-40% כ לש ורעיבש יתטפרה כהיבצר  תילכלהכ ותליעפהמ כ לש תהוהשב משבר,ה טרם מהלר חסיב-30%

 1.1-כ – דהועבה ירשוד לש דיםתק חסר פרלמס יתר,ה ןיב לה,יבוה וז תהבהש צר(.ות יחנו)במ במשק

 ורפילש הליבוה ותלבמגה תימרב תהסר אל.רביש הודעבה וחמכ עכרב םיווההמ חים,אזר ןוילימ

 תוינימדל יהורלצקב כהנמש ותיודתנהת ולםא ית,ליארה להלכבכ ותאוששהת םג וכמ ,קהועסבת

 גרים.הס

 רויתא ,ותעהשקה ותיניבמד ותמהתא עובביצ ורךהצ את וטף,ש ןפובא ןוחב ןוכ נערך, ותעהשקה ערךמ

 עדולמ ,קיםוובש תנמסתמה ותיימטפוהא לצד .פקתמס ותלינז רמת על הריושמ העהשק ותיונהזדמ

 הנוורהק ממשבר היאיצ לע דיםיעמה ולםעה יחבבר ייםנוראש ניםמיס ורלא "ל,ובחו ץבאר וח,הד סוםפר

 תואוששהת יכרתנ ולם,עה יחבבר ותניומד ותלממש מצד ותרב ותירוטלוגר ותלהק וראל ןוכ מי,לועה

 שיש רהוסב רהחבה זאת, עם .יאש יירמחב יםנמצא ורסה,הב ידומד ותינהמ ירימח כאשר קים,וובש

 ותפח ישיםרחלת גם לב לשיםו ות,עהשקה וםחבת ניםויכסה לוהינ נתיבחמ ותירזה נהבמש להנהתל

 יד.תעים בקוויע בשפוהל יםלולעיים, שמיפטוא

חרלאו וחויהד פתוקבת ח''ש יפלא 11,423 של ךבס יהתוינמ ילעלב תיםיצמ ןוה ירשט קהיפנה רהחבה  .ב

 רה.חבהנדרש מה ירעהמז ןוהה בדיעמ ךורלצ ח"ש יפלא 8,932 לש סך חוויהד פתותק

וףפכב חברה,ה ל"כנלמ סויסק יורא מר לש ויונימ את החברה ןוירוירקטד אישר וארניב 14 2021 יוםב  .ג

 הלהתקב ורכאמ ותנגדתה יא תעודה וי.נימל ןויסכחו וחטיב ןוהה קוש ותרש ותנגדתה יא תעודה לתלקב

 ארופברב 14 2021. וםיב

 יךימש פריילש מר ואררפבב 14 2021. יוםב החברה ל"נכמכ ונתוכה ייםס פריילש לייא מר התאם,ב

 רת.ודה מספיפוח ידפקת עברתה עתבוצ אתה זפוובתק לירפבא 30 2021 וםיל עד הרחבסק בעות מוילה

 יתנש נקעמ פתוסתב רכב ותאהוצ ,יסבס לשכר יאזכ ואה וסיסק יורא מר של קהעסה להסכם התאםב

 תינכת לש רהואישלו וצהימאל לעפת רהחבה ההסכם יפ-לע כן, וכמ סכם.בה ענקבש יפכ דיםעי יולת

 .נסה(כה סת מודפקל 102 יףעשבס ןוה חוול רולמס יפלל )וגמת
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 ל בע"מופות גממור ק םייספת הכוחולד באורים 

ך(:מש)ה יהחרלאווח והדי ופתלך תקים במהתיאירועים מהו-19 באור

 (:)המשך ג. 

 רהחבב ותינמ ישתכלר ירים(בעילת)ב היופצאיבכת 200,000 וססיק מרלוקצוי ית,נכוהת ץוימאל וףפבכ

 שוימלמ ןתינ יהפצוא כתב כל הקצאה(.הינפל)החברה של עפרנוה פקנוהמ ותינמהןוהמ 2% לשרועיבש

 התאםב-להכו (,"אכ רהחבהלש ע.נ. ח"ש1 ותנבתוליגר ותינמ 200,000-וניידה) חתאהליגר יהנלמ

 ."(תויופצאה)" יתנכהת יאנלת וףפובכ

 סוםפר עדומל וךבסמ תוידחי 323,236 לש יקףבה טוםנפא ותיופצא ותדייחליאזכ וססיק מר וסףנב

 טוםנאפ ידתיח לכ ורה.מת לאלונקעווה אםה רתחב ותינלמ ותודצמ טוםנאפה ותדייח ות.חוהד

 הינמלש יהוובש יהלעל והוהש כוםסללקב תובזכ ושה,מימ עדובמ בה קיחזמה את כהתז לתמובש

 ותידחי.נדידיבדםואמת אוה כאשר ידה,יח לכלש"מושיהמ ירמח" ומתעל האם חברתב חתאהלירג

 טוםנפאה ותדייח .ניםששוללש ייםתנשןיב יאה להההבש תפוקת כאשר ותנמיתשבונקעוה טוםנפאה

 ותידחייכ ובהר,י נה.מלכלש להההבש עדוממ יום 14 תום עד חרוהמא ללכ מושימל ותניתנ נהייתה

 ןתואעורפל רהחבהלשתויביתחה ותומה ןוה ןיעב רהחבהתוינמללקב תוזכ תוללוכןניא טוםנפאה

 מן.ובמז

 עתודהל וףפבכ ון,יורטירקהד "רויל דישירג יראמ מר את רהחבהןויורירקטד נהימ 2021 ץבמר 22 יוםב .ד

 ותנוהכ יוםסלעעיודה אשר יכריאסטר חקיצ מר לףח וזאת וי,נילמ תושהר טעםמ ותנגדתהיא

 . 2021 ץבמר 3 וםיה ברחבהןוירוירקטבד
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	במנה גראוני 
	במנה גראוני 
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	נמכל" 

	מנלה שהקעתו שארי 
	מנלה שהקעתו שארי 

	הנמשה לקעתו לאטרניטבוית 
	הנמשה לקעתו לאטרניטבוית 

	מערשה ךקעתו מוחסר 
	מערשה ךקעתו מוחסר 

	להנמ מערשה ךקעתו לאסוריחת 
	להנמ מערשה ךקעתו לאסוריחת 

	מטה 
	מטה 
	מטה 
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	עדומ 

	Figure
	'-
	'-
	חלקא
	פעילותהבחרה תויאורהתתפחותעקסיה 


	1. 
	פעילתו הבחהר תויאור התפתחות עקסיה 

	1.1. 2013 . , . , ,,. ,-.. ")" -85% )--15% .) 
	הרבחה המקוה בשתנ 
	הרבחכ רפטתי מותלבג נמביתו
	רבחהה פותלע רבחכה נמהתל קותפ מגל
	הכגרדהת בחקו קופתו המגל
	לךיראת הדוח
	תלהנמ הרבחה קותפ מגל
	 ןרק התשמלתו
	קותפ מגל הלקשהע קוותפ חיסכוןלכלילד
	מבועד רפסוםהדוח
	הוהנ מהנופק הורפנעשל הרבחה מוקזח על
	ידיי
	ד
	רומ הקשעתו במ"ע השאי רבחהצירובתי הל(ל:ן 
	הבחרה האם
	ה(מזחיהק ב
	המוהנ מהנוקפ הורפנעשל הרבחה בדילולמאל
	ועל
	ידי רמ רוא רקן מה(זחב קי
	הממה הנונוקפ ונהערפ שרבחה לב הדילול מלא
	1

	1.2. , "()", :) ".)" 
	ביום 
	15.11.17 
	חהמת הרבחה אהם על הסכם לרכיתש השליהט בחתרב אסא.וא.יי אקזחתו במ"ע השזחיהק בבעלתו מהאל בחהרב
	ממרדבסניי 
	סניי
	כפי שרופסם בדוח מיידי של החהרב אהם מיום 
	15.11.17 
	מ(רפס אמסאתכ
	2017-01-106734
	2017-01-106734

	הל(ל:ן 
	הסכם הרכיהש
	ביום 

	26.3.18 , 27.3.18 ) ".)" "." 
	חמתו הצדדים על תוסתפ הלסכם רהכיהש
	כפי שרופסם בדוח מיידי של הרבחה האם מיום 
	מ(רפס אסתכמ:א 
	2018-01-030187
	2018-01-030187

	הל(ל:ן 
	הסכם הרכישה המעודכן
	הסכם רהכהשי הוסכרה םכהשי מהעוןכד יכנוב ויחד
	הסכמי הרכישה

	1.3. 26.8.18 . , , : "" -".)" , -. ,, 
	ביום 
	הנעהקי רהשתו התירלשליהט משתוהלו תפחזתק אמציע שליב הטחהרב הבאתם הלסמכי רהכיהש
	מכו כן
	מבועד מאהור
	קהלבי הרבחה רישיון נלהיול קופתו מגל מעודכן הל(לן
	התיר השליטה המעודכן
	ו
	הרישיון המעודכן
	הרתי השליהט מהעודכן רהוישיון מהעודכן התוונ בתמלשה עסתק רהכיהש
	על
	פי הסמכי הרכיהש
	רהישיון מהעודכן מחלףי תא רישיוהנ קהודם של הרבחה
	אשרכללהבגלהעלנהיולקופתו מגל מבסלולים אשניםמסלולים קחמימדד
	אופרש 

	. 
	הרבחל לקהימ םסלוליהקשהע נבהיוקא לטביב יכפףו הלשמלתההוה ןעמצי

	1.4. 3.9.18 , . 25.9.18 -. . 
	ביום 
	הורבעו אולמ נמיתו הרבחה לחהרב האם
	הוחל אמתוו מועד הזחיהק הרבחה אהם אולמב נמיתו רבחהה
	ביום 
	הושהמל עסתק הרכישה על
	פי הסמכי רהכיהש
	מבועד ה תמלשהעסהקה ,תיה רשלימה הטעוןכד רהוישיומה ןעודכק ןבילו תא ת אולמקופם

	1.5. 7.10.18, , , . 
	ביום 
	מתחה רבחהה אהם על ברעתו נבאקתי ממלתלש רשיאל
	ךסב של מיליון "שח
	לטתבו פעילהתו שרבחה לה נבהיול כספה יחיסכןו ראוה ךטווח נכתבתי חיסכןו לכל ילד

	1.6. 7.11.18 ,, , MOREPROVIDENT FUNDS LTD, -('() .) 
	ביום 
	ארשי רשםהחרבתו
	בתהאם אלישהרו שלהרשתו
	תא שניוישםהחהרב למור קופתו מגל במ"ע
	נאבוגלי:ת 
	הבמאתהפהלע בחהרה הלשמלתשנייו משמ תוסלילו ההקשמב העורצים נמההוליםעל
	יהד 
	מכרופב טסעףי 
	1.14 
	לפקר א
	איתור עסאת יקגיד
	לדוח זה

	,15.33% . . 
	1
	מלעוד רפסוםהדוח
	שיערו זחהההק הכולל לש רמ ארו רקןבחהרב ה(ישרי עהוקי)ף מועד לע 
	ב(דלולי מ)אל
	לחק זחהההק עהקיףנבוע זחהמקות רמ אור רקןבנמיוה תבחה הראם

	6 48 
	עדומ 
	תמךו 

	ביום 22.11.18 , חהמת בחההר אהם על הסכם בעלי נמיתו מלכתרי 15% נממיתו בחההר, 
	ביום 22.11.18 , חהמת בחההר אהם על הסכם בעלי נמיתו מלכתרי 15% נממיתו בחההר, 
	ביום 22.11.18 , חהמת בחההר אהם על הסכם בעלי נמיתו מלכתרי 15% נממיתו בחההר, 
	.1.7 

	השצדדים לו הם החהרב, רומ מגל מור רוא רקן, רשא מוהנ למהנל ההקשעתו הארשי של החבהר. 
	השצדדים לו הם החהרב, רומ מגל מור רוא רקן, רשא מוהנ למהנל ההקשעתו הארשי של החבהר. 

	ביום 7.4.19 נתין רמל רוא רקן הרתי הלזחתק מאצעי שליהט בהרבח מהנלת לע-ידי רהשתו, אשר 
	ביום 7.4.19 נתין רמל רוא רקן הרתי הלזחתק מאצעי שליהט בהרבח מהנלת לע-ידי רהשתו, אשר 

	נכנס תלקופו ביום 28.4.19 – מהועד בו הוהמלש הרבעת 15% נממיתו רבחהה מכוח הסכם בילע 
	נכנס תלקופו ביום 28.4.19 – מהועד בו הוהמלש הרבעת 15% נממיתו רבחהה מכוח הסכם בילע 

	נמיב תויהרבחה ן האם בלמ ןיר אורק רן. 
	נמיב תויהרבחה ן האם בלמ ןיר אורק רן. 

	ביום 25.7.19 מתחו החהרב אהם והרבחה על הסכם עם סניי, מבסתרגו הגיעו הלסמכתו בדרב
	ביום 25.7.19 מתחו החהרב אהם והרבחה על הסכם עם סניי, מבסתרגו הגיעו הלסמכתו בדרב
	.1.8 

	סיום הכנוות של סיינ מכנ"כל הרבחה החל מחודש אוגוטס 2019. 
	סיום הכנוות של סיינ מכנ"כל הרבחה החל מחודש אוגוטס 2019. 

	המבךל חודש אקוטרבו 2019, ביצהע הרבחה הסהב לש תכרעמה תהפעולתי. תמפעול במהוסס
	המבךל חודש אקוטרבו 2019, ביצהע הרבחה הסהב לש תכרעמה תהפעולתי. תמפעול במהוסס
	.1.9 

	בערקי על תהליכי תפעול נפימיים אבמצעתו מרעכת 'דוסי,' הוסהב פעילתו תהפעול תלפעול 
	בערקי על תהליכי תפעול נפימיים אבמצעתו מרעכת 'דוסי,' הוסהב פעילתו תהפעול תלפעול 

	מאבצעתו חתרב אפ.מא.רא רישתוי תפעול במ"ע "(פא.מא.רא.)" רפלטים נוספים ארו סעףי 14 
	מאבצעתו חתרב אפ.מא.רא רישתוי תפעול במ"ע "(פא.מא.רא.)" רפלטים נוספים ארו סעףי 14 
	TH
	Link


	לקרפ א' ת(איור עסאת יקגיד) לדוח זה. 
	לקרפ א' ת(איור עסאת יקגיד) לדוח זה. 

	המבלך שתנ 2020 הנתנה החהרב מבצק מציחה מואץ של החהרב, הבביט היףק נכסים נמהולים, 
	המבלך שתנ 2020 הנתנה החהרב מבצק מציחה מואץ של החהרב, הבביט היףק נכסים נמהולים, 
	.1.10 

	מרפס מעתיים וחבשנותו נמהולים. בתחתלי המחצתי הנשיהי לשתנ 2020 הצח ךס הנכסים 
	מרפס מעתיים וחבשנותו נמהולים. בתחתלי המחצתי הנשיהי לשתנ 2020 הצח ךס הנכסים 

	נמההולים לש ההרבח תא היףק 5 אילימרד ש"ח, והרבחה ההכפ לגףו מוסדי בעל היףק פעילתו 
	נמההולים לש ההרבח תא היףק 5 אילימרד ש"ח, והרבחה ההכפ לגףו מוסדי בעל היףק פעילתו 

	בנינותי. אלחר תראיך הדוח, בחודש ניורא 2021 גדל ךס נהכסים נמההולים ל-10 מיליראד ש"ח 
	בנינותי. אלחר תראיך הדוח, בחודש ניורא 2021 גדל ךס נהכסים נמההולים ל-10 מיליראד ש"ח 

	הרבחהו הכפה לגףו מוסדי בעל הקיף נכסים בגהו "(גףו מוסדי בעל היףק פעילתו ביננותי" ו-"גוף 
	הרבחהו הכפה לגףו מוסדי בעל הקיף נכסים בגהו "(גףו מוסדי בעל היףק פעילתו ביננותי" ו-"גוף 

	מוסדי בעל היףק פעילתו בגהו ," הכגרדתם בחורז דקרירוטיון גוף מוסדי 2018-9-31). 
	מוסדי בעל היףק פעילתו בגהו ," הכגרדתם בחורז דקרירוטיון גוף מוסדי 2018-9-31). 

	ביום 30.9.20 הודיהע רשה תוחדנשתו עה לחלהתט אלשתא ר קבהתש של ה הרבחהאםב ,עתל
	ביום 30.9.20 הודיהע רשה תוחדנשתו עה לחלהתט אלשתא ר קבהתש של ה הרבחהאםב ,עתל
	.1.11 

	השליהט רבחבה, הלונעקי לחהרב האם מרגסת הקשעתו בל(יצוע הקשעתו אבמצעתו בחההר) 
	השליהט רבחבה, הלונעקי לחהרב האם מרגסת הקשעתו בל(יצוע הקשעתו אבמצעתו בחההר) 

	לע-פי מסלול הטהב מס'43"עידוד הקשעתו של גופי השקהע מוסדיים תהעשיהי עתתרי היד"ע. 
	לע-פי מסלול הטהב מס'43"עידוד הקשעתו של גופי השקהע מוסדיים תהעשיהי עתתרי היד"ע. 

	הלקשעתו הכספים נמההולים ערוב המעתיים מבסתרג קופתו הרבחה, הונעהק הגהנ של עד 40% 
	הלקשעתו הכספים נמההולים ערוב המעתיים מבסתרג קופתו הרבחה, הונעהק הגהנ של עד 40% 

	מלסתרג הקשהע של עד 250 מילינוי "שח בתהאם הלוארתו מהסלול אנתלויו. מעקנ זה, תמווףס 
	מלסתרג הקשהע של עד 250 מילינוי "שח בתהאם הלוארתו מהסלול אנתלויו. מעקנ זה, תמווףס 

	הלחלטת תדעו הקחמר של רשתו החדנשתו על אירוש מעקנ לחהרב אהם בתהאם לרוהאתו 
	הלחלטת תדעו הקחמר של רשתו החדנשתו על אירוש מעקנ לחהרב אהם בתהאם לרוהאתו 

	מסלול הטהב מס'40– קידום יכולתו נאלהזי הלקשהע תבעשיהי תעתרי ידע אצל גופי שקו ההון 
	מסלול הטהב מס'40– קידום יכולתו נאלהזי הלקשהע תבעשיהי תעתרי ידע אצל גופי שקו ההון 

	מהוסדיים. תדעו הרקחמ ארשיה תא הנכותתי ברה שתנתי השוגהש על-ידי הרבחה האם, תבקציב 
	מהוסדיים. תדעו הרקחמ ארשיה תא הנכותתי ברה שתנתי השוגהש על-ידי הרבחה האם, תבקציב 

	כולל של עד 3,276 אלפי "שח בשלוש השנים הארשנותו, החל מיום 1 אבקוטרבו 2020, כאשר 
	כולל של עד 3,276 אלפי "שח בשלוש השנים הארשנותו, החל מיום 1 אבקוטרבו 2020, כאשר 

	מהעקנ המנכותתי בקתוהפ זו יתסכם בעד 1,856 אלפי ש"ח. אלרח שלוש הנשים הארשנותו, 
	מהעקנ המנכותתי בקתוהפ זו יתסכם בעד 1,856 אלפי ש"ח. אלרח שלוש הנשים הארשנותו, 

	תנכתה אבותי לבחהני ודיורשאב ן הלקייפ מתהב הכינשים הבריעתי הומחישתיב ,כפףו לבשיעות 
	תנכתה אבותי לבחהני ודיורשאב ן הלקייפ מתהב הכינשים הבריעתי הומחישתיב ,כפףו לבשיעות 

	רצון רשתו החדנשתו המקתדמתו נכתהתי בויצועי הרבחה האם בותהאם לקתצבי רבששתוה. 
	רצון רשתו החדנשתו המקתדמתו נכתהתי בויצועי הרבחה האם בותהאם לקתצבי רבששתוה. 

	מהעקנ ישולם רבחלה האם בכפףו אנתלי אהירוש, הוארתו מהסלול, חקו החדנשתו והכללים 
	מהעקנ ישולם רבחלה האם בכפףו אנתלי אהירוש, הוארתו מהסלול, חקו החדנשתו והכללים 

	הוהנלים נשבקמ ועכוחם. 
	הוהנלים נשבקמ ועכוחם. 
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	, , . 
	השתתפתו בהתליכים לבקלת מעקנים מאכור
	הבתלבו החהרב האם
	צפויים רתלום לפעילות ההקשעתו שהרבחה ל הוגתרב מעברוהתו תבחמוה יקשהע תבעשהי עריתתידע

	1.12. 2114.1. , . 14.2.21. 31.3.21 -. 2021 . 
	ביום 
	ארשי דקרירוטיון הרבחה תא מניויו של רמ קיסוס
	בכפףו לתלבק הודתע אי הנתגדתו מטעם רהשתו מלניוי
	הודתע אי הנתגדתו רומאכ תההלבק ביום 
	רמ שלירפי מיךיש הליתו מועקס הרבחב עד ליום 
	בוקתוהפ אזת בתוצע העתרב תקפיד וחפיהפ לע
	פי תוכנית מסודתר
	מר שלייפר צפוי הלמשיך וללותו תא תאו הרבחה בקומ תצמב רוהלך נשת 
	כיועץ

	1.13. 22.3.21 , 3.3.21. 
	ביום 
	דקרירוטיובחה ןמ הרתא הני רמ אמרג ריידיש לה ר"וידקרירוטיוןב ,כפףו הלודיא תע הנתגדתו מטעם רהשות מלניוי
	ותאז חלף רמ איצקי ארטסייכר רשא הודיע רבחלה על סיום הכונות בדקרירוטיוה ןחב הרביום 

	1.14. . 8694), 8694), 7956)8861). 
	בשתנ הדיווח רבחההמהנלתמרפס קופתו מגלבתהאם רלישיון מהעודכן
	קהופתו נמהוהלתו לע
	-
	ידי הרבחה ה:ן אלאפ רומ תמגולים "מ(ה 
	רומ השתמלות ה"מ( 
	רומ מגל הלקשהע ה"מ( 
	רומ , חיסכןו לילד ה"מ( 

	1.15. ) . 
	1.15. ) . 
	לתרשים במהנ אקזחתו רבחבה ואר מעוד 
	4 
	קרפ א ת(איור עסאת יקגיד
	לדוח זה

	2. 
	תחום פעילות הבחרה 

	. : 
	הרבחה פותלע תבחום החיסכון הנפסינוי לטווח בנינוי ךוראו
	מבסתרג פעילוהת משוותק הרבחה מורצים נפסינוייהמ םסוגימה םרופטים הללן

	2.1 "(",)" . -. 
	הרבחה נמתלה קותפ גמל תלמגולים ולפיצויים קוותפ מגל לחיסכון א"לפא מור תמגולים
	להל:ן 
	קהוהפ
	קהוהפ איהנ מנעיהק כיסויביטוחילמעתיהי
	הרבחה תלהנמ תא קהוהפ לע
	יפ חקו קופה תומגל
	קהמ הפווגתרד כדלהל:ן 

	. , ' . 
	א
	קותפ מגללחיסכוןביחסלכספים השוקפדו הב או קבותפ מגל תרחא הוורבעואלהי
	מלטע כספים מאכב רוסעב ףי
	הללן

	. 2008, . 
	ב
	קותפ מגל תלמגולים קוותפ גמלאישתי לפיצוייםעלכספים השורבעואלהי קמותפ מגל תלמגולים או אישתי לפיצויים אתרח שה הבוקפדו כספים לנפי תנש 
	לפה ינעיין

	2.2 ")" -. , , , , . 
	רקןההתשמלתו מ"ורהתשמל"תו הל(ל:ן 
	קהרן
	הרבחה מתלהנ אתהרקן לע
	יפ חקו קופות המגל
	רקן התשמלתו היא אפקי חיסכון לטווח קרצ עד בנינוי
	מיתדעו ריכשלים ולעאמציים ואמפתרש למעתיים הלרפיש כספים על בסיס חודשי
	ולינהתו
	אנתבים מסומיים
	המבטתו מס מבועד הההשרפ מבוועמ דשיה תככספים

	
	
	
	

	–. 
	רקןהתשמלתו לריכשים
	העבוד מהועסקי מקפידים רקלןההתשמלתו הקפדתו חודשיתו שסכןמו זגנמ רשורכ שה לעבוד


	
	
	

	–.. 
	רקןהתשמלתו לעאמציים
	לרקןזו אשרים הלצףרט קר יחידיםשלהם נכההס מעקס או ממשלחיד הכגרדתםבקפודתמס נכההס
	המעתי הנהנ נמיכוי נכהמתסועדלהרקת הבקוב העקפונכה סמ תדהס



	8 48 
	עדומ 
	תמךו 

	, (),. 
	לבהדיל קמופתו המגל
	מעתי רקבןהתשמלתו אשרי מלךוש תא הכספיםשרבצנו זלכתווכסכום חדפמעיפרוט ממסרווחיהון
	מבתלבג הקתהר הבקוהע בחקו
	בחלףו שש נשים ממועד ההקפה הדארשנוה
	2 

	2.3 ""–-70 "(,-1, ) . 
	קותפ מגלהלקשהע
	רומקותפ מגלהלקשהע
	אמרשפתלכלאדםהלקפידכספיםקבוהפבכל תע ועד ךסל שלכ
	ףלא ש
	חבשהנ 
	סכום הז יעודכןמידישהנ
	ביוםה
	בניורא
	הבתאם לשניוי במדד הריחמים לרצכן
	לוינהתו זנמילתו הכספים הובטתו מס רווח הון בתע מרבע בין מסלולה יקשהע מ וא/ושה תכיכףס הבצקכ פטהרו סממ בגיל רפיהש

	2.4 ""– .2017 ,-,. 50 "-. 18, . , 50 ". 21 . 
	קותפ מגל הלקשהע חיסכון ראךו טווח לכל ילד 
	מור חיסכון לילד
	נהיול חיסכון לכל ילד אבמצעתו קותפ מגל איה נכתתי אלמותי ערוב ילדיישארל
	בשתנ 
	יהדסו נכתהתי רטמשהת הבגתר מהודעתו לחיסכון
	צמצוםפרעיםחתרבייםוכן לע
	מתנ אלפשרלכלצריע לבקלסכוםכסףבתעיד לצרכי תפיחתעקס
	השהלכ ועוד
	מבסתרג הנכתתי יוקפדוערוב כלילדברשיאל 
	ש
	חבכל חודש על
	ידי המדיהנ מאבוצעתו מהוסד בליטוח אלמוי
	הכספים יוקפדו עד הגיעו של הילד לגיל 
	מבבקיל בצקלה תילדיה םמשותמל ערובו
	רוהיםשהימ ויענויניים הלכפיל תא סכום ההקפהד לחיסכון
	יכולםי הלקפיד מידי חודש סכום נוףס של 
	ש
	ח שישולם על חבשון קצתב הילדים
	בנכותנ תיבקמ ועעקנים שיוודקפ םא כספה יחיסכןו לא וכשמי עד שמיואל לילד 
	נשים

	., , . , , , , , ,. 
	הרבחה ממששתכמאנןלנכסיהמעתיים מהוקפדיםאהלצ
	תאני מהורציםהנפסינוים מהרופטיםלעיל
	רידגמהיםאתמרעכתהיחסים מהשפטתי בין רבחהה בלין מעתיהי
	בקועים תבנקון מהורציםוהבוארתו הדין
	אנתים מאכור
	תמייחסים
	בין הרתי
	הלוארתו בדבר התדקפ כספים
	משתכי כספים
	הרבעת כספים
	מדנייה תוקשהע ומדנ יהיוברמ ליים

	3. 
	,
	הקשעתו הבוןהבחהר
	עקסאותבנמיתוהי וחקלותדביינדדים 


	3.1. 2.5 ",, -)  ,) -2012"(.)" 
	עדליום 
	31.12.18 
	היףק ההוןהעמצי נהרדשמבחההר מעדעל 
	מיליוןש
	ח
	ותאז הבאתם לרישיון הרבחה לואירוש רהשתו רשא הנקה לרבחה הלקה ביחס הלון העמצי נהרדש רבחמה נמהלת שלקופתו קחמתו מדדבלבד
	לע
	יפ תנקתו הפקיוחעל רישתויםפנניסיים ק(ופתו מגל
	ה(וןעמצי זמירע נהרדש רבחממ ההנלתשק לותפ מגוא ל ןרק נפסהי
	תשב"ע
	תנקות ההון

	3.2. 1.1.19 ,-, : 
	החלמיום 
	ההוןהעמצי זמהרעי נהרדשמרבחהה
	מחובש לע
	פיתנקתו ההון
	קהבועתו כי ההןו העמצי זמהירע נהרדשלאיפמ תחהבגבמ הויה ןסכמוים מהרופטיםלהלן

	9 48 
	עדומ 
	תמךו 

	(10 )1 
	מיליןו ;ח"ש 

	(2) 
	ריצףו הסכמויה ם:םיאב 

	()-0.1% 15 
	א
	 ךס השוהו ל
	מנהכסים נמההולים עהרקת ד של 
	מיליראד ;ח"ש 

	() -0.05% 15 "; 
	ב
	ה ךסשוהו ל
	מנהכסים נמההולימ םעהרקת ל של 
	מיליראד ש
	ח

	() -25% . 
	ג
	ה ךסשוהו ל
	מההואצתו השתניתו

	3.3. 11,423 ₪, . 
	בהמךל נשת הדיווח נהפיהק הרבחה בלעלי נמהיתו רטשי הון בסכום כולל של 
	אלפי 
	לצוךר מעה תדיחהרב ברדישתו ההון

	3.4. 9,658 ". 22.3.20 -8,932 .₪ 
	ההון העמצי לש הרבחה ליום 
	31.12.20 
	והא 
	אלפי ש
	ח
	ביום 
	הנוקפו רטשי הון מצתיםי בלעלי נמהיתו לשהחהרב לע
	מתנ הרבחהש תמעודברדישתו ההוןהעמצי אתהבםתלנקות ההון בסכום שלם ךסב של 
	אליפ 

	3.5. , , , , . , (1) , (2) , , , , . , , , , . 
	בין הרבחה בלין הרבחה האם
	קיים הסכם תמלן שירתוים
	לפיו הרבחה אהם תסקפ לרבחה שריתוי מהט
	רישתוי נהיול
	רישתוי כוח אדם ורישתוים נלווים נוספים
	לפי ההכסם
	רבחהה האם מחיתבי תא רבחה בגי:ן 
	השתלא ע:םידבו רומתת השתלא העבודים
	גוהב בחההר רבחמתו הבקהצו מתהרו השוהו לעלתו שכרם הכותלל של העבודים מהושאלי;ם 
	תמן רישו:םית רישתוי רשמד
	חבשתו
	כספים
	נהתלה חבשנותו
	רישתוים משפטיים מוחשוב
	מתתרו רישתוים אלה
	הרבחה גבוה רבחמתו הבקוצה
	ךס השוהו לעלתו הב נהאש בגין אספתקם
	בתהייחס לחלהק היחסי של כל הרבח הבם
	תבוסתפ מדנ יהיולכהנוגבבקהצו

	3.6. 2020, , 40 , 6 "()".4% . . 
	בחודש נורבמב 
	תחנם הסכם מסתרג להלאוותו בין הרבחה בלין הרבחה
	לפיו הוסכם כי הרבחה האם תמעיד רלשתו ההרבח מסתרג נלה תליטלאווב תוסך כולל של 
	מיליו"ש ןח
	למשך 
	נשים ממועד תחתמי ההסכם 
	הסכם המסגתר
	כלהלווהא תשיתנן מבסתרג הסכם מהסתרג התהי הלוהאו לא מצהדו תוישארביתי שתנתי מהחושתב ברענותי בשירוע של 
	מ +מ"ע
	ריפעון כל תחא מההלאוותו שיתנונכהמ קלחסכמה םרגסת רפיועעדתום קתומה תפסתרג

	2020,-20 . ,2020 -16 , . 
	המבךל נשת 
	הנעיהק הרבחה אהם רבחלההלאוותו ךסב כוללשלכ
	מיליון "שח תמוך הסכם מהרגסת
	נבוףס
	בחודש רמץ 
	הנעיהק החהרב האם הרבחל הלוהאו נוסתפ ךסב כ
	מיליו"ש ןח
	כחלהמ קסכמה םסתרג תמלה ןלאווב תורבחה ןיה אהם לחהרב

	22.3.21 , , 4.5%+22 2021. 
	ביום 
	עודכן הסכם המסתרג
	ךכ שהלותאו השומעדו מךות מהסתרג ושיומעדו תמוך רתית מהסתרג
	אשיורביב תישיעורשל 
	ממ"עה ,חמ ליום 
	רמבץ 
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	עדומ 
	מךות 

	, 22.3.21 , 20 , 3 .-4.5%+ . . 
	נבוףס
	ביום 
	ארשי דיקררוטיון הרבחה מסתרג הלותאו נוסתפ הרבחהמ האם
	ךסב כולל של 
	מיליון "שח
	ךשמל 
	נשים ממועד תדמעה מהסתרג החדהש
	כלהלוהאו תשיתנן לע
	פי מהרגסת החדהש התיההלוהאו לא מצהדו תואשי רביתי שתנתי המחושתב ברענותי בשירוע של 
	ממ"ע
	ריפעוןכל תחא המהלוואתו שנינתוכקלח המסכם מהסתרג רפיעועדתום קתותפ מהסתרג

	3.7. 2018-2020. . , ,.. 
	רבחהה אל חילהק דביידנד בנשםי 
	ההרבח כפוהפ למדנייתו חלותק דביינדדים של הרבחה האם
	הרבחה בוחתנ ובתחן בתעיד תא אהרשפתו לקלח דביידנד
	על בסיס תואצתוהי העקסיתו
	הכלליםלחלוהק עלפידיןורדישתו ההוןהעמצי
	על הרבחה אל מוטלתו מבגלתו מכוח הסמכיםעםצדדיםשלישייםכלהשםלנעיןי חלותק דביינדד

	,9 . 
	למידנ עוב ףסנעייה" ןןו ימצע ורדישה תוו"ן
	 ואר רואב 
	לדוח הכספי

	'– 
	'– 
	חלק ב
	תיאור עקסי הבחרה לפי תחומי פעילות 


	4. 
	מוצרים ושירתוים 

	4.1 , ,,,: 
	מכרופט בסעףי 
	2 
	לדוח זה
	ההרבח תלהנמ קותפ מגל לתמגולים ולפיצויים קוותפ מגל לחיסכון
	 ןרק התשמלתו
	קותפ מגלהלקשעהק ,ותפ מגלהלקשהעלחיסכןולכלילד
	הוכל מכפטרו הלדלן

	4.1.112 
	"" ..8694) 
	אלפא מור תגמולים
	מ(
	ה

	תחתנמ היהולים 
	מסלולי ההקשהע כדלהל:ן 

	(2) 50(..12532) (3) 50-60 ..12533) 
	מרדגתו עד 
	מ
	ה
	מרדגתו 
	מ(
	ה

	(4) 
	(4) 
	(4) 
	(4) 
	60 (.12534) 
	מרדגתו 
	מוהלע 
	מה.


	(5) ..12531) 
	נמיתו מ(
	ה


	(6)
	(6)
	35 ..8695) 
	 הקחמ מדת דא" 
	מ(
	ה


	(7)
	(7)
	S&P500 ..9452) 
	 הקחמ מדד 
	מ(
	ה



	(8) , 5-10 (..8696) 
	מחהק מדד א"גממ חשלת ישארל
	מצוד מדד לטווח של 
	נשים 
	מ
	ה

	(9)
	(9)
	(9)
	..8697) 
	 הקחמ מדד קשליתו רביתי בקותלשממ העיתו מ(
	ה


	(10)
	(10)
	20 ..8698) ] 
	 הקחמ מדת דב לנוד 
	מ(
	ה
	ה[וגשה בקשת מזיוג



	(11) (..9677) ] 
	מעברו הקחמ מדד 
	מ
	ה
	ה[וגשה בקשת מזיוג
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	עדומ 
	מךות 

	)8699 
	)12( 
	)12957 
	. 
	זמנמויםושווי זמנמוים מ(ה.

