
                                                                                     

 
 
    
    
    
  
  
  
    
    
    
  
    
    
           

  
  
  

   
  
  

         

  
    

                
                
                
            
                
            
       

        

        

        

          
          
    
    

  
  
  
  
  
  

 2021,ץבמר 31 םליו דירקטוריוןה דוח מ"על בפות גמומור ק

 ל בע"מגמ ותופק ורמ

 גידאמצב הת לע ןווריטדירקה וחד

 2021,במרץ 31 םוסתיימה ביהש ופהלתק



                                                                                     

 
  

     
  

        

                 

             

             

            

  
  

     
  

            

             

         

        

       

  

  

   

   

   

     

   

   

  

   

   

     

  

     

     

   

      

                                            
     

    

 2021,ץבמר 31 םליו דירקטוריוןה דוח מ"על בפות גמומור ק

 2021,במרץ 31 םובי יימהסתשה ופהלתק גידל מצב התאע ןויורטוח דירקד

 ")ח"הדו לןלה( הדירקטוריון וחד את ציגלה דתמתכב )"לתהנמה "החברה או "ההחבר"-לןלה( "מעב לגמ פותוק מור

 לעהנוהממ דיילע עוקבנשילוגיהתשורילד םבהתא ,2021,ץבמר 31 םביו השהסתיימ םשיחוד השלושלשהפתקול

 לש הדוח פתותקבתיקריעה לותיעפה את רסוק וחהד .)בהתאמה ,"ותשהר"-ו "הנוהממ"( וןיסכחוחיטוב,ההון שוק

 ,ץרבמ 31 םיולםיינבי םפייהכס דוחות בללוהכ עמיד לע מךומסת הליהונב שראתפווהק לותעיפו לתהנהמ החברה

 .רךהצו פילםפיסונםינתונו,2020 בדצמבר 31 םיולםתיינשהםייפסכה דוחותבו,2020

 לגמת הופול קשו לתהנל החברה המש וראתי .1

 םוייצפילו םלילתגמו לגמ פתוק תלהנמה הכחבר לתעופ ההחבר רטית.פ כחברה 2013 תנשב מההוק החברה

 םפרסו עדמוב.לדילחטוו רוךאוןיסכחללגמתפוקו עהקשלהלגמתפקו למות,שתהרןקון,לחיסכ לגמתפוקו

 :לןלה( ציבורית חברה איהש "מעב עותשקה מור י.ד. דיי-לע זקמוח רההחב לש ערפנוה פקנוהמ הנהו וח,הד

 ליטהש היתרל םבהתא אלמ לולבדי החברה לש עפרנוה פקנוהמ הנמהו 85%-ב זיקה(המח ")םהא "החברה

 הנהומ 15%-ב זיק(המח קרן ראו רמ דיי-לעו)2018 וסטבאוג 26 םיומ וחיסכון, חטובי ון,ההקשו ותשר פיקהנשה

 ).1אלל מלויבד החברה לשערפנוה פקנהמו

 :לןהל פורטכמ למג תופקו תלהנמ החברה .א

 ) 8694 " (מ.ה.םליוגמור תמ לפאא"

 לן:להעה כדשקלי ההולמס 12 םליוהנמ סגרתהבמ

 ) 12532 (מ.ה. 50 עד ותמדרג )1(

 ) 12533 (מ.ה. 50-60 גותמדר )2(

 )12534 .ה.לה (מעמו 60 גותמדר )3(

 ) 12531 ת (מ.ה.יונמ )4(

 )8695 (מ.ה. 35 "אמחקה מדד ת )5(

 ) 9452 (מ.ה. S&P500 קה מדדמח )6(

 ) 8696 ם (מ.ה.ינש 5-10 לש לטווח מוד מדדצ ל,אשרי לתשממ "חמחקה מדד אג )7(

 )8697 לתיות (מ.ה.שעה ממוקב ביתרי ותלישק מחקה מדד )8(

 ]גוזמי שתקב השגוה[)8698 ה.(מ. 20 דנול בת דמחקה מד )9(

 ]גוזמי שתקב השגוה[)9677 .ה.מדד (מ חקהעורב ממ ) 10(

 ) 8699 ה.ם (מ.ינזומשווי מו םינזוממ ) 11(

 ) 12957 .ה(מ יותנבמ 25% עד "ח אג ) 12(

 ללו(בדי .%0515לע עומד קיף)עהר ושי(הי רהרן בחבק אור מר לשללכוה זקההחהרעושי ם הדוחפרסו עדמול1
 ם.יות החברה האנבמ רןאור ק מר זקותמהח עובנ עקיףזקה הלק ההח. חלא)מ



                                                                                     

 
 

   

   

  

   

   

     

  

     

    

  

      

  

   

   

  

   

   

     

  

     

  

      

 

   

   

   

    

    

   

  

  

 2021,ץבמר 31 םליו דירקטוריוןה דוח מ"על בפות גמומור ק

 ) 8702 ם (מ.ה.ינש

 ) 7961 ם (מ.ה.ינש

 )8700 .ה." (מותלמשתהורמ"

 :לןהלעה כדשקה ליולמס 10 םליוהנמ סגרתהבמ
 ) 12535 לי (מ.ה.לכ )1(

 ) 12536 ת (מ.ה.יונמ )2(

 )8701 (מ.ה. 35 "אמחקה מדד ת )3(

 ) 9451 (מ.ה. S&P500 קה מדדמח )4(

 5-10 לש לטווח מוד מדדצ ל,אשרי לתשממ "חאג חקה מדדמ )5(

 )8703 לתיות (מ.ה.שעה ממוקב ביתרי ותלישק קה מדדמח )6(

 ]גוזמי שתקב השגוה[)8704 ה.(מ. 20 דנול בת דמחקה מד )7(

 ]גוזמי שתקב השגוה[)9676 .ה.מדד (מ חקהעורב ממ )8(

 ) 8705 ה.ם (מ.ינזומשווי מו םינזוממ )9(

 ) 12956 .הות (מינבמ 25% דעח"אג ) 10(

 ) 7956 " (מ.ה.עהשקלהלגמ ורמ"

 :לןלהה כדעקשלי הולמס 9םליוהנמ סגרתהבמ
 ) 12538 לי (מ.ה.לכ )1(

 ) 12537 ת (מ.ה.יונמ )2(

 )7957 (מ.ה. 35 "אמחקה מדד ת )3(

 ) 7958 (מ.ה. S&P500 קה מדדמח )4(

 5-10 לש לטווח מוד מדדצ ל,אשרי לתשממ "חאג חקה מדדמ )5(

 )7962 לתיות (מ.ה.שעה ממוקב ביתרי ותלישק מחקה מדד )6(

 ]גוזמי שתקב השגוה[)7960 ה.(מ. 20 דנול בת דמחקה מד )7(

 ) 7963 ה.ם (מ.ינזומשווי מו םינזוממ )8(

 ) 12955 .ה(מ יותנבמ 25% עד "ח אג )9(

 )8861 .ה." (מלדלי ןוסכחי ורמ"

