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 לרכוש להתחייב או לרכוש  אין . לציבור הערך יירות להצעתבע"מ    אביב בתל ערך  ליירות  הבורסה ואישור  ערך יירות  רשות היתר  יתן טרם

 רשות  היתר את  שיקבל התשקיף  לוסח  ביחס זו בטיוטה  כללו  אשר בפרטים שיויים ייתכו כי יובהר  .זו תשקיף  טיוטת פי על  ערך יירות

 . הבורסה ואישור ערך יירות

  
   1בע"מ גמלקופות מור 

  ("החברה") 
    להשלמה  תשקיף

  של 
    הפקה ראשוה לציבור

  של 
  

  " המיות המוצעות(להלן: "   אשר יוצעו לציבור על פי תשקיף זה  החברהערך קוב כל אחת של    "חש  0.01על שם, בות    רשומות  מיות רגילות,_________
" המוצעיםאו  הערך  שתפורסם),  "יירות  משלימה  התשס"ז  בהתאם   והודעה  תשקיף),  וטיוטת  משלימה  (הודעה  ערך  יירות  (להלן: ,  2007- לתקות 

  לפרטים המיות המוצעות תהייה שוות זכויות למיות הרגילות הקיימות בהון החברה.    .", לפי העיין)הודעה משלימה"  -" ותקות הודעה משלימה"
  לתשקיף.  4, ראו פרק המוצעות למיות  הלוות הזכויות בדבר

  

תקות אופן  (להלן: "  2007  –למשקיעים מוסדיים, כהגדרתם בתקות יירות ערך (אופן הצעת יירות ערך לציבור), תשס"ז    ותמוצע ,  המיות המוצעות
)  1(א)(11________ יחידות, במחיר אחיד ליחידה, בהתאם לתקה  -באשר מאוגדים בישראל או מחוצה לה, בדרך של הצעה לא אחידה,  "),  ההצעה

    .ש"ח ליחידה _______ש"ח למיה ובסה"כ במחיר של  ____יות במחיר של _______ מ כאשר כל יחידה כוללת  לתקות אופן ההצעה,

  יר של כל יחידה היו כדלקמן: הרכב ומח
 

  

  . )בכפוף לשיויים בהודעה המשלימה, ככל שיהיו(כל היחידות תימכרה ליצעים המוסדיים במחיר ליחידה הקוב לעיל ללא כל החה או הטבה  (*)

מהמיות המוצעות על פי תשקיף זה למי שאיו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאיו משקיע מוסדי תיעשה   30%תהיה רשאית להציע עד החברה 
אחידה, באותו מחיר ליחידה שיוקצו בו היחידות למשקיעים המוסדיים ובאותו היום, והכמות שתוקצה לכל משקיע שאיו משקיע מוסדי, תהיה  בהצעה  

  לפי חלקה היחסי של הזמתו מתוך סך כל ההזמות של מי שאיו משקיע מוסדי, כאשר כל משקיע יוכל להגיש הזמה אחת בלבד. לפרטים ראו סעיף 
  שקיף לת 2.3.5

  ביחד עם

;  _____________ מיות  הקיימות כון למועד התשקיף בהוה המופק של החברה ")  מיות רגילות(להלן: " מיות רגילות    _____ רישום למסחר של  
למימוש למיות רגילות  רגילות המוצעות לציבור על פי התשקיף; ועד ________ מיות רגילות שתבעה ממימוש ____ אופציות (לא רשומות) היתות  

מיות רגילות שתבעה  ; __________ לתשקיף) שהוקצו לעובדים, דירקטורים, ושאי משרה, ספקי שירותים ויועצים 3.6של החברה (כמפורט בסעיף 
(סעיף   ההון  גיוס  הסכמי  להסכם  בהתאם  המיות  יעשה    .לתשקיף)  3.3מהקצאת  האמרות,  המיות  של  למסחר  להתקירישומן  דרישות  בכפוף  ימות 

  .לתשקיף זה 2.6בסעיף  , לפרטים אודות דרישות הבורסה, ראוהבורסה
  

לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה (ככל שתפורסם) אשר במסגרתה יושלמו הפרטים החסרים בתשקיף זה ו/או יעודכו  
לעדכון, בהתאם לסעיף   היתים  זה  ערך, התשכ"ח2)(1(א16הפרטים בתשקיף  יירות  יירות ערך"להלן:  (  1968-) לחוק  ערך  חוק  יירות  ולתקות   ("

, לרבות שיויים, ככל שיהיו, בכמות ו/או במחיר של מיות ההצעה והמועד שבו תחל התקופה להגשת  2007-(הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), תשס״ז
ה, תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי פרד מתשקיף זה. ההודעה המשלימה תפורסם והמכרז  פי תשקיף זה (ככל שרלווטי). עם פרסומ-הזמות על

ימים מתחילת התקופה להגשת הזמות, לפי המוקדם, ובלבד    45  -ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה או מ  75-הציבורי ייערך (אם ייערך), לא יאוחר מ
) שעות מסחר לפחות,  5) שעות ומתוכן חמש (7פי תשקיף זה, תסתיים לא לפי תום שבע (-על שהתקופה להגשת הזמות לרכישת יירות הערך המוצעים

) עד  1א(1ממועד פרסום ההודעה המשלימה. על אף האמור, ככל שבהודעה המשלימה ישוו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקה  
פי תשקיף זה לא לפי חלוף שי ימי מסחר ממועד  -ת לרכישת יירות הערך המוצעים על) לתקות הודעה משלימה, תתחיל התקופה להגשת הזמו3א(1

  .לתשקיף 2.12פרסום ההודעה המשלימה. לפרטים וספים אודות ההודעה המשלימה, ראה סעיף 

ההודעה המשלימה, אשר    ") בהסכם חיתום והפצה כאמור לעיל. החתם המתמחר יחתום עלהחתם המתמחרבכוות החברה להתקשר עם ____ (להלן: "
  מכוחה יוצעו המיות ויראו בחתימתו כאמור כחתימה על התשקיף. פרטי הסכם החיתום יובאו במסגרת ההודעה המשלימה.  

משקיעים   - מהמיות המוצעות על פי תשקיף זה, והיצעים יהיו   25% -) לתקות ההצעה, הצעה לא אחידה זו תובטח בחיתום ביחס ל1(א)(11לפי תקה 
  מוסדיים כהגדרת מוח זה בתקות ההצעה.

תירשמה    -. המיות הקיימות בהון החברה והמיות המוצעות על פי תשקיף זה  )IPOהצעה זו היה הצעה ראשוה של יירות ערך של החברה לציבור (
 2.6.4.1סעיף    -ות דרישות הבורסה. לפרטים ראה  ") בכפוף לקבלת אישור ולהתקיימהבורסהלמסחר בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "

  לתשקיף. 

- לאחר השלמת ההפקה של המיות המוצעות ורישומן למסחר בבורסה, תהפוך החברה לחברה ציבורית, כמשמעות המוח בחוק החברות, התש"ט
1999 .  

    הרלווטיות בפרק השי לתקון הבורסה. ש"ח לפי ההחיות  1המחיר האפקטיבי של מיות החברה היו לפחות 

  

שוה שמה של החברה   2018בובמבר    7ביום ושיתה החברה את שמה לאיטרגמל קופות גמל בע"מ   2017במאי   8קופות גמל ופסיה בע"מ. ביום   איטרגמלהחברה התאגדה תחת השם     1
  לשות , ביטוח וחיסכון  ןהחברה להרחבת רישיוה של החברה לעיסוק בעף ביטוח הפסיה, ביקשה החברה מרשות שוק ההוהתלויה ועומדת של    המסגרת בקשתב  .למור קופות גמל בע"מ 

 .שוה ל"מור גמל ופסיה בע"מ"   טרםשמה של החברה  ה ז תשקיףלמועד מובהר כי . את שמה למור גמל ופסיה בע"מ 

  סך הכל   
  ש"ח     [...]   ש"ח למיה    [...] מיות רגילות במחיר של [...] 