	(13) 25% .
	גאח" דע 
	נמביתו מ(
	ה 

	מורהתשלמתו 
	מורהתשלמתו 

	תחתנמ היהולים 
	תחתנמ היהולים 

	: 
	מסלולה ישקהע כדלהלן

	(. 
	כללי
	מה.

	.. 
	נמיתו מ(
	ה

	הקחמ מדת דא" 
	הקחמ מדת דא" 

	הקחמ מדד 
	הקחמ מדד 

	, 
	מחהק מדדא"גממ חשלתישארל
	מצודמדדלטווחשל 

	(.. 
	נשים 
	מ
	ה

	.. 
	הקחמ מדד קשליתו רביתי בקוהע תלשממיתו מ(
	ה

	הקחמ מדת דב לנוד 
	הקחמ מדת דב לנוד 

	] 
	ה[וגשה בקשת מזיוג

	(.. 
	מעברו הקחמ מדד 
	מ
	ה

	] 
	ה[וגשה בקשת מזיוג

	. 
	זמנמויםושווי זמנמוים מ(ה.

	א"גחעד 
	א"גחעד 

	.
	נמביתו מ(
	ה 

	מור גמל להשקהע 
	מור גמל להשקהע 

	תחתנמ היהולים 
	תחתנמ היהולים 

	: 
	מסלולי השקהע כדלהלן

	(. 
	כללי
	מה.

	.. 
	נמיתו מ(
	ה

	הקחמ מדת דא" 
	הקחמ מדת דא" 

	)8700 
	.. 
	מ(
	ה

	" 
	" 4.1.2 
	9 
	)12535 
	)1( 
	)12536 
	)2( 
	)8701 
	.. 
	מ(
	ה

	35 
	)3( 
	)9451 
	.. 
	מ(
	ה

	S&P500 
	)4( 
	)8702 
	5-10 
	)5( 
	)8703 
	)6( 
	)8704 
	.. 
	מ(
	ה

	20 
	)7( 
	)9676 
	)8( 
	)8705 
	)9( 
	)12956 
	25% 
	)10( 
	)7956 
	(.. 
	מ
	ה

	" 
	" 4.1.3 
	8 
	)12538 
	)1( 
	)12537 
	)2( 
	)7957 
	.. 
	מ(
	ה

	35 
	)3( 
	)7958 
	.. 
	מ(
	ה

	S&P500 
	)4( 
	12 
	הקחמ מדד 
	הקחמ מדד 

	עדומ 
	עדומ 
	עדומ 

	מךות 
	מךות 


	(5) , 5-10 (..7961) 
	מחהק מדד א"גממ חשלת ישארל
	מצוד מדד לטווח של 
	נשים 
	מ
	ה

	(6
	(6
	(6
	)..7962) 
	 הקחמ מדד קשליתו רביתי בקותלשממ העיתו מ(
	ה


	(7
	(7
	(7
	)20 ..7960) ] 
	 הקחמ מדת דב לנוד 
	מ(
	ה
	ה[וגשה בקשת מזיוג


	(8
	(8
	(8
	) .7963) 
	זמנמוים ושווי זמנמוים מ(ה.


	(9
	(9
	) 25% .12955) 
	גאח" דע 
	נמביתו מ(
	ה 





	4.1.4 ""(.8861) 5 : 
	מור חיסכון לילד
	מה.
	תחתנמ היהולים 
	מסלולה ישקהע כדלהלן

	(1
	(1
	(1
	) .9421) 
	חוסכימה םעדיפים סיכמ ןוועט מ(ה.


	(2
	(2
	) .9414) 
	חוסכימה םעדיפים סיכוב ןנינוי מ(ה.


	(3
	(3
	(3
	) ..9420) 
	חוסכימה םעדיפים סיכמ ןוורבג מ(
	ה


	(4
	(4
	(4
	) (.9113) 
	ההכל 
	מה.


	(5
	(5
	) ..9303) 
	רשיהע מ(
	ה





	4.2 2018 2020 ""25% ". :) 
	בחודש רבמצד 
	קההמי הרבחה מסלולי הקשהע נבהיול הקשעתו קאטביי ובחודש רפאיל 
	הקוםמסלולהקשהע נוףס נמההול נבהיול קאטביי
	גא
	חעד 
	נמיתו
	להלןהיףק נהכסים מבסלולים מאכור ליום 
	31.12.20 
	ב(אלפ"ש יח

	מור גמל להשקעה
	מור גמל להשקעה
	מור גמל להשקעה
	מור התשלמות
	אלפא מור תגמולים 
	ומצר מלולס השקעה 

	TR
	746,547,351 
	מדרגות עד 50 

	TR
	2,354,580,168 
	מדרגות 60 50 עד 

	TR
	1,474,020,307 
	מדרגות 60 ומעלה 

	421,591,056 
	421,591,056 
	2,145,952,823 
	כללי 

	309,442,928 
	309,442,928 
	635,336,167 
	567,521,458 
	נמיות 

	42,752,001 
	42,752,001 
	93,734,495 
	94,080,916 
	גא"ח עד 25% נמיות 
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	עדומ 
	מךות 

	4.3 : , 2019 ,2018 
	מידבדב ער מעתיים ושיעור מדנ יהיול
	מידבדב ער מעתיים ושיעור מדנ יהיול

	הללן יאבו מידע אודתו מעתיים פעילםי אשונים פעילים ושירוע מדי נההיול
	לנשים 
	ו
	-

	:2020 
	: 
	2020
	תננוים אודות פעילתו תבחום קופתו הגמל בשנת 


	ס"הכ
	ס"הכ
	ס"הכ
	קותפ גמל להשקעה לכל ילד 
	קותפ גמל להשקעה 
	קרן התשלמות 
	קופת תגמולים 
	TD
	Figure


	TR
	מספר חבשנוות עמתיים: 

	130,696 
	130,696 
	103,964 
	10,029 
	13,952 
	2,751 
	פעילים 

	55,700 
	55,700 
	8,104 
	6,343 
	13,200 
	28,053 
	לא פעילים 

	186,396 
	186,396 
	112,068 
	16,372 
	27,152 
	30,804 
	ס"הכ מספר חבשנוות עמתיים 

	TR
	נכסים נמהולים, נטו (באלפי ש"ח:) 

	2,576,021 
	2,576,021 
	375,106 
	598,499 
	861,324 
	741,092 
	פעילים 

	6,976,413 
	6,976,413 
	23,733 
	267,885 
	2,110,168 
	4,574,627
	לא פעילים 

	9,552,434 
	9,552,434 
	398,839 
	866,384 
	2,971,492 
	5,315,719 
	ס"הכ נכסים נמוהלים, נטו 

	TR
	תננוים תוצתאיים ב(אלפי ש"ח):

	1,308,093 
	1,308,093 
	5,883 
	301,753 
	797,039 
	203,418 
	ימד מגולים משותנים בעומ רצרטפים חדשים 

	2,209,917 
	2,209,917 
	85,585 
	611,200 
	238,826 
	1,274,306 
	תבקולימ םימד מגולים 

	1,373,141 
	1,373,141 
	-
	522,641 
	61,968 
	788,532 
	תבקולימ םימד מגולים חד פמעיים 

	6,177,264 
	6,177,264 
	449 
	129,893 
	2,425,039 
	3,621,883
	הרבעבצ תוהרי קלוהפרק/ן 

	57,411 
	57,411 
	1,636 
	2,022 
	23,080 
	30,673 
	הרבעתו צמ הריבקהוהפרקהמ/ן 

	60,748 
	60,748 
	3,638 
	19,044 
	15,133 
	22,932 
	פדינוות 

	661,205 
	661,205 
	4,888 
	54,934 
	251,734 
	349,649 
	עונכה ףדסתו ה(פסדים) עה לואצתו קהוהפ 

	TR
	דמי נהיול שנבגו נמכסים (באלפי ש"ח:) 

	24,213 
	24,213 
	802 
	1,999 
	7,602 
	13,810
	פעילים ולא פעילים 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	מדנ יהיוהמ לקפדתו ב(אליפ ש"ח:) 

	TR
	שיעור דמנ יהיול ממוצע נמכסים ב(אחזוים): 

	TR
	0.23% 
	0.60% 
	0.64% 
	0.65% 
	פעילים 

	TR
	0.23% 
	0.66% 
	0.67% 
	0.67%
	לא פעילים 

	TR
	שיעור דמנ יהיול ממוצע מהקפדות ב(אחזוים): שיעור הוצאות ישירות ממוצע (באחזוים): 

	14 48 
	14 48 
	עדומ 
	מךות 



	Table
	TR
	0.02 
	0.12 
	0.07 
	0.09 
	מעלתו נקהי הריכמו שנ לרייתו עךר 

	TR
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	הואצנ תוהיול חיצנוי 

	TR
	חבשנוות נמוקתי קשר : 

	8 
	8 
	-
	-
	1 
	7
	מספר חבשנותו 

	2,220 
	2,220 
	-
	-
	94 
	2,126 
	נכסים נמהולינ םוט (אבלפי )₪ 

	11 
	11 
	-
	-
	0.40 
	11
	מדנ יהיול נשבגנמ וכסים (אבליפ )₪ 

	-
	-
	-
	-
	0.35% 
	0.49% 
	שיעור מדנ יהיוממ לעצו נשבגנמ וכסים 

	TR
	חבשנוות לא פעילים : 8,000 -בתיהר של עד ש"ח 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	מספר חבשנותו 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	נכסים נמהוליםנ ,טו ב(אליפ ש"ח) 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	מדנ יהיול נשבגנמ וכסים (אבלפ"ש יח) 

	TR
	שיעור מדנ יהיוממ לעצו נשבגנמ וכסים 


	: 
	2019
	תננוים אודות פעילתו תבחום קופתו הגמל בשנת 


	ס"הכ
	ס"הכ
	ס"הכ
	קותפ גמל להשקעה לכל ילד 
	קותפ גמל להשקעה 
	קרן התשלמות 
	קותפ תגמולים 

	TR
	מספר חבשנוות עמתיים: 

	103,023 
	103,023 
	100,507 
	1,511 
	808 
	197
	פעילים 

	7,217 
	7,217 
	4,921 
	629 
	849 
	818
	לא פעילים 

	110,240 
	110,240 
	105,428 
	2,140 
	1,657 
	1,015 
	ס"הכ מספר חבשנוות עמתיים 

	TR
	נכסים נמהולים, נטו (באלפי ש"ח): 

	446,727 
	446,727 
	303,644 
	62,902 
	40,001 
	40,180 
	פעילים 

	175,928 
	175,928 
	9,546 
	28,521 
	54,311 
	83,550 
	לא פעילים 

	622,655 
	622,655 
	313,190 
	91,423 
	94,312 
	123,730 
	ס"הכ נכסים נמוהלים, נטו 

	TR
	תננוים תוצתאיים ב(אלפי ש"ח):

	110,064 
	110,064 
	5,899 
	34,286 
	40,013 
	29,866 
	ימד מגולים משותנים בעומ רצרטפים חדשים 

	217,899 
	217,899 
	102,048 
	56,296 
	11,001 
	48,554
	תבקולימ םימד מגולים 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	תבקולימ םימד מגולים חד פמעיים 

	126,938 
	126,938 
	378 
	-
	66,158 
	60,402 
	הרבעבצ תוהרי קלוהפרק/ן 

	4,642 
	4,642 
	805 
	-
	2,714 
	1,123 
	הרבעתו צמ הריבקהוהפרקהמ/ן 

	TR
	תשלומים: 

	10,796 
	10,796 
	586 
	7,168 
	1,441 
	1,601 
	פדינוות 

	45,146 
	45,146 
	22,740 
	8,130 
	7,705 
	6,571 
	עונכה ףדסתו ה(פסדים) על הואצתו קהוהפ 


	עדומ 
	עדומ 

	, . 
	, . 
	2 
	תינן שמלךו כספםי מלרטת תשהמלוג תםלנפיתום תהקוהפ
	הבתאםלאנתה םיקבעויםבפקותד ה סמנכסה


	15 48 
	15 48 
	מךות 

	Table
	TR
	דמי נהיול שנבגו נמכסים (באלפי ש"ח): 

	1,135 
	1,135 
	589 
	186 
	181 
	179
	פעילים ולא פעילים 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	דמי נהיול מהפקדתו (באלפי ש"ח): 

	TR
	שיעור דמנ יהיול ממוצע נמכסים ב(אחזוים): 

	TR
	0.23 
	0.46 
	0.5 
	0.54 
	פעילים 

	TR
	0.23 
	0.42 
	0.39 
	0.43 
	לא פעילים 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	שיעור דמנ יהיול ממוצע מהקפדות ב(אחוזים): 


	Table
	TR
	שיעור הוצאות ישירות ממוצע (באחזוים:) 

	TR
	0.06 
	0.08 
	0.09 
	0.13 
	מעלתו נקהי הריכמו שנ לרייתו עךר 

	TR
	0.02 
	0.05 
	0.03 
	0.01 
	הואצנ תוהיול חיצנוי 

	TR
	חבשנוות נמוקתי קשר : 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	מספר חבשנותו 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	נכסינמ םהולינ םוט (אבלפי )₪ 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	מדנ יהיול נשבגנמ וכסים (אבליפ )₪ 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	שיעור מדנ יהיוממ לעצו נשבגנמ וכסים 

	TR
	חבשנוות לא פעילים : 8,000 -בתיהר של עד ש"ח 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	מספר חבשנותו 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	נכסינמ םהוליםנ ,טו ב(אליפ ש"ח) 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	מדנ יהיול נשבגנמ וכסים (אבלפ"ש יח) 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	שיעור מדנ יהיוממ לעצו נשבגו 


	: 
	2018
	תננוים אודות פעילתו תבחום קופתו הגמל בשנת 


	ס"הכ
	ס"הכ
	ס"הכ
	קותפ גמל להשקעה לכל ילד 
	קותפ גמל להשקעה 
	קרן התשלמות 
	קופת תגמולים 
	TH
	Figure


	TR
	מספר חבשנוות עמתיים: 

	96,599 
	96,599 
	95,272 
	867 
	379 
	81
	פעילים 

	3,222 
	3,222 
	2,537 
	243 
	229 
	213
	לא פעילים 

	99,821 
	99,821 
	97,809 
	1,110 
	608 
	294 
	ס"הכ מספר עמתיים 

	TR
	:נכסים נמהולים, נטו (באלפי ש"ח) 

	222,566 
	222,566 
	185,690 
	21,893 
	8,741 
	2,642 
	פעילים 

	28,604 
	28,604 
	3,727 
	12,271 
	4,861 
	7,745 
	לא פעילים 

	251,170 
	251,170 
	189,417 
	34,164 
	13,602 
	13,987 
	ס"הכ נכסים נמוהלים, נטו 


	עדומ 
	עדומ 


	16 48 
	16 48 
	מךות 

	Table
	TR
	:תננוית םותאציים ב(אלפ"ש יח)

	16,409 
	16,409 
	6,624 
	8,187 
	1,460 
	138
	ימד מגולים משותנים בעומ רצרטפים חדשים 

	110,237 
	110,237 
	79,632 
	25,157 
	4,269 
	1,179 
	תבקולימ םימד מגולים 

	17,905 
	17,905 
	-
	16,065 
	1,352 
	488
	תבקולימ םימד מגולים חד פמעיים 

	6,784 
	6,784 
	194 
	-
	4,051 
	2,539 
	הרבעבצ תוהרי קלוהפרק/ן 

	2,140 
	2,140 
	556 
	-
	718 
	866
	הרבעתו צמ הריבקהוהפרקהמ/ן 

	TR
	:תשלומים 

	2,776 
	2,776 
	275 
	2,288 
	36 
	177
	פדינוות 

	)4,054( 
	)4,054( 
	)2,460( 
	)1,016( 
	)388( 
	(190)
	עונכה ףדסתו ה(פסדים) עה לואצתו קהוהפ 

	TR
	:דמי נהיול שנבגו נמכסים (באלפי ש"ח) 

	476 
	476 
	345 
	68 
	31 
	32
	פעילים ולא פעילים 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	מדנ יהיוהמ לקפדתו ב(אליפ ש"ח): 

	TR
	ישעור דמנ יהיול ממוצע נמכסים ב(אחזוים): 

	TR
	0.35 
	0.35 
	0.35 
	פעילים 

	TR
	0.35 
	0.35 
	0.35 
	לא פעילים 

	TR
	שיעור דמנ יהיול ממוצע מהקפדות ב(אחזוים): 

	TR
	שיעור הוצאות ישירות ממוצע (באחזוים): 

	TR
	0.03 
	0.03 
	0.04 
	0.05 
	מעלתו נקהי הריכמו שנ לרייתו עךר 

	TR
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.02 
	הואצנ תוהיול חיצנוי 

	TR
	חבשנוות נמוקתי קשר : 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	מספר חבשנותו 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	נכסינמ םהולינ םוט (אבלפי )₪ 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	מדנ יהיול נשבגנמ וכסים (אבליפ )₪ 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	שיעור מדנ יהיוממ לעצו נשבגו נמכסים 

	TR
	חבשנוות לא פעילים : 8,000 -בתיהר של עד ש"ח 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	מספר חבשנותו 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	נכסינמ םהוליםנ ,טו ב(אליפ ש"ח) 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	מדנ יהיול נשבגנמ וכסים (אבלפ"ש יח) 

	-
	-
	-
	-
	-
	שיעור מדנ יהיוממ לעצו נשבגו 


	4.4 
	שיעור מדנ ייהלו 
	שיעור מדנ ייהלו 
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	תנקתו מעלתו ההצפה נכנסו תלוףק בחודש רפאיל 
	ומכוחן נבקע תשלום מעלות הצפה בשרועים בקועים ליועצים נפסינוייםבשירוע בקוע מווגרד שאל יעלה לע 
	המצריבהלנשה
	הוכל הבקתיים אנתהיםהבקועים תבנקתו

	– , (10 )1 (2) -0.1% 15 -0.05% 15 ; -25% . 
	תנקות ןוה עצמיהזמעריהנדרשמבחרהמהנתל 
	תהנקתו קבועתו תא ההוןהעמצי זמהרעי נהדרשתנקתו ההון
	קהבועתו כי ההוןהעמצי זמהרעי נהרדש אל תחפי מהבגהו במיןהסכמוים מהרופטיםלהל:ן 
	מיליון ;ח"ש 
	ריצףו הסכמוים :םיאבה סך השוהו ל
	המנכסים נמהוהלים עד הרקת של 
	מיליראד ;ח"ש סך השוהו ל
	המנכסים נמההולים מעל רקתה של 
	מיליראד "שח
	סך השוהו ל
	מההואצה תושתניתו

	–2017 -6% -6.5%. 
	וצ הרחהב בבדר הגדתל ההפרשתו בליטוח פנסינוי במקש לפי חוק ההסכמים קהיבוציים 
	באתהםלצו רההחהב החלמחודש ניורא 
	הועלושירועיהרפהשתו לע חבשוןהעבודל
	ושירועיהרפהשתו לעחבשון מהעסקי ל

	(()(),) 2008 , .,(,, , ), – 0.25%"()". 2020 .9.9.20 16.6.2020 28.2.2021, , . , ,, , , ,. 10.3.2021 3 -24. 
	תנקות הפקיוח לע שירתוים פיננסיים 
	קופתו גמל
	הוצאות ישירתו בשל ביצוע עסקאתו
	תקיון
	התשסח"
	-
	קבועתו תא רשתמי ההואצתו הירישתו רשא נתיןלבגתו נמכסיקופתו המגל
	נבוףס למדי נההיול השוטפיםאתוםגוהב קהוהפ ממעתיהי
	רשתמי ההואצתו הירישתו תמעדכתנ מתע לתע מבסתרג הוארת שהע
	הכותלל תהייחסתו םג למעלתו נהיולחיצנוי
	רקיתשלמויםבגיןהקשהע מבורצינמ םהוליםדומגת נרקתו הקשהע
	נהיולתקיים רז
	רקןחוץ
	נרקתו לס כויב"ו
	ב .מתרגס תהנקנ תובקה העב הלבגגיןשיעור ההואצתו הירישתו תששומלהנ ןיגב רכיתש ינרי עךר אל ריחס וא תמןהלוהאו
	ןיגב מעלתו ניהולחיצנוי רומאכ בוגין הואצתו נהבועתו תממן אתנכשמתו 
	תלהרק לש 
	קתרה תוצאות ישירות
	תארוה השהע נבקהע דע ליום 
	31.12.20 
	הווראכה דע ינוי 
	אוז קפהע
	בתקיון תלנקתו מיום 
	נינתה אוהכר נוסתפ לתארוה השעה מיום 
	ועד ליום 
	וכן הורחגו רקתמת ההואצות הירישתו הואצתו בגין הקשעות נכטבולוגהי עלתי
	בכפףו הלנחיתו ממהוהנ
	נבוףס
	נבקע כי יחובי גוף מוסדיליידעאדם מהענויין הלצףרט קלותפ מגלשנבהיולוכמעתי
	כינוףס על מדי נההיולייבגו נממוגם הואצתו ירישתו בשל ביצוע הקשעתו ולדווח קללוח פונטציאלי אודתו שירוע ההואצתו הירישתו נשבגו הממעתיים בשהנ החולתפ
	וכן מחיביתו גףו מוסדי לדווח לעמתייו תא שיערו ההואצתו הישירתו
	סוגי ההקשעתו בשגניםנבגוהואצתו ירישתו אלה
	תאו תהאושה נביכויהואצותירישתו
	הוכל מבתרגס הדיווחים בדוח השתני למעתי
	ביום 
	אוההכר שבו תארוה השהע לקתוהפ של עד 
	חודשים מיונכתה םסתוה לש נכהה תס 
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	עדומ 
	מךות 

	"2000 (,, , ) "2017– , , , , , ,. 
	חוק איסור הבלנת הון התש
	ס 
	וצו איסור הבלנת הון 
	חבותו זהיוי
	דיווח נוהיולרישמויםשל במטחים
	נכוסיביטוחורבחתו נמהלתו
	נמליתע בלהתנ הוןמומיון רורט 
	תהשע
	ז 
	בקעוהוארתו הוארתו ברבג זהיוי קלוחתו
	תרכה קלוחתו
	אמיתו רפטים
	דיווחים לרשתו אלירוס בלהתנ ןוה
	רקבה שוטתפ
	בקיתע מדנייתו
	נוהיולסיכנוי בלהתנ ןוה

	– -1924.4. , . , , . 3 . . 
	זוחר דיקרטוריון גףו מוסדי 
	נכנס תלקוף ב
	הוחלףי הוארתו ברתו תמהייחסתו אלופן נהיול הדקרירוטיון וועדתויו
	שחלו דע מלועד זה
	זוחהר קבוע הוארתו לנעיין בכרה רידהקרוטיון
	סמכויתויו
	אופן פעתלוווכרישתו רבחיו
	מבסתרג החורז נקועב כיביחסלנעינייםמסוימייםיחולוהוארתו מרבע ךות 
	נשים ממועד תהחילה
	זוחהר משפיע עה לבכר הדקרירוטיןו ואופן פעילתוו

	–– 16.7.19 , , , , ,5 . 1925.7. 2016.4..2016.4., ,–– 2020 2029.10.; 5 ,,. 
	זוחרשירתו קלוחתו גופיםמוסדיים
	תקיון
	רופסם ביום 
	מברגסתו נוספו הוארתו שונתו אלופן תמן רישתו קללוחתו בגופים מוסדיים
	בין הרתי
	נבוגע למאצעי קתשתרו עם קלהוח
	אופן תמן הודעתו
	ךשמ מזן מהנתה מלמ ןתעהנ טלפנוי קמצועי
	שלאיהלע על
	קדתו
	קלח המוארתו זוחהרנכנסו תלףקו 
	וקלחןנדחו מלועד 
	ביום 
	מבסתרג תארוה שהע
	נדחהת נכיתסן תלוףק לש קלח המוארתו זוחר רישתו קלוחתו 
	תקיון
	השיו תעידתו לנכיהס תלוףק רפאביל 
	ליום 
	מכו ןכנבקע יכאופן תדידמ מזןהתמההנ ההלוע לע 
	קדתו
	יהחד החל ממועדהקתתנ תנקתו לשתע ריחום מ בקערבש הרוקוהנ
	ועמ דועדקפיתען

	: 
	הללה ןוארתו הלשוארתויןהתתיכה ןשלכה המתותי עה לדוחתו הכספייםשל הרבחה
	הללה ןוארתו הלשוארתויןהתתיכה ןשלכה המתותי עה לדוחתו הכספייםשל הרבחה


	1/19''– 2019 , . ,. 
	גילוי דעת סמ 
	שתיופי פעולה בין מקשיעים מוסדיים שלא תבחום התחרתו
	בשתנ 
	רפמסה רשתו תהרחתו גילוי דעת שנעיניו שתיופי פהלוע ןיב גופים מוסדיים מהזחקיים נמביתויו לש אתגיד מסוים
	לכב נהוגע לתלבק החלטתו באסיפתו הכלליתו לש אתוו אתגיד
	בגילוי הדתע מרופטים אנתים מסוימיים רשא הבקתימים
	שתיףופעוהל מאכוראל היוהוהסרדכבומ לבחתני דיינ תהרחות

	2018 , , , , , , . 2020 , . 2020.– , , . , ,-"2025," ,. , -. 
	זוחרי במנה אחיד הלבעתר מידע ותננוים בשוק החיסכון הפנסינוי נכנסו תלוףק בשתנ 
	וענכדו תא ממהקשים אהחידים מהמששים גופים מוסדיים
	בעלי רישיון מועקסים תבחום בחיסכון הנפסינוי
	ברלתו מאבצעתו מהסלהק הנפסינותי
	מבספר ממקשים ממנכוים
	ממקש ניוד
	ריאועים
	אקזחות ממוקש מעסקיים
	בפאורבר 
	החל לפעול ממשק נהיוד
	ארש סייע להתליך נהיוד המיר ממווכן מאבצעות מהסלהק הנפסינותי
	ךילהה מהריה השפיעעל נכהסתוהי של הרבחה לשתנ 
	האהדח שלמנבי הדיווח ויצתרי תכרעמ רמזכתי המרת ברתו לייעול פעילויות הליהב של תפעול הרישתוים ולשיפור ממהקשים בין מגוון השחנקים 
	מעתיים
	גופים מוסדיים
	שחנקים בועלי רישיון
	לתכרעה ההרבח
	כלל שבחרוי השמיושברישתוי מהסלהק
	כפישתעידלתהבצעעל
	פי נכותיהת שלרשתו שקו ההון מברגסת רפויקיט
	נפסינוי 
	היהי בךכ כדילרפש בהמר נעפתי תא טבי הרישתוים מהוצעיםלמעתיים וקללוחתו
	וכןלרפש תא נהגישתו מלידעולרישתויםהשנוים
	הרבחה מקשיהע מתוךיש הלקשיעתשמוות ברתו לשירופ דיגיטצהי אווטומצהי תמבן הרישתוים מבורעך התפעולי
	ואזת על
	נמת לשפר תא הרישתוים נהינתיםלמעתיים בלוילע רהישיוה ןפועלימ םטמעים
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	, . 
	הערכתו הבקוצה ביחס השפעות המסלהק הורחבת השימוש הב המוות מידע צוהפ נפי תעיד
	ואשר אין כל ודאתו בתהממשתוו

	) (),) -2020 
	תנקות הפקיוח על שירתוים פיננסיים ק(ופות גמל
	ה(בערת כספים בין קופות גמל
	תקיון
	תשף"

	202.9. , ,. . 
	שרופמסו ביום 
	אמרשפתו ניוד ןיב קופתו מגל הלקשעה בלין עמצן
	וכן אמרשפתו ניוד ןיב קופות מגלהלקשהע בליןקופתו מגלקלצהב
	בוךכפתוחתו תא שקו קופתו המגלהלקשהע תלרחתו
	ההליך השפעי ענ ליומ סנכנ דגופימ םוסדייתמ םרחים

	2020-9-14'--,' 202.9. ,. 6 -12 . 1.3.20 2031.10..,.3.213 "" 2020 2021 6 12 , .. 
	זוחר גופים מוסדיים 
	דמי נהיול במכשירי החיסכון הנפסינוי 
	תקיון 
	הוראת שעה לע קרע אירוע קהורוהנ
	שרופסםביום 
	בקעהבגלהנוסתפ ביחסלארשפתו הגףו מהוסדי הלעלתו תא שירוע מדי נההיוללנפיתום קתותפ הנההח
	בעבקתו הפסתק תשלמויםערוב המעתי שלא ריאעהבשל מהבעיד
	קתותפ הההלבג אוההכר מ 
	חודשים ל
	חודשים ממועד הפסתק תהשלמוים
	הותאר השהע הלח על מעתייםשההקפדתו בגניםהופקסוהחלמיום 
	ועדיום 
	בךשמה לתארוה השהע
	ביום 
	רפסם ממהוהנ 
	קריהא לגופים מוסדיים לשמירה על סולידריות בקתופת קהורוהנ
	לרטצהפתו וולרטנתי נמלנגוןהבגלתהעלתא שירוע מדינהיוללמעתיים השופקסובגניםהקפדתו שוטפתו בקתהפו משחודש נובמבר 
	ועד חודש ינוי 
	ותאז לקתוהפ בשין 
	חודשים ועד 
	חודשים
	ממועד הפתקס תהשלמוים
	 הרבחה הרחב הלצףרט אירקלוז ה שלהממוהנ

	() – 2020 ,) -2020;–,) -2020; ,) "2020 , . , . ,,,,. 
	קחיהק 
	כללתי
	בתחום קהורונה 
	בהמלך שתנ 
	נחקק חקו סמכויות מיוחדתו לתהמודדות עם נגיף קהורוהנ החדש ה(וראתהשהע
	ת"שף
	תנקתו שעתחירום נ(גיף קהורונההחדש
	הבגלתפעילתו
	התשף" 
	תנקות שעת חירום ה(בגלת מספר עובדים בקמום בעודה לשם צמצום התפשטות נגיף קהורונה החדש
	תש
	ף 
	וכן חקוים תנקתו וצווים נוספים
	מכוחם הוטלו הבגלתו נתוהע ברתו ביחס לכל מהקש הישארלי
	רואל הוארתו הדין נבאשו תהפשטתו נגףי הרוקוהנ
	הרבחה סיפהק קלח ניכר מפעילוהת מאבצעתו גיהש רמחקו
	הרבחה שמזחיהק רבישיון הרבח מהנלת
	הורחהג אבופןחקלי
	ביחס לחלקממהבגלתו שחלועלהמקש
	עבודה אשרשפהלה הלמךיש תלת רישתו רצףי למעתיהי
	גםבשעה בשמה וקש כולה ונ היתןו לרגסים

	()-,) 
	תנקות הפקיוח על שירתוים פיננסיים ק(ופתו גמל
	משיתכ כספים של עמית
	עצמאי במבצ אבטהל

	-2021– 2.2.21 ,
	פשתא"
	מיום 
	אמרשפתו למעיתעאמצי מלךוש כספים קמופת מגללקצהב
	בדךר שלהיוןו 

	,2131.12.. 
	חדפימע תהבקייםתאניםמסוימיים
	וןה יולח עדיום 

	8. ) ,) -2020, ,29.7.2020 , 2019, 9.2.2021 7,500 ". , . 
	חוק התנכית לסיוע כלכלי נ(גיף קהורונה החדש
	ה(וראת שעה
	התשף"
	לנעיין משתכי כספים רקמןהתשמלתו
	שרופסםביום 
	ארשפ למעתי רקבןהתשמלתו אל הליזנ
	רשא אוה אובןתב/ זוגופרטוומעתדובםאויאצולת"לח או נכהשסתםפחהת לעותמ הקתוהפ קמההליב ב 
	מלךוש עד ליום 
	כספים רקמן ההתשמלתו בסך לש דע 
	ש
	ח לחודש בלא ניכוי סמ
	הותאר השעה הגדיתא הל מכמה תושיכב תוקתוה תפדוח
	אולם ב אלסכמוים המתויים

	9. 
	חסימ נכיסה ויציאה 
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	עדומ 
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	: 
	 ןלהל חנכה ימסיה הסערקייים נכליהס תלחונ םהיוק לופתו מגל

	,, . ,. 
	קימוםשלהרתיים
	רישינותו אוירושים נהרדשיםלעיסקו תבחוםנהיולקופתו המגל
	המווים תא מחסום נכהיהס הערקיילפעילתו תבחום
	נבוףס
	קימיתו רדישתו נוספתו לתלבק רישיון נלהיולולשליהט קבופת מגל

	-2012 9-2 . , . 
	חמסי נכיהס נוספים הם ההון העמצי נהרדש מחהרב תלהנמ לפי תנקתו ההון וחורז גופיים מוסדיים 
	בנעיין רדישתו הון רבחממ תוהנלתו
	נבוסף
	מעידה הבוארתו רהגולרוטיתו החלתו עלגופיםמוסדיים לחה ממועת דחיתל פעילתום ה הכירצמקשמ תעבאשינ םהיוליים וכספייבר םים

	: , , , . 
	חסםהיצהאי הערקייבעףנ קופתו המגל אוה
	בקלתאירוש הממוהנ עלשקו ההוןביטוחוחסכון זימלוג
	לפיצול
	הלפסתק נהיול של קופתו מגל
	הרבעהת הרבחל מתלהנ אתרח או לריפקו רמצון של הרבח תלהנמ

	10. 
	גורמי הצלחה קריטיים 

	,, , , , , ,,, , . , , : 
	אמיומ ץסנקותועתד בכר אבמצעהערוש קהודם
	אשר רסאו לע מהרעכתהאקנביתלמששכבעליקופתו המגל
	קחויתק רושהשלחקוים תכוהאצ מכך רגםלשניוי המתויבףנע קופתו המגל רשא הלרעתכ רבחהה
	אתהפיין אמז ואתמפיין כיום ברתי תאש
	בין התיר
	הברבגת תהרחות בין גופים נמהלים
	גידול ניכר ברדישתו החקויתו החלתו לע רבחתו מהנלתו
	שניוירעוציהשיוקו
	הואצתו גדלתו בגין הדימע הבוארתו רגולצהי
	גיוס ושרומי כח אדם איכתוי
	שיוקו רפוסום
	לדתע הרבחה
	הצתחל החרבתו העוסקתו תבחום במוסב תסעהרקי עמ לספר מרוגים
	כמקלדן

	() –. 
	א
	נהיול ההקשעות ותשואתו 
	לתכרעה החהרב איכתוה מנתדד בערקי ביכתלו לנהבי תאושתו עודפתו אלוךר ןמז לעתמו מדדה ישוהאו וסיכןו ולעתמו גופיתמ םרחים

	() – . 
	ב
	דמינהיול 
	לתכרעה הרבחה שירוע מדי נההיול המוהו בנשים הארחנותו מרכבי חשבו מבתרגס שקיולה יחוסך בבחק תריופתו מגהב ל יקפיד ה תאכספים

	() –,. , 24/7 . 
	ג
	שירתו 
	לתכרעה רבחהה
	תודתע רישתו בגוהה וכןהיכתלו הלנעקי קללוח רישתו מזין אויכתוי תתמרו הלצלחת רבחתו העוקסתו תבחום
	הלרעכת רבחהה
	הבתססתו על מרעכתו דיגיטליות אנינרטטיתו נהגישתו 
	יש הבן ידכ לייצור רתיןו יחסב יברק ציה רובחוסכים

	() –,,. 
	ד
	שיוקו ופרסום 
	לתכרעה בחההר
	היכותל לנבתו ולהנל נמנגוןשיוקוייעיל רשא אירשפ הלגדילאת היףק נהכסים נמההוליםוכןהקשהע רפבסום בונביתי מתוגים
	הנין מרוגיהצלחה תבחמויפעילוהת

	() –. 
	ה
	מךרע שיוקו והפצה 
	לתכרעה הרבחה מעךר שיוקו והצפה רבח רותם אבופןממשעתוי הלגתלד סך הףקי נהכסים נמההולים המוווה רוגם הצלחה תבחוה םפתצ פעילוהת
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	, 
	נבוףס למרוגי ההצהחל לעיל
	מרעהכי הרבחה כי מרוגי ההצהחל רקיטיים נוספים הם איכתו נהיול 