 :לןלהה כדעקשלי הולמס 5םליוהנמ סגרתהבמ

 ) 9421 עט (מ.ה.ם סיכון מופיעדים המחוסכי )1(

 ) 9414 י (מ.ה.נוניסיכון ב םפייעדמה םחוסכי )2(

 ) 9420 סיכון מוגבר (מ.ה. םפיעדיהמ םיוסכח )3(

 )9113 כה (מ.ה.לה )4(

 )9303 עה (מ.ה.שרי )5(



                                                                                     

 
      

  

     
      
     

  
  

  
   
  

 
  

  
   

  

   
            

            
             

  
    

            
            

            
            

   
  

  
          

            
             

            
            

  
   

            
  

    
             

  
              

  
  

           
            

  
            

  
  

            
            

            
            

  
       

          
          

           

          

            

 2021,ץבמר 31 םליו דירקטוריוןה דוח מ"על בפות גמומור ק

 החברה: לויהנשב ותופהק ורעב סףונ מידע ןללה .ב

 ו תאריך :ותאב ותיימסשה םשיודח שהולשלו 31.03.2021 םויל למגה תוופק םותחב ותליעות פודם אינותנ.1.ב

סה"כ  תופק
 למג

 עהשקלה
 דלי ללכ

 לגמ ופתק
 עהשקלה

 ןקר
 ותמלתשה

 תופק
 םילוגמת

 :םיתיעמ ותנושבח רספמ
 4,900 םילעיפ 16,926 19,789 105,334 146,949
 43,426 םלייעפ אל 28,616 6,991 8,630 87,663

 48,326 םיתיעמ ותנושבח רספכ מסה" 45,542 26,780 113,964 234,612

 :)חש" יפלאב( וטנ,םליהונמ םיסכנ
 1,706,068 םילעיפ 1,504,557 1,170,474 402,670 4,783,769

 6,804,393 םלייעפ אל 3,251,269 512,193 27,291 10,595,146
 8,510,461 וטנ,םליהונמ םיסכנ כסה" 4,755,826 1,682,667 429,961 15,378,915

 :"ח)ש יפלבא( םוצאתיית םינותנ
614,751 1,903 117,988 319,813  175,047 םיפצטרמ ורבע םיתנשומ םילמוג מיד

 םשיחד
 596,890 םלימוג מימד םליבותק 100,760 548,711 21,742 1,268,103

901,357 -  472,881 םעמייפ ם חדלימי גמומד םילקבות 34,126 394,350
 2,044,907 ןה/קרפלקו רהיברות צעבה 1,541,421 230,923 384 3,817,635

 37,204 רןקהמ/פהקוהמ צבירה ברותעה 21,533 4,052 615 63,404

 :)חש" ילפא(ב םימולשת

49,479  13,511 ותנפדיו 15,266 19,012 1,690

 :ש"ח) ילפבא( םיסכנמ וגבנש לוהינ דמי
21,240  11,599 םלייעפ לאו םליעיפ 6,826 2,576 239

- - - - -:ש"ח) ילפ(בא ותדמהפק לויהנ דמי

 ):םיוז(באח םיסכנמ וצעמל מויהנ דמי ורשיע
- 0.23% 0.76% 0.71%  0.61% םליעיפ
- 0.23% 0.74% 0.71%  0.69% םלייעפ אל

- - - - -םזיוחא(ב ותקדמהפ לויהנ דמי :( 

 שר :ק יתקונמ ותנושבח
3 - - 1  2 ותנשבוח רפמס

302 - -  ) 206''חש פילבאו (טנ םילהונמ םיסכנ 96
- - - - -''חש פילבאם (יסכנמ ובגנש ליהונ מיד ( 
- - - 0.35%  0.35% םכסינמ ובגנש עוצממ ליהונ מיר דועשי

 : ש"ח דל עש תרהיב- 8,000 םילילא פע ותנושבח
- - - - - ותנשבור חפסמ
- - - - -)"חש פילאטו (בנ ם,ליוהנמ םיסכנ
- - - - -)"חש יפלבאם (כסינמ ובגנש ליהונ מיד

- - - - - גבונש עוצממ ליהונ מיר דועשי



 2021,ץבמר 31 םליו דירקטוריוןה דוח מ"על בפות גמומור ק

 : תאריך וותו באמייתסשה םישדוח שהולשלו 31.03.2020 םויל למגת הוופק םוחתת בוליפע ותודם אינותנ

סה"כ  למג תופק
 עהשקלה
 דלי ללכ

 למג תופק
 עהשקלה

 ןקר
 ותמלתשה

 תופק
 םילוגמת

 :םיתיעמ ותנושבח רספמ
 103,656 101,148 1,302 1,013 193פעילים

פעילים  12,665 6,173 1,659 2,226 2,607לא
 116,321 107,321 2,961 3,239 2,800 עמיתיםחשבונות סה"כ מספר

ש"ח) (באלפי מנוהלים, נטו  :נכסים
 423,546 292,973 29,688 62,326 38,559פעילים

פעילים  622,326 13,166 92,949 176,954 339,257לא
מנוהלים, נטו נכסים  1,045,872 306,139 122,637 239,280 377,816סה"כ

ש"ח): (באלפי תוצאתיים נתונים
עבור מצטרפים  משונתים דמי גמולים

חדשים
27,799 31,010 9,826 1,747 70,382 

גמולים מדמי  153,635 21,168 49,444 7,291 75,732תקבולים
פעמיים מדמי גמולים חד -----תקבולים

לקופה/קרן  358,656 44- 156,134 202,478 העברות צבירה
מהקופה/מהקרן צבירה  1,509 405- 416 688 העברות

ש"ח)תשלומים  : (באלפי
6,523 553 2,225 795 2,950פדיונות

ש"ח): (באלפי מנכסים שנגבו ניהול  דמי
פעילים ולא 996 182 173 248 393פעילים

(באלפי מהפקדות ניהול -----ש"ח): דמי

(באחוזים):שי ניהול ממוצע מנכסים דמי עור
-0.57%0.57%0.43%0.23%פעילים

פעילים -0.63%0.61%0.59%0.23%לא

-----מספר חשבונות
נטו (באלפי מנוהלים -----)ש''חנכסים

מנכסים (באלפי שנגבו ניהול -----)ש''חדמי
מנכסים שנגבו ממוצע ניהול -----שיעור דמי

-----מספר חשבונות
ש"ח)נכסים נטו (באלפי -----מנוהלים,

ש"ח) מנכסים (באלפי שנגבו ניהול -----דמי

                                                                                     