  (*) ש"ח [...]   סה"כ המחיר המיימאלי ליחידה   
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  לתשקיף. 2, ראו פרק זה תשקיף   פי על  המיות המוצעות  הצעת ואופן ההצעה  אודות  וספים  לפרטים

עבור יירות    -סך כל ההוצאות הכרוכות בהפקת יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה והשיעור שמהוות הוצאות ההפקה מתמורת ההפקה הצפויה 
   המוצעים על פי תשקיף זה, יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.הערך 

אופציות (לא רשומות) למיות  לפרטים אודות המחירים שקבעו בעסקאות ובמיות החברה וביירות ערך המירים או בהקצאות פרטיות של מיות או  
    לתשקיף. 3.6ראו סעיף , החברה

מהמחיר האפקטיבי שקבע   10% -במיותיה בשווי חברה המוך ביותר מ  אותהתשקיף, ביצעה החברה עסקהחודשים שקדמו למועד פרסום  12במהלך 
יופקו למשקיעים  מיליוי ש"ח בחברה    53.7בתמורה להשקעה בסך    ,לפיהםאשר    ,SAFE  -ה  הסכמי  (א)כדלהלן:    ,למיית החברה על פי תשקיף זה

החברה   של  רגילות  ללפי  מיות  השווה  למיה  המיה    80%-מחיר  שישולם  ממחיר  ביותר  זההמוך  תשקיף  פי  על  לציבור  העיקו  .  בהפקה  בוסף 
ם במסגרת  מסכום ההשקעה כאמור לעיל, ביכוי כל סכום שיושקע על יד  60%המשקיעים זכות לחברה למכור להם, בתמורה לסכום השקעה וסף בגובה  

על פי תשקיף זה  לציבור  ה  ע משווי החברה לפיו תבוצע ההפקהובההפקה הראשוה לציבור, ובכפוף לביצועה, מיות רגילות של החברה במחיר למיה  
;  לתשקיף.  3.3.1.1בסעיף  , ראו  SAFE  -לפרטים וספים אודות הסכמי ה.  מיליוי ש"ח, לפי המוך  600או    (לפי ההפקה ולפי סכום ההשקעה הוסף)

,  SAFE-לפיו הוקצו לו מיות רגילות של החברה בגין חלק מהשקעתו במסגרת הסכמי האשר  ,  עם אחד המשקיעים  SAFE  -תוספת להסכם ה  (ב)וכן  
הוא אמור היה לקבל כמות גבוה יותר    SAFE-אך קבע כי אם לפי הסכמי המיליון ש"ח (לפי השקעתו),    600חברה של  לפי שווי  מיליוי ש"ח,    8.6בסך  

  - ההתוספת להסכם לפרטים וספים אודות של מיות רגילות של החברה בגין חלק מהשקעתו כאמור, אזי יוקצו לו כמות מיות רגילות בגובה ההפרש. 
SAFE לתשקיף. 3.3.1.2, ראו בסעיף.  

סיכוי אבטחת  (ג)  סיכון מויטין  (ב)  תלות במצב שוק ההון  א)  (:  גורמי הסיכון בעלי ההשפעה הגדולה על עסקי החברה, כון למועד התשקיף, הים
    לתשקיף. 6.26. לפרטים אודות גורמי הסיכון האמורים ואודות גורמי סיכון וספים והערכת החברה אודותם, ראה סעיף מידע וסייבר

    .לדוח זה 6.3.8למעט כאמור בסעיף  כון למועד תשקיף זה, לא חלים על החברה הגבלות או סייגים מיוחדים ביחס לחלוקת דיבידד

בחברה  מסוג מסוים של אמצעי שליטה    5%  -לא יחזיק אדם יותר מ,  2005-שירותים פיסיים (קופות גמל), תשס"החוק הפיקוח על  בהתאם להוראות  
  לתשקיף.  6.21רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ובתאים שקבע. לפרטים ראה סעיף   -, אלא על פי היתר שתן הממוה על מהלת

תקות  (להלן: "  1970-ג לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל5זה בתקה    היה "תאגיד קטן" כהגדרת מוח למועד התשקיף החברה  
ד(ב) לתקות דוחות תקופתיים  5לאמץ את כל ההקלות לתאגיד קטן, המפורטות בתקה  דירקטוריון החברה  בהתאם בחר .  ")דוחות תקופתיים ומיידים

( ומיידיים, אשר עיקרן כדלקמן  כלולות חברות דוחות של הצירוף סף העלאת)  2(  ;20% ל  שווי הערכות צירוף עם בקשר  המהותיות  סף העלאת)  1: 
) 4(-ו;  ככל שיתן על פי דין ) אישור דוחות כספיים על ידי דירקטוריון החברה בלבד (וללא צורך באישור ועדת מאזן)3( ; 40%-ל בייים לדוחות מהותיות

  תאגיד קטן פטור (מתכות דיווח חצי שתית).דיווח על בסיס מתכות דיווח של  

  ותשקיף מדף 
א(ו) לחוק יירות ערך, באמצעות  23ף זה מהווה גם תשקיף מדף אשר מכוחו החברה תוכל להציע יירות ערך של החברה, בהתאם להוראות סעיף תשקי

כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותאי יירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות    יושלמודוחות הצעת מדף אשר בהם  
  ").תשקיף מדףכל דין ובהתאם לתקון והחיות הבורסה כפי שיהיו באותה עת (להלן: "

יירות ערך שוים, בהתאם להוראות הדין רגילות של  ובכלל זה החברה תוכל להפיק    מכוחו של תשקיף מדף זה, החברה תוכל להפיק סוגי  מיות 
(לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב, כפי שתהייה, מעת לעת), אגרות חוב היתות להמרה למיות החברה    חובהחברה, אגרות  

מעת לעת), כתבי אופציה היתים למימוש  (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב היתות להמרה למיות החברה, כפי שתהייה  
ך אחר  למיות החברה, כתבי אופציה היתים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב היתות להמרה למיות החברה, יירות ערך מסחריים, וכל ייר ער

  ").יירות הערך" ח הצעת מדף כאמור (להלן: שיתן יהיה להפיק על דין מכוח תשקיף המדף במועד הרלווטי ואשר יוצעו, ככל שיוצעו, על פי דו

בכתובת   ערך  יירות  רשות  באתר  החברה  תשקיף  של  המלא  בוסח  לעיין  בכתובת    www.magna.isa.gov.ilיתן  ערך  ליירות  הבורסה  ובאתר 
www.tase.co.il.  

  

  

  2022 ___ב __ התשקיף:תאריך 
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  "מבע גמלקופות מור 

  ("החברה")

  

  מבוא  – 1פרק 

 כללי  .1.1

פי חוק החברות, - כחברה פרטית מוגבלת במיות על  2013,  באוגוסט  12החברה הוקמה והתאגדה בישראל ביום  

שיתה  2017 במאי  8. ביום  איטרגמל קופות גמל ופסיה בע"מ") תחת השם חוק החברות"להלן: ( 1999-התש"ט

שוה שמה של החברה למור קופות גמל   2018  בובמבר  7ביום  ו  איטרגמל קופות גמל בע"מלהחברה את שמה  

, הפסיה  ביטוח  בעף  לעיסוק  החברה  של  רישיוה  להרחבת  החברה  ה התלויה ועומדת שלבקשת  במסגרת  .בע"מ

. לאחר הפקת המיות  1גמל ופסיה בע"מאת שמה למור    לשות  , ביטוח וחיסכוןההון  שוק  מרשות  החברה  ביקשה

ורישומן למסחר בתל   לציבור  ערך  ליירות  "-בבורסה  (להלן:  זה- על  ")הבורסהאביב  תהפוך החברה    ,פי תשקיף 

") ולחברה ציבורית כמשמעה  חוק יירות ערך"להלן:  (   1968- לתאגיד מדווח כהגדרתו בחוק יירות ערך, התשכ"ח

  בחוק החברות.

  יף זה היה הצעה ראשוה של יירות ערך של החברה לציבור. על פי תשק ההצעה

  לתשקיף זה.  6לפרטים אודות פעילות החברה, ראו פרק 

  2ולהצעה ראשוה של יירות ערך על פי תשקיף זה היתרים ואישורים .1.2

פי תשקיף -עלפי כל דין להצעת יירות הערך  - החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיוות הדרושים על

  זה, להפקתם ולפרסום התשקיף.

אין בהיתר רשות יירות ערך לפרסם את התשקיף, משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימותם או  

  שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של יירות הערך המוצעים. 