	, , , 
	הסיכנוים הופתלע הרקב יהליע
	שניויים רגולרוטים
	איכתו מהבאש נאהושי
	שניויים בצמב מהקש מצב 

	,. 
	תהעסהקו ושקו ההון
	 ןכו שניוייב םטמעה יצביורוייחסו חשביתו לחיסכןו ראוךטווח

	11. 
	הקשעות 
	הקשעות 


	11.1 , .9 – ,,,,(). , . 
	נהיול ההקשעתו נעהש בידימהנל ההקשעתו הארשישל הרבחה
	רמ רוא רקן
	בפעילתו ההקשעתו תמוכיםכלכלן ארשיומחלתק רקחמ של רומ בתי ההקשעתו מהוהנ 
	נאליסטים מהמתחיםבאפקיי ההקשהע השנוים
	נמיתו
	א"גח
	נ"יעח"ול
	נכסיםאלנרטטבייים
	אשארי אל ריחס נוד"לן
	קבבוהצ קימיים נאליסטיםנוספיםשלא תחת מחלתק קחמר נשונתיםמתע לתע רישתוים רבחלה
	מכוכן
	מרעך ההקשעתו כולמ להנלהקשעתו אלנרטטבייתומ ,הנמ לרעךלאסחירו רכז רופוםחוב

	11.2 42 5',,, ,,,, , , , . 
	אתהבם הלוארות קרפ 
	בחלק
	בששרע 
	שבחורז אמהוחדלנעיין נ'היולנכסיהקשהע
	מוהתנ הרבחב תדעו אשארי נפמיתי רשא אחארתי עלבחיהנ מהוהצל עלהקשעתו אשאריממאתותו מובקע ארח ריפענון מבועדים נשבקעווכן
	מרכזחבותו בעיתייים תוקפידו אלרת חבותו בעיתיייםבשים בל
	לשניויים בצמבםהפנניסישללווים בוכרשו הריפעון הלשם
	והבבתסס
	ביןהרתי
	עלנתיוחדוחתו כספיים
	דיווחים של הרבחה נמהפיהק רלשתו נרייתו עךר
	דיווחים של הלוהו לגףו מהוסדי
	אנידאקירוטים המשקו מהנשי הריחס
	מעידתם של הלווים בנתיתו זוחיתו מאותו הדימ פנינסיות הורעתכ בהטוחתו נשינתו נכגדהחבו

	11.3 .,, ,. ,,,.,.(– ) . 
	הקשתע נהכסים נעשתי הבאתם למדנייתו ההקשעתו של הדקרירוטיון של רבחהה מההנלת ואתהבםלנהחיתו תדעו ההשקעתו
	אחתלבשועיים
	לכלהפחתו
	נכתמסת תדעו ההקשעתו של הרבחה מההנלת
	מווצגתו בנפהי סריקתו רקאמומורקיוממקלחת ההקשעתו וקסהרי ממהנל ההקשעתו על השניוי בהמתיל ההקשעתו ביחס לוהדעו תמדוק בויצועי הקופתו הבשוהאו מלדדי ביצועשנוים
	מכוכן
	מרסו מהנל ההקשעתו תא הרעכתויולבגי תהתפחויתו השקו ולבגיהצוךר
	אם קיים
	בתהתמא מדנייתו ההקשעתו
	לארח דיון
	מבקלתהוהדעו החלטתו נבוגע אלפקייםהשנוים ונבועג מלדנייתו ההקשעתו שלקופה תומגלשנבהיוה לחהרב תלהנמה
	ועתד ההקשעתו אניהדהנ בדךר כלל
	מלעט רחיגים
	אכרש מדבורבעאקסתו מהחיביתו ארוש תדעו הקשעתו דותמג השקעות לא ריחסתו
	נברייתו רעמ ךסומיים

	11.4 -. 
	מדנייתו תדעו ההקשעתו של הרבחה מיומשת על
	ידי נמהל ההקשעתו אבופן יחסי מרלת הסיכון נשבקב העכמ לסלולבותהאםלשקיוה לדתע השתוב הריידיה ווהדעו

	11.5 -. 
	בחתרי נמהיתו רגאוות החבו הספציפיים נעשתי על
	ידי נמהל ההקשעתו בתהאם מהללצתו של מרעך ורקמה ומקלחה תורקחמ בבתי ההקשענלו תותירבחה יחותו תמהבקלהמ תום

	12. 
	הון נאושי 
	הון נאושי 
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	12.1 
	במהנ ראגנוי 
	במהנ ראגנוי 


	2019, 29 , . 
	בשתנ 
	רבחהההעסיהק 
	עבודיםועבודתו
	אבופןיריש אבוופן קעףי מאבצעתו ספקישריתו

	2020 ,, . 
	המבךל 
	חלושניויים המתויים מבצתב כוחהאדםשלההרבח
	וכןהוקשעותשמותו בגיוסהון נאושקמ יצועאו ייכתוי תלקפידנ יהיולה ,קשעתות ,פעול
	רישתו והרקב

	2020 54 :, –6;–5; –12;–23; –8. , ; IT, , . 
	תבוםשתנ 
	העסיהק החהרב 
	עבודיםועבודתו
	מהט
	הלהנה וכספים
	הקשעתו ומרעך תרקב הקשעתו 
	רישתו קלוחתו 
	תפעול
	רעוץ נכוסים
	נבוףס רבחההמתלבק רישתוים נוספים רבחהמה האם
	בניהים רקחמ
	ייעוץ משפט;י ציתו אוכיהפ נפמיי;ת נהיול סיכו;םינ 
	בא ,טתח מעדי נכטוולוגימ תוידע
	שיוקו ריכמותו נכוסים
	שיוקו ריכמותו יריש

	()
	()
	רתלשים מהה הנבראגוינ ארו מעוד
	5
	לקרפ א 
	איתורעקסת יאגיד
	לדוחזה 


	, (, ,). 
	יצוין כי נוףס על רומאה לעיל
	הרבחה נמהתלה קמתלב רישתוים שנוים מבירוק חוץ 
	כגון רישתוי תפעול
	רישתוינהיול נכטולוגיתו מידע
	אתחטב מידעוןכ רישתויבקיתרו נפמיתי והמעבודים מהועקסיםבגופים לאה

	, . 
	הלרעתכ הרבחה
	ת ךשמהקפודו של רמ ארק ירון נמכהה לשקעתו ארשיהואממשעתוילבחהר

	, -). 
	מלידענוסףעלנאשוי מהשהר הרבחב
	ארוסעיפים 
	21 
	ו
	22 
	לקרפ א ת(רואי עקסי אתגיד
	לדוח הז

	מלניויי נמ"כלור"וי דקרירוטיון אלחרתראיךהדוח ארוסעיפים 
	מלניויי נמ"כלור"וי דקרירוטיון אלחרתראיךהדוח ארוסעיפים 
	1.12 
	ו
	-1.13 
	רפלקא ת(רואי עסיק 

	) . 
	אתגיד
	לדוח זה

	12.2
	 תרשכה עבודים והרדכות 

	. , . 
	רבחלה נכתתי ציתו אוכיהפ נפמיתי לבהטחתציתו לדנייםולרגולצהי החליםעלהי
	הרבחה מקשיהע תרשכהב עבודהי והבדתכרם אבוןפשוףט
	אתהבםלנכותיתו אהכהפי וההדה הכרשתניתו

	12.3 
	מדניית תומגול 

	,. 
	לנעיןי רקענותו מדנייתו תהמגול
	ערקיהי תומגונ לאשוהרשמ י ואר סעףי 
	23 
	לדוחזה

	13. 
	שיווק הופצה 
	שיווק הופצה 


	2019 . ) ) . . , -. 
	דע שתנ 
	והמבהכל ערקי מאמצי השיוקו של הרבחה הבתססו על שיוקו יריש א/וו דיגיטלי
	רבחהה אמפתרש קללוחתוהי רטצהלף מלורצהי אבופן יריש ודיגיטלי רתאב ייעודי של הרבחה וכן אבמצעתו בעלי רשיון נפסינוי משוקו נפסינוי מהועקסים רבחבה 
	רעוץהפהצ יריש
	מברגסת ההצרטפתו הדיגיטלית הרשק עם המעתי הוא יריש וללא תיךוו
	הרבחה הרחיהב תא רישתוהי הדיגיטליים למעתיים קימיים לומרטצפים חדשים
	ככלל
	החהרב מתחתפ תא מאהצעים הדיגיטליים העמודים רלשתו מעתיים על
	נמת הלגריב תא מזניה תורישתוים
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	2020 . -1850 , (.) 
	בשתנ 
	הרבחה פהלע לרהחבי אבופן ממשעתוי תא מאמצי השיוקו הוהצפה
	הרבחה הקתהרש הבסמכישיוקו נפסינוי םע כ
	נכוסים נפסינוייםותביסוכן
	המשוהו רעוץ הצפה רמזכיוערקיי
	רעוץ הפהצ נכוסים

	,(). 
	מכוכןוןכ תהרשקה הבסמכי הצפה עםמרעךהיועציםהנפסינוים
	בערקי במאצעתו אתגידים נבקאםי 
	רעוה ץפצב הקנים ויועצים

	, () . 
	הרבחה מנתאצ ברשקיםעקסיים םע נכוסתו בליטוח נפסינותי
	השיא הרבח קשהרו הל ארוסעףי 
	27.2 
	לקרפ א 
	איתור עסאת יקגיד
	לדוח הז

	10% . 
	הן רעוץההצפה היריש הון רעוץ הצפה נכוסים המוויםמעל 
	ממדיהמגולים
	3 
	תבחום פעילוהת של הרבחה

	–70% . 27% . 3% .
	רעוץ הצפה נכוסים המוהו רעוץהפצה המתוי
	שירוע מדיהמגוליםמנכוסים המוהו 
	ךסמ מדי גהמולים בתחום הפעילתו של הרבחה
	רעוץ ההפצה היריש המוהו רעוץ הפצה ששירוע מדי המגולים נממו המוהו 
	מךס מדי המגולים תבחום הפעילתו של רבחהה
	רעוץ הצפה בקנים ויועצים המוהו רעוץ הפהצ שיעור מדה ימגולינממ םהמ ווהו 
	מסך ימד המגולים תבחוה םפעילתו של רבחהה

	2019 -2020: 
	 ןלהל עדימ בדברעלויתו רכיהש ומעלתו שתניתו עה רובנשים 
	ו

	2020 : 
	עמלותשתניות בעורשתנ 

	ס"הכ עמלות
	ס"הכ עמלות
	ס"הכ עמלות
	עמלות יעד 
	עמלות נפרעים (כולל הוצאות משרד) 

	TR
	סוכן/סונכות: 

	2,055 
	2,055 
	1,879 
	176 
	צק דשור א/וב ושליתט הבקהצו 

	48,156 
	48,156 
	39,996 
	8,160
	אחר 

	TR
	יועץ פנסינוי: 

	310 
	310 
	0 
	310 
	בקנים 

	4 
	4 
	4
	ארחים 

	50,525 
	50,525 
	41,875 
	8,650 
	ה ךסכל 


	2019 : 
	2019 : 
	עמלותשתניות בעורשתנ 


	ס"הכ עמלות
	ס"הכ עמלות
	ס"הכ עמלות
	עמלות יעד 
	עמלות נפרעים (כולל הוצאות משרד) 

	TR
	סוכן/סונכות: 
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	158 
	158 
	158 
	153 
	5 
	צק דשור א/וב ושליתט הבקהצו 

	124 
	124 
	88 
	36
	אחר 

	TR
	יועץ פנסינוי: 

	-
	-
	-
	-
	בקנים 

	-
	-
	-
	-
	ארחים 

	282 
	282 
	241 
	41
	ה ךסכל 


	14. 
	סקפים נוותני שירתוים 
	סקפים נוותני שירתוים 


	5.5.19 .-, 2019. 
	ביום 
	הקתשהר בחההר הבסכם תמלן רישתויתפעולעםאפא.מ
	רא תלפעולקופתו המגל נמההולתו על
	רבחה ידיה
	ההסה הבב המלשוחודש אקוטבור 

	, -60 ,24 ,, . 
	מבסתרג ההסכםהוסרדו תמן רישתויתפעול קלופתו המגל
	נמההולתו לע
	ידי רומ מגללקתוהפ תב 
	חוד;םיש רשאכ עםסיהמו
	יואךר ההסכםאוטמוטתי לקתופתו קצבותו נבתו 
	חודשכלאתח
	בכפוף זלכתו סיום ההקתרשתו
	מכרופט הבסכם

	,. – (SLA),,. 
	נמנגון מתההרו הבסכםנבקעכשירוע נהגרז המיףק נהכסים תמהופעלים
	אשר תחפי לככ השיףק נהכסים נמהוהלים יעלה
	עוד הוסרד הבסכם 
	מרת הרישתו 
	סעיפי משהרי עלסודיתו
	הירעכתו לשריח תעום הותחיביוינ תווספתו שה לצדדים

	, , )-. 
	הלרעכת רבחהה
	קיתמי לה תלתו מסויתמי סבפק זה
	נוכח העדר חלופתו תפעוליתו הוליסטיתו ת(פעול ריצבמ ףוענ תכרהיול קלוחתו
	דותמג אהל נהינתתו על
	ידה יסקפ

	15. 
	רכוש בקוע 
	רכוש בקוע 


	. ...1, 
	הרבחל אין רכוש בקוע המתוי
	הרבחה מתלה תא נעיניהי מךות רשמדים ממהמקוים מבגדלי ב
	ס
	ר

	19, 2, , -, 7.10.19, .10.2731. . 
	קהמו 
	רחבו דךר בן רוגיון 
	תמר גן
	אותם איה שותרכ על
	פי הסכם ריכשתו
	מיום 
	שסימוו ביום 
	הרבחה מתשמשות בציורשמ דדימ ,ערכתו קתשתרומ ,חשורו בהימ טושרדי

	16. 
	עותניות 
	עותניות 


	, . ,. 
	אוהיל הוקפדתו קלופתו מגלשלעצאמים ריכשוים מבמעדעאמצי זמכתו תא מהקפידבהבטתו מס
	אתמפייןהשקו בגידול הבקיפי ההקפדתו קלופתו מגל קלתאר סףו שתנ מהס
	מכוכן
	קייםגידול הבקייפ הקפדב תוחודשי אוגוטס נהבותמ עשלמוים סוציאלייה םאמפיניים חודש הז כדות תמגשלמוהארבה י

	.. 
	בנשיםאהרחנותו רנשםגידולמברבע חבשנותו מעתייםביןמורציםנפסינוייםולכןתרזיםההקפדתו המבה ךלשהנ איונ בקבכ עורבע
	החהרב איהנ ההזמ עותנינכהב תוסתו

	17. 
	נכסים בתלי מוחשיים 
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	16.1. 2031.12. 700 ,3 . ,,. , 486 ₪. 4 . 
	מרו מגל ריכהה בדוחתוהי ליום 
	נבכס תלבי מוחשי מסוג הסכם אי תרחתו בסך של 
	אלפי "שח
	שיתחפו על נפי
	נשים
	המבךל שתנ הדוחהופתח נכס תלבימוחשי
	תוכהנ
	באולמו
	נכון ליום 
	31.12.20
	תרתי נהכסים תלבהי מוחשיים ברפסי ההרבח מוצג לפי שווי של 
	אלפי 
	רפלטינ םוספים ואר רואב 
	לדוח הכספי

	16.2. . 
	הרבחל רגאמ מידע קלוחתו בבעלוהתרה ,שום אצל רשם אמגמ ירידעמב ,שרמה דשפטים

	18. 
	גורמי סיכון 
	גורמי סיכון 


	: 
	הרבחכ נלהיוק לופתו מגל חשוהרבחה הפ לסיכנוים מסוגים שנוים

	–,, . 
	סיכנוירגולצהי 
	אי מעידה הבוארתו הדין
	בוכללםהחקוים
	תהנקתו הוחורזיםהשנויםהחליםעלהי מכוח חק קוופה תומגלתונקתויו

	–.) 
	סיכנויםעקסיים
	אי הדימע ביעדיםהעקסיים ךכ השיףק נהכסים נמההולים אל יספקי עלמתנ לכסתו תא ההואצתו נהרדשתו תלפעולגףו מוסדי רואלך מזן ב(יןהתיר הכשפהע שלשניוייםרגולרוטייםשימצמצו נכה תאסתוהי וא יגדילו ה תאואצתוהי אבוןפ אל צפוי

	– , , , . ,.
	סיכנוים תפעוליים 
	סיכנוי מעילתו הואנותו
	קתלתו מחבש
	סירבי
	שביושים תפעוליים ועוד שעלולים לפגעו בפעילתו השוטתפ שהרבחה ל
	יצוין
	 יכ הרבחל פוליתס ביטוח ארחיקמ תוצועתי נואשו מהרש
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	דריכ המתודדות
	דריכ המתודדות
	דריכ המתודדות
	מידה תשהפעה שג לורם הסיכון על הבחרה הנמהלת
	גוםר הסיכון 
	סגו הסיכון 

	שהפהע קנטה 
	שהפהע קנטה 
	שהפהע בנינוית 
	שהפהע לודגה 

	החהרב מצהעי מגוון לסמילו שההעק לצבירו החוסכםי רשא עשויים תלת הנעמ למרה תסיכון האתמהמי לכל חךסו. נבוס,ף עודה תשהתועק ומרעך שהתועק בחרבה מספקםי הנעמ לסיכונים שנוםי תהבאם הלרעתוכ לנתודות צפותוי בשוק ההןו תוך מיששו לכבים שנוים לברות גידרוםי לכו תאז םאתהב מלדינתוי השהעקוה תמוצהתר לש החהרב. 
	החהרב מצהעי מגוון לסמילו שההעק לצבירו החוסכםי רשא עשויים תלת הנעמ למרה תסיכון האתמהמי לכל חךסו. נבוס,ף עודה תשהתועק ומרעך שהתועק בחרבה מספקםי הנעמ לסיכונים שנוםי תהבאם הלרעתוכ לנתודות צפותוי בשוק ההןו תוך מיששו לכבים שנוים לברות גידרוםי לכו תאז םאתהב מלדינתוי השהעקוה תמוצהתר לש החהרב. 
	√
	לתות מבצב שוהה קון – ליעפות החהרב משועפת מנתודושב תווה יקהון אבץר ועבולשמה .םק הארשילכב ילל שווה קהון בטרפ משופג עם מהמבצ בהיטחוינ מהודינ.י תבקוש הפל לעתוי שרעים בברותוס נןתי בהלחין בגידלו נהכסים הנמלהוים בקופומגה תלגה .ידול נבכסים נבוע הן נמטיהי פוחתת שמליכת כספםי תבום תקותפ החיסכון מהניילאמית הון מלעיית רעכם לש נהכסים מהנלהוה םיקמייי.ם עלומ,תאז ת ירתודי שרעים בברוסות הואהט בשוויק ההןו גומרים לרייהד הביקה ףנכסים מהנהולו לגפיהע תבואצות עהסקתוי שה לה .הרבחפגיהע תבואצוה תעסקתוי נבוןה תע נמטיג היורבת מלשוך כספזנ םיילםי הון מרייתד עךר נהכסה םינמלהוים. ללודיג שעיורי לטבאה, פיטרוים הואהט שמב
	סיכינו מאקרו 

	הבחהר אתהיהמ תא ליעפוהת גמללבות רשמד הרבתואי ומלבצ תהלחהאו בפולע; נרעהכ לתמש ןיתורםי רמחוק מבעודי תלחג האובהו,ה ובעותד עבודים תורמשמב. מכו כן, בגהיהר תא בהקהר לע סיכנוה םיתמתפחים ש רואליניו פרומט הבעוהד. 
	הבחהר אתהיהמ תא ליעפוהת גמללבות רשמד הרבתואי ומלבצ תהלחהאו בפולע; נרעהכ לתמש ןיתורםי רמחוק מבעודי תלחג האובהו,ה ובעותד עבודים תורמשמב. מכו כן, בגהיהר תא בהקהר לע סיכנוה םיתמתפחים ש רואליניו פרומט הבעוהד. 
	√
	גמתפ הקרוהנו הלש לשהתוכ רביתואיות, תלועפתוי (רגס/םי תולבגה אחתור/ בעוהד רמחוק,) לככלתוי (גידול גבריעון, הלטבא תונותדתוי שבוק ההון) ועוד שהפיעו לע ליעפתו החהרב שבתנ 2020 בועיקר לע נהיוה לעבודים נווחתכום רשמבדים. 
	גמפת קורנוה 

	הבחשמ הרקהעי באשמים רבםי בנילוה השהתועק לש הקותופ תאשהבו עךר למעיתים. 
	הבחשמ הרקהעי באשמים רבםי בנילוה השהתועק לש הקותופ תאשהבו עךר למעיתים. 
	√ 
	סיכון תחתור – השווב ק פולעה תבחהר הוא שוק תתורחי. תהרחות בה ןיבחתור נסהב לע שתתואו הקותופ לא מול הסיכןו לגהום הבשעקות עול התובט בימד נילוה עששויות קופות הלצעי תימעלים א/וו לשמווקים לורעויצ ההפצה האבה לידי ביטוי שבחיהק בהנכתוס ממדי נההיול. מהיש בוצה לחהרב מצד אחד כמובהלי שתבתואו מוצש דנמכ יובהלי בגיוסים בגמרי תא מהיקוד הב גכורם תרחיתו שבומגה קל. 
	סיכנוים נעפיים 
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	הבחשמ הרקהעי באשמםי הבטמעת שניויי החקיהק הבועירתוכ מוקדתמ אמהרשפת הל למעוד רגתאבים תהלועפייה ,םנהיוליים מהויכונה םינועבםי שמניוה ייחקיקה. 
	הבחשמ הרקהעי באשמםי הבטמעת שניויי החקיהק הבועירתוכ מוקדתמ אמהרשפת הל למעוד רגתאבים תהלועפייה ,םנהיוליים מהויכונה םינועבםי שמניוה ייחקיקה. 
	הבחשמ הרקהעי באשמםי הבטמעת שניויי החקיהק הבועירתוכ מוקדתמ אמהרשפת הל למעוד רגתאבים תהלועפייה ,םנהיוליים מהויכונה םינועבםי שמניוה ייחקיקה. 
	√
	שנייו חקיהק – עפתולי שוה קהןו מוסדתר מופוקתח. נשבאה םירחונוה תרתבש וינוה ייחקיהק תבחו.ם העידר גתסהלוש תה לחהרב שלניויי חקיהק תכופים עלהלו רגלום לגפיהע בליעפהתו עהסתיק. יצוןי כש יינויי חקישע הקויים לשהפיע לע מהצה בכספי, ההון עהצמ,י ההכנס,תו תוצתוא הליעפות ותמירזי מהמוזנים שה לבחהר תאזו עביקר נוכה חיקף שהקעושמה תבאים נהתשרד ליפ נעיין. 

	החהרב מקפיהד לעפלו אתהבם הלוארוה תדין התולח על ליעפהתו שמוקיהע באשמםי ברים בבקה הרמינפ,תי הציות אהוכיהפ. 
	החהרב מקפיהד לעפלו אתהבם הלוארוה תדין התולח על ליעפהתו שמוקיהע באשמםי ברים בבקה הרמינפ,תי הציות אהוכיהפ. 
	√
	בתעיושמ תפטתוי – שבנאה םירחנווג תדהל תומכ השגת בתיעושמ תפטתוי ייצוגתוי אורחוגנ תד גומריש םונםי שבוה קהו,ן רלבות חרבות תולהנמ ותורבח ביטוה .חבחהר חשוהפ לבתעיושמ תפטתוי תימעמיןה וכן הללחתוט תמידקתוי מחיתובי ביסח לליעפות תבחום עיסוהק לובתתועי ייצוגיות. 

	העפתולי עהסקית במוססת לע התליכים משוכלים שתינ לוחים ממידקי,ם תנכיות מפרותוט אושיורים ברקב אהגרונה םימוסמכים. להתךי מוש הנבל בקתל הלחתוט מצמצם תא הסיכון נהועב מבקתל הלחהט עסתיק גשוהי. 
	העפתולי עהסקית במוססת לע התליכים משוכלים שתינ לוחים ממידקי,ם תנכיות מפרותוט אושיורים ברקב אהגרונה םימוסמכים. להתךי מוש הנבל בקתל הלחתוט מצמצם תא הסיכון נהועב מבקתל הלחהט עסתיק גשוהי. 
	√
	סיכנוים עסקיים – הבחהר שחוהפ לסיכנוים עסקיירשא ,ם עלולים לשהליך לע לכ תחימו ליעפהתו נהבועים מגרום אנושי מקצולכב יע תומר הליעפה ,תולח ממרנהה תההל לנעיןי בקתל הלחתוט אסטרגטיות עוד רלתמ נהילוה מהקצועי לנעיןי הלצההח תבחה םועפתולי שה לחהרב. 
	סיכנוים מיוחדםי לבחרה 

	החהרב מקמיית נגנמוני בקהר מינפיה תכוללים פיקוח הדדה ,ירדכות מקצעויות הנויל בעוהד מגורדים ורבורםי לע מתנ לוודא מעיהד בכל הרדשיות רלבות בעוהד עם נונתי שירות חיצנויים לע מתנ לוודא ה יכמיעד התמקלב המם עוהנ לע הרדשיות. 
	החהרב מקמיית נגנמוני בקהר מינפיה תכוללים פיקוח הדדה ,ירדכות מקצעויות הנויל בעוהד מגורדים ורבורםי לע מתנ לוודא מעיהד בכל הרדשיות רלבות בעוהד עם נונתי שירות חיצנויים לע מתנ לוודא ה יכמיעד התמקלב המם עוהנ לע הרדשיות. 
	√
	סיכנוים תלועפיים – ליעפוה תבחהר מבשירו תלועפ תימעים תועפול שהקתוע, ש ךותימשו מברעתוכ מחשוב ברות חשותפ אה תבחהר לסיכנוים תלועפיים גכןו טעותוי נאשו, תתולק מברעתוכ מהחשבו, תתולק בעמרתוכ מהיעד, ליעמות והנואות עווד. מכו כן, היותו לש התמפלע גוף חיצנוי לתכרעמ הנבתיאק מהצהעי שיתורי תלועפ גלופים מוסדיים תמרחים. המבךל תנש , 2020 הרתהבח עהבוהד רמחוק לש עבודי החהרברבד רשא בגמרי עמט תא הסיכון ןה תהבייחס לפן תהלועפי והן תהבייחס לצד המיכנוי. 
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	הבחשמ הרקיהע ובהנו תא מהנויטהלש ןי תוך תמן ביטוי להגותונ, שקיפות זומניות. 
	הבחשמ הרקיהע ובהנו תא מהנויטהלש ןי תוך תמן ביטוי להגותונ, שקיפות זומניות. 
	הבחשמ הרקיהע ובהנו תא מהנויטהלש ןי תוך תמן ביטוי להגותונ, שקיפות זומניות. 
	√
	סיכןו מנויטןי – תחםו ליעפהתו שה לחהרב אמופיין רבביוי לקוחות ורפמוסים רבםי אודוה תבחהר ותמהירח מאבצעי תהקשרוה תשוני.ם אי לכ,ך גפישב העהמ הטבו שה לבחהר לעהלו לשהפעי רלהע לע תוצתואה היעסקיות. מהיש בוצה לחהרב מצד אחמכ דבוהלי בשתואות ומצד ינש כמבוהלי גביוסים בגמיר תא המיקוד הב כגורם תתורחי בשוק גהלמ לולעו גהלברי תא נסיותונ הגפהעי מבוניטין הלש ןה מצד התמרחים הון מקבר תימעהים (תומכ גדהלו יורת לש מעיתים נמלהוים כיום רשאמ רבעב.) 

	הבחמטמ הרהעי מאעצםי טנכולגוים ולהתיכרשא םי נעודו שלרפ את יכותול נהיטרו, הנמיהע בהוהרק לש סיכנוי הסיביר תאזו נבוסף בליצוע סרקי באטהח סדירים בוחתוני חדריות מינפתוי וחיצנותוי על-ייד גםרו לבית לתוי. 
	הבחמטמ הרהעי מאעצםי טנכולגוים ולהתיכרשא םי נעודו שלרפ את יכותול נהיטרו, הנמיהע בהוהרק לש סיכנוי הסיביר תאזו נבוסף בליצוע סרקי באטהח סדירים בוחתוני חדריות מינפתוי וחיצנותוי על-ייד גםרו לבית לתוי. 
	√
	סיכנוי אבטתח מידע וסיירב – כפועל יואצ משחביותן לש מרעתוכ מהיעד לפליעוה התעסתיק שה לחרבג ,הלדה םיסיכנוים נהועבים בשהמהת, שביוא שו פגיהע מבידה עקיים במרעתוכ עבק תמקפת סיירב. בלהמנש ךת 2020 ה ןהרתהבח הבעוהד רמחוק לש עוה ידבחהרב וה ןהיניו עדים ללעתיי מהגרד תבקיפות סיביר לע גופים ובחתור ארשיליות-בדרשא ר בגמרי את הסיכון אף יורת. 

	בקיתע מדניתוי שהתיללכ העק ורפנטית לעידי הדריקטוריןו ועודת שהתועק הבמאתה. קיום גנמנון נילוה, פיקוח בוהרק אנות בקעית להני בקהר לעמש בקוטף אחר יישום מדינתוי השהתועק נשקהעב. פזירו תיק השהעקות במחיתנ אפייק שההעק ובמחנית פזיור אגרגופ,י נעפי מוטעבי. מיששו נבזגרםי לע מתנ גלדר סיכון.. 
	בקיתע מדניתוי שהתיללכ העק ורפנטית לעידי הדריקטוריןו ועודת שהתועק הבמאתה. קיום גנמנון נילוה, פיקוח בוהרק אנות בקעית להני בקהר לעמש בקוטף אחר יישום מדינתוי השהתועק נשקהעב. פזירו תיק השהעקות במחיתנ אפייק שההעק ובמחנית פזיור אגרגופ,י נעפי מוטעבי. מיששו נבזגרםי לע מתנ גלדר סיכון.. 
	
	-
	
	
	
	

	√
	סיכנוםי נניפסיים: ליעפוה תחהרב שבווקים הנניפסםי חשותפ אוהת גמלוון לש סיכנוים נניפסםי בוכלל ךכ לסיכנוים אבהי:ם סיכןו זניתולה :סיכון הלפסד כספי מתוהי תכוהאצ יאמ ילוכת מלכרו נכיס שהקהע מבבס ריחרי שבווקםי שהנוים םהב זחומקים נכיס הקופה. סיכון שוקה :סיכון הלפסד כספי כתהאצו שמינוי שבוה יוהגון לש נכה יסשהקה העזחומקים גנכד כסיפ חסכה ןונמלהוים במוצרםי הנפסיונים הנמלהוםי לעידי החהרבה ,נבוע שמניויים באנתי שהוק, רלבות סיכון ריבית וסיכןו מט"ח. סיכןו רשאאי: מברגסת מתליה תיק נהכסים, שמקיה העקוהפ לחק נמכסהי אבג"ח קנוצנרי, סחתורי לוא סחירות וןכ להבוואות גאתלידילו םווים שנוםי בופיקדותונ בנבקי.ם יצתובי להווים, שווי בהיטחונוש תנינת
	-

	סיכנוים לש קופוג תמל עבלי שהפעה המותית 
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	19. 
	הסכמים המתויים והסכמי שתיףו פעולה 

	19.1. .., ' () . 
	רפלטיםאודתו הסכם תהפעולבוהקתהרש הרבחה עם רבחתאפ
	מא
	רא
	ארוסעףי 
	14 
	לפקר א
	איתור עסאת יקגיד
	לדוח זה

	19.2. , ) . 
	רפלטים אודתו הסכם רישתוי נהיול ןיב הרבחה בלין הרבחה אהם הוסכם מסתרג הללאוותו
	ארו יעספים 
	3.5 
	ו
	-3.6
	 קרפל א רפ(טינ םוספים עה לאתגיד
	לדוח הז

	, . 
	רפט הלסכמים הלא
	הרבחל איה ןסמכים המתויינ םוספים

	20. 
	תזחיותאחרתו הוערכותלבגיעקסיהבחרה 

	20.1. 2021 , , . : 
	יעדי הרבחה לשתנ 
	ממקודיםמורצ ושירופ מתמידשלאיכתו מהורצ הבביטינהיולהקשעתו ותרקב הקשעתו
	רישתו למעיתיםוקללוחתו תופעול
	מכוגםהמעתק הרשקיםעם רעוצי הההצפ
	הלגתמש יעדהי העקסיים בכוותנ הרבחה לקנוט בצעדים אבהים

	20.1.1. ,) , , . 
	הרבחה מקשיהע מתוךיש הלקשיעמבאשים הבון נאהושי רק(יגיוסהון נאושיאיכתוי קמוצועי וךשמה טיפוח הוכשתר כוח האדם קהיים
	במרעכתו מהחשוב ובדיגיטצהי
	בטיבו תננוה ימעיתים
	הומטמ תערעכה תואמרשפתו רישמ תויטיב למעתייםוכיב"ו

	20.1.2. , 2021 , . 
	בצד אממצי השיוקו העאמציים של רבחהה
	מבהךל שתנ 
	בכוותנ רבחהה מהלךיש הלרחבי את רעוצה ישיוקו הוהצפהת ,וך תהרשקותבימכסה שיוקו עם נכוסים נפסינויים נוספים
	וכן הסמכי הצפה עם בקנים ויועצים נפסינוים נוספים וכן הקשת מתיוג רפוסום הרבחה

	20.1.3. , ,. 
	מכוכן
	רבחהה מתשיך הלקשיעתשמותו מברעכי נההיול הוהרקב
	תוךגביושמעךר הנליקמ םיףה ,מ תבחררעךהרקבתו ובהיתרוק ושיפור נכומהתו שהל לשתע ריחום

	20.1.4. ). , ,;,, . 
	הרבחה עהדית לרהחבי תא פעילוהת תבחום חיסכון ךורא טווח הלוציע מורצי חיסכון ךורא טווח נוספים ברל(תו בחיהנ של ארשפתו נכיהס לתחום הנפסהי
	מהלך זה
	ככל אירשו
	יבויללשניוייםבמצתב נאשוי רשמהה הועבודים
	וכןהחליהט הלקמתד מבסלולי הקשהע נבהיול קאטביי במוסס קחמר
	תוךציצמום תא מסלולי ההקשהע במוססי מדדים
	לכ הלא בכפףו אלירוש רשתו שקו ההוב ןיטוח וחיסכון

	20.2. 20 () . 
	הלרעכתו הרבחה הוערכוהת ברשק עם מ"בשר הרוק"הנו ארו רואב 
	לקרפ ד 
	דוחתו כספיים
	לדוח הז
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	'-
	'-
	חלק ד
	הבייט ממשל תאגידי 


	21. 
	הדירקטורים של הבחהר המהנלת 

	: 
	הללרפ ןיטהדקרירוטימה םכנהיב םחהרב נמהתלה
	הללרפ ןיטהדקרירוטימה םכנהיב םחהרב נמהתלה


	מאיר גרידיש ) ( * י"ור, בכפוף לאי הנתגדתו
	מאיר גרידיש ) ( * י"ור, בכפוף לאי הנתגדתו
	מאיר גרידיש ) ( * י"ור, בכפוף לאי הנתגדתו

	028888337 
	028888337 
	מספר תעודת זהיוי 

	13.2.73 
	13.2.73 
	תאריך לידה 

	קעביא 4326322 60, רנעהנ
	קעביא 4326322 60, רנעהנ
	מען 

	ישארלתי
	ישארלתי
	תנניות 

	-
	-
	בחרות בוועהד וא ועדות של הדירקטוריון 

	-
	-
	נציג חיצנוי 

	ממוחיתו חבשאנותי ופנניסית
	ממוחיתו חבשאנותי ופנניסית
	מומחיות חבשנואית ופיננסית או כשירות קמצועית 

	25.10.18 
	25.10.18 
	תאריך תחיתל הכונה 

	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	עובד התאגיד, בחרת תב, בחהר קשורה או בעל נעין 

	אל
	אל
	אם הוא, ליפ מיטב ידיתע הבחרה הודירקטורים שהל, בן משפחה של בעל נעין אחר בתאגיד 