 

  
    

      
    

  
  

  
  
  

  
  

   

  
  
  

   
           

            
            

  
   

           
            

            
  

   

 
          

            
             

            
            

  
   

           
  

    
             

  
             

  
  

           
            

  
            

  
  

  
            

            
            
            

  
       

            
            

            
           

- - - - -  ):םזיוחא(ב ותקדמהפ לויהנ דמי

 שר :ק יתקונמ תונושבח

דל עש תרהיב 8,000 : ש"ח - םילילא פע ותנושבח

- - - -  וגבנש עוצממ ליהונ מיר דועשי



 2021,ץבמר 31 םליו דירקטוריוןה דוח מ"על בפות גמומור ק

 תאריך : וותאב מהיסתיהש הנשלו .202031.12 םויל למגת הוופק םוחתת בוליפע ותודם אינותנ

סה"כ  למג תופק
 עהשקלה
 דלי ללכ

 למג תופק
 עהשקלה

 ןקר
 ותמלתשה

 תופק
 םילוגמת

 :םיתיעמ ותנושבח רספמ
 130,696 103,964 10,029 13,952 2,751פעילים

פעילים  55,700 8,104 6,343 13,200 28,053לא
מספר  186,396 112,068 16,372 27,152 30,804 עמיתיםחשבונות סה"כ

ש"ח ): (באלפי מנוהלים, נטו נכסים
 2,576,021 375,106 598,499 861,324 741,092פעילים

פעילים  6,976,413 23,733 267,885 2,110,168 4,574,627לא
מנוהלים, נטו נכסים  9,552,434 398,839 866,384 2,971,492 5,315,719סה"כ

ש"ח): (באלפי תוצאתיים נתונים
עבור מצטרפים  משונתים דמי גמולים

חדשים
203,418 797,039 301,753 5,883 1,308,093 

מדמי  2,209,917 85,585 611,200 238,826 1,274,306גמוליםתקבולים
פעמיים מדמי גמולים חד  1,373,141- 522,641 61,968 788,532תקבולים

לקופה/קרן  6,177,264 449 129,893 2,425,039 3,621,883 העברות צבירה
צבירה  57,411 1,636 2,022 23,080 30,673מהקופה/מהקרן העברות

ש"ח ):תשלומים  (באלפי
 60,748 3,638 19,044 22,93315,133פדיונות

הוצאות על (הפסדים) עודף הכנסות
 הקופה

349,649 251,734 54,934 4,888 661,205

ש"ח): (באלפי מנכסים שנגבו ניהול  דמי
פעילים ולא  24,213 802 1,999 7,602 13,810פעילים

ש"ח): מהפקדות (באלפי ניהול -----דמי

(באחוזים ): מנכסים ניהול ממוצע דמי שיעור
-0.65%0.64%0.60%0.23%פעילים

-0.67%0.67%0.66%0.23%פעיליםלא

(ב מהפקדות ניהול ----- ):אחוזים דמי

(באחוזים): ממוצע הוצאות ישירות שיעור
ערך ניירות של ומכירה קניה -0.09%0.07%0.12%0.02%עמלות

חיצוניהוצאות -----ניהול

קשר : מנותקי חשבונות
 8--71מספר חשבונות

נטו (באלפי מנוהלים  2,220-- 94 2,126)ש''חנכסים
מנכסים (באלפי שנגבו ניהול  11--- 11)ש''חדמי

מנכסים שנגבו ממוצע ניהול ---0.49%0.35%שיעור דמי

                                                                                     

 
 

    

  
  

   
  
    

  
  

  
  
  

  
  

   

  
  
  

   
            

           
              

  
    

            
            

            
  

   

  
         

             
            

            
             

  
  

           
 

  
          

  
    

             
  

            
  

  
            

            
  

            
  
  

   
             

            
  

  
            

            
            
            

  
       

            
            

            
            

דל עש תרהיב 8,000 : ש"ח - םילילא פע ותנושבח
-----מספר חשבונות

ש"ח) נטו (באלפי מנוהלים, -----נכסים
ש"ח) מנכסים (באלפי שנגבו ניהול -----דמי
מנכסים שנגבו ממוצע ניהול -----שיעור דמי

https://202031.12


                                                                                     

 
           

             

              

              

  

 
     

  

        

            

      

     

                 

          

          

            

     

                

    

                

     

               

       

  

      

                  

            

           

               

               

   

   

          

               

        

    

              

             

    

  

  

 2021,ץבמר 31 םליו דירקטוריוןה דוח מ"על בפות גמומור ק

-כ לש לסך םסתכה 2021 תנש לש שוןראה עוןהרב וףלס החברה לש להגמ פותבקו םילהונמה םסיכנה היקף .2ב.

 םכסינהףהיקב ליהעה.2020 תנש סוףלחש'' ןליוימ 9,552-כלש סךבםכסינלהוואשהבתזאו ''חש ליוןימ 15,379

 םפיסכ יוסגמ רהעיקב .ח''ש ןליוימ 4,973-כ לש בסך וחוהדי פתקובת חיובית וטנ בירהמצ רעיקב עתובנ

 .ח''ש ליוןימ 3,754 לש בסך חהדו פתבתקו יותובחי טונ עברותה-םתחריממ

 ותהלעיפ ותוצאות החברה סקיע מצב .2

 חברההלש ספיהכ המצב לע וחד .א

 לש סך עומתל "חש פילא 92,510-כ לש סךב םהסתכ ,2021,ץבמר 31 םליו החברה לש יפהכס המצב לע דוחה

 . 2020,בדצמבר 31 םיולח''ש פילא 66,663-כ

 :זןמאפי העים בסייותהמםייונשילםריהסב לןהל

 יפלא 6,600-כ לש סך ומתעל , 'חש' פילא 7,114-כ לש בסך והסתכמ ,2021,ץבמר 31 םליו םדחינםסימי סיכנ

 .מס כיצורלםדיפסהלויצנמ עיקרב עתובנ יהלעה.2020 בדצמבר, 31 םיול "חש

 בויניש פהצו רהשהחב למהג לותעיפבםסייוג בגין ותלעמ מהיוון וצרנש כסנ גותציימ ותדחנ שהרכי ותוצאה

 םליו "חשפילא 39,432-כלשסך עומתל, ''חשפילא 56,013-ל כשסךבמוהסתכ ,2021,ץבמר 31םליו סות.נהכ