לפיו תאי המיות   תה את אישורה העקרוי לתשקיף להשלמה  והפרע של  הבורסה  המופק  הקיימות בהוה 

)  רשומות  לאאופציות (  ממימוששתבעה    המיות  כן ו  פי התשקיף-החברה במועד התשקיף והמיות המוצעות על 

וכן המיות שתבעה    לתשקיף)  3.6(סעיף    ויועצים  שירותים   ספקי,  משרה  ושאי,  דירקטורים,  לעובדים  שהוקצו

גי הסכמי  להסכם  בהתאם  המיות  ההון  מהקצאת  הרשמים " להלן:(  לתשקיף)  3.3(סעיף  וס  הערך  יירות 

  לפיו. -"), עומדים בתאים הקבועים בתקון הבורסה ובהחיות עללמסחר

של  בבורסה  למסחר  לרישום  איו מהווה אישור  להשלמה כאמור,  לתשקיף  הבורסה  העקרוי של  מתן האישור 

ישומם למסחר בבורסה יהיה כפוף לאישור הבורסה פי התשקיף להשלמה, ור-יירות הערך הרשמים למסחר על

על למסחר  לרישום  על- לבקשה  שתפורסם  משלימה  הודעה  ערך, -פי  יירות  חוק  להוראות  בהתאם  החברה  ידי 

 

  שמה של החברה טרם שוה ל"מור גמל ופסיה בע"מ".  טיוטה זו   למועד  1
  טיוטה זו טרם התקבלו.    למועד   2
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יירות ערך"להלן:  (   1968- התשכ"ח יירות ערך  חוק   2007-הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), תשס״ז(") ותקות 

  ). לפי העיין ,"הודעה משלימה"-" ומשלימהתקות הודעה  "להלן: (

הרישום למסחר בבורסה של יירות הערך הרשמים למסחר, מותה בקיום "פיזור מזערי" של החזקות הציבור 

במיות החברה ובשווי ושיעור החזקות הציבור כדרש לחברה חדשה בהתאם להחיות הבורסה כמפורט בסעיף  

  . לתשקיף 2.6.4.1

טרם    )ככל שייתן(פי התשקיף להשלמה, ייתן  -שום בה למסחר של יירות הערך המוצעים עלאישור הבורסה לרי

פרסומה של הודעה משלימה ביחס להצעה מכוח תשקיף להשלמה זה. לאחר פרסומו של תשקיף להשלמה זה, 

  לתשקיף.  2תפרסם החברה הודעה משלימה כמפורט בפרק 

ף להשלמה זה משום התחייבות למתן אישור לרישום יירות אין לראות באישורה העקרוי של הבורסה לתשקי

פי ההודעה המשלימה לציבור למסחר. על אישור בקשה לרישום יירות הערך המוצעים לציבור -הערך המוצעים על 

פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת - פי ההודעה המשלימה, יחולו הוראות תקון הבורסה וההחיות על-למסחר על

  מסחר. הבקשה לרישום ל

 3וגעים לתשקיף המדףה ואישורים היתרים .1.3

על  והרישיוות הדרושים  דין לפרסום תשקיף המדף. הצעת -החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים  פי כל 

פי דוח הצעת מדף אשר  -(א)(ו)לחוק יירות ערך, תעשה על23פי תשקיף המדף כאמור בסעיף  -יירות ערך לציבור על

תקות הצעת  "להלן:  (   2005-ות ערך ותקות יירות ערך (הצעת מדף של יירות ערך), תשס"ו יוגש בהתאם לחוק ייר

  ").דוח ההצעה" או "דוח הצעת המדף"להלן: ( ") ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעהמדף

אישור או  בו  המובאים  הפרטים  אימות  משום  המדף  תשקיף  את  לפרסם  ערך  יירות  רשות  של  בהיתרה   אין 

  פי תשקיף המדף.-מהימותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של יירות הערך שיוצעו על

עותק של תשקיף זה, וכן העתק של ההיתר לפרסומו, יוגשו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים הראשון לאחר  

  פי תשקיף להשלמה זה. -פרסום ההודעה המשלימה (ככל שתפורסם) על 

המתייחס למיות רגילות של החברה, אגרות חוב שאין  ") האישור העקרוי(להלן: "הבורסה תה אישור עקרוי 

יתות להמרה, אגרות חוב היתות להמרה למיות, כתבי אופציה היתים למימוש למיות החברה, כתבי אופציה 

ם למימוש לאגרות חוב שאין יתות להמרה,  היתים למימוש לאגרות חובה יתות להמרה, כתבי אופציה היתי

 

 טיוטה זו טרם התקבלו.    למועד   3
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פי הדין יתן יהיה להפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלווטי - יירות ערך מסחריים וכן כל ייר ערך אחר שעל

  ").יירות הערךפי תשקיף מדף זה (כולם יחד ייקראו להלן: "-אשר יוצעו על 

ות הערך למסחר, ורישומם למסחר, ככל ויוצעו, יהיה האישור העקרוי האמור איו מהווה אישור לרישום ייר

  פי דוח הצעת המדף.- כפוף לקבלת אישור לבקשה לרישום יירות ערך למסחר על

פי דוח הצעת  - אין במתן האישור העקרוי כאמור, משום התחייבות למתן אישור לרישום יירות הערך למסחר על

  המדף.

המוצעי הערך  יירות  לרישום  בקשה  אישור  על על  למסחר  הבורסה  - ם  תקון  הוראות  יחולו  מדף  הצעת  דוח  פי 

  פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר כאמור. - וההחיות על

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף מדף זה, למהימותם או לשלמותם, 

יבם של יירות הערך המוצעים בתשקיף מדף זה או על המחיר  ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על ט

 בו הם יוצעו בדוח הצעת מדף.

    הגדרות ומקרא .1.4

 לשמות ולמוחים המפורטים להלן בתשקיף זה תהיה המשמעות המופיעה לצידם:  
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 ;https://maya.tase.co.ilאתר הבורסה (כהגדרתה להלן) בכתובת:   -  "המאיה" 

  ; www.magna.isa.gov.ilההפצה של רשות יירות ערך בכתובת: אתר   -  "המג"א" 

  דולר ארה"ב;   -  "דולר" 

המצורפים    2020בדצמבר    31החברה ליום  הדוחות הכספיים השתיים של      "הדוחות השתיים" 
  לתשקיף זה; 9בפרק 

לרבעון  כספיים הדוחות ה"
  " 2021שי של שת 

ליום    - החברה  של  הכספיים  בפרק    ,2021ביוי    30הדוחות   9המצורפים 
  לתשקיף זה; 

לרבעון  כספיים הדוחות ה"
  " 2021שלישי של שת 

 הכללים כצרופה   ,2021  בספטמבר  30הדוחות הכספיים של החברה ליום    -
  לתשקיף זה;  9פרק ל

  הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ;   -  "הבורסה"  

  ; 514956465, ח.פ. 4בע"מ גמלקופות מור     "  מור גמל"החברה" או "

"הקבוצה" או "קבוצת  
  מור"

הגדרות    , במישרין ו/או בעקיפין, כמשמעותהוחברות בת של  החברה האם  -
  אלה בחוק יירות ערך;

או "החברה   "מור.ד. י"
  האם" 

  ; 513834606, ח.צ בע"מי.ד. מור השקעות   

ליירות  -  "החברה לרישומים"   הבורסה  של  לרישומים  אחרת  ערך  -חברה  חברה  כל  או  בע"מ, 
   לרישומים שתבוא בעליה;

מוסדיים    -  "חוזר התגמול" גופים  מוסדיים"   2014-9-2חוזר  בגופים  תגמול  "מדייות 
מוסדיים  10.4.2014( גופים  וחוזר  בגופים   2015-9-31)  תגמול  "מדייות 

  .) או כל חוזר אחר שיבוא במקומם07.10.2015תיקון" ( -מוסדיים 

  ; 1999-חוק החברות, התש"ט  -  "חוק החברות" 

  ; 1968-חוק יירות ערך, התשכ"ח  -  "חוק יירות ערך" 

  ;פקודת מס הכסה [וסח חדש]  -  "פקודת מס הכסה" 

  ; 2007- תשס״זהיירות ערך (אופן הצעת יירות ערך לציבור), תקות   -  "תקות אופן ההצעה" 

  "תקות דוחות תקופתיים
  ומיידיים" 

  ; 1970- תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  -

  ; -2007יירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז תקות   -  "תקות הודעה משלימה"

התשקיף    -  "תקות פרטי התשקיף"  וטיוטת  התשקיף  (פרטי  ערך  יירות  וצורה),    –תקות  מבה 
  ; 1969-התשכ"ט