	ה ר"וידקרירוטיןו ה הרבחהבאםמב ,ב רוה תיקשעתו נהיות לקייב םמ"עמב ,ונרק רנמאנ תו;תו דקרירוט מבומ רגהנ איי. אם מ"עב בוחרבנ תווספב תובקותצ ;רומ דקריטור נמוכ"ל בחב תרב.יה רומ מ.קשעתו ב;מ"ע יועץ עקסרבחב ריכב יתו בקותצ מא איי די אהום מאידנודב סמ"ע; דקריטותרבחב ר ג.מ רכם ישארל 2014 במ"ע; דקריטור תרבחב גשם של קחאלאו תווב ר;מ"ע דקריטור תרבחב אר ב מאי אי אור קחואלב תו;מ"ע דקריטותרבחב ר ג.ש.רוא י.מ גידולים חקאליים הוקשעתו מ"עב (לא פעילה;) דקריטב רוחתרב ב מאי אב י"עמ (לא פעיל.)ה עד לחושד 02/19 כיןה כנמסכ"ל כספים. השהלכ: יועמ ץס 
	ה ר"וידקרירוטיןו ה הרבחהבאםמב ,ב רוה תיקשעתו נהיות לקייב םמ"עמב ,ונרק רנמאנ תו;תו דקרירוט מבומ רגהנ איי. אם מ"עב בוחרבנ תווספב תובקותצ ;רומ דקריטור נמוכ"ל בחב תרב.יה רומ מ.קשעתו ב;מ"ע יועץ עקסרבחב ריכב יתו בקותצ מא איי די אהום מאידנודב סמ"ע; דקריטותרבחב ר ג.מ רכם ישארל 2014 במ"ע; דקריטור תרבחב גשם של קחאלאו תווב ר;מ"ע דקריטור תרבחב אר ב מאי אי אור קחואלב תו;מ"ע דקריטותרבחב ר ג.ש.רוא י.מ גידולים חקאליים הוקשעתו מ"עב (לא פעילה;) דקריטב רוחתרב ב מאי אב י"עמ (לא פעיל.)ה עד לחושד 02/19 כיןה כנמסכ"ל כספים. השהלכ: יועמ ץס 
	השכהל ועיסקוים עקיריים בחמש הנשים האחרונות 

	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	תאגידים נוספים הבם משמש כדירקטור 


	*22.3.21 . 
	ביום 
	מיהנ דקרירוטיון הרבחה תא מר אמיר רגידיש כיור" הדקרירוטיוןב ,כפףו אלה ינתגדתו רשתו שקו ההןו ביטוח וחיסכון

	יצקח אסטרייכר, י"ור הדירקטוריון 
	יצקח אסטרייכר, י"ור הדירקטוריון 
	יצקח אסטרייכר, י"ור הדירקטוריון 

	059588129 
	059588129 
	מספר תעודת זהיוי 

	1965 
	1965 
	תאריך לידה 

	סבלח 2נ ,ס ציוהנ
	סבלח 2נ ,ס ציוהנ
	מען 

	ישארלתי
	ישארלתי
	תנניות 

	-
	-
	בחרות בוועהד וא ועדות של הדירקטוריון 

	-
	-
	נציג חיצנוי 

	בעל כרישקמ תוצועתי
	בעל כרישקמ תוצועתי
	מומחיות חבשנואית ופיננסית או כשירות קמצועית 

	17.12.14 
	17.12.14 
	תאריך תחיתל הכונה 
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	שוףת ב-CB4 נכוסתו בליטוח פנסיוינ (2019ב )מ"ע, חתב הרב של י.ד. ה רומקשעב תומ"ע 
	שוףת ב-CB4 נכוסתו בליטוח פנסיוינ (2019ב )מ"ע, חתב הרב של י.ד. ה רומקשעב תומ"ע 
	שוףת ב-CB4 נכוסתו בליטוח פנסיוינ (2019ב )מ"ע, חתב הרב של י.ד. ה רומקשעב תומ"ע 
	עובד התאגיד, בחרת תב, בחהר קשורה או בעל נעין 

	אל
	אל
	אם הוא, ליפ מיטב ידיתע הבחרה הודירקטורים שהל, בן משפחה של בעל נעין אחר בתאגיד 

	שוףת ב-CB4 נכוסתו בליטוח פנסיוינ (2019ב );מ"ע נמ"כמ ליבט שד גמל ונפסהי במ"ע. אותר ארשןו ונשב יכלכלה אהמנורביסיה הטרבעתי ריבושליםמ .החנ כלהלכ אבנורביסיה הטתפהחו, מהצר במכתלל מיבט שד, רמהצ עת לחוה םחיסכון הנפסינוי, יועץ מלעסקיים תבחוה םנפסהי הומגל. 
	שוףת ב-CB4 נכוסתו בליטוח פנסיוינ (2019ב );מ"ע נמ"כמ ליבט שד גמל ונפסהי במ"ע. אותר ארשןו ונשב יכלכלה אהמנורביסיה הטרבעתי ריבושליםמ .החנ כלהלכ אבנורביסיה הטתפהחו, מהצר במכתלל מיבט שד, רמהצ עת לחוה םחיסכון הנפסינוי, יועץ מלעסקיים תבחוה םנפסהי הומגל. 
	השכהל ועיסקוים עקיריים בחמש הנשים האחרונות 

	ארטסייכר תעיד פנניסב ימ"ע
	ארטסייכר תעיד פנניסב ימ"ע
	תאגידים נוספים הבם משמש כדירקטור 

	סיים כהותנו ביום 3.3.2021 
	סיים כהותנו ביום 3.3.2021 
	במידה וסיים כהונה תאריך סיום הכותנו 


	יוףס לוי 
	יוףס לוי 
	יוףס לוי 

	055311187 
	055311187 
	מספר תעודת זהיוי 

	5.5.58
	5.5.58
	תאריך לידה 

	ברה קקוסי 25תב , ים
	ברה קקוסי 25תב , ים
	מען

	ישארלתי
	ישארלתי
	תנניות 

	-
	-
	בחרות בוועהד וא ועדות של הדירקטוריון 

	-
	-
	נציג חיצנוי 

	בעמ למוחיתו חבשאנותי ופנניסתי
	בעמ למוחיתו חבשאנותי ופנניסתי
	מומחיות חבשנואית ופיננסית או כשירות קמצועית 

	25.10.18 
	25.10.18 
	תאריך תחיתל הכונה 

	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	עובד התאגיד, בחרת תב, בחהר קשורה או בעל נעין 

	באוי של רמ אלי לוי, מנ"כמ לשהרבחב ףתו אהם נמו"כמ לונרק רנמאנ תוות. 
	באוי של רמ אלי לוי, מנ"כמ לשהרבחב ףתו אהם נמו"כמ לונרק רנמאנ תוות. 
	אם הוא, ליפ מיטב ידיתע הבחרה הודירקטורים שהל, בן משפחה של בעל נעין אחר בתאגיד 

	בעלים מוייסד רומ בתי הקשעתו. נמ"כל משףתוהרבחב האםודקרירוטיוןויור"דקרירוטיוןבחלקרבחמה תובקוצה. השהלכ: נהדאס;יברגורוקסדקרירוטיםנויאשומריכב הרשיאתב םגידים – הלב, אנורביסי"ת תטא. 
	בעלים מוייסד רומ בתי הקשעתו. נמ"כל משףתוהרבחב האםודקרירוטיוןויור"דקרירוטיוןבחלקרבחמה תובקוצה. השהלכ: נהדאס;יברגורוקסדקרירוטיםנויאשומריכב הרשיאתב םגידים – הלב, אנורביסי"ת תטא. 
	השכהל ועיסקוים עקיריים בחמש הנשים האחרונות 

	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	תאגידים נוספים הבם משמש כדירקטור 


	יובט קוסטיקה 
	יובט קוסטיקה 
	יובט קוסטיקה 

	041245192 
	041245192 
	מספר תעודת זהיוי 

	16.12.83
	16.12.83
	תאריך לידה 

	רידיגנ 58, תבא ליב
	רידיגנ 58, תבא ליב
	מען 

	ישארלתי
	ישארלתי
	תנניות 

	-
	-
	בחרות בוועהד וא ועדות של הדירקטוריון 

	-
	-
	נציג חיצנוי 

	ממוחיתו חבשאנותי ופנניסית
	ממוחיתו חבשאנותי ופנניסית
	מומחיות חבשנואית ופיננסית או כשירות קמצועית 

	25.10.18 
	25.10.18 
	תאריך תחיתל הכונה 

	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	עובד התאגיד, בחרת תב, בחהר קשורה או בעל נעין 


	עדומ 
	עדומ 
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	אל
	אל
	אל
	אם הוא, ליפ מיטב ידיתע הבחרה הודירקטורים שהל, בן משפחה של בעל נעין אחר בתאגיד 

	כלןלכ אריש נמוהה לקשעב תונרק רומנמאנ תותו. השהלכ: אותר ארשוב ןכלהלכ, אותר נשמב יהנל עקסיםמ ,הנה לקשעתו. 
	כלןלכ אריש נמוהה לקשעב תונרק רומנמאנ תותו. השהלכ: אותר ארשוב ןכלהלכ, אותר נשמב יהנל עקסיםמ ,הנה לקשעתו. 
	השכהל ועיסקוים עקיריים בחמש הנשים האחרונות 

	ןיא
	ןיא
	תאגידים נוספים הבם משמש כדירקטור 


	ניר צרתפי 
	ניר צרתפי 
	ניר צרתפי 

	028034445 
	028034445 
	מספר תעודת זהיוי 

	21.11.70
	21.11.70
	תאריך לידה 

	רתב"פ 1, מרת גן
	רתב"פ 1, מרת גן
	מען 

	ישארלתי
	ישארלתי
	תנניות 

	דקריטור בחור וב תדעירוקת
	דקריטור בחור וב תדעירוקת
	בחרות בוועהד וא ועדות של הדירקטוריון 

	-
	-
	נציג חיצנוי 

	ממוחיתו חבשאנותי ופנניסית
	ממוחיתו חבשאנותי ופנניסית
	מומחיות חבשנואית ופיננסית או כשירות קמצועית 

	25.10.18 
	25.10.18 
	תאריך תחיתל הכונה 

	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	עובד התאגיד, בחרת תב, בחהר קשורה או בעל נעין 

	אל
	אל
	אם הוא, ליפ מיטב ידיתע הבחרה הודירקטורים שהל, בן משפחה של בעל נעין אחר בתאגיד 

	נמס"כל מתקלח ב רקחמחהרב אהם נמוהל הקשעתו נרק רומבנמאנ תותו. השהלכ: אותר ארשןו כלכהל וחבשאנותו, אותר נשי מהנל עקסים אבנורביסית תטבא לבי. 
	נמס"כל מתקלח ב רקחמחהרב אהם נמוהל הקשעתו נרק רומבנמאנ תותו. השהלכ: אותר ארשןו כלכהל וחבשאנותו, אותר נשי מהנל עקסים אבנורביסית תטבא לבי. 
	השכהל ועיסקוים עקיריים בחמש הנשים האחרונות 

	ןיא
	ןיא
	תאגידים נוספים הבם משמש כדירקטור 

	סיים הכנוות בחכר ווב תדעקיב תרויום 3.2.2021 
	סיים הכנוות בחכר ווב תדעקיב תרויום 3.2.2021 
	במידה וסיים כהונה תאריך סיום הכותנו 


	ורד קרין, ד"חצית וי"ור ועדת הקשעות 
	ורד קרין, ד"חצית וי"ור ועדת הקשעות 
	ורד קרין, ד"חצית וי"ור ועדת הקשעות 

	038296273 
	038296273 
	מספר תעודת זהיוי 

	2.11.75
	2.11.75
	תאריך לידה 

	מאיר בלגעו 16ת ,ל באבי
	מאיר בלגעו 16ת ,ל באבי
	מען 

	ישארלתי
	ישארלתי
	תנניות 

	י"ור ה תדעוקשעתו ותרבח וב תדעקיתרו
	י"ור ה תדעוקשעתו ותרבח וב תדעקיתרו
	בחרות בוועהד וא ועדות של הדירקטוריון 

	ןכ
	ןכ
	נציגה חיצנוית 

	ממוחיתו חבשאנותי ופנניסית
	ממוחיתו חבשאנותי ופנניסית
	מומחיות חבשנואית ופיננסית או כשירות קמצועית 

	25.10.18 
	25.10.18 
	תאריך תחיתל הכונה 

	אל
	אל
	עובדת התאגיד, בחרת תב, בחרה קשוהר או בעלת נעין 

	אל
	אל
	אם היא, ליפ מיטב ידיתע הבחרה הודירקטורים שהל, בן משפחה של בעל נעין אחר בתאגיד 

	ה תלהנמקשעתו ארשתי רקבן בראלה ,חמ לנשת 2017; רמצה מלמיומב ןכללה מלהנל ובבה תירפס מלהנל עקסים רקבהי אהקמדית אנו;ו 
	ה תלהנמקשעתו ארשתי רקבן בראלה ,חמ לנשת 2017; רמצה מלמיומב ןכללה מלהנל ובבה תירפס מלהנל עקסים רקבהי אהקמדית אנו;ו 
	השכלה ועיסקוים עקיריים בחמש הנשים האחרונות 


	עדומ 
	עדומ 

	38 48 
	מךות 

	– 2013-2017 נמהמ תלערך יארשאה בבתי ההקשעתו פסגתו; השהלכ: אותר נשמב יהנל עקסים עה םמתחתו נבמ ן"לדאהנורביסיה הטרבעתי ריבושליםת ,ואר נשי עם מתהחמב תומיןו ושקו ההובמ ןה תירפס נמלהל עקסירקה םקאה הימדתי אנוו, ואותר ארשוב ןכלהלכ נוהיול אמנורביסית תטבא לבי 
	– 2013-2017 נמהמ תלערך יארשאה בבתי ההקשעתו פסגתו; השהלכ: אותר נשמב יהנל עקסים עה םמתחתו נבמ ן"לדאהנורביסיה הטרבעתי ריבושליםת ,ואר נשי עם מתהחמב תומיןו ושקו ההובמ ןה תירפס נמלהל עקסירקה םקאה הימדתי אנוו, ואותר ארשוב ןכלהלכ נוהיול אמנורביסית תטבא לבי 
	– 2013-2017 נמהמ תלערך יארשאה בבתי ההקשעתו פסגתו; השהלכ: אותר נשמב יהנל עקסים עה םמתחתו נבמ ן"לדאהנורביסיה הטרבעתי ריבושליםת ,ואר נשי עם מתהחמב תומיןו ושקו ההובמ ןה תירפס נמלהל עקסירקה םקאה הימדתי אנוו, ואותר ארשוב ןכלהלכ נוהיול אמנורביסית תטבא לבי 

	-
	-
	תאגידים נוספים הבם משמשת כדירקטורתי 


	אשר טישלר, חד"צ וי"ר ועתד הבקיורת 
	אשר טישלר, חד"צ וי"ר ועתד הבקיורת 
	אשר טישלר, חד"צ וי"ר ועתד הבקיורת 

	009747833 
	009747833 
	מספר תעודת זהיוי 

	21.3.47
	21.3.47
	תאריך לידה 

	הרדים 25, זמתרכ תביה
	הרדים 25, זמתרכ תביה
	מען 

	ישארלתי
	ישארלתי
	תנניות 

	בחר דקרירוטיון, י"ור ועתד בקיותר
	בחר דקרירוטיון, י"ור ועתד בקיותר
	בחרות בוועהד וא ועדות של הדירקטוריון 

	ןכ
	ןכ
	נציג חיצנוי 

	ממוחיתו חבשאנותי ופנניסית
	ממוחיתו חבשאנותי ופנניסית
	מומחיות חבשנואית ופיננסית או כשירות קמצועית 

	25.10.18 
	25.10.18 
	תאריך תחיתל הכונה 

	אל
	אל
	עובד התאגיד, בחרת תב, בחהר קשורה או בעל נעין 

	אל
	אל
	אם הוא, ליפ מיטב ידיתע הבחרה הודירקטורים שהל, בן משפחה של בעל נעין אחר בתאגיד 

	רפופ' נלהיול וכלכלה, אנורביסית תטבא לבי, דר' לכלכלאב הנורביסיתט נפסלינבהיב ,וגר כלהלכ וסטיסטיהק אהמנורביסיה הטרבעתי. – 2014-2017 נשיא ודקרירוט, מהכלהל מלהנל; – 2013-2017 דקרירוט, איגוה דדקרירוטים הישארל;י – 2015 אויךל חבר וענמ דהל, מעורמה ידידי תתזכ רהאופק יפל;ן – 2012 אויךל חבר ועמ הדייעתצב ,י.סי. ארטסטגהי ב;מ"ע – – 2017-19(וכן, קנדצינ תווספק תוומדתו) יועץ, תרבח חמשל לרשי;לא – 02/2018 אוילך דקריטב רועמות תתרטאיןו דמינו;ה – 2018-19(וכןק ,דנצינ תווספק תוומדתו) יועץ, רשמד בהיטחןו הצו"ל 
	רפופ' נלהיול וכלכלה, אנורביסית תטבא לבי, דר' לכלכלאב הנורביסיתט נפסלינבהיב ,וגר כלהלכ וסטיסטיהק אהמנורביסיה הטרבעתי. – 2014-2017 נשיא ודקרירוט, מהכלהל מלהנל; – 2013-2017 דקרירוט, איגוה דדקרירוטים הישארל;י – 2015 אויךל חבר וענמ דהל, מעורמה ידידי תתזכ רהאופק יפל;ן – 2012 אויךל חבר ועמ הדייעתצב ,י.סי. ארטסטגהי ב;מ"ע – – 2017-19(וכן, קנדצינ תווספק תוומדתו) יועץ, תרבח חמשל לרשי;לא – 02/2018 אוילך דקריטב רועמות תתרטאיןו דמינו;ה – 2018-19(וכןק ,דנצינ תווספק תוומדתו) יועץ, רשמד בהיטחןו הצו"ל 
	השכהל ועיסקוים עקיריים בחמש הנשים האחרונות 

	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	תאגידים נוספים הבם משמש כדירקטור 


	היודית טיטלמן זיידבנרג, דירקטורית בתלי תלויה 
	היודית טיטלמן זיידבנרג, דירקטורית בתלי תלויה 
	היודית טיטלמן זיידבנרג, דירקטורית בתלי תלויה 

	014058986 
	014058986 
	מספר תעודת זהיוי 

	18.07.68 
	18.07.68 
	תאריך לידה 

	אוסיקשין 26 ב רהצלהי
	אוסיקשין 26 ב רהצלהי
	מען 

	ישארלתי
	ישארלתי
	תנניות 

	תדעו ביתרוק
	תדעו ביתרוק
	בחרות בוועהד וא ועדות לש הדירקטוריון 


	עדומ 
	עדומ 

	39 48 
	מךות 

	ןכ
	ןכ
	ןכ
	נציג חיצנוי 

	ןכ
	ןכ
	מומחיות חבשנואית ופיננסית וא כשירות קמצועית 

	תחל הכוב הניום 14.4.21 
	תחל הכוב הניום 14.4.21 
	תאריך תחיתל הכונה 

	-
	-
	עובד התאגיד, בחרת תב, בחהר קשורה וא בעל נעין 

	-
	-
	םא הוא, לפי מיטב ידיתע הבחרה הודירקטורים שהל, ןב משפחה לש בעל נעין אחר בתאגיד 

	למיודי דקורוטט מבהנל עקסים מתהחמ תומיןו (ללא תלבק תהדוע ,) אהנורביסיהט הרבעתי תורא , MA משבלו מהנל עקסים וכלהלכאהנורביסיהט הרבעתי תורא , BA בכלכהל וסטטיסיהקאנורביסיהט רבעתי –2019-21 תרבח וה תדעוקשערק תוה ןתשמלתו לעבודמה ידיב הנ"עמ – 2019-20 יועתצ נפסינותי אייל שזלניגר 2015-20 חד"צתי י"ור תדעו בקיתרו, ועתד מזאן ות תדעומגול בקתצו דלק עב"מ 2011-20 חד"צתי וי"ר תדעו מזאן ותדעו תמגול סלע קפיטל לדנ"ן עב"מ – – 2010-19 חד"צתי וי"ור ועתד הקשעתו מחגו מהנל מגל לעידבו חתרב חמשל לישארל ב"עמ 
	למיודי דקורוטט מבהנל עקסים מתהחמ תומיןו (ללא תלבק תהדוע ,) אהנורביסיהט הרבעתי תורא , MA משבלו מהנל עקסים וכלהלכאהנורביסיהט הרבעתי תורא , BA בכלכהל וסטטיסיהקאנורביסיהט רבעתי –2019-21 תרבח וה תדעוקשערק תוה ןתשמלתו לעבודמה ידיב הנ"עמ – 2019-20 יועתצ נפסינותי אייל שזלניגר 2015-20 חד"צתי י"ור תדעו בקיתרו, ועתד מזאן ות תדעומגול בקתצו דלק עב"מ 2011-20 חד"צתי וי"ר תדעו מזאן ותדעו תמגול סלע קפיטל לדנ"ן עב"מ – – 2010-19 חד"צתי וי"ור ועתד הקשעתו מחגו מהנל מגל לעידבו חתרב חמשל לישארל ב"עמ 
	השכהל ועיסקוים עקיריים בחמש הנשים האחרונות 

	--
	--
	-

	תאגידים נוספים הבם משמש כדירקטור 


	, . 
	היודתי טימ ןמלטיוהתנ כדקרירוטתלב תית ילוהי הרבחב אתהבם הלוארתו חורז דקרירוטיון גמ ףווסדי
	ותאז נלוכח ךס הףקי נהכסים נמההולים שרבחה לה

	22. 
	נושאי משרה 
	נושאי משרה 


	אורי קיסוס, נמ"כל* 
	אורי קיסוס, נמ"כל* 
	אורי קיסוס, נמ"כל* 

	049037930 
	049037930 
	מספר תעודת זהיוי 

	24.10.81
	24.10.81
	תאריך לידה 

	14.2.21 
	14.2.21 
	מועד תחילת הכונה 

	-
	-
	תקפיד בבחהר קשורה לבחרה המהנלת או 

	TR
	בעל נעיין בה 

	-
	-
	בעל נעיין בבחרה או ןב משפהח של נושא 

	TR
	משרה אחר או של בנעיין בבחרה 

	מהמרכז
	מהמרכז
	עקסים,
	מבהנל
	MBA
	ו
	-

	ארשון
	תורא
	השכלה 

	בהיתנחמוי רהצליה. 
	בהיתנחמוי רהצליה. 

	בעל רישיון לשיוקו נפסינוי ושיווק הקשעות 
	בעל רישיון לשיוקו נפסינוי ושיווק הקשעות 

	-2020-21 נמכ"ל רקיקט ונמסכ"ל רישתו שיכון
	-2020-21 נמכ"ל רקיקט ונמסכ"ל רישתו שיכון
	ניסיון עקסי 

	בוניוי עב"מ 
	בוניוי עב"מ 

	2019-20 נמכ"ל הנפקיס קאססנל נפסהי ומגל 
	2019-20 נמכ"ל הנפקיס קאססנל נפסהי ומגל 

	2018-19 נמכ"ל קאנלסס מגל הותשמלתו 
	2018-19 נמכ"ל קאנלסס מגל הותשמלתו 

	2017 מהנל עקסים ארשי אנלסקס מגל הושמלתו 
	2017 מהנל עקסים ארשי אנלסקס מגל הושמלתו 

	/2013-17 זוער נמכ"ל הנפקיס אקזחתוהנפקיס 
	/2013-17 זוער נמכ"ל הנפקיס אקזחתוהנפקיס 

	הרבח בליטוח עב"מ 
	הרבח בליטוח עב"מ 

	TR
	1.12 *ראו סעףי לפרק א' ת(יאור עקסי 
	1.12 *ראו סעףי לפרק א' ת(יאור עקסי 


	TR
	תאגיד) לדוח זה 


	40 48 
	עדומ 
	מךות 

	אייל שלייפר, נמ"כל*
	אייל שלייפר, נמ"כל*
	אייל שלייפר, נמ"כל*
	הללן רשימת נושאי המשרה בבחהר (שאנים דירקטורים): 

	032020281 
	032020281 
	מספר תעודת זהיוי 

	20.6.75 
	20.6.75 
	תאריך לידה 

	18.8.19-14.2.21 
	18.8.19-14.2.21 
	מועד תחילת הכונה וסיום הכונה 

	-
	-
	תקפיד בבחהר קשורה לבחרה המהנלת או בעל נעיין בה 

	-
	-
	בעל נעיין בבחרה או ןב משפהח של נושא משרה אחר או של בנעיין בבחרה 

	תורא ארשון כלהלכ נוהיול. ; תורא שינ במשפטיםבעל רישיון לשיוקו נפסינוי. 
	תורא ארשון כלהלכ נוהיול. ; תורא שינ במשפטיםבעל רישיון לשיוקו נפסינוי. 
	השכלה 

	1.16-8.19: נמסכ"ל נפסהי מוהט, מיבט דש מגל ונפסיה 11.14-1.16: מסנ"כת לפעול נפסהימ ,יבט שד גמל ונפסיה 
	1.16-8.19: נמסכ"ל נפסהי מוהט, מיבט דש מגל ונפסיה 11.14-1.16: מסנ"כת לפעול נפסהימ ,יבט שד גמל ונפסיה 
	ניסיון עקסי 

	לקרפ א'(איתור עסאת יקגיד) לדוח זה
	לקרפ א'(איתור עסאת יקגיד) לדוח זה
	1.12 
	1.12 

	** ארו סעףי 


	אור קרן, מנהל השקעתו ראשי 
	אור קרן, מנהל השקעתו ראשי 
	אור קרן, מנהל השקעתו ראשי 

	034174003 
	034174003 
	מספר תעודת זהיוי 

	16.8.77 
	16.8.77 
	תאריך לידה 

	1.1.19 
	1.1.19 
	מועד תחילת הכונה 

	דקריטור בחור ה תדעוקשעתו, נ רומהיונרק לתו
	דקריטור בחור ה תדעוקשעתו, נ רומהיונרק לתו
	תקפיד בבחהר קשורה לבחרה המהנלת או בעל נעיין בה 

	-
	-
	בעל נעיין בבחרה או ןב משפהח של נושא משרה אחר או של בנעיין בבחרה 

	TR
	השכלה 

	– 2011-2018 מנ"כמ לשוףת, ילןי לפידנרק תותו נמאנתו עד – 2011 מהנה לקשעתו ונמס"כל, ילןי לפידתו נהיות לקיה יקשעות 
	– 2011-2018 מנ"כמ לשוףת, ילןי לפידנרק תותו נמאנתו עד – 2011 מהנה לקשעתו ונמס"כל, ילןי לפידתו נהיות לקיה יקשעות 
	ניסיון עקסי 


	ר"וח ןויס יול, מהנלת כספים 
	ר"וח ןויס יול, מהנלת כספים 
	ר"וח ןויס יול, מהנלת כספים 

	41864190 
	41864190 
	מספר תעודת זהיוי 

	4.9.81 
	4.9.81 
	תאריך לידה 

	1.8.2020 
	1.8.2020 
	מועד תחילת הכונה 

	-
	-
	תקפיד בבחהר קשורה לבחרה המהנלת או בעל נעיין בה 

	-
	-
	בעל נעיין בבחרה או ןב משפהח של נושא משרה אחר או של בנעיין בבחרה 

	אורת חבשוןב ,רגות כלהלכ חבשאנותו אבנורביסיתט רב אןלי ו-MBA עם המתוחת בנהיול פננייס באנורביסיתט ת"א 
	אורת חבשוןב ,רגות כלהלכ חבשאנותו אבנורביסיתט רב אןלי ו-MBA עם המתוחת בנהיול פננייס באנורביסיתט ת"א 
	השכלה 

	2019-20 נמסכ"ל כספים מיבט תכלתי נרקתו נמאנתו 2017-19 נמסכ"ל כספים תכלתי תעודתו לס 
	2019-20 נמסכ"ל כספים מיבט תכלתי נרקתו נמאנתו 2017-19 נמסכ"ל כספים תכלתי תעודתו לס 
	ניסיון עקסי 


	עדומ 
	עדומ 

	41 48 
	מךות 

	2014-17-חשתב תכלתי תעודתו לס 
	2014-17-חשתב תכלתי תעודתו לס 
	2014-17-חשתב תכלתי תעודתו לס 

	ר"וח עודד דקנהנמ ,הל כספים 
	ר"וח עודד דקנהנמ ,הל כספים 

	037413200 
	037413200 
	מספר תעודת זהיוי 

	8.9.80 
	8.9.80 
	תאריך לידה 

	2.9.18-3.7.20 
	2.9.18-3.7.20 
	מועד תחילת הכונה וסיום הכונה 

	-
	-
	תקפיד בבחהר קשורה לבחרה המהנלת או בעל נעיין בה 

	-
	-
	בעל נעיין בבחרה או ןב משפהח של נושא משרה אחר או של בנעיין בבחרה 

	רוהא חבשוןב ,רגו חבשאנותו מוהנל עקסים
	רוהא חבשוןב ,רגו חבשאנותו מוהנל עקסים
	השכלה 

	זוער חרבחב בשתב ה בבקנ דיקסנוט, רומב ח"שרד BDO 
	זוער חרבחב בשתב ה בבקנ דיקסנוט, רומב ח"שרד BDO 
	ניסיון עקסי 


	עו"ד רותם זיידל, יועתצ משפטית וזמכירת בחרה 
	עו"ד רותם זיידל, יועתצ משפטית וזמכירת בחרה 
	עו"ד רותם זיידל, יועתצ משפטית וזמכירת בחרה 

	032473373 
	032473373 
	מספר תעודת זהיוי 

	23.1.86 
	23.1.86 
	תאריך לידה 

	25.10.18 
	25.10.18 
	מועד תחילת הכונה וסיום הכונה 

	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	רוא ריפות ט" תחהשכלה ועיסקוים ערקיייב םמחש הנשיה םארחנותו" 
	תקפיד בבחהר קשורה לבחרה המהנלת או בעל נעיין בה 

	-
	-
	בעל נעיין בבחרה או ןב משפהח של נושא משרה אחר או של בנעיין בבחרה 

	אותר ארשןו (LL.MLL.B) ושינ (מב )שפטים, אנורביסירב תט איל;ן רישיןו רעיתכ דין. 
	אותר ארשןו (LL.MLL.B) ושינ (מב )שפטים, אנורביסירב תט איל;ן רישיןו רעיתכ דין. 
	השכלה 

	25.10.18 אויךל הכמתנ כיועמ תצשפטתי ממוהנו על ציאו תוכהפי נפמירבחב תיה וממכהנו על נפיתו צירבחב רוב;ה – 9.17 אויךל מכתנה כיועתצ משפטתרבחב תי י.ד. ה רומקשעתו מ"עב ועוסב תקייעומ ץשפיט רבחלתו נבב תובק;הצו – 11.2012-08.17 ע"ומב דחלמה הקשפטתי של ב.יאיא.יב .ה תיקשעב תומ"ע 
	25.10.18 אויךל הכמתנ כיועמ תצשפטתי ממוהנו על ציאו תוכהפי נפמירבחב תיה וממכהנו על נפיתו צירבחב רוב;ה – 9.17 אויךל מכתנה כיועתצ משפטתרבחב תי י.ד. ה רומקשעתו מ"עב ועוסב תקייעומ ץשפיט רבחלתו נבב תובק;הצו – 11.2012-08.17 ע"ומב דחלמה הקשפטתי של ב.יאיא.יב .ה תיקשעב תומ"ע 
	ניסיון עקסי 


	נינה צור, מהנתל סיכנוים 
	נינה צור, מהנתל סיכנוים 
	נינה צור, מהנתל סיכנוים 

	318023918 
	318023918 
	מספר תעודת זהיוי 

	26.7.82 
	26.7.82 
	תאריך לידה 

	25.10.18 
	25.10.18 
	מועד תחילת הכונה וסיום הכונה 

	נמס"כל אכהפי נפמיתי מוהנלת סיכנוירבחב םה אה;ם מסנכ"ל אכהפי נפמיתי נ רומבהיות לי;םיק ממהנו על אכהפי נפמיתי מוהנל סיכנוים רומב נרקנמאנ תותו. 
	נמס"כל אכהפי נפמיתי מוהנלת סיכנוירבחב םה אה;ם מסנכ"ל אכהפי נפמיתי נ רומבהיות לי;םיק ממהנו על אכהפי נפמיתי מוהנל סיכנוים רומב נרקנמאנ תותו. 
	תקפיד בבחהר קשורה לבחרה המהנלת או בעל נעיין בה 

	-
	-
	בעל נעיין בבחרה או ןב משפהח של נושא משרה אחר או של בנעיין בבחרה 

	אותר ארשןו B.Aמב .דעה ימדאב הנינורביסיהט הרבעתי ריבב ;םילשווק תרגסרו דקרירוטים נואשוי מריכב הרשיאתב םגידים ; – הלב, אנורביסית תטא"
	אותר ארשןו B.Aמב .דעה ימדאב הנינורביסיהט הרבעתי ריבב ;םילשווק תרגסרו דקרירוטים נואשוי מריכב הרשיאתב םגידים ; – הלב, אנורביסית תטא"
	השכלה 


	עדומ 
	עדומ 

	42 48 
	מךות 

	בוק תרגנ סרוהיול סיכנויה םכהנ ל FRMאמנורביסיתט איראל. 
	בוק תרגנ סרוהיול סיכנויה םכהנ ל FRMאמנורביסיתט איראל. 
	בוק תרגנ סרוהיול סיכנויה םכהנ ל FRMאמנורביסיתט איראל. 
	-


	– 5.2013-9.2015 דקרירוטמ תרבחב תיור נרקתו נמאנ;תו – 06.2013 אויךל ממהנו על אכהפי נפמיתי נרק רומבתו נמאנו;ת – 07.2012 אוילך נמסכ"ל תפעואו לכהפי נפמיתי נ רומבהיות לקיי;ם 07/2017 אוילך – נמסכ"ל אכהפי נפמיהרבחב תי מוהנלת סיכנוים. 
	– 5.2013-9.2015 דקרירוטמ תרבחב תיור נרקתו נמאנ;תו – 06.2013 אויךל ממהנו על אכהפי נפמיתי נרק רומבתו נמאנו;ת – 07.2012 אוילך נמסכ"ל תפעואו לכהפי נפמיתי נ רומבהיות לקיי;ם 07/2017 אוילך – נמסכ"ל אכהפי נפמיהרבחב תי מוהנלת סיכנוים. 
	ניסיון עקסי 


	דורי קורן, מנהל הגנת סיביר ואבטחת מידע 
	דורי קורן, מנהל הגנת סיביר ואבטחת מידע 
	דורי קורן, מנהל הגנת סיביר ואבטחת מידע 

	025322553 
	025322553 
	מספר תעודת זהיוי 

	18.2.73 
	18.2.73 
	תאריך לידה 

	30.6.2020 
	30.6.2020 
	מועד תחילת הכונה וסיום הכונה 

	מהנל באטמ תחידב עבקוצרומ ת
	מהנל באטמ תחידב עבקוצרומ ת
	תקפיד בבחהר קשורה לבחרה המהנלת או בעל נעיין בה 

	-
	-
	בעל נעיין בבחרה או ןב משפהח של נושא משרה אחר או של בנעיין בבחרה 

	תיכנוית CISSP/SEESECURITY 2008 רוקס 
	תיכנוית CISSP/SEESECURITY 2008 רוקס 
	השכלה 

	2020 מהנל אתחטב מידב עבקומ תצור רבחבות ברנמ. 2020-2018 נמהל מחשבו באוטמ תחידע CLICKTALE 2012-2018 מהנל אתחטב מיעד בקומ תציבט דש הקשעב תו"עמ 
	2020 מהנל אתחטב מידב עבקומ תצור רבחבות ברנמ. 2020-2018 נמהל מחשבו באוטמ תחידע CLICKTALE 2012-2018 מהנל אתחטב מיעד בקומ תציבט דש הקשעב תו"עמ 
	ניסיון עקסי 