 .םינסוכ תעוי באמצותעשמם מפימגיוס כס עתובנ יהלעה .2020,בדצמבר 31

 פילא 8,010-כלש סך ומתעל,ש''ח יפלא 12,216-כלשךבס וסתכמה,2021,ץבמר 31 םליו ובהח תוויתר םחייבי

 .2020 בדצמבר, 31 םיול "חש

 20,038-כ לש ךס עומתל .'חש' פילא 44,606-כ לש בסך הסתכמה , 2021,ץרבמ 31 םליו םהא המחבר ואהולה

 .2020,בדצמבר 31םליו "חשפילא

 יפלא 35,008-כ לש סך ומתעל ,'חש' פילא 29,853-כ לש בסך הסתכמו ,2021,ץבמר 31 םליו ותזכ ותויתר םזכאי

 .םינסוכלםלשל ותוצאה וןעדכעיקר מבעובנ וינשיה.2020 בדצמבר, 31 םיול "חש

 רההחב לש עצמיה ןוהה .ב

 31 םיולח''ש פילא 9,658-כלש סך תעומלח''שיפלא 16,076-כלשךבס םהסתכ 2021,ץבמר 31 םליו ןההו

 שתדרנההון ה יתרת . פהוקלת ללוכ סדפהזזוקיהון ב ירשט פקתנהמ עיקרב עתובנ הוןב ליהעה,2020,בדצמבר

 לגמתפקו לשתלהנמ ברהמח שדרנהריעזמיעצמ ןהו) (לגמתפוו(קםסיננפיםשירותי לע קוחפיהתונקתפילע

 שטרי רההחב הפיקנה הדוח ריךתא אחרל.''חש פילא 28,608 הניהחהדו ריךתאל 2012 "בעשהת ה),יסנפ רןק או

 .םייפסכה ותחבדו 4 ראוב ראה .ותנבתק מידהע רךלצו ח''ש פילא 12,532 בסך יותיהנמ ילעלב םצמיתי הון

 רהבהח לש ותלות הפעיוצאת .ג

 לש סך עומתלח''ש פילא 21,240-כלש בסך מוהסתכ ווחדיה פתקובת למג פותקו לויהנ דמימ החברה ותסנהכ

 פתקובת סותנבהכ הליעה.2020 תנשבח''ש פילא 24,213- כלש וסך תקדשאהליהמקב פהבתקו ח"ש פילא 996-כ

 עורשי ייתלעב וותהל שראםליוהנהמ םכסינה קףבהי ליהעמ עתבונ שתקדא להקבימה פהקוהת תעומל וחהד

 .םביגנם העיממוצהליהונה דמי

 303-כלש סך תומעלח''שיפלא 10,027-כלשךבס ווחהדי פתבתקו וכמהסת שהיורכ וקושי ותוצאה,ותלעמ

 חדוה פתבתקו אותוצבה יהלעה.2020 תנשבח''ש פילא 11,322- כלש וסך שתקדא להביהמק פהוקבת "חש פילא

 .םינכסו ותלעמ אותוצהב ליהעמ קרעיב עתובנ שתקדא להקבימפה הוהתק ומתעל
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 פילא 4,132-כלש סך ומתעלח''ש פילא 13,954-כלש בסך חוויהד פתוקבת סתכמוה ותלילוכ לההנה ותוצאה

 הדוח פתבתקו אותוצבה יהלעה .2020 תנשב ח''ש פילא 28,045- כ לש וסך שתקדא לההמקבי פהתקוב "חש

 ,םהאד חכו תבמצב לדוגי עקב ת,לוונורשכ אותבהוצ לדוגימ יקרעב עתבונ שתקדא להקבימה פהוהתק עומתל

 .םליוהנהמ םסיכנקף הל בהיודוגי לות החברהעיפ מהרחבת היקף הוצאכת זאת לכ ,לעופאות תהוצב לגידו

 פהוקבת "חש פילא 749-כלש סך ומתעלח''ש פילא 514-כלש בסך יווחהד פתבתקו ההסתכמ סמ טבתה

 .2020 תנשח ב''ש פילא 3,920-כ לש וסך שתקדה אלהמקבי

 םתזרי .ד

-כלש סך תומעלח''ש פילא 28,547-כלשךבס דיווחה פתובתק והסתכמ טפתוש ותלילפע ושימששםינוממז

 פתותקבהליעה יקרע.2020 תנשבח''ש פילא 26,856- כלש סךו שתקדא לההמקבי פהתקוב "חשיפלא 1,827

 וירידה בהחו רותוית םיבייבח ליהע דחות,נ אותוצבה יהלעמתעובנ שתקדא להקבימה פהתקוה עומתל דוחה

 .זכות יתרותו םזכאיב

 פילא 700-כלשךבס 2020 תנשוב דשתקא להמקביהתפקותב כמוהסת שקעהה ותללפעי ושמשישםינוממז

 . ח''ש

 1,014-ל כש ךס עומתל ח''ש יפלא 33,236-ל כש בסך וחופת הדיכמו בתקוהסת ןומימ ותלו מפעיבענש םינוממז

 עומתל וחהד פתוקבת וינישה .2020 תנשבח''ש פילא 30,884- כלש שתקד וסךא להבימקה פהקובת "חש פילא

 .םמיתיצ וןהישטר פקתנמהוםמהחברה הא אהוולה לתמקב עובנ שתקדא להביהמק פההתקו

 תלילככוהמקר סביבהב ותויהתפתח .3

 יתסקביבה העסור התיא

 ,2020 לש ייהנשה ציתבמח ונישרא יתללכהכ שותשוההתא גמתמ את שיכההמ 2021 תנש לש שוןהרא עוןרבה

 ות.עשקוה פרטית ריכהצ יחה,צמ לה,טבא סוקה,עת ינותנ םיהניב ם,יילכלהכ םרירמטפה רובב לוגיד םע

 תעכ כתתמנ ם,זיים המרכיקנבל הש םת תקדית וחסריסיבות אגרבעראה מהתכתוצ להשר החשות, אשההתאו

 1.9-כלעדעמויויפצה פהשהיק "בבארה שרהשאו וזבדוחמיוב ם,לעובתתיעושממתליואפיסק יותנבתוכ

 םיניסוח ליכיתהב רבות ותנדימ לוחה , 2020 ובמברנב םינסוחיה שוריאי זמא לכך, וסףנב לר.וד וןילטרי

 בקצ םש "ב,הואר יהנריטבל,אשרי דוגמת ותנבמדי וחדיבמ יותר,בםחילכמוצ םרידמוג כה עד שראם,אומצימ