אחרים    -  "ההסדר התחיקתי" והוראות  כללים  חוזרים,  צווים,  תקות,  כל  ו/או  החברות  חוק 
הפיקוח   ודיי  ("   –מכוחו;  חדש]  [וסח  הכסה  מס  "), הפקודהפקודת 

וליהול   לאישור  (כללים  הכסה  מס  תשכ״דתקות  גמל),  , 1964-קופות 
התשמ"א (ביטוח)  פיסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוק ("  1981-חוק 

ביטוח גמל)  הפיקוח  (קופות  פיסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוק   ;("
הגמל("   2005-תשס"ה קופות  ההון  חוק  בשוק  האכיפה  הגברת  חוק   ;("

התשע"א חקיקה)  האכיפה("  2011-(תיקוי  הגברת  גופי חוק  חוזר  ם "); 
מיום    2018-9-31מוסדיים   מוסדי"  גוף     2018באוגוסט    26"דירקטוריון 

מוסדי(" גוף  דירקטוריון  חוזרים, חוזר  צווים,  תקות,  חוק,  כל  ו/או   ("
כללים והוראות אחרים, העשויים לחול על פעולותיה של החברה והכל כפי 

  "). דיי הפיקוחשיהיו בתוקף מעת לעת (יחד: " 

  ; 2021 __________ ב  __ ושא תאריךשל החברה,  הז תשקיף  -  "התשקיף" 

  החברה הון   .1.5

  ובהחת   לתשקיף,    3.1בהחת השלמת שיוי ההון, כמפורט בסעיף    הון מיות רשום, מופק ופרע לתאריך התשקיף 

   :כמפורט להלן הוא זה תשקיף פי על להצעה מלאה היעות

  הון מיות מופק ופרע   הון מיות רשום  סוג המיה 
  בש"ח   מספר מיות   בש"ח   מספר מיות   

החברה   מיות רגילות של
 ח ערך קוב כל"ש 0.01בות 

 אחת 

  
6,000,000,000 

  
60,000,000 
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 5: להלןכמפורט   םהי, ביייםלדוחותיה הכספיים  בהתאם, 2021ביוי  30כון ליום , ההון של החברהמרכיבי 

  ש"ח באלפי סכום   הרכיב

  10,000  המיות   הון
  -  מיות   על  פרמיה 
  1,191  הון   קרות

  40,592  שטרי הון צמיתים 
  ) 22,536(  הפסד   יתרת 

  29,247  החברה   של   המיות  לבעלי  מיוחס  הון   הכול   סך

ראה   וספים  ליום    הדוחותלפרטים  החברה  של  בפרק  2021ביוי    30הכספיים  המובאים  (להלן:   לתשקיף  9, 

  "). 2021הדוחות הכספיים לרבעון השי של שת "

 אימוץ הקלות ביחס ל"תאגיד קטן" .1.6

החברה   התשקיף  בתקה  למועד  זה  מוח  כהגדרת  קטן"  "תאגיד  לתקות5היה  ומיידים  ג  תקופתיים  . דוחות 

ד(ב) לתקות דוחות  5לאמץ את כל ההקלות לתאגיד קטן, המפורטות בתקה  דירקטוריון החברה  בהתאם בחר  

ו/או תהייה רלווטיות לחברה,  תקופתיים ומיידיים,     סף העלאת)  1: (אשר עיקרן כדלקמןככל שהן רלווטיות 

 לדוחות  מהותיות  לולותכ חברות  דוחות של הצירוף סף  העלאת)  2(  ;20% ל  שווי הערכות צירוף עם בקשר  המהותיות

)  4(-ו;  )מאזן  ועדת  באישור  צורך(וללא    בלבד  החברה  דירקטוריון  ידי  על  כספיים  דוחות  אישור)  3; (40%- ל בייים

    .דיווח של תאגיד קטן פטור (מתכות דיווח חצי שתית)דיווח על בסיס מתכות 

על   מבוסס  זה  תשקיף  לכך,  לרבעון  בהתאם  הכספיים  שת    שיהדוחות  החברה.    2021של  כי  של  ביום יוער, 

לתשקיף    9לפרק  הכללים כצרופה  ,  2021הדוחות הכספיים לרבעון שלישי של שת  שרה החברה את  יא  29.11.2021

  זה.

  

  

  

  

 

 

 תשקיף.  ל 1.1סעיף  לעיל  כוות החברה לשות את שם החברה ראולפרטים אודות          4
  9של החברה, ראו בפרק    2021דוחות הכספיים לרבעון שלישי של שת  ב  המופיעים  החברה  של  ההון  מרכיבי  אודות  וספים  לפרטים   5

 לתשקיף. 
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  ההצעה  פרטי  - 2 פרק

יירות הערך על זה, תיעשה על-הצעת  ועל-ידי החברה לציבור כמתואר בתשקיף  זה  להלן: פי הודעה משלימה (-פי תשקיף 
"הודעה משלימה"). לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה (ככל שתפרסם) אשר במסגרתה יושלמו 

) לחוק יירות ערך  2)( 1(א16החסרים בתשקיף זה ו/או יעודכו הפרטים בתשקיף זה היתים לעדכון, בהתאם לסעיף הפרטים 
 2.1בסעיף    םולתקות הודעה משלימה, לרבות שיויים, ככל שיהיו, בכמות ו/או במחיר של יירות הערך המוצעים (כהגדרת

תשקיף זה (ככל שרלווטי). ההודעה המשלימה תפורסם לפי מועד    פי-לתשקיף) והמועד שבו תחל התקופה להגשת הזמות על
יאוחר מ לא  וזאת  שייערך)  (ככל  או מ  75-עריכת המכרז הציבורי  ימים מתחילת    45-ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה 

רים מן  להגשת הזמות, לפי המוקדם. אם ההודעה המשלימה תפורסם, או שהמכרז הציבורי ייערך, במועדים מאוחהתקופה  
המועד ה"ל, תידרש החברה להגיש לרשות ליירות ערך בקשה להתיר תיקון תשקיף, וזאת טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף 
זה. עם פרסומה, תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי פרד מתשקיף זה. לפרטים וספים אודות ההודעה המשלימה, ראה 

  לתשקיף.  2.12סעיף 

הוראות  יחד: ״להלן  מכות, בין היתר, על הוראות תקון הבורסה וחוקי העזר של מסלקת הבורסה (ההוראות הכללות בפרק זה ס 

"), כוסחן במועד פרסום התשקיף. על אף האמור, אם יחול שיוי בהוראות הבורסה לאחר פרסום תשקיף זה, הרי שעל  הבורסה

(ולא במועד פרסום תשקיף זה). בהודעה המשלימה יפורט    ההודעה המשלימהההצעה יחולו הוראות הבורסה כפי שיהיו במועד  

י שתהייה בתוקף במועד פרסום תשקיף זה. יירות הערך המוצעים השיוי שחל בהוראות הבורסה לעומת הוראות הבורסה כפ

לתקות יירות ערך (אופן   1פי תשקיף זה מוצעים בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים כהגדרת מוח זה בתקה  - על

התשס"ז לציבור),  ערך  יירות  תקה  ההצעהאופן  תקות  "להלן  (  2007-הצעת  להוראות  בהתאם  ההצעה  1(א)(11"),  לתקות   (

  "). היצעים המוסדיים"להלן:  וכמפורט להלן (

וחתמים וספים שיכול ויצורפו   _______ידי  -להיות מובטחת בחלקה בחיתום על פי התשקיף צפויה  - ההצעה של יירות הערך על

רכז ההפקה יפורט שמו של    לתשקיף.  2.8כמפורט בסעיף  ,  )"מיםהחת"  " אויםהמתמחר  מיםהחת(" במסגרת ההודעה המשלימה

עם זאת, בהתאם להוראות התקה האמורה, החברה תהיה רשאית למכור עד   ").ההפקה  רכזבמסגרת ההודעה המשלימה (" 

מן ההפקה למי שאיו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה כאמור תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר בו יוקצו יירות הערך   30%

  2.3.5ה כמפורט בסעיף  הקבועים בתקות אופן ההצעה בהקשר ז  המוצעים למשקיעים המוסדיים ובאותו יום, ובכפוף לתאים

  לתשקיף.