	אור בליא, מהנל הגתנ סיביר (אבטחת מידע) מקיור חוץ 
	אור בליא, מהנל הגתנ סיביר (אבטחת מידע) מקיור חוץ 
	אור בליא, מהנל הגתנ סיביר (אבטחת מידע) מקיור חוץ 

	037672813 
	037672813 
	מספר תעודת זהיוי 

	18.11.75 
	18.11.75 
	תאריך לידה 

	יאמ 2018 דע יוינ 2020
	יאמ 2018 דע יוינ 2020
	מועד תחילת הכונה וסיום הכונה

	מהנה לגה תנסירבחב רביה האם רבחבוה תונבות
	מהנה לגה תנסירבחב רביה האם רבחבוה תונבות
	תקפיד בבחהר קשורה לבחרה המהנלת או בעל נעיין בה 

	-
	-
	בעל נעיין בבחרה או ןב משפהח של נושא משרה אחר או של בנעיין בבחרה 

	אותר שמ ינשפטים, אותר ארשמ ןודעמה יחשב
	אותר שמ ינשפטים, אותר ארשמ ןודעמה יחשב
	השכלה 

	יועץ אמ עדימ תחטב 2005, מנ"כרפ לימיקס מ2010 
	יועץ אמ עדימ תחטב 2005, מנ"כרפ לימיקס מ2010 
	-
	-

	ניסיון עקסי 


	שרון אגזוי, מסנכ"ל מכירות חיסכון ארוך טווח 
	שרון אגזוי, מסנכ"ל מכירות חיסכון ארוך טווח 
	שרון אגזוי, מסנכ"ל מכירות חיסכון ארוך טווח 

	031426158 
	031426158 
	מספר תעודת זהיוי 

	18.05.78 
	18.05.78 
	תאריך לידה 

	*29.12.20 
	*29.12.20 
	מועד תחילת הכונה וסיום הכונה 

	-
	-
	-

	תקפיד בבחהר קשורה לבחרה המהנלת או בעל נעיין בה 


	עדומ 
	עדומ 

	43 48 
	מךות 

	-
	-
	-
	-

	בעל נעיין בבחרה או ןב משפהח של נושא משרה אחר או של בנעיין בבחרה 

	אותר ארשןו נמבהל עקסים מכלתל ברדי
	אותר ארשןו נמבהל עקסים מכלתל ברדי
	השכלה 

	-2020 נמסכ"ל ריכמתו חיסכון ךורא טווח רומ קופתו מגל ה רומוקשעתו – 2014 אוילך מסנ"כל שיוקו מרו בתי הקשעתו נהיול תקיים. רש*ון אגמ יזוועסב תקבקתצו ה רומחמ לנשת ,2014 תבחתלי שתנ 2020 ההלח תא פעילוהת הרבחב מההנתל הבתמק מענ ךרהיול רעוץ הצפה – נכוסים. 
	-2020 נמסכ"ל ריכמתו חיסכון ךורא טווח רומ קופתו מגל ה רומוקשעתו – 2014 אוילך מסנ"כל שיוקו מרו בתי הקשעתו נהיול תקיים. רש*ון אגמ יזוועסב תקבקתצו ה רומחמ לנשת ,2014 תבחתלי שתנ 2020 ההלח תא פעילוהת הרבחב מההנתל הבתמק מענ ךרהיול רעוץ הצפה – נכוסים. 
	ניסיון עקסי 


	,. 
	רפלטים עמה לה רקבנפימי של הרבחה
	 ואר סעףי 
	24 
	לדוח הז

	23. 
	מדנייותתגמולבבחרההמהנלת 

	23.1 . 
	עמ ירקידנייתו תהמגול 
	עמ ירקידנייתו תהמגול 


	. , . 
	הרבחה אמיהצ מדנייתו תמגול נלאשוימהרש ומלהנליהקשעתו אתהבם הלוארתו הדין נבאשו
	הרבחה מייחתס חשביתו ברה הלון נאהושי הפועל מברגסהת מודנייתו תהמגול מקשתפ תא אשיתפ הרבחה קלרוש ביןתמגולבעלי תהקפיד רמהזכייםהועבודיםלהצלחתו רבחהה
	ךות אמיוץ נמנגנוים רשא ביטיחו רימשה על טותב המעתיים והדימע תבבאיון הסיכון של הרבחה ויעדהי העקסיים

	,, 
	מדנייתו תהמגולשל רבחהה
	ועדכנויםערקיייםלה
	מזניים אברת אהנינרטטשל רבחהה תכבותב 

	.:
	.:
	https
	//www.moreinvest.co.il/gemel/ 


	, 
	יצוין יכ דקרירוטיון הרבחה אהם
	ארשי ביום 
	27.11.18 
	תנכותי אופציתו רחתב היףק לעבודים 

	, , 17 .
	מוהנליםבבקוצה
	רפלטיםאודתו ערקייהנכותתי מאההרו ונתאהי
	ארו אבור 
	לדוחהכספי
	 ומכ 

	, 2021 . 
	כן
	המבךל שתנ 
	דקרירוטיון הרבחה צפוי מאלץ נכותית אופציתו לעבודים נלואשוי מהרש לצוה ךרנעתק אופציתו נלאשוי מ הרשמסומיים

	23.2 . 
	ריפטו תהמגולים נשינתב ושה תנדיווח 

	, , , )"): 
	הללן ריפוט אודתו תהמגולים שנינתו
	בשתנ הדיווח
	כפי השורכו בדוחתו הכספיים לקתותפ הדוח
	לכלאחדממחתש בעלי תהמגוליםהבגהויםבירתו במיןנאשוי מההרש ריכבהההמכנהים בחבהר וא( שכינהב וחב הרבקתוה תפדוח
	אב ,ליפ ש
	ח מב(יחנו עלתו הרבחל נברטוסמ ל שכר

	44 
	עדומ 
	מךות 

	ס"הכ עלתו מעסיק 
	ס"הכ עלתו מעסיק 
	ס"הכ עלתו מעסיק 
	אחר
	דמי נהיול 
	תשלום במוסס נמיות 
	מענק
	שכר * 
	שיעור החזקה בהון תהאגיד ב(דילול מלא) ליום 31.12.20 
	היףק משרה )%( 
	תקפיד
	םש 


	נושאי משרה בבחרה 
	נושאי משרה בבחרה 

	2,300 
	2,300 
	2,300 
	129 
	1,159 
	1,011 
	15.51% 
	100% 
	מהנל הקשעתוארשי 
	אור )1(קרן 

	3,194 
	3,194 
	1,912 
	1,281 
	7.54% 
	100%
	דקרירוט
	)2(יוסי לוי 

	2,069 
	2,069 
	956 
	1,112 
	1.5% 
	80% 
	דקרירוט
	מאיר )3(גרידיש 

	969 
	969 
	26.8 
	252 
	689 
	0.27% 
	100% 
	מהנל הקשעתוונמס"כל בבקהצו הכמהןכדקריטור רבחבה 
	סנמ"כל הקשעתו )4(ומקחר 

	790 
	790 
	55 
	136 
	598 
	0.08% 
	100% 
	מהנל בכיר )5(במהט 


	)*( , , , , ,.. 
	ברלתו אנתים נלווים לשכר
	כגון הזחתק רכב
	טלפון
	אנתים סאיצוליים
	רפהשתו בשל סיום יחסי עבוד
	-
	מבעיד
	וכנכה להס שזנהפק לשב רכשמ לרכבי השוקנע לעבוד
	התננויםאניםכוללימ םסשכר

	(1
	(1
	(1
	) –, (.) 61,000 ",) ;3; -24 ,2,000 "(,) : 10% , ,,-"(.)" .1% Cash-less) , -. 
	רוא רקן
	שירוע ההזחהק מהוצגכוללשירוע הזחהק ירישה
	ריצבףו שירוע הזחהק קעיהפ מכוח אקזחתויו הרבחב האם 
	בדילול מלא
	זאכי לשכר חודשי ךסב של 
	ש
	ח רב(וטו
	ערוב היףק מהרש מהאל
	הודעהמקומדתשל
	חודשים
	רמ רקןזאכיל
	מייחופהש
	אקזחתרכבבסך 
	ש
	ח
	רבוטו
	רפהשתו נפסינויתו ומדי בההאר כדיןונבוףס היהי לזאכי מלעקניםהשתנייםהאבים
	מעקנ שתניבשירוע של 
	רהמווחהשתניהקנישיחובש מךות נכהסות רבחהה נביכוי "הסכ הואצתו רומ מגל
	הכגתרדן הבסכםהעסתקו
	כל אזת
	על
	פיכלליחבשאנותו קמבולים 
	ךס הרווח
	ךסמ רהווחניוכהסכוםהשוהו מלכפלתשירוע מהסהחל לע הרבחה בךס רהווח
	לרמ רקןהועקנו אופציתו ברועיש של 
	נמ(נגון 
	המוהנ של הרבחה אהם
	ותאז אנתבי נכותתי אהופציתו לעבודה יבקוהצ אשמוצה לע
	ידי רבחהה


	(2
	(2
	) – . -. 
	יוסי לוי 
	השרכ מהוצג משולם בגין תפקידו נמכ"כל משוףת בהרבח אהם ודקריטור
	ייחוס ההואצות הרבחל מעצבת על
	יפהרעכתמזן


	(3
	(3
	) – . -. 22.3.21 . 
	ריאמ רגידיש 
	השרכ מהוצג משולם בגין תקפידו כי"ור דקריטרויון פעיל הרבחב האם רבחבוות נבתו מסומיתו
	ייחוס ההואצתו בחלהר מבתצע על
	יפ תכרעה מזן
	ביום 
	מוהנ רמ רגידיש לי"ור דקרירוטיוב ןכפףו הלודיא תע הנתגדתו


	(4) 
	(4) 
	– . -. 
	נמס"כל הקשעתו רקחמו 
	השרכ מהוצג משולם בגין תקפידיו בבקתצו הרבחה תבחום ההשקעות רקחמהו
	ייחסו ההואצתו בחלמ הרעצבת על
	יפ תכרעה מזן


	(5) 
	(5) 
	–2019.(1) 2020 (Cash -less,) -. -12 -13 -25.5 .228 ;19 ; . 
	מהנל ריכב מבטה
	העבודהחל תא העסתקו אבוגוסט 
	שירוע ההקזחה מהוצגהאו שיעור הזחהק בדילול מאל בגין כבתי אופצהי 
	סהרד 
	של הרבחה אהם רשא הועקנו לעבוד ביולי 
	בנמנגון 
	ותאז אנתבי נכותתי אהופציתו לעבודי הבקהצו אשוהצמ לע
	ידי ההרבח
	הבסכם ההעסהק נבקעוערוב העבודמרדגתו שכרלקתוהפ מהתסיתמי בחודשה
	מלועדתחילת לקתוהפ תשחתליהבחודשה
	ולקתוהפ תשחתליהבחודשה
	העבודזאכי רלכבמרדהג 
	הוואצתו בכר בכפףו תלהרק שנבקהע הבסכם
	הודהע מקומדתשל
	חוד;םיש 
	מייחופהש
	מיהארבה י
	רפהשות נפסינויימדו תו בהארהכדןי ונבוףס מעקניב םשקיולדתע מועקנית םלויי יעדים אתהבםלמדנייתו תהמגולשל הרבחה הוחלטה תודקרירוטןי וועתד בהיתרוק כיפ שהימ ויתע לתע
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	24. 
	מקבר נפימי 
	מקבר נפימי 


	
	
	
	

	, . 2019. 
	המרקב הנפיימ של רבחהההאו ר"וח רשיאלגריבץ
	ממשרד אוריהחבשון האפן נקה
	במהרק החל תא עתדובהרבחב ו מכקבר נפיב םחושד ניורא 


	
	
	

	.-. . 
	מלרקב איןכלקרשיםעקסייםהמתוייםעם רבחההרפט תמלןרשתויבקיתרו נפמיתי
	אלנתין במלקר סיעו על
	ידי מרוגיםארחיב םחהרב
	במהרק איונעבוה דחהרב


	
	
	
	

	2020 -850 .190 
	היףק העסתקו הרבחב בנשת 
	אוה כ
	שעתו ותאז באתהם אלירוש תדעו בקיתרו ודיקררוטיון הרבחה של נכותתי עהדוב בר שתנתי במהוסתס על רקס סיכנוים
	שרכושלמקבשהנפים אוה 
	"שחלשב תעיתרוק תבוסתפ מ"ע.מ 


	,. 
	
	הדקרירוטיןו וועתד בהקיק תרובוע ונהחו מה תארקב בליצמ עוטלתו בהקיתרו
	ובקעו תא מסכויתויו


	
	
	

	-, , , -,--. , , . -. . 
	לע
	יפהוארתוחורזמעךר בהקיתרו הנפמיתי תכרענ נכתתיבקיתרו בר שתנתי
	תמהעדכתנכלנשה
	מ הבוצגינ םויאש בהקיתרו
	לע
	יפסה רדקדמיויתו נשבקע
	ולע
	יפ ירקס סיכנוים קתותפיים נשרעכים לע
	ידי מהרקב
	נבאשוים אלו נרקסים ההנלים
	תהליכי העהדוב
	אופן תלבק ההחלטתו ובהיצוע בפועל
	אלרח עיון אוירוש הנכותית לע
	ידי ועדת בהקיתרו מוגתש נכתהתי אלירוש הדקרירוטיון
	בסיום בהדקיה מושג דומ חפטרו לוועתד בהיתרוק ולדקרירוטירבחה ןוה


	
	
	

	, , ,. , , . 
	דקרירוטיון הרבחה בסור שההיףק
	אהופי רהוציפתו של פעולתו רבחהה
	ונכותתי העהדוב של במקר הנפיםהניםסריבים
	ויש הבםכדי הלגשיםאת רטמות בהקיתרו הנפמיתי בה
	הבתסךמ על נכתית העהדוב השתנתי
	המלצתו בהקיתרו
	ממואצהי בוחן הדקרירוטיון תא המעתק רהוחתב פעילות מהרקב



	25. 
	רואהחבשוןמקבר 

	: 
	מ ןלהלידע אודאור תוה החבשון מהקבר של הרבחה
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	25.1 . BDO ,48,. 
	רשמד אוריחבשון 
	זיואהפטממששרכהאו החבשוןמהרקב של הרבחה
	מנעודךרמנחם בגןי 
	תל באבי

	25.2 . . 
	השתוהפ מהטפלת הרבחב היא ר"וח מלכי לישניקסי

	25.3 . . 2020 146 ''(), 2019 117 ". 
	שרכ הרטחה מהשולם אורלה החבשון בגין רשתוי בקיתרו דוחתו כספיים בלבד
	השרכ הכולל ול ההי זאכי אורהחבשומה ןקבר יגבן תנש 
	מעדעלסךשל 
	אלפיש
	ח
	כוללמ"עמכדין
	לעתמו 
	אשר מעד עךס ל של 
	אלפי ש
	ח

	25.4 
	25.4 
	25.4 
	. 2018. 
	רשמדראוה יחבשוה ןחל הכלן נבובמבר 


	26
	26
	. 
	אפקטבייתו הקברה הנפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 



	(). 
	ארנ וספח א רפלקא 
	איתורעסאת יקגיד
	לדוח הז

	27. 
	החלטתו הבחרה 

	27.1 12 , . , .-. 
	ביום 
	15.10.20 
	חודהש פוליתס ביטוח ארחיתו מקצועתי של ההרבח לקתוהפ נוסתפ תב 
	חודשים
	כחלק מהמעךר הכולל של ביטוחי הבקהצו
	רפט בליטוח ארחיתו קמצועתי
	חודהש גם פוליתס ארחיתו מקצועתי שלדקרירוטים נואשוי רשמה רבחבה אהם בורבחתו הנבתו
	החלטותחידושכמאור אוורש על
	ידי ועתד בהיתרוק ודקרירוטירבחה ןוה

	27.2 2019 ) , (")". .,. 
	בבךשמה הלסכם תהרשקתו משתנ 
	עם נכוסתו קשהרו תמכורא בסעףי 
	13 
	רפלקא ת(איור עקסי אתגיד
	לדוח הז שאיה הרבח אחתו של רבחהה
	וכן ר"וי דקרירוטיון היואצ של הרבחה שוףת הב 
	הסונכות הקשוהר
	ביום 
	29.12.20 
	אושר מיזם נוסף לשיוקו ושתיףו פהלוע ןיב הרבחה בלין הנכוסתו קהשהרו הביףק אל המתוי
	התהרשקתוארשוההבאתםהלוארתוהקרפ המחישילחוק רבחהתו
	אלרחשותדעו בהקיתרו ודקרירוטיון הרבחה מאצו השתהרשקתו איה המבךלהעקסים רהגיל בויאנת שקו

	27.3 2020, 2021,'() . 
	לנעיין הסכם מסתרג הללאוותו מחודש נובמבר 
	הומעדת מסתרג נוסתפ בחודש מרץ 
	 ואר סעףי 
	3.6
	 קרפל א
	איתור עסאת יקגיד
	לדוח הז

	27.4 255 , 254(). 
	אל הקתבלו רבחבה החלטתו ברבד אירוש פעולתו לפי סעףי 
	לחוק רבחהות
	אל הייהת פעוהל ליפ סעףי 
	א
	לחקו רבחהתו רשא אל אוהרש

	27.5 , , . 
	אל תהבקלו החלטתו בנעיין פרוט או תהחיביתו לשיפוי
	נלאשו מהרש הכגתרדו בחקו רבחהתו
	בקתוה תפדוח
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	– 
	– 
	נספח א 
	אפקטבייתו הקברה הנפימתי על הדיווח הכספי ועל הגילוי 


	"
	"
	הרהצתו נמכ
	ל נמוהל הכספים לבגי ביצוע רקבתו והנלים לבגי הגילוי 


	,. , ",,.
	תלהנה רבחהה
	בשתיףו נמה"כל מוהנלהכספיםהרעיכו תלוםהקתוהפ מהכוהס בדוח הז תא אהקפטבייתו של הרקבתו הוהנלים לבגי הגילוי של רבחהה
	על בסיס העהכר זו
	נמכ
	ל הרבחה מוהנל הכספים הסקיו כי תלום קתוהפ זוהרקבתו הוהנליםלבגיהגילוישל הרבחה הניןאקפטבייתו עלמתנ רלשום
	לבעד
	לסכםולדווחעל מהידע הרבחהש נרדתש לדלתו בדוחהשתני אתהבם הלוארתו הדין הווארתו הדיווחשבקע ממהוהנ עלשקו ההון מבוועד שקנעב הבוארתו אלו

	 הרקב נפמיתי על דיווח כספי 
	 הרקב נפמיתי על דיווח כספי 

	31 2020 . 
	המבלךהקתוהפ המדותחו עדליום 
	בבמצדר 
	לאאירעכלשניויברקבההנפמיתי של רבחההעלדיווח כספי רשא השפיע אבופן המתויאוסריב שצפוי הלשפיע אבופן המתויעלההרקב הנפמיתי שלהגףו מהוסדיעל דיווח כספי

	,22 2021 -22.3.21, 
	רמ אמירג רידיש
	דקריטו*ר רמ רואיקיסוסמ ,נ"כל ר"וח ןויס יולמ ,הנלת כספים מועד תחמי:ה 
	רמבץ 
	רמ* ריאמ רגידיש מוהנ על
	ידי רבחי הדקרירוטיון לר"וי הדקרירוטיון ביום 
	מניוי רומאכ תממין הלודעת 

	. 22.3.21 . 
	אי הנתגדתו מטעם רשתו שקו ההון
	ביום 
	המסיך דקרירוטיון הרבחה תא מר רגידיש תחלום על הדוחתו
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	31 ,2020 
	31 ,2020 
	ודח הירוטקרידןו שלהנ שסהיתםויב המי 
	דברבמצ


	(-"") ()" 31 ,2020 (-", ,"(" -"",). . , . 
	מרו קופות מגלבעמ" 
	הללן
	ה"רבחה
	או ה"רבחההמנהתל
	דבכתמת צהלגי תא דחו הדטקריוריון
	הללן ה"דוח
	קתלופהשלשהנ שסהתיימהבםוי 
	רבמצדב
	הללן
	קתותפ דהו)"ח
	הבםאת דלשירתו הגילוישבקנעו לע דיי מהמוהנ לע שקו ההון
	בטיחו חוכסיון 
	וממההנ
	ו
	תושרה
	באתההמ
	דהוחסרקו תא הפעילתו העקירית קתבופת דהחו לש הבחהר מההנלתופעילות קהופותארש בנהיוהל
	הדחו נרעך הבנהח בשפניהקארו מצוי תיארו קסעיהתגאדי
	צמהףרו לדחו הז

	1. 
	תאירו שלהרבחה הנמהתל ווק לשופמגה תל 

	2013 ,.-(: -85% ,26 2018)--15% .) 
	הבחהר הקוהמ שבנת 
	כבחהר פטר.תי הרבחהפועתל כרבחההמהנלתקופת מגללגתמוםיל ולפיצויים קוופת מגללחכסיון
	קרן תשהמל,תו קופת מגל שהלקהע וקופת מגללחכסיוןארךו טווחלידל
	במודע רפםוס דה,חו הוהנ מהונקפ הונפרעשלהבחהר מוקזח על
	דיי .ד.י מרו קשהעתו בעמ" שהיא בחהר צביורתי 
	להלן
	ה"בחהר )"םאה ה(חמזיהק ב
	המוהנ מהונקפ הונרפעשלהבחהר בדילולמלאבםאתה הלרתי שליהט השנפיהק שרתו שוקהה,ןו בטיוחוחכסיון
	מםוי 
	באגוטסו 
	ועל
	דיימראורקרן ה(חמזקי ב
	מהונה מהונקפ הונפרש עלהבחהר דבילומ ללא
	1

	,1 . 
	לרפםיט נסוםיפ רלבתו שמהנ הקבהצו
	שינוייםבפעילותהבחהר ארהסעףי 
	דלחו תאירו קסעי תהגאדי

	2. 
	בצמ קסעה יהרבח תואצותו וליעפהת 
	בצמ קסעה יהרבח תואצותו וליעפהת 


	. 
	א
	חוד לע בצמה יפסכה לש ההרבח 
	חוד לע בצמה יפסכה לש ההרבח 


	31 ,2020,-66,663 -14,996 ''31 ,2019. : 31 ,2020, -486 , -505 31 ,2019 . 700 ". 31 ,2020, -6,600 , -2,680 312019.. 31 ,2020, -39,432 ' , -229 "31 ,2019.. 31 ,2020, -8,010 ', -2,105 "31 ,2019. 31 ,2020, -20,038 . 31 ,2020, -35,008 , -2,955 "31 ,2019. . 
	דהחו לע בצמה סכהפי לש הבחהר ליםו 
	רבמצדב
	 םכתסה בכנםיס בךס שלכ
	אלפישח" לעתמו כנםיס בךס שכ ל
	אלפיש
	חליםו 
	רבמצדב
	הללן בסהםיר לשינוםיי מהתוםיי סבעיפי אמהזן
	םיסכנ בלית חומםייש לםוי 
	רבמצדב
	המכתסו ךסב לש כ
	אלפי 'שח'
	לעתמו ךס לש כ
	אלפי שח" לםוי 
	רבמצדב
	שהינוינבועמכההר בכנסבתלימחושי בערו םכסה איתרחתו סבםוכ לש 
	אלפיש
	ח קביזזו הפתתח נסכ בתלימשחויתכוהנ
	יסכנ םיסימ דנםיח לםוי 
	רבמצדב
	כתסהמו בךס לש כ
	אלפי 'שח' 
	לעתמו ךס לש כ
	אלפי שח" ליםו 
	 ,רבמצדב 
	העליהי נבועתבעקירמצינולהספםיד צלרוכי סמ
	תואצוה יכרהש תוחדנ מייגצתו סכנ שרצונ מהיוון מעלתו גבין גיוםיס בפעילתו גהמל השבחהר צוהפ שיניבו כהסנ.תו לםוי 
	רבמצדב
	תסהמכו ךסב לש כ
	אלפי ש
	ח'
	לעתמו ךס לש כ
	אלפי ש
	ח לםוי 
	רבמצדב
	הלעיהי נבותע גמיסו סכםיפ משמעתוי צמאבעתו סכוםינ
	חםיביי תורתיו הבוח לםוי 
	רבמצדב
	כתסהמו ךסב לש כ
	אלפי 'ש
	ח
	לעמות ךס לש כ
	אלפי ש
	ח ליםו 
	רבמצדב
	הלווהאמרבחתאהם לםוי 
	רבמצדב
	כתסההמ סבך לש כ
	אלפי 'ש.ח' ההלואוה קתהבלה קתבותפ דהחו
	כזםיא תורתיו תוכז לםוי 
	רבמצדב
	תסהמכו ךסב לש כ
	אלפי 'שח'
	לעתמו ךס לש כ
	אלפיש
	חליםו 
	רבמצדב
	שהינוינבוב עעקירמכדעוןהאצותו שללם סלכונםי

	(15.33% 
	1
	מלודע רפםוס הדוחשיעור ההזחהק כהולש לרמ ל ארו רקב ןרבחה
	שיהירוהקע)ףי עדמו על 
	דב(ילול .)אלמ חקל ההזחהק הקעףי נבוע המזחקורמ ת ארק רון מבניתו הבחהר .םאה 

	. 
	ב
	הןוה הצעימ תושירדו ןוה 
	הןוה הצעימ תושירדו ןוה 


	31 ,2020 -9,658 ''-9,491 ''31 ,2019, . 2012 18,590 '8,932 '.9 . 
	ההון לםוי 
	רבמצדב
	םכתסה ךסב לש כ
	אלפי ש
	ח לעתמו ךס של כ
	אלפי ש
	ח לםוי 
	רבמצדב
	היריהד הבון נבותע בערקי המדספ כולל קתלופה קביזזו הנתקפ טשרי ןוה
	תרתי ההון התשרדנ עלפיתקנתו הפיקחו עלשירוםית פיננםיס ק(ופתו ג)למ ה(ון צעמי זמרעי שרדנה חמבהר מהנתל שלקותפ מגל או רקןפסנ,)הי תהשעב" 
	ראתלךי הדחו היהנ 
	אלפיש
	.ח' לארח ראתךי הדחו הנפיהק הבחהר טשרי ןוה צמיםית לבעלימניותהי ךסב 
	אלפיש
	ח' צלךרו מעיהד בקתנתו
	רהא בארו 
	דבחותו הסכפיםי

	. -24,213 ''1,135 -476 "2019 -2018,.. , -11,322 ''-53 ''2019 .. -28,045 ''-10,913 ''-1,881 "2019 -2018,., , . -3,920 ''-2,680 ''2019. 
	ג
	תואצות עפהתולי לש חהבהר נכהתוס הבחהר מדמינהיולקופתו מגל תבקותפ הדחו המכתסו ךסב שלכ
	תואצות עפהתולי לש חהבהר נכהתוס הבחהר מדמינהיולקופתו מגל תבקותפ הדחו המכתסו ךסב שלכ

	אלפיש
	חלעתמו ךס שלכ
	-
	אלפישח" ךסו שלכ
	אלפיש
	ח שבםינ 
	ו
	בתהאהמ
	העלייהבקתותפ הדחו נבותע מעליהי משמעתוית הבקיףהנכםיס מהנהולרשא םי לותוב העליתי שיערו מדיהנהיול ממהוצםיע הגנםיב
	תולמע
	תואצוה ישקוו יכרוהש המכתסובקתותפ דהחו ךסב שלכ
	אלפיש
	חלעתמו ךס שלכ
	אלפי ש
	ח שבתנ 
	העלייב ההאצותו נבותע בערקי מעליהי הבאצותו מעלתו סוכםינ
	תואצוה ההנהל כותוילל המכתסו קתבותפ דהחו ךסב של כ
	אלפי ש
	ח לעותמ ךס של כ
	אלפי ש
	ח סוךשלכ
	אלפיש
	ח שבםינ 
	ו
	באתההמ
	העלייה תבקותפ דהחו נבועתבערקי גמדיול הבאצותו רכש ונלו,תו בקע גדיול תבצמב כחו םדאה
	גידול בהאצותו תפעול
	כל תאז צותכהא המרתבח הקיף פעילתו הבחהר גוידוב להיףק הכנםיס מהנהוםיל
	תבטה סמ כתסההמ תבקותפ דהחו ךסב שלכ
	אלפיש
	חלעתמו ךס שלכ
	אלפיש
	ח שבתנ 

	. -26,856 ''9,998 ''-493 "2019 -2018 , . . -700 ''-1,462 ''2019 -2,495 "2018 . . -30,884 ''-7,705 ''-7,629 "2019 -2018,. . 
	ד
	םירזת וזמםינמ שושמיש עפלתולי שתפטו המכתסו קתבותפ דהחו ךסב שלכ
	םירזת וזמםינמ שושמיש עפלתולי שתפטו המכתסו קתבותפ דהחו ךסב שלכ

	אלפיש
	חלעתמו ךס שלכ 
	-
	אלפי ש
	ח ךסו של כ
	אלפי ש
	ח בשנים 
	ו
	באתההמ
	ערקי שהינוי תבקופת דהחו נבוע מגדיולבצוהאתו כריהש נדחתו וגדיול הבדספ קתלוהפ
	וזמםינמ ששושמי וליעפלת ההעקש סהמכתו קתבופת דהחו סבךשלכ
	אלפיש
	חלעתמו מזמוםינ שנבעו מפעילתו קשההע בךס לש כ 
	אלפי ש
	ח בשתנ 
	זמומוםינ שששמיו לפעילתו קשההע ךסב של כ
	אלפש י
	שב חתנ 
	שהינוי תבקותפ דהחו נובמ עכרתשי סכנ בלתימשחוי
	וזמםינמ בנשוע פמעתולי ממיןו המכתסו קתבופת הדחו ךסב של כ
	אלפי ש
	ח לעתמו סך של כ
	אלפיש
	חוךס שלכ
	אלפיש
	ח שבםינ 
	ו
	באתההמ
	שהינויבקתותפ הדחו נובע בקמלת הלואומ ההבחהר םאה והמנרטש תקפי ןוה צמיםית

	3. 
	31 2020 
	שיוו כזתויו מעםיתי וקבתופ מגהל ילםו 
	רבמצדב 
	אביפל שח" פלאמ אומגת רוילם 


	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2019 
	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2019 
	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2019 
	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2020
	ולסמ םשל
	רפסמ ארצו 

	1,535 
	1,535 
	1,888 
	מקחדדמ ה תא" 35 
	8695 

	2,805 
	2,805 
	7,828 
	גא"שממ חתל צ ,לארשימדו דדמ טלווש חל 5-10 שנים
	8696 

	768 
	768 
	18,953 
	מקחש דדמ הקליר תויבתי בקוהע שממתליות
	8697 

	957 
	957 
	2,899 
	ת דדמב לודנ 20 
	8698 

	1,120 
	1,120 
	21,270 
	זממוםינ שווומ יזמונים
	8699 

	6,495 
	6,495 
	24,532 
	מקחדדמ ה P500&S 
	9452 

	1,570 
	1,570 
	1,599 
	מעמ ברוקחדמ הםיד
	9677 

	23,181 
	23,181 
	567,521 
	מניות
	12531 

	23,043 
	23,043 
	746,547 
	גרדמתו דע 50 
	12532 

	39,789 
	39,789 
	2,354,580 
	גרדמתו 50-60 
	12533 

	22,224 
	22,224 
	1,474,020 
	גרדמתו 60 ומעלה
	12534 

	-
	-
	94,081 
	גא"ח דע 25% מבניות
	12957 

	123,487 
	123,487 
	5,315,719 
	כ"הס 


	ה רומומלתשת 
	ה רומומלתשת 

	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2019 
	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2019 
	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2019 
	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2020
	ולסמ םשל
	רפסמ ארצו 

	3,341 
	3,341 
	6,259 
	מקחדדמ ה תא" 35 
	8701 

	1,644 
	1,644 
	13,734 
	גא"שממ חתל צ ,לארשימדו דדמ טלווש חל 5-10 שנים
	8702 

	853 
	853 
	17,384 
	מקחש דדמ הקליר תויבתי בקוהע שממתליות
	8703 

	450 
	450 
	5,201 
	ת דדמב לודנ 20 
	8704 

	491 
	491 
	13,672 
	זממוםינ שווומ יזמונים
	8705 

	15,361 
	15,361 
	36,570 
	מקחדדמ ה S & P 500 
	9451 

	2,852 
	2,852 
	3,649 
	מעמ ברוקחדמ הםיד
	9676 

	41,462 
	41,462 
	2,145,953 
	כללי
	12535 

	27,662 
	27,662 
	635,336 
	מניות
	12536 

	-
	-
	93,734 
	גא"ח דע 25% מבניות
	12956 

	94,116 
	94,116 
	2,971,492 
	כ"הס 


	ממג תפוק רול הלעקשה 
	ממג תפוק רול הלעקשה 

	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2019 
	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2019 
	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2019 
	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2020
	ולסמ םשל
	רפסמ ארצו 

	11,002 
	11,002 
	13,783 
	מקחדדמ ה תא" 35 
	7957 

	4,525 
	4,525 
	7,869 
	גא"שממ חתל צ ,לארשימדו דדמ טלווש חל 5-10 שנים
	7961 

	2,994 
	2,994 
	7,998 
	מקחש דדמ הקליר תויבתי בקוהע שממתליות
	7962 

	2,378 
	2,378 
	2,439 
	מקחדדמ ה תב לודנ 20 
	7960 

	1,353 
	1,353 
	5,535 
	סכפי
	7963 

	34,827 
	34,827 
	54,974 
	מקחדדמ ה S & P 500 
	7958 

	19,342 
	19,342 
	421,591 
	כללי
	12538 

	14,923 
	14,923 
	309,443 
	מניות
	12537 

	-
	-
	42,752 
	מק רוותפ מגל לקשההע-אגח" דע 25% מבניות
	12955 

	91,344
	91,344
	866,384 
	כ"הס 


	רומ כסיחןו כלי ללד 
	רומ כסיחןו כלי ללד 

	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2019 
	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2019 
	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2019 
	תויוכז כ"הס מעםיתי םויל 31 רבמצדב 2020
	ולסמ םשל
	רפסמ ארצו 

	192,867 
	192,867 
	247,215 
	סכיומ ןועט
	9421 

	10,431 
	10,431 
	13,124 
	סכיוב ןנוני
	9414 

	70,398 
	70,398 
	89,668 
	סכיון בגוה
	9420 

	30,656 
	30,656 
	38,077 
	סמלול הכלה
	9113 

	8,838 
	8,838 
	10,755 
	סמלוש לריעה
	9303 

	313,190 
	313,190 
	398,839 
	כ"הס 


	4.
	 תויוחתפתה בסבהבי רקמהו ככלילת תביבסה רואיקסעה התי 
	 תויוחתפתה בסבהבי רקמהו ככלילת תביבסה רואיקסעה התי 


	2020 
	שתנ 
	הייהת שהנ תנותדתי בירתו שחההל רקבסיהרובחתי כבלשוקויהע,םלו חהל סמףו שדוח רבפאור 

	,, .0%-0.25%, ","
	ודע לסףו ,ץרמ ךא ךשמהב שההנ אלרח זרכהתו בהנםיק זכרמהםיי לע דמיניתו מונירטתי מחריהב אמדו
	ככל ישישרד
	ארינו תא הסנטמיטנ מהתךפ
	הרהבחות מהונרטייתו שלהרדפלרברזי באהרב" כללוהתדרו ריבית תמרל 
	גהדתל רהשיכתו לש הגא
	םיח מהשמתלםיי
	רכתשי גא
	חקונרצניבכלדריוגיהקשהעה 

	. Risk On "
	כולל אכהל אשםני דבריגו קשההע
	ההיפךו שבווקיההון אבש בבקעתו התהברעתו סאמהביתי לש לכ הבנםיק זכרמהםיי בעםלו הבויהל לתהששואתו בדמדי המניתו בארשיל בוחרבי הע.םלו העליתו שבווםיק שמהכיו הלךמתי לע דיי בהנםיק זכרמהםיי ךא םג על דייהגוםיפ מהסודםיי וקשמהיעיםהטרפםיי רשא שהקיעו הבקיםיפ דגו.םיל ךכ רצונמ התמג 
	רשא חדפתא ה דדמי המניתו שליםיא םישדח תאו רמווחי אהג
	ח קהצנורניאל תמתח מלםוק בוהיו ברע .רבשמה שקו העבוהד רמאהאקייחוהו םג הואטטללתו רשאכ בחתילת 