 ,םישחד מקומות יצירת ית,פרטה בצריכה לגידו לות,לכהכ לש שתמחוד תיחהפ רשפמא ר,המהי םינמתחסה

 ילהנמ במדד םג שתרגמו םשיויקבב ליהעה ם.גבינה םיובמיס בתוצר לדוגי םג מכך וכתוצאה הלבטבא ירידה

 יכרתנ התרחבות לע עידהמזו רמה , 2018 זמא יהה לא שבה ותקודנ 55 לש מהלר ץמרב להע שראליובלהג שהרכ

 .יהשיעתה והן ברכיב םירותשיב הכיהן בר ויטדי בייל שבאה תלילככות הלעיפב

 יותבחיו 2021-בהמיחהצ ותפיצי וסין, הפאירו "בהארבםגםינוהחיס ךליתה צתהא תזכווב מכך כתוצאה

 עהמטב רןק הנעדכ כך בתוך האירו, שמגו הנשה שךהמבו סין,ו "ברהבא מיחההצמ יקרעב יתמךלה רותמווא

 שוק שרכא ם,אישי שבורלתשיכוממ יותנהמ קישוו ל,ביבמק .6%-לכ 2021-ל חהימהצ ותיזתח את תימלעוה

 .מהשישות מרשואהת םשר לישראיות הינהמ

 תעובונ שרא אותשות יתילעלש שךמתמ ליךהבת יןפיאו שוןהרא וןעהרב יותנמה קישוב ליותעללבמקבי

 הלציפניאית הילעל בותהסי . בין2021-ב ויהפציה הצלפניהא יתליעלית ובמיוחד מכלשות כשלהתאו פייהצימה

 הסחורות ריחימ ייתלע ה,קפסהא שרתשרבםשיבושי פרטית,ה והצריכה םשיקויבב פורשיה את ותנלמ שרפא

 .םעובדיר בסוהמחח וולישומחירי ה
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 שוקל בורהצי זרתוח ותנאמנה ותנקר לשםסייובג ליהעמעובנש שות,שאובהת שיךמה מיהמקו ינצרנוהק וקשה

 ומהצטמצ וןכהסי ווחירמ מכך, התוצאכ מות.קוד םינשל ביחס פקותנהה יקףבה דהרילי לימקבב ההון,

 .תיתעושממ

 אותסקעה סך תוךמםעיקישהמ לשםקלח להעו,4%-בםינהאחרו םשיהחוד שרעםינשב לוע הדירות רימחי

 פייקהלךשבהמ ,"חש דיליארמי 8.6 לע עמד 2021 ץבמר תאותנכשהמ ףהיק צת.במק ולעתרושכיה מחיריו

 םייפרה לותמגב להתרת לשראיקנב הוראת לש תוקףל סהינכהעקרלעוהנשה לתמתחי םהיבוהג ותתאנשכהמ

 .תאנשכת מאולווזרי הלממחוםישחד םוילול

 ךהתאמה, תוב 2022-ו 2021 םינשוב 5%-ו 6.3% לש ורעישלצמוח ב ויפצ תוצרל השראי קנב זיתתח פי לע םכיו

 םעדיצהיכלאשריקנבךערימתזיהתח פי לע עוד .2022 סוףב 6%-כלשרעושילדע להטהאב ורעשיב דהירי

 דעמושי כך ןטולק יפוצ עוןשהגיר היא הערכההוילגמר קופסיו הנרוקובהלחמהמ רךצול קטוננ שרא וההרחבות

 תל אחבכ 77%-ם בכסתכלה ויפצ תוצר ס החוביחש ךה כבהתאמ 2022-ו 2021-תוצר ב יזאחו 3.6%-ו 8.2% לע

 לו.לה םינשמה

 תוריבי ב, תקצילציהפנאי

 ."חשדליארימ 100-בכ םכסתלה םפוייצ תהלכלבכ וךלתמ לאשריתנימד ייד לעוקטננשםיילקיספהםדיעהצ

 ם,לידוגםעסקילתאולווהןקר ם,יינוניוב םינקט םיקעסלהנימד תבוערב לוואותהה רןק מהקיה להשמהמ

 2021-ל טי כברנולור חותפ ם.עסקיל "חש ליארדימ 25-תה כוולה ם הקרןיוכ עוד.ו םלומי מיסישת חייתד

 םייזהמרכ םקינבוה זו ברמה ציבהי רהשאנ הריבית בתביס 0.1%-ל 0.25%-מ הנשכ ינפל יתריבהורדת ה אחרל

 לרוהד ערשב לתמוךו סותנל שיךהמ לאשריקנב עין.ל אהרנה תידעב לאהעהםפיוצםניא ותתחפומ ותנבמדי

 תלוהקה את הנש בחצי יךרהא לכך וסףנב.2021 תנשב לרוד ליארדימ 30 לש בהבגו שותרכי יתנתוכ שיקה שרכא

 ם.קינבף מהונמיו וןהה שתל דריע

 לומ לא לקשה ייסוף ה.נשה לש וןשהרא וןעברב 0.8% לש ליהע מהשרנ לצרכן, םיחירמה מדד לע תלוהסתכב

 הצילפניהא לאשריקנב כתערלה חית.וכנה ציהלפנהאי ביבתבס עותימשמםגור תווהל שיךממ ותעהמטב לס

-ו 2021 םינשה םכוובסי 1.1%-ב םסתכלה יהפוצ )31.03.2022-ב םהמסתיימי( םביהקרו םשידחוה 12 לךמהב

 אמה.תבה 1.2%-ו 1.3%-ציה בלפנים האסתכלה פויהצ 2022

 ךשימהלשקהםילרדו תשכיר עותבאמצ לראשיקנבלש ערבותההת ותלמרש לראות יתןנ "חהמט שוקב

 לאשלחנלשקה זאת, ומתעל אך ן.ושהרא וןעברב 3.9%-כלש סוףיי םשור קאיאמריהעבהמט למו לא זקלהתח

 למו 1.6%-בכ 2021 לש שוןן בראעוזק ברבתחהגמה ומשיך בל ממשקלת הללות כוכ. בהסת0.4%-ו בכיורה למו

 .עותל המטבס

 ותינהמ וקש

 NASDAQ-ה ומדד 7.6%-בכ Dow Jones-ה ,5.5%-כב להע S&P 500-ה מדד ,2021 תנש לש שוןהרא ןעובבר

 ,6.4%-בכ לוע 125-ו, 35, 90 םשר המדדיכא כן םגםביייוחםעייצוב מושר אביב לת דימד לבד.ב 2.2%-בכ להע