 לציבור  המוצעים הערך יירות .2.1

 : יירות הערך המוצעים לציבור פרטי   .2.1.1

 פי תשקיף זה וההודעה המשלימה תוצעה ליצעים המוסדיים (כהגדרת המוח לעיל): - על

על שם  מיות  _________ .2.1.1.1 רשומות  להלן: (  להלן  החברה  של  אחת   כל..  ע"ח  ש  0.01בות    ,רגילות, 

  .)"המוצעים הערך יירותאו " "המוצעות המיות"

פי התשקיף וההודעה המשלימה, תירשמה לאחר הפקתן במרשם בעלי המיות - המיות המוצעות על .2.1.1.2

שם   על  החברה  ערך  של  ליירות  הבורסה  של  לרישומים  החברה "להלן:  (  בע"מאביב  -בתלחברה 

לפרטים אודות הזכויות ותהייה שוות זכויות למיות הרגילות הקיימות בהון החברה.    ,")לרישומים

 לתשקיף זה. 4הלוות למיות, ראו בפרק 

להלן בהתאם לסעיף   2.12לאחר פרסומו של התשקיף, תפרסם החברה הודעה משלימה, כמפורט בסעיף   .2.1.1.3

  .לחוק יירות ערך ולתקות הודעה משלימה )2( )1(א16

החברה רשאית לבטל את הצעת יירות הערך (חלקה או כולה) בכל עת לפי קבלת כספי   יובהר, כי .2.1.1.4

ההפקה מאת המשקיעים, מבלי שתהיה למשקיעים כל טעה בקשר לכך. במקרה כאמור יראו את 

  כל ההזמות שיתו לחברה כבטלות. 
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 0.01ל שם, בות  מיות רגילות, רשומות ע  _____ בוסף ליירות הערך המוצעים, תירשמה למסחר   .2.1.1.5

  ש״ח ערך קוב כל אחת, הקיימות כון למועד התשקיף בהוה המופק של החברה. 

  לציבור הערך  יירות הצעת אופן  .2.2

) 1(א)(11יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, מוצעים על ידי החברה בדרך של הצעה לא אחידה כאמור בסעיף   .2.2.1

הצעה לא אחידה ובמחיר  בדרך של  ,  ")היחידותיחידות (להלן: ", באמצעות ___________  לתקות אופן ההצעה

 , כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הים כדלקמן: אחיד ליחידה

  מחיר  הרכב יחידה

  ש"ח _____  : ש"ח למיה ___מיות רגילות של החברה במחיר של  ____

  ש"ח _____  : ליחידה מחיר"כ סה

, ללא כל החה או הטבה (בכפוף לשיויים הקוב לעילכל היחידות תימכרה למציעים המוסדיים במחיר ליחידה   .2.2.2

 .בהודעה המשלימה, ככל שיהיו) 

 הצעה לא אחידה – תיאור ההצעה לציבור  .2.3

 כללי  .2.3.1

ההצעה, ן  אופיירות הערך המוצעים, יוצעו ליצעים המוסדיים בדרך של הצעה לא אחידה, כאמור בפרק ג' לתקות  

  יחידות, כאשר כל יחידה מכילה מספר שווה של מיות מוצעות. _____ באמצעות 

) לתקות 1(א)(11ידי החברה בדרך של הצעה לא אחידה באופן המפורט בתקה -יירות הערך המוצעים מוצעים על

פי תשקיף זה תובטח - ל פי דרישות התקה ה"ל ההצעה ע- להלן). לפיכך, על  2.3.3ההצעה (בכפוף לאמור בסעיף  אופן  

) מכמות יירות הערך המוצעים) בחיתום. היצעים בהצעה לא אחידה זו יהיו משקיעים  25%בחלקה (לפחות רבע (

מן ההפקה ליצעים שאים   30%מוסדיים (כהגדרת מוח זה בתקות ההצעה), אך החברה תהא רשאית למכור עד  

יע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר שיוקצו בו  משקיעים מוסדיים, ובלבד שהמכירה למי שאיו משק

יירות הערך ליצעים שהים משקיעים מוסדיים (בהצעה לא אחידה) ובאותו יום, והכמות שתוקצה לכל משקיע  

שאיו משקיע מוסדי תהיה לפי חלקה היחסי של הזמתו מתוך סך כל ההזמות של מי שאיו משקיע מוסדי; כל 

מוסדי, יהיה רשאי להגיש הזמה אחת בלבד; עשתה ההצעה חלקה בישראל וחלקה מחוץ   משקיע שאיו משקיע

  מתוך כלל ההפקה.  30%יימו אותם  -לישראל 

לתשקיף), החברה תפרסם במסגרת ההודעה המשלימה את מועד   2.3.5ככל שיתקיים מכרז לציבור (כאמור בסעיף 

  הפתיחה ואת מועד הסגירה של רשימת החתימות. 

  ה להגשת בקשותהתקופ .2.3.2

  פי תשקיף זה תפורטה בהודעה המשלימה. -התקופות להגשת בקשות בהצעה לא אחידה זו שעשית על 

  מוקדמות התחייבויות  .2.3.3

  התחייבות רכישה ממשקיעים מוסדיים והתחייבות לחיתום 

יירות  ות בלתי חוזריובכוות החברה לפעול לקבלת התחייבו  ,ולאחר פרסומו  עם פרסום תשקיף זה ת לרכישת 

על (- הערך המוצעים, כולם או חלקם, ממספר משקיעים מוסדיים, בהתאם לתאי ההצעה  זה  :  להלן פי תשקיף 



 

16437/1641/7282383v1 
3-ב

"). דבר קיומם של משקיעים מוסדיים שהצעותיהן תיעיה, ככל שתיעיה, לפי פרסום  התחייבויות המוסדיים"

כמוההודע המשלימה.  ההודעה  במסגרת  יפורט  המשלימה,  בסעיף  -ה  כמפורט  החברה   2.8כן,  בכוות  לתשקיף, 

החת עם  חיתום  בהסכם  התשקיף    מיםלהתקשר  חתימת  למועד  כון  כי  יובהר,  להפקה.  חיתום  להעמדת 

החתמים  עם  חיתום  בהסכם  להתקשר  מחויבת  איה  החברה  לתוקף,  כסה  טרם  החיתומית  ההתחייבות 

  מחרים וההתחייבות החיתומית תיכס לתוקף רק עם חתימת הסכם חיתום (ככל שייחתם).המת

  התחייבות מוקדמת ממשקיעים מוסדיים 

) הזמות  קבלת  הליך  מוהל  התשקיף  פרסום  למועד  באמצעות  Book Buildingעובר  מוסדיים  ממשקיעים   (

  .מיםהחת

ר הקצאת היחידות בין המשקיעים המוסדיים, החברה טרם עתה להזמות מהמשקיעים המוסדיים כאמור כאש

  .מיםבחתכהגדרתם בתקות ההצעה, תיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לאחר היוועצות 

על גבי טפסי הזמה בוסח   יםהמתמחר  מיםכל הזמות המשקיעים המוסדיים בהצעה הלא אחידה תוגשה לחת

על  אליהם  החת-שיישלח  ובמספר  ותקוב  יםהמתמחר  מיםידי  המשלימה  בהודעה  שיפורסם  ליחידה  במחיר  ה 

  היחידות המבוקש לרכישה. 

יתן יהיה להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד ובמטבע ש"ח בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של  

יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הקוב בה בלבד, וחלק היחידה הכלול בבקשה  

  ראו אותה כאילו לא כלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הקוב בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל. י

  בכפוף לכל דין, בקשות המשקיעים המוסדיים לרכישת יחידות כאמור תהייה בלתי חוזרות. 