	3.5% 
	שהנה דמע על 
	באטהל שבואי הסרג זיקנ שיערו המטבולםי ל 

	14.7%
	-

	בוסשה ףוהנ חהל ריידמשמ העתוית 
	בוסשה ףוהנ חהל ריידמשמ העתוית 

	-6.8%.2020 
	ל
	נתוניהתאב רצורהב" נגפעשק ווב תהמלך 
	סבש ךכףו ברהעון שהנש יל שההנ חוהו הרצות ריידה 

	.
	2.3%
	-

	%33.4 
	סבויכש םונתי דרי תהרצו רמאהאקיב י 

	-4.36% 
	מדבל רא,ב"ה צהמיהח העומלתי ריהד ב
	ךא מהרבע ההמרי יסחתי דמליניתו מוניראטתי מחריהב בכל בעוםל הבוילה תלשאותו חיבויתו רמבביא תפקייהקשהע.ה 

	OECD 2.4% 3.7% -5%,9.1% ,-9.9% 6.5% , 
	ככלתל ארשיל שמהיהכ בללטו מצבחית שמהקביסח מלדינות 
	בקמילות שאכר צותהר רשיבאל בסכיום שתני דמע עלמינסו 
	שהבווהא צלפישלמינסו 
	בגהו דממינתו ברתו באגרוןבינהין רצ,תפ סרפד רבוטינהי רשא תהכצוווב
	ו
	באתה.המ כהכלהל מהבויהל שבהנ זוהייהת סהינ,תי םע מציחה של 
	זבכתו גתוהב מהיהר רגאוסבייתלגמיהפ ולארח כמןפתיהח חמתשדו במזן ראשש העםלו מתמדוד םע גסםיר בגמול.תו 

	, -5.5% -2020 -7% 
	בתרזג טמהבעתו
	קשהלהשמךי להגפיןחקזוהשטבתההא ביסיוףשלכ
	ב
	מולסל בטמהע.תו עיקר הרייהד סבל בטמהעתו בנעהמפחיתו הדורל בסשל המרבחתו מונרטייתו רסחתו קתדםי תמכראו לע.לי הדורל דרי כב
	אלמול קשהל שבהנ החולתפ והנאשו מעהל אשלתו ברתו בנגועלגפיהע בצייאו ףאו בפגיהע רשפאית אדכביש תול רבחות כטהנולגוהי העומליתו לשמהךי הלקםי ולתזחזכרמ קיפיתוחבארשי.ל 

	פניא,היצל יצקתב רויבית 
	פניא,היצל יצקתב רויבית 

	, 1% 3%. -2020 -1.6% 0.7%--0.6% 2019. 2020 -4.4% -5.7% 0.2% 0.1%, -14.01.2021 -30 2021 .
	בהמךל השםינ אהרחונתו
	בסהיהב בארשילהייהת יציהב רשאכ ךרדב כלל מעהד אהינצלפהי בסמתרג היעד בקשעבקנ רשי,לא שביערו של
	דע 
	תבזחתי שלבקנ ארשילל
	הרעךי בהקנ אינצלפהי שלכ
	ךא מכבוןשךתח אוהת בדחתו צותכהא רבשממ הקרווהנ .ךשמתמה סביםוכ שנתיהאינצלפהי ריהד טלרטיוריה שהלילתי ומעהד לע 
	שהבווהא ל
	בשתנ 
	רמהכיםיב דדמב 
	נעובגממתו שונ,תו אכשר הפריתו הוריקתו התיקירוב
	בשהנ חשל,הפ מחרייהשבלההוההנעלה דריוב
	סועיף דהירו גסראת שההנ מבינסו 
	מלרתו זינוקחד סבוף שה.הנ כמו ,ןכ ריבתי בקנ ארשילנתוהר צייהב רב,התמ על 
	ואלרו שהינוםיי בסביהב כהכללתי העומל,תי בסובית אהינצלפ,הי התכרע הוודעה תלוואיהרבייתהעתדיי עכדוהנ כלפי ,הטמ ףאו בצהיהע על הרוהד רשפאתי של הרבי.תי ב
	שהקי בקנ ארשיל כתנתי כרישות דולםיר הוודיעשיקהנ כ
	מילדראי שקל שבתנ 
	דכבי מתלךו שברע דהורל ארש חוהו ריידתו דחתו מול קשהל

	 קוש תוינמה 
	 קוש תוינמה 

	2020 , "35 125 -11% 3%,"-21.9% "-4.6%."-5%37.,-6.8% -29.4%. 
	סביםוכ שנת 
	דמדת
	א 
	דמודתלאבבי 
	דריו כב
	בוכ
	באתה.המ הפערבין דמהםיד שהווני כהלליביןמדדי ארשיל מלדדיהעולםהאו הטההי בלנםיק ודנל
	ן שארנגפעוקשתו .רבשמב תל באיבבנקים ב דרי
	תוא לבבי דנל
	ב ן
	לעמותאז ת הענפש םיחפתו נגפעו ףאו רהוויחוהידדמ ו ת
	ט אכנולגוהי ז רשאיקנ שהנהב
	תב א"יטוחשעלב ה
	תומצ א"חיהשקפב ץ

	, . -S&P500 -NASDAQ -DOWJONES 18.4%,9.7% -45% ,-100 -14.3% , -3.55%,-7.14% -Nikkei -16.01% . 
	אבהרב" תהמוהנ יהיהת שוהנ הודתו תלמיהכ אהדיהר
	ךא םג כזבתו קשמהל אהדרי לש מניתו כטהנולגויה דמבםיד מהוביםיל
	דמדיה
	ה
	הו
	משרו שתוהא חיבותי כ(וללדבייד)דנ של 
	ו
	בתה.המא אבריו,הפ דדמ הפוסטי
	ריד כב
	דדמ סקאדה עהל בכ
	 דדמ אקהצה קרתפי דרי כב
	בויפדדמ ,ן ה
	עלה ב

	"גאדמ חניה 
	"גאדמ חניה 

	-A/AA+ . -10 0.85% 2019 -0.7% 2020. 0.35% ,
	חהבו הבינאלומישל דמיתנ ארשיל דמגרו רבהמ של 
	רשאכ שקו גארתו חהבו השממתליתו הושפע בערקי המרתמב שחע,םלו צמיפיוצ תריופש הל ארשיל דדמל רגאתו חהבו העומליורידיבסב היתב אהינפלצהי
	שתתאו רגאות חהבו ל
	שםינ של ארשיל ריהד רמהמ של 
	בסףו 
	דע לרהמ שלכ
	סבףו 
	סביםוכ שה,הנ דדמ גאח" שממתלי מצדו םשר עלהי של 
	בעדו דדמ רגאתו החבו האל מצדותו עהל כב
	-

	.0.9% 
	וק ח"גאנרצני 
	וק ח"גאנרצני 

	-20 -40 -0.3% -0.05%) . 0.22%, 6.8% . 
	זבהה שלוק שממהל,ית םג אהפיקהקרצנונינהנהמתהששואות מההריה ךכ שלארח ירדיותחדותבהמלך רבפראו 
	רמץסיימתא ו השנדדמ הי תהב לודנ 
	הו
	ברייהד שכ ל
	בועליהי שכ ל
	ב( ,מאתהה
	בדבל
	דדמ גאח" כללי םשר רייהד של 
	רשאכ םג דהריוםיג המנוםיכ משרוהתששואתו משמעתותיכ ,פי שאטבתמ דדמב התלבודנ שתאותו שלארח ירדיותשל רשעתו חאוםיז בגארתו חבו סמומיתו םשר יריהד מתונה יסחית של 

	"() 
	שהתועפ יעוריא מרבש תהשפתוט ףיגנ וקהורהנ 
	שמקה רב"הנורו

	2020, () , , (,) ,(.) 
	בהמךל ברהעון שארהון שלתנ 
	וב קשמה רשיהאלי 
	והעםלו כולו
	ההי דע הלצרפתתו וריסו קהורוהנ
	שהחל רבשמכ רבאיותי הוךפ צלדיו םג רבשמל ככללי גלואבלי
	רשא שהפיע ועדונו שמפיע לע רמבתי מהדינתו מהפוחתתו 
	רלבתו ארשיל
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	תרקסתא י דהחו שהנתישלמק רוופוג תמב לע( מ"להלן
	ה"רבחה
	שלנת 
	לה:ןל 
	דהו)"ח

	בססבתה על דייע,ית דהחו איננו כולל כל גצמ אל כנון של עבוהד המותתי ולא חרס בו גצמ של עדבוה המתותי הנחוץ כדי צמהשםיג שכנללו בו, אלור הסניבתו בהן כנללו אםתו צמגי,ם אל יהיו טמעים בתהייסח תלקופה כמהוהס דבחו. 
	בססבתה על דייע,ית דהחו איננו כולל כל גצמ אל כנון של עבוהד המותתי ולא חרס בו גצמ של עדבוה המתותי הנחוץ כדי צמהשםיג שכנללו בו, אלור הסניבתו בהן כנללו אםתו צמגי,ם אל יהיו טמעים בתהייסח תלקופה כמהוהס דבחו. 
	בססבתה על דייע,ית דהחו איננו כולל כל גצמ אל כנון של עבוהד המותתי ולא חרס בו גצמ של עדבוה המתותי הנחוץ כדי צמהשםיג שכנללו בו, אלור הסניבתו בהן כנללו אםתו צמגי,ם אל יהיו טמעים בתהייסח תלקופה כמהוהס דבחו. 
	.2 

	בססבתה על ידיע,ית דהוחות סכהפםיי מודיע סכפי ארח כהלול בדחו קשמםיפ אבופן אנ,תו כמל החבינות ההמותי,תו תא בצמה סכה,יפ תאצותו הפעול,תו השינויםי הבון מצעהי זתורמיי מהזמוםינ של הרבחה מלועדםי ולקתופתו מהכסודב םיחו. 
	בססבתה על ידיע,ית דהוחות סכהפםיי מודיע סכפי ארח כהלול בדחו קשמםיפ אבופן אנ,תו כמל החבינות ההמותי,תו תא בצמה סכה,יפ תאצותו הפעול,תו השינויםי הבון מצעהי זתורמיי מהזמוםינ של הרבחה מלועדםי ולקתופתו מהכסודב םיחו. 
	.3 

	אני וחאםיר בבחהר הצמהיםיר הצההר זו ארחםיא לבקיםתע וקליםמו של רקבתו והנםיל גלבי הגילוי וקבלהר הפנמיית על דיווח סכפש יל הבחהר כון-
	אני וחאםיר בבחהר הצמהיםיר הצההר זו ארחםיא לבקיםתע וקליםמו של רקבתו והנםיל גלבי הגילוי וקבלהר הפנמיית על דיווח סכפש יל הבחהר כון-
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	בקענו קברתו והנםיל אכ,הל או מרגנו בקליםתע תתח פיקחונו של רקבתו והנםיל אכ,הל מהיודעים לטבהחי משידע מהתוי התמיחיס לבח,הר מאבו לדייעתנו על דיי ארחים בבחהר, בטרפ מבהךל קתותפ הכהנש הל הדחו; 
	בקענו קברתו והנםיל אכ,הל או מרגנו בקליםתע תתח פיקחונו של רקבתו והנםיל אכ,הל מהיודעים לטבהחי משידע מהתוי התמיחיס לבח,הר מאבו לדייעתנו על דיי ארחים בבחהר, בטרפ מבהךל קתותפ הכהנש הל הדחו; 
	.א 

	בקענו רקבה פנמיית על דיוחו סכ,יפ או פיחקנו על קביתע קבהר פנמיית על דיווח כס,יפ המיודעת סלקפ מיהד סביהר של ביחטון בגלי הממינות דהיוחו סכהפי וךכל שדהוחתו הכספםיי רעכוים בםאתה תלקני דיווח בינאלמוי( םיIFRS) ולהארותו הממוהנ עש לקו ההון; 
	בקענו רקבה פנמיית על דיוחו סכ,יפ או פיחקנו על קביתע קבהר פנמיית על דיווח כס,יפ המיודעת סלקפ מיהד סביהר של ביחטון בגלי הממינות דהיוחו סכהפי וךכל שדהוחתו הכספםיי רעכוים בםאתה תלקני דיווח בינאלמוי( םיIFRS) ולהארותו הממוהנ עש לקו ההון; 
	.ב 

	הכרענו תא אהקפטבייתו של רקבהתו וההנםיל גלבי גהילוי של הבחהר הוגצנו תא מקסנתוינו גלבי אהטקפיביות של רקבהתו הונהלים גלבי גהילוי, תלםו קתהופה כמהוהס בדוח בססבתה על התכרע;ונ כון-
	הכרענו תא אהקפטבייתו של רקבהתו וההנםיל גלבי גהילוי של הבחהר הוגצנו תא מקסנתוינו גלבי אהטקפיביות של רקבהתו הונהלים גלבי גהילוי, תלםו קתהופה כמהוהס בדוח בססבתה על התכרע;ונ כון-
	.ג 

	גילינו בדחו כל שינוי קבבהר הפנמיתי של הבחהר על דיוחו סכפי שאריע ברבעון הז שהשפיע באופן המו,ית או בסרי צשפוי הלשפיע באופן המו,ית על רקבהה הפנמיתי של הבחהר על דיוחו סכ;יפ וכן-
	גילינו בדחו כל שינוי קבבהר הפנמיתי של הבחהר על דיוחו סכפי שאריע ברבעון הז שהשפיע באופן המו,ית או בסרי צשפוי הלשפיע באופן המו,ית על רקבהה הפנמיתי של הבחהר על דיוחו סכ;יפ וכן-
	.ד 

	אני וחאםיר בבחהר הצמהיםיר הצההר זו גילינו לרוהא בשחהון מה,רקב דלקריטרויון ולוותדע בהקיורת של דהקריטרויון של הבחהר, בססבתה על התכרענו הדעכנתי בירתו גלבי הקבהר הפנימתי על דיוחו כס:יפ 
	אני וחאםיר בבחהר הצמהיםיר הצההר זו גילינו לרוהא בשחהון מה,רקב דלקריטרויון ולוותדע בהקיורת של דהקריטרויון של הבחהר, בססבתה על התכרענו הדעכנתי בירתו גלבי הקבהר הפנימתי על דיוחו כס:יפ 
	.5 

	תא כל הליקוםיי שמהמעותםיי וחהולשתו ההמתויתו בבקיתעה או הבפעלהת של בהקהר הפנימית על דיוחו סכ,יפ רשא בסרי צשפויים בעינינו לפגוע בכיולהת של הרבחה ,םושרל ,דבעל םכסל ולדווח עמ לידסכ ע;יפ כון-
	תא כל הליקוםיי שמהמעותםיי וחהולשתו ההמתויתו בבקיתעה או הבפעלהת של בהקהר הפנימית על דיוחו סכ,יפ רשא בסרי צשפויים בעינינו לפגוע בכיולהת של הרבחה ,םושרל ,דבעל םכסל ולדווח עמ לידסכ ע;יפ כון-
	.א 

	כל מרת,תי בין המותתי בוין אשינה המתוית םא ידועה לנו זכו, הב מעברות ההנההל או מעברוים עדבוםי חאםיר שיש לת םהקפמשמ דיעתוקבב יהר הפנימש תיל הרבחה עד ליווסכ ח.יפ 
	כל מרת,תי בין המותתי בוין אשינה המתוית םא ידועה לנו זכו, הב מעברות ההנההל או מעברוים עדבוםי חאםיר שיש לת םהקפמשמ דיעתוקבב יהר הפנימש תיל הרבחה עד ליווסכ ח.יפ 
	.ב 

	איאב ןמרו לעיכ לדי גלרוע אמרחיותא ימ וחאריתו כל אא םד,רח על פכ יל דין. 
	איאב ןמרו לעיכ לדי גלרוע אמרחיותא ימ וחאריתו כל אא םד,רח על פכ יל דין. 
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	)certification( 
	צההרה 


	, : 
	אנ,י ןויס לוי
	הצמירה כי

	תרקסתא י דהחו שהנתי של מרו קופוג תמב לעמ" (להלן: ה"רבחה)" שלנת 2020 (לה:ןל "דהו)"ח. 
	תרקסתא י דהחו שהנתי של מרו קופוג תמב לעמ" (להלן: ה"רבחה)" שלנת 2020 (לה:ןל "דהו)"ח. 
	תרקסתא י דהחו שהנתי של מרו קופוג תמב לעמ" (להלן: ה"רבחה)" שלנת 2020 (לה:ןל "דהו)"ח. 
	.1 

	בססבתה על דייע,ית דהחו איננו כולל כל גצמ אל כנון של עבוהד מהתותי ואל רסח בו גצמ של עבוהד המותתי החנוץ כדי שגצמהים שכנללו בו, לארו הנסביות הבן נכללו אםתו צמ,םיג אל הייו טמםיע בתהיחיס קתלופה כמהסוב הדחו. 
	בססבתה על דייע,ית דהחו איננו כולל כל גצמ אל כנון של עבוהד מהתותי ואל רסח בו גצמ של עבוהד המותתי החנוץ כדי שגצמהים שכנללו בו, לארו הנסביות הבן נכללו אםתו צמ,םיג אל הייו טמםיע בתהיחיס קתלופה כמהסוב הדחו. 
	.2 

	בססבתה על דייע,ית הדחותו סכהפםיי ומדיע סכפי ארח כהלול דבחו קשמםיפ באופן נא,תו כמל בהחינתו ההמותיתו, תא בצמה כהספי, תאצותו הפעול,תו השינוםיי בהון צעהמי רזתומיי זמהומנים של הרבחה מלועדםי ולקתופתו מהכסודב םיחו. 
	בססבתה על דייע,ית הדחותו סכהפםיי ומדיע סכפי ארח כהלול דבחו קשמםיפ באופן נא,תו כמל בהחינתו ההמותיתו, תא בצמה כהספי, תאצותו הפעול,תו השינוםיי בהון צעהמי רזתומיי זמהומנים של הרבחה מלועדםי ולקתופתו מהכסודב םיחו. 
	.3 

	אני וחאםיר בבחהר הצמהיםיר הצההר זו חארםיא קלביםתע וקליםמו של רקבתו ונהםיל בגלי גהילוי ורקבלה הפנמיתי עד ליווסכ חפש יל הבחהר כון-
	אני וחאםיר בבחהר הצמהיםיר הצההר זו חארםיא קלביםתע וקליםמו של רקבתו ונהםיל בגלי גהילוי ורקבלה הפנמיתי עד ליווסכ חפש יל הבחהר כון-
	.4 

	בקענו קברתו והנםיל אכל,ה או מרגנו קלביםתע תתח פקיחונו של קברתו והנםיל אכ,הל מהיועםיד לטבהחי משדיע מהתוי מהתייסח ל,הרבח מאבו לדייעתנו על דיי חאםיר ב,הרבח בפטר בהמךל קתופת הכהנש הל הדחו; 
	בקענו קברתו והנםיל אכל,ה או מרגנו קלביםתע תתח פקיחונו של קברתו והנםיל אכ,הל מהיועםיד לטבהחי משדיע מהתוי מהתייסח ל,הרבח מאבו לדייעתנו על דיי חאםיר ב,הרבח בפטר בהמךל קתופת הכהנש הל הדחו; 
	.א 

	בקענו רקבה פנמיית על דיוחו סכ,יפ או פיחקנו על בקיתע רקבה פנימתי על דיוחו כס,יפ המיותדע לסקפ מיהד בסיהר של בטיחון גלבי המימנתו הדיוחו כהספי וךכל שדהחותו סכהפםיי רעוםיכ בםאתה קתלני דיווח בינאלמויםי (IFRS) והלארוות מהמוהנ עש לקו ההון; 
	בקענו רקבה פנמיית על דיוחו סכ,יפ או פיחקנו על בקיתע רקבה פנימתי על דיוחו כס,יפ המיותדע לסקפ מיהד בסיהר של בטיחון גלבי המימנתו הדיוחו כהספי וךכל שדהחותו סכהפםיי רעוםיכ בםאתה קתלני דיווח בינאלמויםי (IFRS) והלארוות מהמוהנ עש לקו ההון; 
	.ב 

	הכרענו תא אהטקפבייות של רקבהתו וההנםיל בגלי גהילוי של הרבחה צהוגנו את קסמנותינו גלבי אהטקפיביתו של רקבהתו הוהנםיל גלבי גהיל,יו לםות קתהוהפ כמהוהס דבחו בססבתה על הרעתכ;ונ כון
	הכרענו תא אהטקפבייות של רקבהתו וההנםיל בגלי גהילוי של הרבחה צהוגנו את קסמנותינו גלבי אהטקפיביתו של רקבהתו הוהנםיל גלבי גהיל,יו לםות קתהוהפ כמהוהס דבחו בססבתה על הרעתכ;ונ כון
	-

	.ג 

	גילינו בדחו כל שינוי קבבהר הפנמיתי של הבחהר על דיוחו סכפי שאריע רבבעון הז שהשפיע אבופן המו,ית אס וברי צשפוי הלשפיב עאופן המות,י על קבההר הפנמיש תיל הרבחה עד ליווכ חס;יפ וכן-
	גילינו בדחו כל שינוי קבבהר הפנמיתי של הבחהר על דיוחו סכפי שאריע רבבעון הז שהשפיע אבופן המו,ית אס וברי צשפוי הלשפיב עאופן המות,י על קבההר הפנמיש תיל הרבחה עד ליווכ חס;יפ וכן-
	.ד 

	אני אורחים בבחהר הצמהיםיר צהרהה זו גילינו רלואה בשחהון רקבמה, דלקריטוריון ולוודעת בהקיתרו של דהטקריוריוש ןל הרבח,ה בבתהסס על הכרעתנו הכדענב תיירתו בגלי קבההר הפנימתי על דיווכ חספי: 
	אני אורחים בבחהר הצמהיםיר צהרהה זו גילינו רלואה בשחהון רקבמה, דלקריטוריון ולוודעת בהקיתרו של דהטקריוריוש ןל הרבח,ה בבתהסס על הכרעתנו הכדענב תיירתו בגלי קבההר הפנימתי על דיווכ חספי: 
	.5 

	תא כל הלקיויים משמהעתוםיי וחהשלוות מההתויות בבקיתעה או בהפעלהת של הקבהר הפנמיית על דיוחו סכ,יפ רשא בסרי צשפוםיי לפגוע ביכולהת של הבחהר ,םושרל ,דבעל םכסל ודלוחו על מדיע כס;יפ כון
	תא כל הלקיויים משמהעתוםיי וחהשלוות מההתויות בבקיתעה או בהפעלהת של הקבהר הפנמיית על דיוחו סכ,יפ רשא בסרי צשפוםיי לפגוע ביכולהת של הבחהר ,םושרל ,דבעל םכסל ודלוחו על מדיע כס;יפ כון
	-

	.א 

	כל מרת,תי בין המותתי בוין אשינה המתותי, הב מעותבר הההנהל או מערוםיב עבוםיד חאםיר שיש לת םהפקמשמ דיעתוקבב יהר הפנמיש תיל הרבחה עד ליווכ חספי. 
	כל מרת,תי בין המותתי בוין אשינה המתותי, הב מעותבר הההנהל או מערוםיב עבוםיד חאםיר שיש לת םהפקמשמ דיעתוקבב יהר הפנמיש תיל הרבחה עד ליווכ חספי. 
	.ב 

	איאב ןמרו לעיכ לדי גלרוע אמרחיותא ימ וחאריתו כא לא םד,רח על פכ יל דין. 
	איאב ןמרו לעיכ לדי גלרוע אמרחיותא ימ וחאריתו כא לא םד,רח על פכ יל דין. 
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	ומרקתופו למג עבמ" דחופסכ תוםיי
	ומרקתופו למג עבמ" דחופסכ תוםיי

	31 2020 
	 םויל 
	מצדברב 

	מעוד 
	מעוד 
	מעוד 
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	ק רומו"עב למג תופמ חודםייפסכ תו 
	ק רומו"עב למג תופמ חודםייפסכ תו 
	31 ,2020 
	דבצרבמ


	תכון העניינים 
	תכון העניינים 
	תכון העניינים 


	-
	דור חואה בשחהוןהרקבמ 
	עלהקברהפנמייתעל דהיווח סכהפי דור חואה בשחהון רקבמה דחותו על בצמה סכהפי דחותו על ההדספ כהולל דחותו על השינוםיי הבון דחותו עזת לרמייהוזממםינ בארוםי לדוחתו סכהפיים 

	Figure
	 ,2020 
	ודאור חה הבשחה ןורקבמ עבללמה יתוינ של ומג רלמ עבמ" 
	ודאור חה הבשחה ןורקבמ עבללמה יתוינ של ומג רלמ עבמ" 
	-
	ברקה ינפימת לע וידחו כפסי 


	("31 , 
	ברקיונ תא קבההר הפנימתי עלדיוחו כספישלמרו קופתו מגלבעמ" 
	הל:ןל 
	הרבחה מהנהל)"ת לםוי 
	במצדבר

	Committee 
	-of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (-COSO.) 
	בססבתה על רקרטייוםינ שבקנעו מבגסתר שמהולתב של קבהר פנמיתי שפוסרהמ עלידיה
	הללן

	. 
	דהטקריוריוןוהההנלהשלהבחהר מהנהתל ארחםיא קלםוי קבהר פנמיתי אקפטביתי עלדיוחו סכפיוהלרעםתכ תא אהטקפיביותשל רקבהפנימתי עלדיוחו כספישלהבחהר מההנ,תל הכנלתל דבחו דהטקריוריוןוההנההל בדבר רקבהה הפנמיית על דיווח סכפי הצמ.ףרו חאריתוונ היא לחוות דעה על רקבהה הפנימתי על דיווח סכפי של הבחהר מההנלת בבתהסס עב ליקתרוונ

	-Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) , . 
	כרעונ תא בקירותונ באתהם קתלניה
	אבהרב" רבדב בקיתרו של קבהר פנמיתי עלדיוחו כס,יפ רשא אצמוועל דיי תכשל ראוי שחבוןבשיר.לא עלפיתקםינ אהל רדנש מתאנותלכנן תא בהיקתרו צבלוהע בטמהר לשהגימדיה בסיהר שלביחטון םא קוי,המ כמל בהחינתו מההתוי,תו רקבה פנימתי אקפטביתי עלדיוחו סכפישלהבחהר מהנה.תל בקירותנוכלהל שהתג בההנ בגלי קבהר פנמיתי עלדיוחו סכפי
	התכרע הסכיון קשיתמי חוהשל מהות,תי כון חביהנ הוערהכ שלאטקפבייתו כתהנוןותהפעולשל קבהר פנימתי בסבתהס עלהסכיוהש ןוב .ךרעיקתרוונ כללב םג היצוע הנלםי חארש םיבשחנכ ונצוחב םיתהםא לסניבא .תונוסברוםי בשקיתרוונ סמקפסב תסי נאתו לחוותדתעונ

	(IFRS) , (. (1) ((2)-(3) (),
	קבהר פנמיתי עלדיוחו סכפישל בחהר השאי גףו מדסויהיהנ התלךי מהיודע לסקפ מיהד בסיהר של טבחון גלביההממינות שלדיוחו סכפי הוכההנ שלדחותו כספםיי רטמלתו חיצוניתו בםאתה לקתנידיוחו בינאלמוםיי 
	בוםאתה לדשירות גהילוישבקנעועל דיי מהמוהנ עלשקו ההוןבטיחו חוכסון
	הבםאת לחקו הפקיחו עלשריוםית פינסנםיי 
	קופתו ג)למ סשתהה"
	קבהר פנמיתי עלדיוחו סכפישל בחהר השאי גףו מסודיכולתל תא אםתו דמיניתו והנםיל שא:ר 
	תמייסחים לניהולרשמותו ,רשא בפריטו בס,רי קשמפתו דמבוקי אבוופן אנתו תא הסעאקתו וההרבעתו של כנסיהקוהפ 
	ברלות הםתאצו שרמו)הת 
	מספםיק מדיה בסיהר שלבטיחוןשסעאקתו משרנתו כדנשר דכילשפאר כהנתדוחתו סכפיים בםאתה להנחיות מהמונה על שקו הה,ןו בטיוח וכסחון בדרשמ אהו.רצ בקשולת סכפים והתאצו סכםיפ של הקופה שענים קר בםאתה לאשרהתו הדיטקררויון הוההנהל שלהבחהר המנ;תלה ו
	סמפםיק מיהד סבריהשלביחטון גלבימניעה אוגילויבמודע של כרי,הש שישומ אוהבעהר 
	ברלותהוצהא שרמתו
	בלתימרוםיש של כנסיהקוהפ
	שיכולהלהיתו הלם שהפעה המותתי על דהחותו סכהפ.םיי 

	. 
	שבל בגמלותהי המבונ,תו בקהר פנימתי עלדיוחו סכפיעשוהי שאל למנועאו גללתו צההג מטוע.תי מכו ,ןכ תקסה קסמנות בגליהעתדי עלבססי התכרע אטקפבייתו נוחכתי כהשלי שחוהפ לסכיון קבשרתו התפכוהנ בללתי אתמימתו גבללשינויים בסנביוא תש ומתדי הקםוי של דמהיניוא תוהנהלת םיתשנהלרהע

	,31 ,2020 , COSO. 
	דלתעונ
	הרבחההמהנלתקי,המי כמל בהחינותההמותי,תו רקבהפנמייתאטקפיבתי עלדיוחו סכפישלהבחרה מההנלת לםוי 
	רבמצדב
	הבססבת על רקטיריוםינ שבקנעו סמבתרג מהשובלתשל קברהפנמייתשפסרוהמ על דיי 

	31 ,2020 2019, 31 2020 22 2021,
	בתרקיונ םג בםאתה תלקניבקיתרו קמבוםיל רשיב,לא תא דהחותו סכהפםיי שלהבחהר ליםימ 
	רבמצדב
	ו
	-
	לוכלאתח שמשול השםינ קתלוהפ שסהתימיהביםו 
	רבמצדב 
	הודחו שלונ מםוי 
	רמבץ 
	כללחוות דב תעתלסמ יויתג עא לםתו דחותו סכפ.םיי 

	__________________ 
	22 2021
	ב,ץרמ 

	ראתיך זיו האפט ראוי שחבון 

	Figure
	חוד רויא בשחהון המםירקב בלילע ינמהתו לש מרו קו"עב למג תופמ 
	חוד רויא בשחהון המםירקב בלילע ינמהתו לש מרו קו"עב למג תופמ 
	חוד רויא בשחהון המםירקב בלילע ינמהתו לש מרו קו"עב למג תופמ 


	(-)31 2020 -2019 31 2020, . 
	ברקיונ תא דהחו על בצמה סכהפי מהצרוףשלמרו קופתו מגלבעמ" 
	להלן
	הבחהר
	ליום 
	רבמצדב 
	ו
	תאו דהחו עלהרוחו כהו,לל דהחותו עלהשינוםיי בהון הודחותו על זתםיר זמהמוםינ לכלאתח שמשול השםינ קתבופה שתסהייהמ ביום 
	מצדברב 
	דחותו סכפםיי אהל הםני בחאריתו הדטקריוריוןוהההנהל של חה.הרב ארחיותונ האי חלוד תוהעעלדחוותסכפיםיאלב הבתהססעב ליקתרוונ

	,, (,) "-1973. ... . 
	כרעונ תא ביקתרוונ באתהם הלחניתו שרתו שקו ההון
	בטיחו וסחכון דרשמב הרצוא לרבחתו מנהלתו קופתו גמלוקתלני בקירות קמובםיל
	ברלות קתםינ שבקנעו תבקנותרואי בשחון
	רדךפעותלו לש רוהא שחבון
	שתהל
	ג
	לע יפ קתםינ אהל שרדנ תאמנו כתלנן תא הבקיתרו צבלוהע טמבהר שהלגי מיהד סבריה לש ביחטון אשיןבדחותו סכהפיים צההג מוטעתי מהתותי
	בקיתרו כולתל בדיהק דממגתי לש אריתו תהמוכתו כסבוםימ מבודיע בשדחותו סכהפםיי
	בקירות כולתל םג בחיהנ לש כללי בשחהונאתו ששוימו שול אהדמוםינ שמהמעתוםיי שנעשו לע דיי דהקריטרויוןוההנההל לש הבחהר וכןהעתכר נאתותו צהההג דבוחתו כהספםיי כבללוהת
	נאוסברוםי בשיקרותונ סמפתק סבסי אנתו חלותו דתעונ

	,",, 31 
	דלתעונ
	הדחו סכהפי נה
	ל קשמף אבופןנאתו
	מכלהחבינתו ההמתויתו
	תא צמהב סכהפי לש הבחהר ליםימ 
	במצדבר 

	2020 -2019 , 31 2020,(IFRS) ,"–2005 . 
	ו
	ותא תאצותו פעולתוהי
	השינויים הבונה מצעהי זתוםיר זמהומםינ לכל אתח שמשול הנשםי קתבופה שתסהייהמ יבםו 
	מצדברב 
	בםאתה לקתנידיוחו סכפיבינאלומםיי 
	בוםאתה הלחניתו מהמונה לע שקו ההון
	בטיחו וסחכוןובתהםא דלשירתו הגילושבקנעועלי,וד בםאתה חלקו הפיקחו על שהירוםית הפינסנםיי ק(ופתו ,)למג סשתה
	ה 

	,PCAOB ",, 31 ,2020,COSO 22 2021 . 
	ברקיונ םג
	בםאתה קתלני 
	אבהר
	ב רבדב בקיתרו לש קבהר פנימתי לע דיוחו סכפי
	כפי אשצמוו לע דיי תכשל ראוי שחבון רשיבאל
	תא הקבהר הפנמיתי לע דיוחו כספי לש הבחהר לםוי 
	צדברבמ
	בססבתה לע רקרטייוםינ שבקנעוברגסמת שמהותבל לש קבהר פנמייתשפרוסהמ לע ידי 
	הודחו לשנומםוי 
	מברץ 
	כללחותו דעת בתלימסויתג לע אטקפיביות קבההר הפנמיתי לע דיוחו סכפי לש הבחהר

	, 
	זיו האפט

	. , 222021 
	רואי חשבון
	-
	לת
	באבי 

	ברמ,ץ 

	31 
	ע תוחודל כה בצמהפסי רומ קתופו ג"עב לממ םויל 
	במצדבר 

	2019 2020 
	אברו איפל "שח 
	אברו איפל "שח 

	יסכנ:ם 
	יסכנ:ם 

	505 
	486 4 2,838 2,186 2,680 6,600 13 
	229 
	39,432 5 122 104 6 2,105 8,010 7 
	9,845 
	6,517 
	14,996 66,663 
	10,000 10,000 9 
	סכנםי בלתמ ישחויםי סכנ כזתו שהישומ סכנימסייםנחדים האצור תוכהשי נחדות כרבק שווע חייבםי ורתיתו חבוה זממוםינ שווומ הזמוםינ 
	סכנםי בלתמ ישחויםי סכנ כזתו שהישומ סכנימסייםנחדים האצור תוכהשי נחדות כרבק שווע חייבםי ורתיתו חבוה זממוםינ שווומ הזמוםינ 

	כ ךסל יסכנהם 
	כ ךסל יסכנהם 

	: 
	ןוה
	הון מניות 

	817 1,062 7,705 19,128 )9,031( 
	)20,532( 

	9,491 9,658 
	2,550 1,959 
	18
	רקנתו הון 
	ג רטשי הומצ ןיתים גריעון 

	כ ךסה לןו 
	כ ךסה לןו 

	תהיובייח:תו 
	תהיובייח:תו 

	החתיביתו גבין כחיהר 
	החתיביתו גבין כחיהר 

	-
	-
	-
	20,038 
	16
	הלואוה חמתרב אהם 

	2,955 
	2,955 
	35,008 
	8
	אכזםי ורתיז תוכות 

	5,505 
	5,505 
	57,005
	כ ךסהה לחתבייתויו 

	14,996 
	14,996 
	66,663
	ךס והה לכההו ןחתבייויות 


	.
	בהםירוא צמהפרוהמ םיםיוו חב קללית תוחודהמ דרפנ םייפסכ אהל 
	בהםירוא צמהפרוהמ םיםיוו חב קללית תוחודהמ דרפנ םייפסכ אהל 