 לשהליעםעטלבזוג פטנבאבי לת מדד . 7.2% לש ליהעםשר 600 סקטוסורהיו דדומ מההתאב 5.5%-ו 5.2%

 .פטני החירמב ליהעוצאה מכת םזיאחו 23%-כ

 תשכמתמ דהרילי למקביבםלעוב יותנהמ דימד לבכ יותלע מוראכ שמורנ,2021 לש שוןהרא עוןהרב םוסיכב

 ות.שות חיוביל חדשלבוות מבעקם בשווקיה יותתודנבת
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 ח"גא וקש

 אך ,0.6% שירד לילהכ תילשממה החוב אגרות מדד הן דות,ריי שמור חובה רותאג דימד לעיל כאמור שוק

 .עמוצבמ 1.6%-לו בכע 60-ו 20, 40 דנבו לי התמדד שרות כאלעלושיכהמ םינצרנקוהםהמדדי

 ה")נוורקה ברש("מ הנוורקה גיףנ ותטשפהת שברמ ועיאיר ותשפעה

 ךליתהל שךהמ יווה,םינסוחי ליךתהבלחה)לוכו םלעוהו( ליראשיה שקהמ בו ,2021 לש וןשהרא עוןהרב לךבמה

 לכותשה טיהיב יוה יןדיע שוןראה עוןהרב לךמהב.םלועוב לאשרבי להלככהלש רגתיתהד פתיחהו שגרהל זרהח

 לות,מגבה אף לע ות.נשו ותלוייעפלעוהעונהת לע לותבגמ אורלםלעוה לותלככלשדקופהת פותירצ היבטי לע

 החוב אגרות וקשותיונהמ קישו(םעיקרייה וןכהסי יסכנבםאינםריעש ליותעבוגיבהםמיילועה הוןה ווקיש

 זהב). "ב,"ח ארה" (אגםפי מבטחיו"חמ וביציאה )יותנרצנהקו

 םקינבו ותלשממ שיכוהמ ,2020 תנש שיתברא ץפרש יףהחר לילכהכ שברלמותפרצותלה בהתגול שךבהמ

 עות,פגו ותשיעתלםפיכס תזרמוה ריבית, דותהור ללהכו םתקדי רותחס יכהתמ תלוועפבםלעובםיזימרכ

 םוקיושב עהגיפה עוצמתב לירידה יאובה להא לותעופש ראהנ וח,הד תיבתכ עדמולוןכנ עוד.וםלימובטלםקינעמ

 םבודתעמרופוטשםזרחיאםג יתרה בין תקין, קודפשאר בתהילםרבי םסקיעלשרופוא,2021 לךהבמםסיננפיה

 ם.רוכיא להטאב דמית ואולקצב כוזו

 םלועה בירחב יותזמרכ ותרסבווב בביאלבת ךער ותריינל סהבורבךערהתרוייניחירמתשושהתאולםבהתא

 להובי הדבר בהתאמהו,יסגילתולולבכ ותלמשתההולמהג קשו זרח,2021 תנשלשןשוראהוןעבהר לךמהב

 .החברה ל ידיע מותלתשל וההפות הגמבקו םליוהנהמ םסיכנה ויושב יהלעל

 םדישרבמ םעובדי חותוכנ םצמצו תוך מרחוק בודהעל מותאיהמת דהבוע רותשג אימצה החברה כי יובהר

 תפווקבת מרחוק יהמיתעל ליבהה תירושי לואמ את קינעהל רהלחב שרפשמא ברד,הנוקור שברמ פתבתקו

 המצב לשבםא יןוב 2020 תנש את ונפיישא דדובי וו/א םסגרי תשורידלשבםא בין(םוירח ותפקוכת ותרהמוגד

 .רההחב שרדימם מעובדי םדיעובה מרבית זה, עדומל .)2021 תנשל ינשה וןעבבר לשראבי ינחויטהב

 תויונמזדהריתוא,עותשקההתיונדיבמ התאמות עביצובךהצור תא,וטףש פןבאו בוחן ןוכ ,ערךנתעוקשהה ערךמ

 ץבאר ,דוחהםפרסו עדמול,םשווקיבתנהמסתמ יותימטפאוה לצד .תפקמס לותזינ מתרלעהשמירו עהקשה

 לותקה אורל כןו,מילועההנרוקוה שברממ יאהיצ לעםעידימהםלעוה רחביבםייעקב םינימס אורל,ל"בחוו

 סבורה רההחב ,זאת םע..םקיוושב שותשאוהת יכרתנ,םלעוהבירחבתוניומד לותשממ מצד ותרב תריוולטגור

 םשיחירלת םג לב םשילו,עותקשההםחובת םינוהסיכ להוינתניבחמ הירהז שהבגיו זהירות הנשבמ להנלהת ששי

 .שגרהלהזרהח םע עתידבםווקישבעפילהו םלילועש,םייפטימאו תפחו

 ינוטחהמצב הבי שפעתה

 מתמדת שהייהלםינתונ ם,ילשראהי הבית קישמממ לקחוףהחרי לשראבי ינוטחיבהבמצה,2021 אימשדחוב

 ,הנרוקוה שברמ עקב ליראשהי שקבמ עושבוצ מותהתאה לאור כי הנמימא החברה זאת םע ם.ינוגמםביבמרח

 אמורכת.בימה דהבוע עותצובאמ "וקח"מר םיהרותשי יקנעהלתנמלעםכירועליאשרהי שקבמ םרבי םיסקע

 התימיעל הקינעמו כסדרה תהולעיפ את שיכהממ ,יניוח עסק היותהב החברה, וח,דה עדולמ זה, דוחב

 םגההחבר את יןפיהמא וההגב שירותהטדרנלסטו ירותשהתנלאמ םבהתאו לאמ קףבהי םתירושי וחותיהקללו

 .יגרהשביבמצ



                                                                                     

 
                

  

         

        

      

       

     

  

           

     

        

     

        

          

   

  

           

       

       

          

       

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2021,ץבמר 31 םליו דירקטוריוןה דוח מ"על בפות גמומור ק

 ספיהכ וחהד ינותנלוע וחוהדי ופתבתק רההחב יסקעלע ותשחד ותוראוה ותנתק ,םוקיח שפעתה .4

 עוביצ לשב רותשיי אותוצ(ה )לגמ ותפוק(םסיינניפםרותישי לע וחפיקה ותנלתק וןכעד םפורס ,2020 פטמברסב

 תבולג שרתפאהמ 28.2.2021 םיול עד עהשה אתהור יתטיבאקרטרו וארכהה יופל,2008-"חשסת אות),עסק

 םתאבה כי צייןנם,יתיעממםביגנהםפיטשוהלוהינ דמיל וסףנב זאתול,הגמ פתוק כסינמ רותשיי אותהוצ