כתוצאה מהיעות מלאה  כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את יירות הערך שיוקצו לו  

פי תאי התשקיף וההודעה המשלימה,  - או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההפקה את המחיר המלא, על

  פי תאי התשקיף וההודעה המשלימה. -של יירות הערך המוצעים שיוקצו לו עקב היעות על 

  הקצאת היחידות למשקיעים מוסדיים .2.3.4

תקבע בהודעה המשלימה), יירות הערך המוצעים יוקצו למזמיים לפי לאחר תום התקופה להגשת הזמות (כפי ש

  , לאחר היוועצות בחברה.יםהמתמחר מיםשל החת םשיקול דעת

ידי חתם או מפיץ לכלל המשקיעים המוסדיים המויים בקבוצתו -במסגרת ההקצאה לא תעלה הכמות שתוקצה על

מכמות היחידות שמכרות בהצעה. היה שווי הכסים המוהלים   5%ידי קבוצתו, על  -או שהשקעותיהם מוהלות על

מיליארד   10-עבור הציבור בידי כלל המשקיעים המוסדיים בקבוצת החתם או בקבוצת המפיץ, לפי העיין, גבוה מ

  מסך הכמות המכרת.  10%ש"ח, לא תעלה הכמות שתוקצה להם על  

  ההצעה. אופן גדרת המוח בתקות  ", לפי העיין, משמעה כה קבוצת מפיץ" או "קבוצת חתם"

להלן:  כל היחידות תימכרה למשקיעים במחיר אחיד ליחידה שהיו המחיר ליחידה שיפורסם בהודעה המשלימה (

  "), ללא כל החה או הטבה למעט עמלות כפי שתפורטה בהודעה המשלימה. המחיר האחיד"

  ר, ככל שתהאהזמת והקצאת יחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לכלל הציבו .2.3.5

מן ההפקה למי   30%) לתקות אופן ההצעה, החברה תהיה רשאית למכור עד  1(א)(11כאמור לעיל, בהתאם לתקה  

והכמות  לעיל),  (כהגדרתו  אחיד  במחיר  אחידה,  בהצעה  תיעשה  כאמור  ובלבד שהמכירה  מוסדי,  משקיע  שאיו 

הזמתו מתוך סך כל ההזמות של מי שאיו    שתוקצה לכל מבקש שאיו משקיע מוסדי תהיה לפי חלקה היחסי של
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משקיע מוסדי, כאשר כל משקיע יוכל להגיש בקשה אחת בלבד ובמהלך התקופה להגשת בקשות שתפורסם בהודעה 

  המשלימה.  

בחלק המכירה העשה בדרך של הצעה אחידה כאמור לעיל, סך כל יירות הערך המוזמים בידי מזמין אחד לא  

  ועים להלן: יעלה על השיעורים הקב

מהכמות   15% -מיליון ש״ח  100-כאשר שווי יירות הערך המוצעים למי שאיו משקיע מוסדי מוך מ .2.3.5.1

  המוצעת; 

היו   .2.3.5.2 מוסדי  משקיע  שאיו  למי  המוצעים  הערך  יירות  שווי  ומעלה    100כאשר  ש"ח   25%  -מיליון 

  מהכמות המוצעת.

עיל, ככל שייקבע מועד כאמור, יפורסם במסגרת המועד בו תחל התקופה להגשת בקשות בהצעה אחידה כאמור ל

פי ההיעות במכרז לציבור כאמור לעיל, ייווצרו שברי יחידות  -ההודעה המשלימה. אם בהקצאת יירות הערך על

כתוצאה מהעיגול כאמור  שיוותרו  יחידות  של  עודפים  ביותר.  ליחידה השלמה הקרובה  היתן,  ככל  יעוגלו,  הם 

  קה במחיר ליחידה שקבע. ידי רכז ההפ- יירכשו על

  חשבון מיוחד .2.4

פי תשקיף זה וההודעה המשלימה יפתח רכז ההפקה בתאגיד בקאי  -סמוך לפי תחילת המכירה של יירות הערך על .2.4.1

"), וימסור ליצעים שהזמתם עתה  החשבון המיוחד"להלן:  חשבון אמות מיוחד ושא פירות על שם החברה (

בסעיפים   לכספים    2.3.5- ו  2.3.4(כאמור  ישמש  למיות  המיוחד  החשבון  המיוחד.  החשבון  פרטי  את  לתשקיף) 

  שיתקבלו ממזמיי המיות המוצעות. 

הציבור   .2.4.2 לכלל  אחידה  הצעה  מכרז  שיתקיים  ככל  (או  המשלימה  ההודעה  פרסום  שלאחר  הראשון  המסחר  ביום 

(  -לתשקיף    2.3.5כאמור בסעיף   "), עד השעה  יום המכרזזה: "   2.4בסעיף  להלן  ביום המסחר הראשון שלאחריו) 

בצהריים, יעבירו היצעים שהזמתם עתה לרכז ההפקה את התמורה שיש לשלמה עבור היחידות שבקשות    12:00

ידי רכז ההפקה בחשבון המיוחד. החברה תראה בהעברת תמורת ההפקה  -לגביהן עו, והכספים כאמור יופקדו על

  די החברה. לחשבון המיוחד כקבלת תמורת ההפקה בי

לחוק    28ידי רכז ההפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות סעיף  -החשבון המיוחד יוהל באופן בלעדי על  .2.4.3

ידי החברה, במלואן או בחלקן.   -יירות ערך. בחשבון המיוחד יופקדו הכספים שישולמו בגין ההזמות אשר עו על 

קה בפיקדוות זילים שאים צמודים, ושאי ריבית על  ידי רכז ההפ-כספים שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו על 

  בסיס יומי, ככל שיתאפשר כן. 

בצהריים ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, את יתרת    12:00רכז ההפקה יעביר לחברה, לא יאוחר מהשעה   .2.4.4

העברת   כגד  וזאת  בגים  צברו  הפירות אשר  בצירוף  המיוחד  שיוותרו בחשבון  הערך המוצעים הכספים  יירות 

 פי הוראות רכז ההפקה. -לחברה לרישומים וזיכוי חבר הבורסה על

 הקצאת יירות ערך ותעודות יירות ערך  .2.5

על .2.5.1 יחידות  לרכישת  לבקשות  החברה  החברה -עתה  תעביר  חלקן,  או  כולן  המשלימה,  וההודעה  זה  תשקיף  פי 

כלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן עתה ואשר  למבקשים שבקשתם לרכישת יחידות עתה את יירות הערך ה

על במלואה,  שולמה  לחברה -תמורתן  יחידות,  באותן  הכלולות  המיות  בגין  מיה  או תעודות  ידי משלוח תעודת 

המפורטות  למסחר  הרישום  דרישות  כל  התקיימו  בטרם  תיעשה  לא  המוצעים  הערך  יירות  העברת  לרישומים. 

  . לתשקיף 2.6.4בסעיף 
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2.5.2. המ עלתעודות  אחרים  לטובת  לוויתור  או  לפיצול  להעברה,  יתות  תהייה  בוסח  -יה  כך  על  בקשה  הגשת  ידי 

המקובל למטרה זו, בצירוף התעודה. כל ההוצאות הכרוכות בהעברה, פיצול או ויתור, כאמור, והיטלים אחרים אם 

  ידו. -יהיו כאלה, יחולו על המבקש וישולמו על 

פי תשקיף זה וההודעה המשלימה תירשמה  -החברה והמיות המוצעות לציבור עלכל המיות בהוה המופק של   .2.5.3

 במרשם בעלי המיות של החברה על שם החברה לרישומים. 

 בבורסה למסחר רישום .2.6

לתשקיף, החברה קיבלה את אישורה העקרוי של הבורסה לתשקיף להשלמה זה, לפיו תאי    1.2כמפורט בסעיף   .2.6.1

לתשקיף) עומדים בתאים הקבועים בתקון הבורסה   1.2כהגדרת מוח זה בסעיף  יירות הערך הרשמים למסחר (

  ובהחיות לפיו. 

טרם פרסומה של ההודעה המשלימה, תפה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את יירות הערך הרשמים   .2.6.2

ר כאמור כפוף למסחר. המסחר ביירות הערך הרשמים למסחר, יחל סמוך לאחר רישומן למסחר. הרישום למסח

 לקבלת אישור הבורסה להודעה המשלימה. 

  אך מותית בעמידה בדרישות הבורסה לרישום למסחר כמפורט להלן. מיימליההפקה איה מותית בגיוס סכום  .2.6.3

  ציבור החזקות שווי ושיעור מזערי פיזור .2.6.4

והמיות המוצעות פי החיות הבורסה, רישום למסחר בבורסה של המיות הקיימות בהון החברה  - על .2.6.4.1

פי תשקיף זה מותה בקיום "פיזור מזערי" של החזקות הציבור במיות החברה ובכך ששווי -לציבור על 

ושיעור החזקות הציבור במיות החברה, לאחר הרישום למסחר והוה העצמי של החברה, לא יפחתו  

 מהקבוע בהחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה הרשמת בבורסה. 