	* 
	מיאדירג רשי ואיר סיקסו יסיול ןור ,"וח טקרידרו
	"כנמל מהנלת םיפסכ 

	.
	2021
	רמבץ
	רמבץ

	22
	ראתא ךיישרו הדחוות סכהפ:םיי 
	ראתא ךיישרו הדחוות סכהפ:םיי 

	", . 
	מיהנ דיטקרוריוה ןחברה תא מר גרידיש ליו
	ר הדיטקרוריןו בכפוף הלודיא תע תהנגדתו
	אשר טרם תהקבהל מלועד פםוסר הדחו
	דיטקרוריוחה ןבהר מסהיך

	2021 
	במרץ 
	במרץ 

	.2021 
	במרץ
	במרץ

	3
	, "
	תא מר גרישיד תחלום על הדחותו
	חלף יו
	ר הדיטקרוריוה ןיוצא אשר סיים תא הכוותנ ביום 

	*
	ביום 

	31 
	ע תוחודל ה דספההוכלל רומ קתופו ג"עב לממ שלהנ תסהשיהמי יבםו 
	רבמצדב 

	2018 
	2018 
	2018 
	2019 א"ש יפלח 
	2020 
	אברו 

	476 (4) 472 
	476 (4) 472 
	1,135 9 1,144 
	24,213 -24,213 
	14 

	-1,881 14 1,895 
	-1,881 14 1,895 
	53 10,913 47 11,013 
	11,322 28,045 267 39,634 
	10 11 12 

	(1,423) 
	(1,423) 
	(9,869) 
	(15,421) 

	-
	-
	2,680 
	3,920 
	13 

	(1,423) 
	(1,423) 
	)7,189) 
	(11,501) 


	כהסנות מדמי ניהול קמופות מג,ל נטו רווםיח ה(ספדמ )םיקשהעות פינסניות 
	כהסנות מדמי ניהול קמופות מג,ל נטו רווםיח ה(ספדמ )םיקשהעות פינסניות 

	כ ךסל נכההוסת 
	כ ךסל נכההוסת 

	מעל,תו האצווש תיוקו רוכשיה האצותו הנההל כולליות האצותו ממיון 
	מעל,תו האצווש תיוקו רוכשיה האצותו הנההל כולליות האצותו ממיון 

	כ ךסהה לואצות 
	כ ךסהה לואצות 

	הדספ לפנימיםיס עלהכהנהס 
	הדספ לפנימיםיס עלהכהנהס 

	בטהמ תס 
	בטהמ תס 

	כה ךסל דספה וכלל 
	כה ךסל דספה וכלל 

	. 
	בהםירוא צמהפרוהמ םיםיוו חב קללית תוחודהמ דרפנ םייפסכ אהל

	חודתו על שהוהב םייונין ק רוממג תופומ"עב ל 
	חודתו על שהוהב םייונין ק רוממג תופומ"עב ל 

	כ"הס
	כ"הס
	כ"הס
	ג תרתייערןו 
	ה ןרקןו יגבן סעתואק םע עבל שטילה
	ה רטשןוא"ש יפלח 
	ה ןרקןו יגבן שתלםו במססו ןוה תוינמ תוינמ 

	2,593 
	2,593 
	)419( 
	512 
	-
	-2,500 


	)1,423( 129 7,500 8,799 
	)1,423( 129 7,500 8,799 
	)1,423( 129 7,500 8,799 
	)1,423( --)1,842( 
	-129 -641 
	----
	----
	--7,500 10,000 

	)7,189( 176 7,705 9,491 
	)7,189( 176 7,705 9,491 
	)7,189( --)9,031( 
	---641 
	--7,705 7,705 
	-176 -176 
	---10,000 

	) (11,501 245 11,423 9,658 
	) (11,501 245 11,423 9,658 
	) (11,501 --) (20,532 
	---641 
	--11,423 19,128 
	-245 -421 
	---10,000 


	12018 
	הרתי ילםו 
	בונירא 

	הכ דספולל לקתופה בטהבמ העש לליטה הנפתק מניות 
	הכ דספולל לקתופה בטהבמ העש לליטה הנפתק מניות 

	31 2018 
	הרתי םויל 
	ברבמצד 

	. 
	הכ דספולל לשנה 
	הכ דספולל לשנה 

	שתלבמ םווסמ סניות 
	שתלבמ םווסמ סניות 

	הנפטש תקר הון 
	הנפטש תקר הון 

	312019 
	312019 
	הרתי םויל 
	 רבמצדב 


	הכ דספולל לשנה שתלבמ םווסמ סניות הנפטש תקר הון 
	הכ דספולל לשנה שתלבמ םווסמ סניות הנפטש תקר הון 

	312020 
	312020 
	הרתי םויל 
	 רבמצדב 


	בהוארים צמהפרוהמ םיםיוו חב קללפנ יתדר תוחודהמ כפסםיי אהל 
	בהוארים צמהפרוהמ םיםיוו חב קללפנ יתדר תוחודהמ כפסםיי אהל 

	31 
	שלנהש הסתיימב היםו 
	רבמצדב 

	2018 2019 2020 
	)1,423( )7,189( )11,501( 
	4 
	)14( -176 245 
	-

	-418 -60 321 -46 719 
	--196 -13 121 4 285 1,620 
	-
	)229( )39,203( 
	, 
	)43( )1,975( )5,905( 969 1,785 32,053 -)2,680( )3,920( 926 )3,099( )16,975( 
	-5
	-

	)493( )9,998( 
	)26,856( 

	, 
	)2,495( --2,500 -)550( )700( -)126( -)362( 
	-
	-
	-
	-

	)2,495( 1,462 )700( 
	129 -
	-

	7,500 --7,705 11,423 --19,842 --)381( 
	-

	7,629 7,705 
	30,884 

	4,641 )831( 3,328 
	2,707 7,348 6,517 
	7,348 6,517 9,845 
	"
	אלפש י
	ח 

	רזתמימוזמ יעפמ םינתולי ושפטת 
	רזתמימוזמ יעפמ םינתולי ושפטת 

	הדספ לשהנ 
	הדספ לשהנ 

	: 
	רפםיטי אשםני רככותב םיירזוזמ ימםינמ

	הדספ( םירווחמ )םיקשהעות פינסניות האצותו גבישת ןלמ םובססו מניות 
	הדספ( םירווחמ )םיקשהעות פינסניות האצותו גבישת ןלמ םובססו מניות 

	פתח פהותח:תו 
	פתח פהותח:תו 

	כרבק שווע פתח כנסיהשמיוש סכנב םילתמ ישחוםיי 
	כרבק שווע פתח כנסיהשמיוש סכנב םילתמ ישחוםיי 

	רביב תיגיןהלואוה המרבחה םאה האצותו ממיון 
	רביב תיגיןהלואוה המרבחה םאה האצותו ממיון 

	ונישעסב םיייפי םיסכנ הותיובייח:תו 
	ונישעסב םיייפי םיסכנ הותיובייח:תו 

	גדיולבצוהאכר תוישה דנחתו עליה חבייםיב ותירתו חבוה עליזב האכםי ורתיכז תוות גדיול מביסםי דנחים 
	גדיולבצוהאכר תוישה דנחתו עליה חבייםיב ותירתו חבוה עליזב האכםי ורתיכז תוות גדיול מביסםי דנחים 

	רבייהש תבקתלה 
	רבייהש תבקתלה 

	טנו 
	טנו 

	וזמנמנ םיוט 
	וזמנמנ םיוט 

	ששושמי עפלתולי שתפטו 
	ששושמי עפלתולי שתפטו 

	רזתמימוזמ יעפמ םינתולי ההעקש 
	רזתמימוזמ יעפמ םינתולי ההעקש 

	כרתשי קשהעתו פינסניתו 
	כרתשי קשהעתו פינסניתו 

	מתרומ המישומ כנםיס פינסנםיי 
	מתרומ המישומ כנםיס פינסנםיי 

	כרתשי סכנ בתלימחושי 
	כרתשי סכנ בתלימחושי 

	כרכר תשיק שובוע 
	כרכר תשיק שובוע 

	שתלמוםי גבין ז סכנכתו השמיוש 
	שתלמוםי גבין ז סכנכתו השמיוש 

	(
	מוזמטנ םינ,ו ועבנש 
	ישושמעפל )תולי 

	העקשה 
	העקשה 

	רזתמימוזמ יעפמ םינתולי ממיןו 
	רזתמימוזמ יעפמ םינתולי ממיןו 
	רזתמימוזמ יעפמ םינתולי ממיןו 


	הב תבטעלים 
	הב תבטעלים 

	הנקפמ תניות 
	הנקפמ תניות 

	הנקפרטש תיהוצ ןמתיים 
	הנקפרטש תיהוצ ןמתיים 

	בקתל הלוואמ ההבחהר הםא 
	בקתל הלוואמ ההבחהר הםא 

	פריעוןהחתיביתו גבין כחיהר 
	פריעוןהחתיביתו גבין כחיהר 
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	נסכ כזתו שישומ דדמנ מבודע הכההר שארלוהנ בעלתו מהכרותב מסםוכ הדמיהד שארלוהנ של החתיביתו הכחי,הר תבסותפ שתלמוי כחיהר ששומלו מלכחרי במודע תחיתל הכחיהר
	אלרח מועד חתיתל הכחי,הר תהחיביותהכחיהר דמנהד עלדייהדגתל הךרע סבפםיר עלמנת ףקשל רביתי על החתיביתו הכח;הרי קהטנתהךרע סבפםיר עלמתנ שלףק תא שתלמויהכחיהר בשוצ.וע הבחהר כהריה רבווחאוהדספ ברביית צנשבהר עלהחתיביות חהכריהוכן שתבלמויחכיהר תשמניםשאל נכללו דמביתד החתיביותחהכיהרבקתוהפשהבאריעהאריוע
	לחארמודעתחיתלהכחיהר
	הבחהר דמהד תא סכנ זכות שהמישו בעלותב ,ונכיוי חפת
	הרבחמ הפחתיא הת סכנ כזושה תימשו עלפנקת יותפ הכחיהר

	2-(: ) . : 
	רואב 
	דמתויני נובשחאתי 
	דמתויני נובשחאתי 

	ךשמה
	בי
	רכהההבכסנתו

	. . 
	הכסנות מכורתו דבחו על רהוחו הכולל שאכר ההכנסתו נתינתו מלדיהד צפוי השבטהות כהכלליות שקהרוותלסעהק רזימולבחהר וןכ העלויותשתההוואושתיהוו גבןי הקסעהנתינתו דמליהד אבוןפ המיןמ
	כהנסודמ תמינהיולקופתו מגלמרכותו עב לססי בצריהוחמכ תבשושיערו מהףקי הנכםיס

	מדינהיול כהסנומ תנהיוק לופוג תמל קזנפתו עסב ליסתירתו הכנסםי מהנהולב ,םיםאתה הלנחיתו ממהו.הנ 
	מדינהיול כהסנומ תנהיוק לופוג תמל קזנפתו עסב ליסתירתו הכנסםי מהנהולב ,םיםאתה הלנחיתו ממהו.הנ 
	מדינהיול כהסנומ תנהיוק לופוג תמל קזנפתו עסב ליסתירתו הכנסםי מהנהולב ,םיםאתה הלנחיתו ממהו.הנ 


	,
	כהסנות תממןשריותים כהסנותמנהיולקופתו גמלמרכותו אלרוך מזן
	עלפני קתהוהפ בההלקוח בקמל צוךרו תא הבטהתו מהופקתו על דיציב יועי חה.הרב הכהסנתו מרכותו בתהםא קתלופתו הדיובש חוהס ןוקפוהשריות.םי 

	(
	עלויתו השתג חוזה בערו שהתג חקל מחהוםיז שלהבחהר שהלתג כהנסתו האי שונתא בעלויתו תסופתיתו שהלתג חהוזה 
	גכון מעלתו מהתונתו בביצוע סעהק מכיהר חמי.)תבי עלויתו רשא תההוועלמנת שהלגי סכנ מנבי כהסנתו שואלהיותמהוותהל םא חהוהז אלההימגשו השובחהר צמהפ שהלי,ןבמרכותוכסכנ מוופתחתו עב לסש סיטיתי השאו קעבי מ םעתןהשריותסש םיופקב ורגסמתהחוהז צפסהי.יפ 

	. . . . 
	גי
	אקסעות תשלומבמ םיסוסי מניות שהווי ההגון מבודע ההענהק של מענקי שתםול במססו מניתו לעבוםיד ףקזנ כהתאצו רכש בקמביל גלידול הבוןעלפני קתהוהפ הב שומתג אכזותבתלימותנתי מלענםיק
	סהםוכ שףקזנ כצוההא בגיןמענקי שתםול במססו מני,תו המתוםינ תבאני שבההל השםני תאנישריתו תאני ציבוע אשםני תאניש,קו מוםאת עמ לתנ שלתא ףק מסרפ המעקנרשא םי צפוםיי לבהשיל
	באקסעתו הבןמעניהק בחתר םאה לעבודי קהבהצו כזויתו שכמלירהי ההונ,םיי מטפתל הבחהר הבענהק כתקסע תשםול במסוסמניתו מהסוקלת שכמביםיר הונ,םיי כלמור כמיהר בשווי ההגוןשלההענקה שיריתו הבוב ,ןםאתה מאלרו לעיל

	. 
	די
	סמםי עלהכהסנה תאצותו סמה בגיןמםיס שטוםיפ אונדםיח זנקפתו לרוחו אוה,דספ למטע םא הן תמיחיסתו לפרטיים הקזנפםי רלווחכוללארח אולה.ןו 

	1
	1
	1
	. , . 
	סמש םיטופים בחתו בגיןמםיס שוטםיפ נבקתע תךו שישומ בשיעורי סמה וחקוי סמה שחקקוואו רשא קחתקים שוהמלה מלהשע
	דע ראתלךי דהיו,חו כון מאתהתו דנשרתו רשקב לבחתו סמה לשתםול גביןשנים קמדותו


	2
	2
	. 
	סמםי דנחים מםיס דנםיח משוחםיב גביןהםישרפ מזנםיי בין סהכמוםי הכנלםיל דבוחתו סכהפיים בליןהסכמוים מהאבוםי בשחבוכרצל ןימ.ס 
	סמםי דנחים מםיס דנםיח משוחםיב גביןהםישרפ מזנםיי בין סהכמוםי הכנלםיל דבוחתו סכהפיים בליןהסכמוים מהאבוםי בשחבוכרצל ןימ.ס 




	רתיתו מהםיס הדנםיח מחבשותו לפישיערו סמה צהפוי חלול רשאכ הסכנ מישמו או ההחתיביות סתוב ,קלבתהסס עלחוקי מהחש סקוקא וו רשא קחקיםת שוהמלהלשעמה דע תלארךי דהיו.חו 
	רתיתו מהםיס הדנםיח מחבשותו לפישיערו סמה צהפוי חלול רשאכ הסכנ מישמו או ההחתיביות סתוב ,קלבתהסס עלחוקי מהחש סקוקא וו רשא קחקיםת שוהמלהלשעמה דע תלארךי דהיו.חו 

	2-(:) . ) 
	רואב 
	דמתויני נובשחאתי 
	דמתויני נובשחאתי 

	ךשמה
	די
	סמםי עלהכהנהס ךשמה(

	כבל ראתךי דיוחו כנסי סמים דנםיח נחבםינ בםאתה צלפי צינ.םלו הםישרפ זמנםיי ניתםינ לנכיוי גבינם אל הרכוו סכנימםיס נחדםי בנחםינ בכל אתרךי דיווחמוכורבגםני סכנ מסנחדה תמ,םיא םא צפוי שיצונ.ול 
	כבל ראתךי דיוחו כנסי סמים דנםיח נחבםינ בםאתה צלפי צינ.םלו הםישרפ זמנםיי ניתםינ לנכיוי גבינם אל הרכוו סכנימםיס נחדםי בנחםינ בכל אתרךי דיווחמוכורבגםני סכנ מסנחדה תמ,םיא םא צפוי שיצונ.ול 

	מםיס נדםיח קמזזוים םא קימית כזותחוקתי קליזוז סכנ סמ שטוףכגנדהחתיביתו סמ שוטתפ ומהםיס הנחדמ םיתיחיםיס אלוהת שיתו חהיביסמב ת ואלתור הש.סמ תו
	מםיס נדםיח קמזזוים םא קימית כזותחוקתי קליזוז סכנ סמ שטוףכגנדהחתיביתו סמ שוטתפ ומהםיס הנחדמ םיתיחיםיס אלוהת שיתו חהיביסמב ת ואלתור הש.סמ תו

	3-
	 רואב 
	זגמרוליעפ ית 

	. : ,,. 
	בבחהר רזגמ פעילתו חייד השיונ רזגמ המגל כהולל ניהולקופתו מגל
	רצומיהמגל כהלוםיל ברזגמ הםני
	קותפ גמללתמגוםיל ולפיצוםיי וקותפ גמל חלסיכון
	קרן תשהמלתו
	קופת מגל שהלקהע וקותפ מגל חלסיכון ראךו טוחו לידל
	לכ ההכסנתו הוהאצוש תולהבחרמ היוסחתו למ.הז רזג

	4-
	 רואב 
	סכנםי בתלחומ יישםי 
	סכנםי בתלחומ יישםי 


	"
	תכונה אי חתרות הס
	כ 

	אלפי ח"ש 
	אלפי ח"ש 

	תולע 
	תולע 

	12019--
	רתיהליםו 
	בינ,ראו 
	-

	550 
	550
	-
	550 
	550 2019
	-
	700 700
	תסופוב תהמךל שהנה 
	תסופוב תהמךל שהנה 
	-

	1,250 700 550 2020 
	12019--
	רתיהליםו 
	בינ,ראו 
	-

	45 
	45
	-
	45 
	45
	31 ,2019
	רתיה ליםו 
	רבמצדב

	-
	719 214 505 764 214 550 
	486 486
	312020
	רתיחפומ תולע תתת םויל 
	 ,רבמצדב 
	-

	505 
	-505 
	תסופוב תהמךל שהנה 
	תסופוב תהמךל שהנה 

	31 , 
	רתיה ליםו 
	רבמצדב

	31
	רתיה ליםו 
	 ,רבמצדב 

	פתח בצנשר 
	פתח בצנשר 

	תסופוב תהמךל שהנה 
	תסופוב תהמךל שהנה 

	312020 
	תסופוב תהמךל שהנה רתיה ליםו 
	 ,רבמצדב 

	312019 
	רתיחפומ תולע תתת םויל 
	 ,רבמצדב 

	Table
	TR
	רואב 5כר תואצוהשינ התוחד 
	-


	31 רבמצדב 
	31 רבמצדב 

	2019 
	2019 
	2020 

	TR
	אלפש י"ח 


	רתיהליםו 
	רתיהליםו 

	1 
	בינאור 
	בינאור 

	229 
	תסופוב תהמךל שהנה הפתחש הטופת 
	תסופוב תהמךל שהנה הפתחש הטופת 

	41,875 
	-241 
	)12( )2,672( 
	הרתי םויל 
	הרתי םויל 

	31 
	במצדבר 
	במצדבר 

	229 39,432 
	Table
	TR
	רואב 6רוכק שובע 
	-


	שחמםיב צוידו הקיפי 
	שחמםיב צוידו הקיפי 

	TR
	תולע 


	שיפוםיר 
	שיפוםיר 
	שיפוםיר 

	"
	הס
	כ


	בכשומר אלפי ח"ש 
	בכשומר אלפי ח"ש 

	רתיהליםו 
	רתיהליםו 

	1 
	בינ,ראו 
	בינ,ראו 

	126 117 9 2020 
	31
	תסופוב תהמךל שהנה רתיה ליםו 
	 ,רבמצדב 

	פתח בצנשר 
	פתח בצנשר 

	126 117 9 2020 
	רתיהליםו 
	רתיהליםו 

	1 
	בינ,ראו 
	בינ,ראו 

	422 2020 
	31
	תסופוב תהמךל שהנה רתיה ליםו 
	 ,רבמצדב 

	18 15 3 22 17 5 2020 
	31
	רתיחפומ תולע תתת םויל 
	 ,רבמצדב 

	104 100 4 2020 
	הס"כ
	הס"כ
	הס"כ
	שיפוםיר בכשומר 
	שחמםיב צוידו הקיפי 

	TR
	אלפי ח"ש 
	תולע 


	רתיהליםו 
	רתיהליםו 

	1 
	בינ,ראו 
	בינ,ראו 

	2019 
	312019 
	תסופוב תהמךל שהנה רתיה ליםו 
	 ,רבמצדב 

	פתח בצנשר 
	פתח בצנשר 

	126 117 9 126 117 9 
	רתיהליםו 
	רתיהליםו 

	1 
	בינ,ראו 
	בינ,ראו 

	2019 
	312019 
	תסופוב תהמךל שהנה רתיה ליםו 
	 ,רבמצדב 

	312019 
	רתיחפומ תולע תתת םויל 
	 ,רבמצדב 

	-
	-
	-
	-
	-

	4 
	4 
	2 
	2 

	4 
	4 
	2 
	2 

	122 
	122 
	115 
	7 


	31 
	במצדבר 
	במצדבר 

	2019 2020 
	"
	אלפש י
	ח 

	* 
	האצוומ תשאר כהסנות בקלל מדסוות דצםיד שקרוים ארחים 
	האצוומ תשאר כהסנות בקלל מדסוות דצםיד שקרוים ארחים 

	19. 
	כולל תשלםו שארמ בגין הרשפ םכסאר ,הה גם אברו 
	)ד(

	*1,109 180 296 5,359 690 2,135 -190 10 146 
	2,105 8,010 
	8-
	רואב 
	זתורתיו םיאכ כזתו 

	31 
	במצדבר 
	במצדבר 

	2019 
	2019 
	2019 
	2020 

	אלפש י"ח 
	אלפש י"ח 

	1,527 
	1,527 
	3,815 

	604 
	604 
	26,923 

	773 
	773 
	4,221 

	51 
	51 
	49 

	2,955
	2,955
	35,008 


	עבוםיד מוסודב תוגיכש ןר האצותו שללם דדצשק םירוים סקפםי ונותני שריוםית
	עבוםיד מוסודב תוגיכש ןר האצותו שללם דדצשק םירוים סקפםי ונותני שריוםית

	9-
	 רואב 
	הןו תושירדו ימצע והן 

	. 
	א
	בכרה הון המניות 

	31 
	,רבמצדב 
	,רבמצדב 

	2020 
	ו
	ו
	-

	2019 
	מונקפ ונרפע 
	מונקפ ונרפע 

	"
	אלפש י
	ח 

	גרילוב תנתו 
	גרילוב תנתו 

	1 
	"
	שח" .ענכ
	א 

	10,000 
	. 
	ב
	ניהול דושירתו הון 

	. 
	דמיניותהההנ,הל היאלחהזקי בססי הוןאתין רטמבה רמשל תא כיותל הרבחה הלשמךי אתפעילתוה דכי תשכוללהנבי בתעדי תשוהא לבעלמ יניתוהי וכןעלמתנ תלמךו בפעילתו סעקתי תעדי.תי הרבחה כפוהפ רדלישתו הוןהבקנעתו עלידי מהמוהנ

	הללן תנונרבדב םי ההוןהנשרד וקהיש םילהרבחה הבםאת קתלנתו ההוןוהחניתו ממהוהנ
	הללן תנונרבדב םי ההוןהנשרד וקהיש םילהרבחה הבםאת קתלנתו ההוןוהחניתו ממהוהנ

	: 
	ליםו 
	ליםו 

	31 
	במצדבר 
	במצדבר 

	2019 2020 
	"
	אלפי ש
	ח 

	"
	ההון שרדנה ע
	פ קתנתו ההון הון מצעי קיים רגעון הבון למודע הדיוחו 

	10,000 18,590 )*( 9,491 9,658 
	(509) )8,932( 
	9-()
	רואב 
	הצע ןוימ תושירדו הןו 
	הצע ןוימ תושירדו הןו 

	ךשמה

	(:) 
	(:) 
	 .ב ניהול דושירתו הון
	שמהך


	31 
	ליםו 
	במצדבר 

	2019 
	2020 
	אלפי שח" 
	אלפי שח" 

	: 
	תולועפ אלרח תראךי ידהווח

	(3 9328,1,014 
	הנפתק טשריהוצ ןמיםית 
	רהא סעףי 
	הל)ןל 

	505
	עףדו הבתב בשחפעולתו אלרח ראתךי הדוח 
	עףדו הבתב בשחפעולתו אלרח ראתךי הדוח 
	-
	סםוכ ההון מצעהי שרדנה אשיןכדגנו כנםיס העמוםיד כבלליהזנילתו 

	-
	-
	-
	-
	הוקשההע 

	TR
	)*( כסהםו הכ שרדנולרד לישתו הון גבין: בגההו במין: 

	ליםו 31 במצדבר 2019 2020 אלפש יח" 
	ליםו 31 במצדבר 2019 2020 אלפש יח" 

	10,000 
	10,000 
	10,000 
	הון החתלתי מינימלי לרבחמ ההנלת
	א. 

	TR
	צריש ףול:
	ב. 


	623 
	2,724 9,038 
	5529, 
	הףקי נסכםי מנוהםיל 
	צוהאש תונתיות 

	3,347 18,590 
	18,590 10,000 
	ךס לכ כסהםו רדנהש 

	: .10 . . 32) 
	ההון צעהמייההי בגהומ הבין
	א
	מיליוני שח"
	ב
	סהםוכ החמבשו עלפיהוראקת תהנ 
	()א(
	תלקנתו הה.ןו 

	3. 
	3. 
	3. 
	9328, ",19. 
	בעלי מהניותברבחההעבריולחאר ראתיך דהיוחו ךס של 
	אלפיש
	חכקשהעה הבוןהבחהר כגנד הנתקפ טשרהון מצ.תי לפרםיט נסוםיפ אדותו הנתקפ רטשיהוןלארח ראתיך דהיוחו
	ראה אבור 
	ב הללן


	4. 
	4. 
	53220, . 
	כנון ראתלךי דה,חו לרבחההדספ רבצנ מפעילתוה סבך 
	אלפישח" כון זתרםי שלילימפעילתו שטו.תפ נתוםינ אלוצפוםיי לתרבח נהיולקופתו מגלבשבליפעילוהת ההחתלתםיי הויםנ בקעםיי כתלנתי הקסעיתשלההנלתהבחהר
	םשל ךשמה פעילתוה שהוטתפ קימית חמוביותשלבעליהמניתו למרזהת ההון הוסכםיפ הםישרדנ לםש מעידה הברואתו חהקו ופעילוהת השטוש תפלהבחרכ הלעדו י.שרדי 



	ק רוממג תופומ"עב ל
	ק רוממג תופומ"עב ל
	ק רוממג תופומ"עב ל
	םירואב דלוחוכה תפסיים 

	TR
	רואב 10עתולמתואצוה , ישקוו ויכרהש 
	-


	שלנש הסהתיימב הםוי 
	שלנש הסהתיימב הםוי 


	31
	במצדבר 
	במצדבר 

	2018 
	2018 
	2018 
	2019 אלפי ח"ש 
	2020 

	--
	--
	41 12 
	8,650 2,672 

	-
	-
	53 
	11,322 


	מעלתו שטופות הפתתח האצווכר תהשי דנחות
	מעלתו שטופות הפתתח האצווכר תהשי דנחות

	11-
	 רואב 
	תואצוה נהו הלהכויללת 

	שלנש הסהתיימב היום 
	שלנש הסהתיימב היום 

	31 
	במצדבר 
	במצדבר 

	2018 2019 2020 
	אלפי ח"ש 
	אלפי ח"ש 

	רכש בעוהד ונלותו 
	רכש בעוהד ונלותו 

	598 7,410 13,653 * 
	שריתוםי צקמועםיי שתלםו לגתמ םרופעל מדכש יריתו וחארשמ תקזד אתקזח שחמבםי קתושרות מדינהיוללרבחת אהם פתח הוחפתות הרזח לעמתיים ארחות 
	שריתוםי צקמועםיי שתלםו לגתמ םרופעל מדכש יריתו וחארשמ תקזד אתקזח שחמבםי קתושרות מדינהיוללרבחת אהם פתח הוחפתות הרזח לעמתיים ארחות 

	370 1,365 2,664 562 537 5,385 116 488 662 99 356 541 52 227 872 9 166 1,243 --1,785 
	75 364 1,240 
	1,881 10,913 28,045 
	*245 
	כללו צוההא גבין שתםול במססו מניתו ךסב 
	אלפי ח"ש ש(נה קתמדו

	12-
	 רואב 
	תואצוה ממיןו 

	176 
	). 
	אלפי ח"ש

	שלנש הסהתיימב היום 
	שלנש הסהתיימב היום 

	31 
	במצדבר 
	במצדבר 

	2018 2019 2020 
	אלפי ח"ש 
	אלפי ח"ש 

	מעלתו בקנים רביב תיגין כחרימ הימונית רביתי לבחהר אהם 
	מעלתו בקנים רביב תיגין כחרימ הימונית רביתי לבחהר אהם 

	14 
	34 4 -13 67 --196 
	14 
	47 267 
	13-
	 םירואב דלוחוכה תפסיים ק רוממג תופומ"עב ל רואב 
	יסימם 
	יסימם 


	. 
	א
	כללי 
	כללי 


	"" "-1976 . . 
	הרבחה הינה 
	מוסכ דספי
	הכתרדגו חבומ קס ךרע מו,ףס שתהל
	ו
	הסמ טסהטטוורי חהלעמ לדסווסכ תפי,םי בוכלםל חהרבמ ,הרוממ בכס רבחותמוסמ רכש ורוחו

	בשדוח רבמצד 
	בשדוח רבמצד 

	2016 
	רשוא חקו התהייעלתו הככללית 
	רשוא חקו התהייעלתו הככללית 

	(
	תקיוני קחקיהליםושי מהדיניתו הככללתי 
	תקיוני קחקיהליםושי מהדיניתו הככללתי 

	2017 -2018) 
	שלנתו צקתהבי 
	ו
	שתהעז" 

	2016 
	-

	רשא כוללהחפתת שיערו סמ הרבחתו חהלמםוי 
	רשא כוללהחפתת שיערו סמ הרבחתו חהלמםוי 

	בינראו 
	בינראו 

	2017 
	שליערו של 
	שליערו של 

	( 24% 
	מבםוק 
	מבםוק 

	)25% 
	וחהלמיםו 
	וחהלמיםו 

	1 
	בינראו 
	בינראו 

	,2018 
	שליערו של 
	שליערו של 

	.23% 
	הבםאת 
	הבםאת 

	תלקיון אהמרו שיערו סמה כהוללשחיולעלמסודתו סכפ,םיי כבולל הז ה,הרבח דמע חהלמשתנ 
	תלקיון אהמרו שיערו סמה כהוללשחיולעלמסודתו סכפ,םיי כבולל הז ה,הרבח דמע חהלמשתנ 

	2018 
	על 
	על 

	.34.19% 
	.
	לבחהר האצוושמותו מס סופיתו דע וכוללשתנ מהס ב
	הדספםימורבעים 

	.2015 
	לבחהר הדספיםסעקםיי צלכרוי סמ מהובעםיר לשםינ האבתו וכתסמםימ לםוי 
	לבחהר הדספיםסעקםיי צלכרוי סמ מהובעםיר לשםינ האבתו וכתסמםימ לםוי 

	31 
	2020 
	ברבמצד 
	לךס 

	של כ
	של כ
	-

	23,043 
	אלפי שח"
	אלפי שח"

	. 
	.
	הבחהר כהיהר בסכנ סמ נדהח הנובעמהספםיד נבצםיר
	הבחהר צוהפ כי 

	. : 
	צנתל תא ההספםיד הנבצרםי לסמ כהסנהבעתדי הרנאהלעין ג
	בכרה
	בכרה


	. 
	31 
	שלנש הסהתיימב היםו 
	רבמצדב 

	2018 2019 2020 
	אלפש יח" 
	אלפש יח" 

	האצותו מיסםי שטוםיפ 
	האצותו מיסםי שטוםיפ 

	-
	כהסנותמיסםי דנםיח
	כהסנותמיסםי דנםיח

	: 
	. 
	היפוך של שרפהמז םיניים ד
	סמםי דנחים 
	סמםי דנחים 


	-)2,680) )3,920) 
	דספה
	דספה
	דספה
	תובטה 

	כ"הס
	כ"הס
	רבעומ
	םידבועל

	TR
	יתרת סכנ סמ נדהח 


	רתיהליםו 
	רתיהליםו 

	1 
	בינראו 
	בינראו 

	2019 , 
	שינוירשא םי קזנפו רלוחו והדספ 
	שינוירשא םי קזנפו רלוחו והדספ 

	31 ,2019 
	תרתי סמ סכנ דנחה םויל 
	רבמצדב

	שינוירשא םי קזנפו רלוחו והדספ 
	שינוירשא םי קזנפו רלוחו והדספ 

	31 ,2020 
	תרתי סמ סכנ דנחה םויל 
	רבמצדב

	2,680 2,070 610 2,680 2,070 610 3,920 3,230 690 6,600 5,300 1,300 
	14-
	רואב 
	הנכתוס דמימנוהיל 
	הנכתוס דמימנוהיל 


	: 
	הללן מדיהנהיולשתבגההרבחמ הנהתל המקופבש תוניהוהל שויערו מהצומש עד למיהניהוב לכק לוהפ

	שערו צוממש עמד לי נהיול
	שערו צוממש עמד לי נהיול
	שערו צוממש עמד לי נהיול
	מדי נהיול 

	שלנש הסהתיימב היום
	שלנש הסהתיימב היום
	ביום
	שלנש הסהתייהמ 

	31 רבמצדב
	31 רבמצדב
	31 רבמצדב 


	2018 2019 2020 2018 2019 2020 
	אלפי ח"ש חאזוים 
	אלפי ח"ש חאזוים 

	אלפמ אות רמגוםיל ופיצויםי מרו תשהלמות מרו מגללקשהעה מרו חכסיון כללילד 
	אלפמ אות רמגוםיל ופיצויםי מרו תשהלמות מרו מגללקשהעה מרו חכסיון כללילד 

	כה ךסלמדנ יוהיל ריבצמה 
	כה ךסלמדנ יוהיל ריבצמה 

	0.35 0.45 0.67 32 179 13,810 0.35 0.44 0.66 31 181 7,602 0.35 0.40 0.65 68 186 1,999 0.23 0.23 0.23 345 589 802 
	476 
	1,135 24,213 

	15-
	רואב 
	םינותנ אדווק תוופמגה תל והינבשל הרבחה 

	. 31 
	. 31 
	א
	הףקי הסכנםי מנהולת ,םיבקוםיל שתולוםימ 
	הףקי הסכנםי מנהולת ,םיבקוםיל שתולוםימ 

	דבצבמר 

	שלנש הסהתיימב היום 
	שלנש הסהתיימב היום 


	2020
	312020 
	 רבמצדב 

	שתלמוים 22,932 15,134 19,044 3,638 
	שתלמוים 22,932 15,134 19,044 3,638 
	שתלמוים 22,932 15,134 19,044 3,638 
	בקתולים אלפש י"ח 1,274,306 238,826 611,200 85,585 
	ךס סכנים 5,315,719 2,971,492 866,384 398,839 

	60,748 
	60,748 
	2,209,917 
	9,552,434 


	אלפמ אור תמגוםיל ופיצויםי מרו תשהלמות מרו קותפ מגללקשהעה מרו חכסיון כללילד 
	אלפמ אור תמגוםיל ופיצויםי מרו תשהלמות מרו קותפ מגללקשהעה מרו חכסיון כללילד 

	שלנש הסהתיימב היום
	שלנש הסהתיימב היום

	31 
	דבצבמר 

	2019
	31
	 רבמצדב 

	2019 
	שתלמוים 1,061 1,441 7,168 585 
	שתלמוים 1,061 1,441 7,168 585 
	שתלמוים 1,061 1,441 7,168 585 
	בקתולים אלפש י"ח 48,554 11,001 56,293 102,185 
	ךס סכנים 123,730 94,312 91,423 313,190 