 תסנכהתסונכהת םיומםישחוד שהלושםתו עד פהוקבת דמועת עהשה אתהור ת,סנהכ :סודי לחוק 38 ףעיסל

 ). 2021 לייול עד וניהי(ד 24-ה

 תפוקו םייסננפי םתישירו לעחפיקוה ותנלתק סביח ןקותי ם)פורס ם(טר םיפסהכ תעדבוו רשאו 2021 מאיב

 שהכירעוביצ תהתר .1:לןלהכד ורייקערשא,2012-ב"עשת ם),מוסדיי םפיגו לעםליהח עהשקה ליל(כ לגמ

 תיושתתםחובת ודיעיי דגיאבת 49% עד לש מרבית הזקהח לש עורשיב ם,חוסכיה פיסכ ותעבאמצ קה,פנבה

 שמטרת םתאגידי זה ללכוב ,לשראבי תיותשהת םחותבםיקטויפרל הון סיוגםרתטשמ םתאגידי או לשראבי

 םדייוסמםפיגו עותשקהלע לההמגב .2;םליהאק ויינישםע דותמודההת לתויכ ורפשי יאהםעותיהקשה

 ילללכ םבהתא תעושקישמ למג ותפקו ןנאישו,מוסדיהףלגו שורק צד ןשה לסתונקר לע רק לתחו ,לסתעודותב

 .יותדהיברי ובח רותבאג עהקשלה םאינת עוקבנ.3 לכה היהודית;הה

 רפמס עובוצ תובמסגר "עהשקה כסינליהו"נ5 ערשל4- פרק וחדמאה זרחוה ראותוהןקותי םפורס 2021 מאיב

 רדובמשראכקרלויחו עהשקהסיכנליהונ פרקשב ותשהחוב ךכ",חוב ר"הסד דרתהגםצוצמםיהנבים,יניקות

 ";חוב"חנוהמ רתמהגד לשראלי ץמחו עותשקה אגב אישראלש גההחרהלביטו י;תייעב חוב יןינעל בהסדר

 בלחו ביחס וניתנש ראותוה לתהח עות;קשה עדתידי ו לע ראישלא הנשמ עדתו יותכוסמ עתבייין קנעל רההבה

 םעישקיהמ וצתקב או יהמוסד גוףה שרכא ל,שראיל ץוחמ פקנשהו חוב בילג חוב להסדר וביחס תיעייב

 .עותשקדת העו יותנלמדי םל בהתאמהחוב והכ םזיחוא 5 פחותל םזיקימח
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 2021,ץבמר 31 םליו דירקטוריוןה דוח מ"על בפות גמומור ק

 וילגיה גבילםליהנו ותהערכת בקר

 תא זה בדוח רתסקנה פהוהתק םתולוריכעה החברה לשםפיכסה לתהנומ ל"כנמה שיתוףב רה,החב תלהנה

 לתהנומ החברה ל"כנמ ,זו כהערה יסבס לע רה.החב לש לויהגי בילג םליהנוה הבקרות לש פקטיביותאה

 ם,שולרתנל מע יותטיבפקן אנירה החבל הש לויגילגבי ה םליהנהת ורוו הבקז פהם תקותול קו כיסים הפיהכס

 הדיווח תן והוראודיאות הלהור םבהתא ינועהרב בדוח תלולג שתדרנ רההחבש עידהמ לע דווחלו םלסכ ד,עבל

 .לוא ע בהוראותקבנש עדמובו הון,ה שוק תשוה רעשקב

 ספיכוח הול הדיית עימנבקרה פ

 יפסכ וחודי לעההחבר לש ימיתנפה בבקרה וינשי לכעראי לא , 2021 ץרבמ 31 םיובםשהסתיי ןעוהרב לךמהב

 פי.כס יווחדלע החברה לש ימיתנפה רההבק לע הותימ פןבאו עפישהל ויפשצ בירס או ימהות פןאובעפישה שרא

 , 2021 מאיב 25

 אורי קיסוס שגרידי אירמ
 ל"כנמ וןירקטורידה "ריו

.6 



                                                                                     

 
  
  

 
  

    
  

             
  

    
             

           
  

    
        

     
    

          
    

    
         

        
  

      
          

       
    

      
            

       
  

      
              

    
      

         
   

      
        

         
  

      
         

  
    
    
     
    
      
    
    
        

      
  

         

             
       

        
  
  
  
  

 2021,ץבמר 31 םליו דירקטוריוןה דוח מ"על בפות גמומור ק

 )certification( הצהרה

 כי: הירצ, מסוסקי אורי

 2021,ץבמר 31 םיובםשהסתיי עוןבלר ")ברההח" לן:לה( "מעבלמג פותקו רמו לשינועהרב דוחת הא סקרתי
").חדו"ה לן:לה(

 מהותית דהעוב לש מצג בו לא חסרו מהותית עובדה לש כוןנ לא צגמ לכ ללכו וננאי תי, הדוחעדיי לע בהתבסס 
 הפולתק סייחבהת םעימט יהיו לא ם,יגמצ םאות לולכנןבה תסיבונה לאור ,בו לולכנשםצגישהמ דיכץחונה

 .כוסה בדוחהמ

 למכ אות,נ פןאובםפישקמ וחבד ללוהכ אחר פיכס עדומי םיינועבהר םפייסהכ ותחהדו עתי,ידילע בהתבסס
 .ם בדוחפות המכוסיולתקו םדיעולמ רהל החבש ת,לועופות האוצות פיהכס מצבאת ה יות,תות המהוניהבח

 הלבקרו לויהגי לגבי םילהנו ותבקר לש םיומלקו םעתיבלק םאיראח זו הצהרה םהמצהירי רהבחב םואחרי ינא
-החברה וכן לש פיכס וחיול דע ימיתנפה

 םעדיויהמ לה,אכ םילהנו ותרבק לש ונוחפיק תחת םעתיבלק ונגרמ או ה,לכא םליהנו ותרבק ונעקב
 תפקות לךבמה רטפב בחברה, םיאחר ידי לע ונעתיליד מובא לחברה, ייחסתהמ תיהומ עדשמי יחלהבט

 ;ל הדוחש הנההכ

 א.

 פקסל עדתוהמי פי,כס ווחדי לע תמיינפ רהבק עתיקב לע ונקחפי וא פי,כס ווחדי לע תימינפ רהבק ונעקב
 ינלתק םבהתא םערוכי םייפהכס וחותשהד לכךו פיהכס הדיווח ותנממהי בילג וןחביט לש רהמידה סבי

 ;ק ההוןוש לע הנמוהמ תהוראול) וIFRS( םמייולאניוח ביוד

 ב.