פי תשקיף זה למסחר בבורסה מותה בכך  -עלי החיות הבורסה, רישום יירות הערך המוצעים  פ- על

ששיעור    -ו   ;מיליון ש"ח   ___-ששווי החזקות הציבור במיות החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחת מ

פי החיות הבורסה, רישום -, עלכן-לפחות. כמו  ___ החזקות הציבור לאחר הרישום למסחר יעמוד על  

פי תשקיף זה בבורסה, מותה בקיומו של פיזור מזערי של החזקות  - למסחר של המיות המוצעות על

להלן:   כמפורט  המוצעות  במיות  במיותיה, הציבור  שוק  עשיית  בהסכם  התקשרה  שהחברה  מאחר 

בסעיף   המוצע   2.11כמפורט  במיות  המזערי  המחזיקים  מספר  עמידה    ותלתשקיף,  לצורך  שיידרש 

ש"ח    אלפי  16של כל אחד מהם יהא  כאשר שווי האחזקה    ,מחזיקים בלבד  35בדרישות הפיזור יהיה  

   לפחות.

מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק הדרש כאמור    -״  מחזיקסעיף זה ״

על שווי ההחזקה המזערי למחזיק   לעיל, או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזקותיהם במשותף עולה

 כאמור.

על תוצאות ההפקה   דיווח מיידי  לכך, הרישום למסחר מותה בכך שהחברה תודיע במסגרת  בוסף 

ולפי הרישום למסחר על התמלאות הדרישות כאמור, ובמקביל תפה החברה לבורסה לצורך רישום 

ת המפורטות בסעיף זה לתשקיף וכן יירות הערך למסחר. לאחר שהבורסה תוודא שהתקיימו הדרישו

 פיו, יירשמו יירות הערך המוצעים למסחר.-שאר ההוראות הקבועות בתקון הבורסה וההחיות על 

זה לתשקיף, אזי    2.6.4אם יתברר כי לא התקיימו דרישות הבורסה לרישום למסחר כמפורט בסעיף   .2.6.4.2

פי תשקיף זה, ואלו לא ירשמו למסחר בבורסה, ולא ייגבו בגים  -תתבטל הקצאת היחידות המוצעות על 

כספים מהמזמיים. במקרה של ביטול הקצאה כאמור, ביום המסחר הראשון שלאחר ביטול ההקצאה, 
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הקבועים בדין), ותוך תודיע על כך החברה בדוח מיידי לרשות יירות ערך ולבורסה (בהתאם למועדים  

) ימי מסחר וספים לאחר מכן תפרסם על כך הודעה בשי עיתוים יומיים פוצים בישראל בשפה 2שי (

על  כאמור,  בוטלה  שהקצאתן  המוצעים  הערך  יירות  את  להציע  רשאית  תהיה  החברה  פי  -העברית. 

ב וזאת  העיין,  ולפי  שיפורסמו  ככל  הבאים,  מדף  הצעת  דוחות  או  דין, תשקיפים  כל  להוראות  כפוף 

  להוראות הבורסה ולהוראות התשקיף.

 הימעות מעשיית הסדרים; הימעות מדילול הון .2.7

(והחת .2.7.1 על התשקיף  וחברי הדירקטוריון מתחייבים, בחתימתם  וככל שיהייםהמתמחר  מיםהחברה  על ו, אם  פי  -, 

 ההודעה המשלימה, יתחייב בחתימתו על ההודעה המשלימה), כדלקמן:

להימע מלעשות הסדרים שאים כתובים בתשקיף ובהודעה המשלימה בקשר עם הצעת יירות הערך,  .2.7.1.1

על ערך  יירות  לרוכשי  זכות  מלהעיק  להימע  ומתחייבים  בציבור  ופיזורם  התשקיף -הפצתם  פי 

 וההודעה המשלימה למכור את יירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף ובהודעה המשלימה.

יירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף    להודיע לרשות .2.7.1.2

 לתשקיף.  2.7.1.1

פי התשקיף וההודעה המשלימה עם צד שלישי  -להימע מלהתקשר בקשר ליירות הערך המוצעים על  .2.7.1.3

 לתשקיף.  2.7.1.1כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ובדיקתם ערך הסדרים ביגוד לאמור בסעיף 

פיו, לא תעשה החברה כל פעולה,  -פה שהחל ממועד פרסום התשקיף ועד להקצאת יירות הערך עלבתקו .2.7.1.4

לתשקיף, אשר יש בה משום "דילול הון" כמשמעותו   3.4- ו  3.3, 3.2להוציא פעולות כמפורט בסעיפים  

 . 1969-מבה וצורה), תשכ״ט -בתקות יירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 

 והפצה  ריכוז, חיתום .2.8

) לתקות אופן ההצעה, 1(א)(11פי תקה  -פי תשקיף זה עשית בדרך של הצעה לא אחידה על-הצעת יירות הערך המוצעים על

מיירות הערך המוצעים. כמפורט לעיל, בכוות החברה להתקשר בהסכם    25%-א יפחת מלשוככזו תובטח בחיתום ביחס  

על  יםהמתמחר מיםה) להעמדת חיתום להפקה. בהתאם לכך, יחתום החת(כהגדרתם מעל יםהמתמחר מיםחיתום עם החת

  ההודעה המשלימה ויראו בחתימתו כאמור כחתימה על התשקיף וחתימה כאמור תהווה תאי לפרסום ההודעה המשלימה. 

כי אם על   יםהמתמחר  מיםהחתמ  מי  מודגש  (ככל שייחתם),  -יידרש לממש את ההתחייבות החיתומית  פי הסכם החיתום 

ידו יירות ערך בהפקה, כך שלאחר רכישת יירות הערך כאמור יהפוך אותו חתם מתמחר לבעל עין בחברה, -ויירכשו על

ובעקבות זאת יפחת שווי החזקות הציבור במיות החברה מהדרש לצורך רישומן למסחר בבורסה, יפקיד אותו חתם מתמחר 

במיות כדרש, בידי אמן שהוא חבר בורסה, ויורה לו, באופן בלתי    את יירות הערך החסרים להשלמת שווי החזקות הציבור

חוזר, למכור, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מגבלת שער, את יירות הערך ה"ל בתוך תקופה של שלושה חודשים ממועד 

  הרישום למסחר, כאשר לפחות שליש מכמות יירות הערך תימכר בתקופה של חודש ממועד הרישום למסחר.

רטים בדבר עיקרי הסכם החיתום אשר בכוות החברה להתקשר עם החתמים, לרבות שיעור השתתפות החתמים בהבטחת פ

ההצעה, העמלות השוות וקיומה של התחייבות לשיפוי החתמים (ככל שתהא), יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה. הסכם 

כון למועד התשק יף, אין כל ודאות כי הסכם חיתום כאמור יחתם  החיתום יכס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה. 

  פי התשקיף כאמור תובטח בחיתום).- (וממילא כי ההצעה על

פי תשקיף זה, תהיה החברה רשאית להתקשר עם רכז הפקה - כפוף להוראות כל דין, בגין הצעת יירות הערך המוצעים על 

ם לתאים שיפורטו בהודעה המשלימה; וכן להתקשר בהסכם ריכוז ולשלם עמלת ריכוז למי שישמש כרכז הפקה, הכל בהתא

פי יתר התאים כפי שיפורטו בהודעה המשלימה. בכל -עם מפיצים ולשלם עמלות הפצה למי שישמש כמפיץ, בשיעור ועל
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ההודעה   במסגרת  גילוי  ייתן  זה  בתשקיף  המפורטים  לאלו  וספים  מפיצים  עם  התקשרויות  קיימות  תהייה  בו  מקרה 

זהותם, עמלות ההפצה שהם אמורים לקבל, עמידתם בתאי כשירות, וכן פרוט בדבר הקשר בין מפיצים    המשלימה בדבר

  ובין המפיצים לחברה ו/או לבעלי העיין בה, ככל שקיים. מוסדייםלמשקיעים 

  מיסוי .2.9

  הערך   ביירותהשקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה  ל  בוגעכמקובל בעת קבלת החלטות  

מיסוי    המוצעים בדבר  זה  בתשקיף  הכלולות  ההוראות  זה.  להוות   יירותבתשקיף  מתיימרות  אין  בו  המוצעים  הערך 

המיוחדים  פרשות מוסמכת של הוראות החוק הזכרות בתשקיף זה, ואין באות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לתוים  