	10,255 
	10,255 
	218,033 
	622,655 


	אלפמ אות רמגוםיל ופיצויםי מרו תשהלמות מרו קותפ מגללקשהעה מרו חכסיון כללילד 
	אלפמ אות רמגוםיל ופיצויםי מרו תשהלמות מרו קותפ מגללקשהעה מרו חכסיון כללילד 

	ק רוממג תופומ"עב ל
	ק רוממג תופומ"עב ל
	ק רוממג תופומ"עב ל
	םירואב דלוחוכה תפסיים 

	TR
	רואב 51םינותנ אדווק תוופמגה תל והינבשל ההרבח (ךשמה:) .א הףקי הכנסמ םינהו,םיל בקתולםי שתולוםימ (ךשמה:) 
	-


	שלנש הסהתיימב היום
	שלנש הסהתיימב היום
	31 דבצבמר 


	2018
	312018 
	 רבמצדב 

	שתלמוים 177 36 2,288 275 
	שתלמוים 177 36 2,288 275 
	שתלמוים 177 36 2,288 275 
	בקתולים אלפש י"ח 1,179 4,269 25,157 79,632 
	ךס סכנים 10,387 13,604 34,164 189,417 

	2,776 
	2,776 
	110,237 
	247,572 


	אלפמ אור תמגוםיל ופיצויםי מרו תשהלמות מרו קותפ מגללקשהעה מרו חכסיון כללילד 
	אלפמ אור תמגוםיל ופיצויםי מרו תשהלמות מרו קותפ מגללקשהעה מרו חכסיון כללילד 

	. 
	ב
	הרבעכ תוספים 

	שלנש הנתסימיב היםו 
	שלנש הנתסימיב היםו 

	31 
	ברבמצד 
	ברבמצד 

	2018 2019 2020 
	"
	אלפש י
	ח 

	הרבעתו לבחהר גמופםי חאםיר 
	הרבעתו לבחהר גמופםי חאםיר 
	הרבעתו לבחהר גמופםי חאםיר 


	הרבעתו מרבחתו בטיוח הרבעתו רקמנתו פנסיה הרבעמ הקופתו מגל 
	הרבעתו מרבחתו בטיוח הרבעתו רקמנתו פנסיה הרבעמ הקופתו מגל 

	הסכ"הרבעתולרבחה 
	הסכ"הרבעתולרבחה 

	הרבעתו המרבחהלגופםי ארחים הרבעתו לרבחב תויטוח הרבעתו רקלנתו פסניה הרבעהקלופתו מגל 
	הרבעתו המרבחהלגופםי ארחים הרבעתו לרבחב תויטוח הרבעתו רקלנתו פסניה הרבעהקלופתו מגל 
	הרבעתו המרבחהלגופםי ארחים הרבעתו לרבחב תויטוח הרבעתו רקלנתו פסניה הרבעהקלופתו מגל 


	הסכ"הרבעתו המרבחה 
	הסכ"הרבעתו המרבחה 

	בעהורנ תוט 
	בעהורנ תוט 

	-1,814 536,784 -371 132,353 6,784 124,663 
	5,508,127 

	6,784 126,848 6,177,264 
	-63 1,131 2,140 4,559 56,280 
	2,140 4,622 57,411 
	4,644 122,226 
	6,119,853 

	16
	רואב 

	-
	רתיתואקסעו תו עב םעלע יינםידדצו ן שקרוםי 
	רתיתואקסעו תו עב םעלע יינםידדצו ן שקרוםי 

	. 
	א
	רתיתו ב םעעלי ענין דצוםיד שקרוים 

	ליםו 
	ליםו 

	31 
	במצדבר 
	במצדבר 

	2018 2019 2020 
	אלפי ח"ש 
	אלפי ח"ש 

	חייבםי ורתיתו חבוה 
	חייבםי ורתיתו חבוה 

	אכזםי ורתיז תוכות הלואוה חמתרב םאה רטשי הומצ ןיתים 
	אכזםי ורתיז תוכות הלואוה חמתרב םאה רטשי הומצ ןיתים 

	11 
	11 
	11 
	-
	190 

	851 
	851 
	773 
	6,270 

	-
	-
	-
	20,038 
	* 

	-
	-
	7,705 
	19,128 


	16-() 
	רואב 
	רתיתואקסעו תו עב םעלע יינםידדצו ן שקרוםי 
	ךשמה

	* 
	קתבותפ דהיוחו נםתח סהםכ סמתרג ביןהבחהר לבחהר םאה לפיו תרבח םאה תמעדי רלשתו 

	40 64% 
	הבחהר מסתרג לטניתל הלואותו ךסב כולל לש 
	מיליוןשח" לקתוהפ של
	שנים ממודע תחמית .םכסהה לכ הלווהא תשינתן סמבתרג םכסהה תההי הלווהא אל מצוהד ותאשי רביתי שנתתי החמתבשו רבעונתי שביערו 
	לשהנ תבסותפ מע.מ" כלאתח מההלואותו שייתננו חכקל מכסהם 

	. . 
	סמהתרג ירפעו דע תקת םוותפ סמהתרג
	ב
	אקסעתו ב םעעלי ענין דדצושק םיוםיר 

	31
	שלנש הנתסימיב היםו 
	ברבמצד 

	2018 2019 
	2020 
	אלפי ח"ש 
	אלפי ח"ש 

	52 227 872 
	--196 
	390 
	442 
	-*7,262 2,010 8,330 2,237 
	האצותוארחתו
	רבחםא ה
	הסכ" 

	* 12%. 
	תרבח םאה ממעיהד שרלותהבחהר ובחרתו ארחתו בבקהצו רשמםיד שוירוםית שוםינ רל:תוב שריתוי ,דרשמ הנהתל חבשונ,תו שחמבו ושריוםית נסו.םיפ מתתרו שריוםית א,הל בתהיחיס חלקלההיסחישלהבחהר ,םהב שמתמל הרבחהלבחרה םאה ךס שהוהו לעלות הב שנהא הבחהר םאה גביסא ןםתקפ לרבחה תבסוד תפמינהישב לויערו של 

	. 
	ג
	תמגולוטהבתו לשנאמ יתפחניהוליים 
	תמגולוטהבתו לשנאמ יתפחניהוליים 


	31
	שלנש הנתסימיב היםו 
	ברבמצד 

	**2018 
	2019 2020 
	237 4 
	5,386 
	2 
	2,704 
	2 
	550 1 
	* 18. ** 1
	ברגסמה תסהשירפ םכ ה לשכנמל" ה,םדוק רהא ברוא 
	ד
	נהםינות הלחמדעומ עהרבעבה תולת בחלה הר.םא רהא ברוא 
	.א 

	. 31
	ד
	תמגולוטהבתו דצלםיד קשוםיר ובלעליעניין שלנש הנתסימיב היםו 
	תמגולוטהבתו דצלםיד קשוםיר ובלעליעניין שלנש הנתסימיב היםו 

	ברבמצד 

	**2018 
	2019 2020 
	253 3 5895 
	* 
	מדינהיוללבחרה םאה
	האצותו ממיון 

	טההב זלמן רצק 
	טההב זלמן רצק 

	' ' ' 
	סמ
	סמ
	סמ
	מםילבק םוכס מםילבק םוכס מםילבק םוכס 

	שתלוםימ ארח*םי 
	שתלוםימ ארח*םי 

	' ' ' 
	מס
	מס
	מס
	מםילבק םוכס מםילבק םוכס מםילבק םוכס 

	רכש דטקריורים 
	רכש דטקריורים 

	. 28 2019 ,15% 100% ,) ". 
	ה
	בםוי 
	בארפ,לי 
	השולהמ סעהק כמלתרי 
	ממניתו ה,הרבח מתרבח םאה רשא( עד מלודע שהלתמ הסעהק חהזיהק 
	ממניתו הבחהר
	רמל ארויק,ןר רשא שמשמ מסככנ
	ל מונהל שההקעתו שארהי לש הבחהר תמתרו שווייןהנקבו

	17-
	רואב 
	והיניס לוכינם 

	. . . 
	א
	כללי הרבחה פועתל בענף קופתו המגל
	כללי הרבחה פועתל בענף קופתו המגל

	פעילות הבחהר שוחפתו אוהת סליכוםינ שו,םינ גכון סיכוני שוק ברלש תוינושב םייערי הסכנ,םי סכיוני נזיל,תו סיכוני ארשאי וסכיונת םיפעולםיי

	. . 
	ב
	תאירו שטיתו ניהול סהיכונםי ניהול סהכיוםינ הינו חקל מפעילוהת היומיומתי של הבחהר ציבבוע קשהעות.הי בניהול סהכיוםינ הבחהר שואתפ זלה,תו מלדדו ולנחת תא סהכיוםינ העמוםיד בפניהבח,הר בקלוע בגמלתו רקבוות הולמתו סלכיוניםולקפחעל סהיכוםינ הועמיהד בגמבל.תו שהיטתו לנהיולהסכיונםי רקסנתו באופן שדכב ףטוי קשלש ףינויםי תבאנשה יוק בופעילתו הבחר.ה הבח,הר צמאבעתו שכהר,ה נהםיל רקבו,תו פועלת לפתיובס חביקב תהר יעילב הה כל העדבומ םיבינתא םי תפםדיק מוחובי.םתו לבחהר וקלופתו המגלבנהיוהל מוהנ מהנלסיכוםינ פינסנ,םיי כםרוג אבויטקייביובתליתלוי צילרית תשתתי אתמיהמ לבה,הנ זיהוי מודיהד שלסיכונישקו וסכיוני רשא,יא מלבקע שףטו ארח,םהי לב

	. ,,3,, . 
	ג
	דשירתו חקויות לבחהר ולקופות גהמלבנהיולהמונתהמנהלתסכיונםי
	נאשו שמהר בבחהר
	כםרוג אוביקיטביי סמבתרג סבביה גרולטורתי תשמ,הנ צילריתסבביהמאתמיה הלב,הנ זיהוי מודדיהשלסכיונישוק סוכיונינסו,םיפ בםאתה הלארותו הרדסה החתקי,ית רלבתו מכפטרו בקרפ 
	לקסקדו גרהולצהי בשונא סכיו.םינ מנהתל הסכיוםינ צבמתע מבקע שףטו אדותו סהכיו,םינ צבמתע הלךי שלכמי,תו הכרעת סהכיוםינ דמויםתד
	קובעת דמיניות במותסס סכיוםינ
	כוןנתונתחותו דתעה מבסתרג הלךי קבתל חהטל.תו מנהלת הסכיונים צבמעת רקבתו שטופתו ועתכרו קסרי סיכוםינ שאר נדיוםינ בוועתד בהקי.תרו מכוכן דמוחות דלטקריוריוב ןםאתה הלרואתו דהין

	. 
	ד
	סכיונישוק 
	סכיונישוק 


	,.31 2020 . . 
	סכיוןשקו האו הסכיון הלדספ סכפי צותכהא שמינוי שבווי ההוגןשלתקי שההקעתו הפיננסיתו של הבחהר הנובע שמינוםיי בתאני שה.קו סכיוןשקו כוללסכיון שלינוי מבחריי שורעי בהרוהס
	סיכון סבסי ב,עבטמ סכיון שבינוי שבווי ההגון קעבשינוי שברעי רהיבתי סוכיוןהשינוי דדמב מהחריים כרצלן 
	אכמרו לע,לי תקי הקשהעותהפינסניתו של חהבהר לםוי 
	רבמצדב 
	אינוכולל קשהעה בסכנםי פינסניםי מלטע זממושב םינח"
	כל סכניהבחרה אתלרךי הדיוחו מנהולקשב םיםיל שדחםי ואצ םנימדוםי לא דדמו טמלח"

	17-() 
	רואב 
	והינםינוכיס ל 
	ךשמה

	. .-50% 
	ה
	סכיון זנילות סכיון נזילות הינו סהיכון השרבחה שרדית ממלש תא כנסהי בחמיר נחות על מתנ למעוד הבחתיביויתו.הי צךרו אפרשי גליסו קמרותו באופןבתליצפוי זבומן רצק שעוילחיבי מישומ סכנים משמעתויבאופןמהרי כמוםתרי מבחיםיר שאל ברכהח קשיפו תא שוויהשקו שםהל
	סכיון זנילות סכיון נזילות הינו סהיכון השרבחה שרדית ממלש תא כנסהי בחמיר נחות על מתנ למעוד הבחתיביויתו.הי צךרו אפרשי גליסו קמרותו באופןבתליצפוי זבומן רצק שעוילחיבי מישומ סכנים משמעתויבאופןמהרי כמוםתרי מבחיםיר שאל ברכהח קשיפו תא שוויהשקו שםהל

	עלפיכללי הקשההע עלהבחהר לחהזיב רכנםיס זנילכסב םיש םולאיפתח מ
	מההוןהדנ.שר 

	18-
	אברו 
	החתבייתויו יולתתו והרשקתתויו תויתוהמ 
	החתבייתויו יולתתו והרשקתתויו תויתוהמ 


	. , , . 
	א
	לע יפ הידועלההנתל חהבהר
	כנון אתלרךי דהיוחו
	אל תמהנלתו כדגנ אומטםע הבחהר הליםיכ שמטפםיי

	. 5 ,2019, ..".2019, ',' ..". 
	ב
	בםוי 
	אמבי
	תחהמ הבחהר לע םכסה תמלןשירותיתפעול סכניקופתו גהמל בשניהוהל םע רבחת אפ
	מא
	רא שריותיתפעול עב
	מ
	בהמךל שדוח אקוטורב 
	ציבהע הבחהר הסהב לש מהתכרע תהפעולתי תמפעולפנימי צמאבעתו מרעתכ 
	דוסי
	תפעול צמאבעתו בחתר פא
	מא
	רא שריתויתפעול עב
	מ

	.27 2018, ,.12019,632,000 , , , 
	ג
	בםוי 
	בנורבמב 
	רשיא דטקריוריוןהבחהר אהם צקההא לש אצפויתו לעדבוםי
	בוינםהי עבודי הבחהר
	בםאתה ךכל בםוי 
	ברבפראו 
	הוענקולעדבויהבחהר 
	אצפויתו שרמוות לע םש
	אל שרמותו סמלרח
	שבמהילתו לע פני מזן הונתינתו למישומ למנהי אתח לש תרבח םאה סהופתי
	תב 

	0.01 "."()"., ". ", .,5.47 ". , 
	ש
	חע
	נ 
	אהצפויות
	האצפויותהוענקולעבוםיד ושונאי רשמהבבחהר
	אשיםנ דטקריוםיר וא מכנ
	ל
	חמריהמישומ לשהאצפויותהשצקווקנבעבםאתה מלמצוע שמהקולללששרעהנעיהל לשמניתי רבחת םאה הסופתי בבסרוהלניריתו רעך תבל באבי עב
	מ
	שבלםישו מיי מהסרח קשמדולמועדאישור ההענהק לע דיידטקריוריון תרבח םאה הסופתי
	בחיס צקהלהא הנוחכתי
	מחרי מהישומ מהשוחב מאכרו לעיל וניה 
	ש
	ח
	ישגדו יכ בםאתה תלנאי אהצפויתו
	המישומ יצובע מבגננון מישומ נטו 

	"(Cashless,)" ,. (4.) , ,, 102 . "-0.4 ". 27 2020 ,000160 . 1 2020. "-0.4 ". 8.32 ". ,. 
	וב חמיר מהישומ אל ישםלו בפועל לע ידיהצינםיע
	אאל היהי תאיטרויבבלדלצרוך שיחבו יווש הטההב
	בתכי אהצפוהי הוענקו אבברעמנתו רשאכ מידישהנ שבתילמהנ אתח תמכון
	ךכ שמההנ ארהשונה שבתילבםות שהנ ממודע העתקנ בתכיהאצפוהי ומהנה אהרחוהנ שבתילבםות 
	שםינ ממודע העתקנ בתכי אהופצהי
	אהצפויתו מישמוו מלניתו באופןאטווטמי מבודע סםוי קתותפ ההשבהל לש לכ אתח ממהנתו
	מלטע המהנ ארהשוהנ
	ככלשהצקוהת סמבלולרווחהוןלצךרו סמ
	בגלהי מהישומ אהוטטמוי צבתיע מבודע םות קתותפ הסחיהמ לע יפסעףי 
	לקפתדו סמ כהנהס
	שהווי כהולל לש בתכי אהוצפהי השוענקולעדבויהרבחה תבכונתי נה
	לבםוי ההענהק םכתסה ךסל לש כ
	מיליון ש
	ח
	בםוי 
	מבאי 
	שיארדטקרירויוןהרבחה אהם צקהלותלעדבויהבחהר 
	אצפויתו
	אהצפויתו הוענקו בפועל לעבוםיד בםוי 
	ביולי 
	שהווי הכולל לש תכבי האופצהי הבענהק נה
	ל בםוי ההענהק םכתסה ךסל לש כ
	מיליון ש
	ח
	מחרי מהישומ מהבשוח מאכרו לעיל הינו 
	ש
	ח
	האצוות רכשה בגיןהתכונית קזנפתו לדוחתו לע הרוחו כהוללכגנד רקןהוןמקסעאתו שתםול במססו מניתו
	אלרוך קתותפ הבהשהל לשהמניתו ובתכי אהופצהי

	18-(
	רואב 
	תהתויובייח יולתתו ותויתוהמ תויורשקתה 
	תהתויובייח יולתתו ותויתוהמ תויורשקתה 

	מה:)ךש 

	. 25 2019 , "(: "1 2019 , , 31 2020 .: 3. 
	ד
	בםוי 
	ביולי 
	מתחוהבחהר ותרבח םאה על כסהם םע מכנ
	להבחהר שלרבע רמ בד סיני 
	להלן
	רמ" סינ)"י סמבתרגוהגיעולמכסהות רבדב סםוי כהותנושלמרסיניכמכנ
	להבחהר החלמםוי 
	אבגוסוט 
	שאכר ממודע הז מרסינימשמש כיועץשלה,הרבח עלמתנ סלייעבתבסה מכרעת תהפעולשלהבחהר
	אזות דע לםוי 
	בינראו 
	בסמתרג המכסהותהמארותו הדסו,ור ביןהרתי
	שתלוםימ םהל כזאימרסיני גביןפרתשיו אלרו סימוה מהםדקו של קתותפ הקסע,ות בקיתע תקותפ אי חתרש תול
	שםינ שתולםו גביהנ

	. 72019 ,8,12019, -309 ,, , -326 ", -3% . ..,, (3,.) 
	ה
	בםוי 
	באקוטורב 
	השקתהר הרבחהבכחיתר שמרםיד תלקופה תב 
	שםינ
	החלמםוי 
	בנבמבור 
	מתתרו תשלומי חכיהר שתנםיי סבםוכ לש כ
	אלפי "שח
	בתסותפ מעמ"
	שבתנ הכחריה שארהוהנ
	כ
	אלפי ש
	ח
	תבסותפ מע,מ" בשהנ השניהי תמודעכםינ בתסותפ לש כ
	לכ שהנ
	שתלמוי חהכריה שמולםימ שארמ כללשנת כחיהר
	הדצםיד הייו אשרים סלםיי תא קתותפ הכחירה הבדועה שארמ לש שהנ
	חףר מאהרו לעיל
	לחמכרי תאה כזהתו סמלרו הדוהע וז
	קר בםות שנתיים ממודע תחיתל םכסהה אויךל 
	ךכ שההדוהע בגליסםוי םכסהה תכיסנ לתףקו תבךו 
	שםינ אויךל
	לפי העניין

	19-
	אברו 
	איוהמ םיעוריתהמב םיקת ךלתפו ידהו חוואלירחה 
	איוהמ םיעוריתהמב םיקת ךלתפו ידהו חוואלירחה 


	. (")" ()(
	א
	שהפעתו אריועי רבשמ תהטשפתו נגףי הקרווהנ 
	בשמר קהרווהנ
	בהמךל ברהעון ארהש,ןו וב קשמה רשיהאלי
	הועולםכולו
	ההי דע לצרפתהתו וריסו קהורו,הנ שחהל רב רבשמכאיותי הוךפ לצדיו םג כ רבשמללכלי גלאבו,יל רשא שהפיע ועדונשמ ופיע עברמ לתי דמהינות מהפוחתתו 
	רלבתו רשי,)לא הן הביטבי צריפתו התקפדו של כהכללתו אלרו בגמלתו על תהנוהע ועל פעילויתו שונתו תשמונתו הון שהבפעתו הישריתו הוקעיפתו של רבשמה על מהרקאו ככלהל צלד שהכלתו מרקיוככלליתו על ברמרזא תיחי מהדי,הנ חהרבתו והאמצעידב( םימוהלדמינוא תרח.)תו 

	2020,) "(2020,(. 
	בהמךל צחמהיתהשנייהשל ברהעוןהשארוןלשתנ 
	שוקוי ההוןהעולמייםהגביוברידיוש תעםיר נרכיתו בסכני סהכיון הערקיםיי ש(קוי מהניתו ושוק רגאתו החבו קהרצנוניתו
	רבוהצי לח"ופי טבמםיח
	גאח" אר,ב"ה ז.)בה חיד םע ז,תא לארח סףו ברהעוןהשארון שלתנ 
	חלההתששואות 
	א ףאסרגבישב )תיקוי ההון

	,, ,, 
	בגתוהב לתהרפצתו ולרבשמ כהכלליהרחיףשרפץ
	פעלו שממלתו בוקנים כרמזםיי בעולםבפעולתו מתיהכ רסחתו קתםיד כהוללהדרותו רביתי
	מרזהתו סכםיפ לשעתיתו פגועתו
	מענםיק מלבוטםיל וע.דו נכון מלודע תכבית דה,חו רנהא שפעולתו אלה הביאו לרייהד בעתמצו הפגיעה בשוקוים הפיננםיס
	כשן חהלמחתיתל אפרילחלתקיון דח ברבו דמדי מהניתו וגארתו חהבו בעםלו ארש הרוידו צקמבת תא ש ששחהרבשמה רבהיאתויתיגגלל דכלרבשמ י חבו רובחישל רבחתו מודינ.תו 

	-, , . 
	נוחכ אמפייניוהיחיודםיי של רבשמ קהרווהנ 
	קריאריועבעל שהכלתו צוחתו סטק,םירו מהאופייןבאי אדוותרהב
	ברלותבחיס מלודע סימוואו הלתהנלות תכשמתמ צב,ול הרבחהנוהתג הלרעיך אבופן שףטו תא שהכלתו תהרפצות גנףי קהורוהנ בארשיל בועםלו על שהווםיק ועלהתהנגתו צהבי,רו בוטרפ אכולוסיתי החכסוםי טלוחו רא,ךו כון
	צבלעהמאתתו בתההנלוהת בםאתה הלכרעתוהי המעדוכנתו

	19-
	אברו 
	והמ םיעוריאיתהמב םיקת ךלתפו ידהו חוואלרחהי ה(שמ:)ך 

	. :) 
	א
	ךשמה(

	םע רפוץ רבשמה, בורפט לחה מםוי ,17.3.20 ובםאתה הלנחיית שרהות אמתוו םוי, בנאשו: בשמ"ר נגףי 
	םע רפוץ רבשמה, בורפט לחה מםוי ,17.3.20 ובםאתה הלנחיית שרהות אמתוו םוי, בנאשו: בשמ"ר נגףי 
	םע רפוץ רבשמה, בורפט לחה מםוי ,17.3.20 ובםאתה הלנחיית שרהות אמתוו םוי, בנאשו: בשמ"ר נגףי 

	קרווהנ -תזרכה ממהונה על שקו ההון מלבער הגופים המדסויים לעבוהד כתמבותנ מצמצמו,"ת הרבחה 
	קרווהנ -תזרכה ממהונה על שקו ההון מלבער הגופים המדסויים לעבוהד כתמבותנ מצמצמו,"ת הרבחה 

	נכרעה לשייום רתשיחי חיםור לטווח רצקה וטלווח הבינוני עד ראךו. החל המחמצתי השנייה שלנת 
	נכרעה לשייום רתשיחי חיםור לטווח רצקה וטלווח הבינוני עד ראךו. החל המחמצתי השנייה שלנת 

	, 2020, הבחהר אל הדגריה תא פעילוהת כפעילות כתמבותנ חיםוראםלו אצמוו לע-יהד רגשות עבוהד 
	, 2020, הבחהר אל הדגריה תא פעילוהת כפעילות כתמבותנ חיםוראםלו אצמוו לע-יהד רגשות עבוהד 

	אתמהימתו לעבוהד רמחקו תךו םוצמצ נוחכתו עבוםיד רשמבםיד, הרדע בקתל הקל וקהפהד מוקעב 
	אתמהימתו לעבוהד רמחקו תךו םוצמצ נוחכתו עבוםיד רשמבםיד, הרדע בקתל הקל וקהפהד מוקעב 

	ארח החניתו דרשמ רבהיאתו וממהשהל, רבד רשא ארשפ לרבחה הלעניק תא מלאו שריותי הלביה 
	ארח החניתו דרשמ רבהיאתו וממהשהל, רבד רשא ארשפ לרבחה הלעניק תא מלאו שריותי הלביה 

	למעיתהי םג תבקותפ הס"גםיר" השוהנגו בארשיל על קשמה כולו. קתבוהפ תאז, מתסמתנ זחהר 
	למעיתהי םג תבקותפ הס"גםיר" השוהנגו בארשיל על קשמה כולו. קתבוהפ תאז, מתסמתנ זחהר 

	שלגהר, הובחהר הזחיהר תא העדבוים לעבדוה צריהפ רשמהמםיד תךו קניתט צמאםיע שרדנים 
	שלגהר, הובחהר הזחיהר תא העדבוים לעבדוה צריהפ רשמהמםיד תךו קניתט צמאםיע שרדנים 

	משליהר לע רביאתו העבודםי. 
	משליהר לע רביאתו העבודםי. 

	דצב הסכנים המנוהםיל , , בושמהך אלמרו לע,לי תנתדויות שהעםיר שבוקי ההון ראבץ ובעםלוצבל 
	דצב הסכנים המנוהםיל , , בושמהך אלמרו לע,לי תנתדויות שהעםיר שבוקי ההון ראבץ ובעםלוצבל 

	תהטשפתו גנףי קהורוהנ, הבאיו לרידיה זאו לעליהי שבווי בוהףקי כנסי הקופתו אותן מהנתל הבחהר 
	תהטשפתו גנףי קהורוהנ, הבאיו לרידיה זאו לעליהי שבווי בוהףקי כנסי הקופתו אותן מהנתל הבחהר 

	שבתנ ,2020 אםלו אכמרו לממגתו שמהתנתו בשקו הארשילי שבווקוי העםלו, דצל העליהי טבאבלה 
	שבתנ ,2020 אםלו אכמרו לממגתו שמהתנתו בשקו הארשילי שבווקוי העםלו, דצל העליהי טבאבלה 

	אלךרו זמן (רשא אלהי תיוףסו החפהת בהקיפי ההדקפתו נוחכ גידול הבףקי טבאההל – ) עלולות להיות 
	אלךרו זמן (רשא אלהי תיוףסו החפהת בהקיפי ההדקפתו נוחכ גידול הבףקי טבאההל – ) עלולות להיות 

	בעלתו השפהע לע כהנסתו הבחהר דממי נהיול. הכרעתו בקנ ארשיל שבאי בשמהר בצהיעו על רייהד 
	בעלתו השפהע לע כהנסתו הבחהר דממי נהיול. הכרעתו בקנ ארשיל שבאי בשמהר בצהיעו על רייהד 

	רצביהכ הרפטתי שביערו של כ 40%30%ביסח רלהמ םרט ה,רבשמ בשהוהת של כ מהפעילתו כהלכלית 
	רצביהכ הרפטתי שביערו של כ 40%30%ביסח רלהמ םרט ה,רבשמ בשהוהת של כ מהפעילתו כהלכלית 
	-
	-


	קשמב מב(ונחי תו.)רצ שהבהת זו הובי,הל בין ה,רתי סמלרפ רסח קתםיד של דושרי הבעוהד – כ-1.1 
	קשמב מב(ונחי תו.)רצ שהבהת זו הובי,הל בין ה,רתי סמלרפ רסח קתםיד של דושרי הבעוהד – כ-1.1 

	מיליון רזא,םיח מההווים ברכע כמחו הבעדוה שיבר.לא רסהת ברמית הגמבלתו הובילה שליפרו 
	מיליון רזא,םיח מההווים ברכע כמחו הבעדוה שיבר.לא רסהת ברמית הגמבלתו הובילה שליפרו 

	תבסעוהק, מכו גם תהששואתו כבכלהל הראיל,תי אםלו תהנתדויתו שמנהכ בקצלרוהי לדמיניות 
	תבסעוהק, מכו גם תהששואתו כבכלהל הראיל,תי אםלו תהנתדויתו שמנהכ בקצלרוהי לדמיניות 

	סה.םירג 
	סה.םירג 

	מךרע הקשהעתו ,ךרענ כון בחון אבופן ש,ףטו תא צהךרו ציבבוע אתהמתו דמביניתו הקשהעתו, אתיור 
	מךרע הקשהעתו ,ךרענ כון בחון אבופן ש,ףטו תא צהךרו ציבבוע אתהמתו דמביניתו הקשהעתו, אתיור 

	מדזהנויתו קשהעה משוירה לע תמר זנילתו סמתקפ. דצל אהופטמייתו המתסמנת שבווםיק, מלודע 
	מדזהנויתו קשהעה משוירה לע תמר זנילתו סמתקפ. דצל אהופטמייתו המתסמנת שבווםיק, מלודע 

	רפםוס דה,חו ראבץ וחבו,ל" אלרו סימםינ שארונםיי רבבחי העםלו המעיםיד על ציאיה רבשממ קהרוונה 
	רפםוס דה,חו ראבץ וחבו,ל" אלרו סימםינ שארונםיי רבבחי העםלו המעיםיד על ציאיה רבשממ קהרוונה 

	העול,ימ כון לארו קהלתו רגולטוריתו ברתו דצמ שממלתו דמוינתו רבבחי הע,םלו נתרכי תהששואות 
	העול,ימ כון לארו קהלתו רגולטוריתו ברתו דצמ שממלתו דמוינתו רבבחי הע,םלו נתרכי תהששואות 

	שבוו,םיק רשאכ חמירי מהניתו דמודי בה,הסרו אצמנםי בחמריי שאי. םע ,תאז הבחהר בסוהר שיש 
	שבוו,םיק רשאכ חמירי מהניתו דמודי בה,הסרו אצמנםי בחמריי שאי. םע ,תאז הבחהר בסוהר שיש 

	לתהנהל שמבהנ הזריתו מחביתנ ניהול הסכיוםינ תבחםו הקשהע,תו וםישל בל םג תלחרםישי חפתו 
	לתהנהל שמבהנ הזריתו מחביתנ ניהול הסכיוםינ תבחםו הקשהע,תו וםישל בל םג תלחרםישי חפתו 

	אוטפימש ,םייעלולםי להופשב עיווקב םיעת.די 
	אוטפימש ,םייעלולםי להופשב עיווקב םיעת.די 

	הבחהר הנפיהק טשרי הון מציםית בלעלי מניותהי סבך לש 11,423 אלפי ש''ח תבקותפ דהיוחו ואלרח
	הבחהר הנפיהק טשרי הון מציםית בלעלי מניותהי סבך לש 11,423 אלפי ש''ח תבקותפ דהיוחו ואלרח
	ב. 

	קתותפ דהיווח ךס של 8,932 אלפי ש"ח צלרוך מעידב ההון זמהערי המ שרדנהבח.הר 
	קתותפ דהיווח ךס של 8,932 אלפי ש"ח צלרוך מעידב ההון זמהערי המ שרדנהבח.הר 

	בםוי 2021 14 בינראו רשיא דטקריוריון הרבחה תא מינויו של רמ ארוי קסיוס מלנכ"ל ה,הרבח בכפףו
	בםוי 2021 14 בינראו רשיא דטקריוריון הרבחה תא מינויו של רמ ארוי קסיוס מלנכ"ל ה,הרבח בכפףו
	ג. 

	בקלתל הדועת אי התדגנתו שרתו שוק ההון ביטחו וחכסיון למינ.יו הדועת אי התדגנתו מאכרו בקתהלה 
	בקלתל הדועת אי התדגנתו שרתו שוק ההון ביטחו וחכסיון למינ.יו הדועת אי התדגנתו מאכרו בקתהלה 

	ביםו .2021 14 ברבפורא 
	ביםו .2021 14 ברבפורא 

	ב,םאתה רמ אייל שליירפ סםיי הכותנו כמכנ"ל הרבחה בםוי .2021 14 בבפרראו רמ שליירפ שמיךי 
	ב,םאתה רמ אייל שליירפ סםיי הכותנו כמכנ"ל הרבחה בםוי .2021 14 בבפרראו רמ שליירפ שמיךי 

	הליומ תועב קסבחרה דע ליםו 2021 30 אבפריל קתבוופז התא צובתע התרבע תקפדי חופיפסמ הדו.תר 
	הליומ תועב קסבחרה דע ליםו 2021 30 אבפריל קתבוופז התא צובתע התרבע תקפדי חופיפסמ הדו.תר 

	בםאתה םכסהל הסעהק לש רמ ארוי קסיסו האו כזאי רכשל סבסי, צוהאתו בכר בתסותפ מעקנ שנתי 
	בםאתה םכסהל הסעהק לש רמ ארוי קסיסו האו כזאי רכשל סבסי, צוהאתו בכר בתסותפ מעקנ שנתי 

	תלוי יעםיד כפי שבקנע הב.םכס מכו ,ןכ על-פי םכסהה הבחהר תפעל לאמיהצו ולשיאוהר של תכנית 
	תלוי יעםיד כפי שבקנע הב.םכס מכו ,ןכ על-פי םכסהה הבחהר תפעל לאמיהצו ולשיאוהר של תכנית 

	תמגו( ללפי סמלור לווח הון סבשעףי 102 לקפדומ תס הכ)הסנ. 
	תמגו( ללפי סמלור לווח הון סבשעףי 102 לקפדומ תס הכ)הסנ. 
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	רואב 
	והמ םיעוריאיתהמב םיקת ךלתפו ידהו חוואלרחהי ה(שמ:)ך

	:) 200,000 2% ((-200,000 1",) -"()". 
	 .ג ךשמה(
	כבפףו לאמיוץ תהוכנ,תי יוצקולרמ קיססו 
	תכביאצפויה ב(תליעב)םירי רלכתשי מניתו בבחהר שביעורשל 
	מהוןהמניתו מהונקפ הונרפע לש הרבחה
	לפניה.)האצקה לכ בתכ אוצפהי ניתן מלמיוש מלנהי רגילהאתח 
	הדיינו
	מניתו רגילותבנתו 
	ש
	ח .נ.ע שלהבחהר כא"
	וכהל
	בםאתה כבופףו תלנאי תהכנתי 
	האצפויות

	323,236 "".. 14 
	בנףסו רמ קיססו כזאילחיידתו אצפויתו אפנםוט הבףקי של 
	יחדיות מסבךו למודע רפםוס דהוח.תו חיידתו הפאנםוט מצדותו מלניתו בחתר הםא הוועקנולאל תמ.הרו כל חיתדי פאנםוט שבומתל זתהכ תא המזחיק הב מבודע מימ,השו כזבות בקללסםוכ שהוהו לעלהי שבווהי שלמניה גרילהאתח בתרבח םאה לעתמו 
	חמרי מהישומ
	שלכל חי,הדי רשאכ הוא תמאוםדבידידנ
	יחדיתו האפנםוט הועקנובשתימנתו רשאכ תקופת שבהההל האי ביןשנתםיי שללוששםינ
	חיידתו האפנםוט התייהנ נתינתו למישומ כלל אמהורח דע םות 
	םוי ממודע שבהההל שלכלמ.הנ י,רהבו כייחדיתו האפנםוט אינןכוללות כזות בקללמניותהבחהר בעין הון המותו החתיביותשלהבחהר לפרועאותן זמבו.ןמ 

	. 22 2021 3 2021 . 
	ד
	בםוי 
	רמבץ 
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