 בילג ונתיונמסק תא ונגוהצ ההחבר לש וילגיה לגבי םליהנהו הבקרות לש תיביוקטפהא את ונערכה
 ו;נכתערה לע בססהתב וחבד סהכוהמ פההתקו םלתו לוי,יהג בילג םליהנוה רותהבק לש פקטיביותהא
-וכן

 ג.

ןפבאו עפיששה זה עוןבבר עשאיר פיכס וחדיו לע רההחב לש ימיתנפה רהבבק וינשי לכ דוחב ונילגי  ד.
-כןו פי;סוח כיול דע ל החברהש ימיתנפה רהל הבקע תי,מהו ןפע באופישלה פויצש או סביר י,ותמה

 לש הביקורת תעדולוו יוןרטודירקל,המבקר וןשבהח האלרו ונילגי זו הצהרהםיריצההמ בחברה םאחריוינא
 :פיל דיווח כסע ימיתנפלגבי הבקרה ה ביותר יתנעדכו הנתערכה לע החברה, בהתבסס לש דירקטוריוןה

 לעתמיינפה רהבקהלש תהלעפהבואהעתביקבתיוהמהות תשולווהח םייותעשמהמ םליקוייהלכ את א.
 פי;סכעדמי לע וחלדווםלסכ עבד,ל ם,שולר רההחב לש לתהוכבי עפגולםייופשצ סביר שרא פי,סכ וחדיו
-וכן

 ששי םאחרי םובדיעםעורבימ או לההנהה רבתעומ בה ,תיתומה הנישא יןוב תיתהומיןב ית,תרמ לכ ב.
 .פיווח כסיל דע רההחב לש יתימנפה רהתי בבקעושמפקיד מם תלה

 .ל דיןפי כ לע אחר, םדל או מאחריות כי אתאחריומ עלגרו ל כדיעיל מורין באא

 _____________2021 במאי, 25

 ססוקייאור
 ל"כנמ

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

 י,נא



                                                                                     

 
  
  
  

 
  

    
  

             
  

    
             

           
  

    
        

     
    

          
    

    
         

        
  

      
          

        
    

      
            

       
  

      
             

    
      

        
   

      
        

          
  

      
         

  
    
    
     
    
      
    
    
        

      
  

         

            
  

        
  

 2021,ץבמר 31 םליו דירקטוריוןה דוח מ"על בפות גמומור ק

 )certification( הצהרה

 :כי הרצהי, מויל יוןס י,נא

 2021,ץבמר 31 םיוב םשהסתיי עוןבלר ")ברההח" לן:לה( "מעב לגמ פותקו רמו לש ינועהרב דוחת הא סקרתי
 ").חדו"ה לן:לה(

.1 

 מהותית דהעוב לש מצג בו לא חסרו מהותית עובדה לש כוןנ לא צגמ לכ ללכו וננאי תי, הדוחעדיי לע בהתבסס
 הפולתק סייחבהת םעימט יויה לא ם,גימצ םאות לולכנ ןבה תבוסינה לאור ,בו לולכנש םצגישהמ דיכ ץחונה

 .כוסה בדוחהמ

.2

 למכ אות,נ פןאוב םפישקמ וחבד ללוהכ אחר פיכס עדומי םיינועבהר םפייסהכ ותחהדו עתי,ידי לע בהתבסס
 .ם בדוחפות המכוסיולתקו םדיעולמ רהל החבש ת,לועופות האוצות פיהכס מצבאת ה יות,תות המהוניהבח

.3 

 הלבקרו לויהגי לגבי םילהנו ותבקר לש םיומלקו םעתיבלק םאיראח זו הצהרה םהמצהירי רהבחב םואחרי ינא
-החברה וכן לש פיכס וחיול דע ימיתנפה

.4 

 םעדיויהמ לה,אכ םילהנו ותרבק לש ונוחפיק תחת םעתיבלק ונגרמ או ה,לכא םליהנו ותרבק ונעקב
 תפקות לךבמה רטפב בחברה, םיאחר ידי לע ונתעיליד מובא ה,חברל המתייחס תיהומ עדשמי יחלהבט

 ;ל הדוחש הנההכ

 א.

 פקסל עדתוהמי פי,כס ווחדי לע תמיינפ רהבק עתיקב לע ונקחפי וא פי,כס ווחדי לע תימינפ רהבק ונעקב
 ינלתק םבהתא םכירוע םייפסהכ חותשהדו לכךו פיסהכ הדיווח ותנממהי בילג וןחביט לש רהמידה סבי

 ;ק ההוןוש לע הנמוהמ תהוראול) וIFRS( םמייולאניב וחיוד

 ב.

 בילג ונתיונמסק תא ונגוהצ ההחבר לש וילגיה לגבי םליהנהו הבקרות לש תיביוקטפהא את ונערכה
 ו;נכתערה לע בססהתב וחבד סהכוהמ פההתקו םלתו לוי,יהג בילג םליהנוה רותהבק לש פקטיביותהא
-וכן

 ג.

 ןפבאו עפיששה זה עוןבבר עשאיר פיכס וחדיו לע רההחב לש ימיתנפה רהבבק וינשי לכ וחדב ונילגי
-כןו פי;סוח כיול דע ל החברהש ימיתנפה רהל הבקע תי,מהו ןפע באופישלה פויצש או סביר י,ותמה

 ד.

 לש קורתיהב תעדוולו יוןרטודירקל ,המבקר וןשבהח האלרו ונילגי זו הצהרה םיריצההמ בחברה םאחריו ינא
 :פיל דיווח כסע ימיתנפלגבי הבקרה ה ביותר יתנעדכו הנתערכה לע החברה, בהתבסס לש דירקטוריוןה

.5 

 לע תמיינפה רהבקה לש תהלעפהב וא העתביקב תיוהמהות תשולווהח םייותעשמהמ םליקוייה לכ את
 פי;סכ עדמי לע וחלדוו םלסכ עבד,ל ם,שולר רהבהח לש תהלכובי עגופל םפויישצ סביר שרא פי,כס וחדיו
-וכן

 א.

 ששי םאחרי םובדיע םעורבימ או לההנהה רבתעומ בה ,תיתומה הנישא יןוב תיתהומ יןב ית,תרמ לכ
 .פיווח כסיל דע רההחב לש יתימנפה רהתי בבקעושמפקיד מם תלה

 ב.

 .ל דיןפי כ לע ם אחר,דל או מאחריות כי אתאחריומ עלגרו ל כדיעיל מורין באא

 _____________2021 במאי, 25

 ילו ןוסי
 םפיסכ לתהנמ
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