   לסיבות הייחודיות לכל משקיע. ו 

  פי תשקיף זה, הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:- לפי הדין הקיים כיום חלים על יירות הערך המוצעים לציבור על

  רווח הון ממכירת יירות הערך המוצעים   .2.9.1

ריאלי ממכירת יירות  "), רווח הון  הפקודה("  1961-לפקודת מס הכסה [וסח חדש], התשכ"א   91בהתאם לסעיף  

לפקודה, אך בשיעור   121ידי יחיד תושב ישראל, חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  -ערך על

), ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכסתו החייבת. זאת,  25%שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים (

קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין,  -שהיו ״בעל מיות מהותי״ בחברה  ידי יחיד-למעט לגבי מכירת יירות ערך על

(  1לבדו או יחד עם אחר,  במועד מכירת    -בחברה      2) לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה10%בעשרה אחוזים 

שיעור   "), אשרבעל מיות מהותי) החודשים שקדמו למכירה כאמור ("12עשר (-יירות הערך או במועד כלשהו בשים

) ויראו את כל רווח ההון כרווח  30%המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על שלושים אחוזים (

יירות הערך, יחויב רווח ההון -הון ריאלי. כמו והפרשי הצמדה בשל  כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית 

), עד קביעת הוראות ותאים ליכוי הוצאות ריבית 30%( ממכירת יירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים  

א(ב) לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכסה בידיו 101) או  9א(א)(101ריאלית לפי סעיפים  

) לפקודה, שאז יחול שיעור מס שולי 1(2ממכירת יירות הערך היא בגדר הכסה מ״עסק״, בהתאם להוראות סעיף  

  לפקודה.  121בסעיף כקבוע 

  במועד ההפקה).  23%חבר בי אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת יירות ערך בשיעור מס החברות (

) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת  2(9קרן אמות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  

יירות ערך כאמור בהתקיים התאים הקבועים באותו סעיף. על הכסותיה של קרן אמות חייבת ממכירת יירות  

מהווה בידיו הכסה מ״עסק״ או ״משלח יד״, אלא   ערך יחול שיעור המס החל על הכסתו של יחיד שההכסה איה

אם כן קבע מפורשות אחרת. לא קבע להכסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  

  לפקודה.  121

הפסדים בשת המס, שמקורם במכירת יירות הערך המוצעים בשת המס ושאילו היו רווחי הון היו חייבים במס  

קבלם, יקוזזו כגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות רווח ממכירת ייר ערך, סחר או שאיו סחר, ישראלי בידי מ

או זר, וכן, כגד דיבידדים ששולמו בגין המיות המוצעות או בגין ריבית ודיבידד בשל יירות ערך אחרים (בתאי  

ר מס החברות לגבי חברה ולא עלה על שיעור המס  ששיעור המס החל על ריבית או דיבידד כאמור לא עלה על שיעו

), באותה שת מס. קיזוז ההפסדים 25%ג(ב) לפקודה לגבי יחיד (שיעור מס של  125) לפקודה ו1ב(125הקבוע בסעיפים  

  יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כגד רווחי הון או הכסות מריבית או מדיבידד כאמור. 

  

 לפקודה. 88כהגדרת מוח זה בסעיף    1

 לפקודה. 88כהגדרת מוח זה בסעיף    2



 

16437/1641/7282383v1 
8-ב

תמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת ייר ערך, במכירת יחידה בקרן אמות  בהתאם לתקות מס הכסה (יכוי מ

(״תקות יכוי רווח ההון״), במסגרת חישוב רווח ההון לצורך יכוי המס במקור    2002- או בעיסקה עתידית), התשע״א

יקזז החייב ביכוי ממכירת יירות ערך סחרים, יחידות של קרות אמות ועסקאות עתידיות (״יירות סחירים״),  

במקור את הפסד ההון שוצר ממכירת יירות סחירים שהיו ביהולו ובכפוף לכך שהרווח וצר באותה שת מס שבה 

  וצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

סכום דיבידד שקיבל חבר  ידי חבר בי אדם, יופחת מסכום הפסד ההון אשר וצר ממכירת המיה,  -במכירת מיה על

) החודשים שקדמו למכירה, למעט דיבידד ששולם עליו מס (למעט  24בי האדם בשל המיה במשך עשרים וארבעה (

  ) או יותר, אך לא יותר מסכום ההפסד. 15%עשר אחוזים ( -מס ששולם מחוץ לישראל) בשיעור של חמישה 

יירות הערך המוצעים, בהתאם לתקות יכוי רווח ההון, חייב  לעיין יכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת  

יכה מס בשיעור של עשרים   יירות הערך,  זה בתקות האמורות) המשלם למוכר תמורה במכירת  (כהגדרת מוח 

במועד ההפקה)   23%) מרווח ההון הריאלי ההון כאשר המוכר היו יחיד, ובשיעור מס חברות (25%וחמישה אחוזים (

ההון הריאלי כאשר המוכר היו חבר בי אדם. זאת, כפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מיכוי מס במקור    מרווח

כן, לא יוכה מס במקור לקופות גמל, קרות אמות וגופים -וכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המכה במקור לבצע. כמו

לא וכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי,    וספים הפטורים מיכוי מס במקור לפי הדין. אם במועד המכירה

  ידי המוכר בגין מכירה כאמור.-(ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על91יחולו הוראות סעיף  

בעת מכירתם   פי תשקיף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור היכוי במקור שיוכה-ככל שיירות הערך המוצעים על

) מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור  30%יהיה שלושים אחוזים ((לאחר המחיקה)  

  יכוי מס במקור אחר של יכוי מס במקור (לרבות פטור מיכוי מס במקור).

הוראות תקות יכוי רווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהו תושב חוץ תמורה או תשלום  

ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש   14של רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך  אחר ב

  על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.  2402שים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 

ירות ערך הסחרים בבורסה, ככלל, תושב חוץ (יחיד או חבר בי אדם) פטור ממס על רווחי הון אשר בע ממכירת י

אם רווח ההון איו במפעל הקבע שלו בישראל. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בי אדם תושב חוץ בהתאם לקבוע 

ישראל למדית 68בסעיף   בין  (אם קיימת)  יחולו הוראות אמת המס  א לפקודה. במקרה שפטור כאמור איו חל, 

ידי תאגיד בקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים  -מס במקור על  כן, לא יוכה-התושבות של תושב החוץ. כמו

  תאים מסוימים. 

  שיעור המס שיחול על הכסות מדיבידד בגין מיות החברה  .2.9.2

בשיעור של עשרים וחמישה   -דיבידד שמקורו במיות החברה, יהיה חייב ככלל במס בידי יחידים תושבי ישראל  

- יו בעל מיות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידד או במועד כלשהו בשים), למעט לגבי יחיד שה25%אחוזים (

). דיבידד בידי חברות תושבות  30%) החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה שלושים אחוזים ( 12שר (ע

ל ואיו ישראל, ככלל, פטור ממס הכסה (ובלבד שמקור הדיבידד איו בהכסות שהופקו או שצמחו מחוץ לישרא

מדיבידד שמקורו מחוץ לישראל שאז שיעור המס היו מס חברות). אולם, כאשר הדיבידד מקורו מחוץ לישראל או 

שמקורו בהכסה מחוץ לישראל, שיעור המס היו מס חברות בידי תושב חוץ (יחיד או חברה) שאיו בעל מיות מהותי 

ות המס עליהן חתומה מדית ישראל, ולגבי תושב חוץ שהו  ), כפוף לאמ25%בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים ( -

בשיעור    -) החודשים שקדמו לו  12עשר (  -בעל מיות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידד או במועד כלשהו בשים 

) ובידי קרן אמות חייבת  30%של שלושים אחוזים  בהתאם    -), כפוף לאמות המס עליהן חתמה מדית ישראל; 

) 2(9מס החלים על יחיד. קרן אמות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף  לשיעורי ה

לפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידד כאמור ובלבד שההכסות כאמור אין מהוות הכסה מ"עסק" או "משלח  

  יד". 
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("תקות היכוי"), שיעור    2005-, התשס"ובהתאם לתקות מס הכסה (יכוי מריבית, מדיבידד ומרווחים מסוימים)

על דיבידד ליחיד ולתושב חוץ בגין מיות החברה, לרבות בחלוקה לבעל מיות כאמור שהו    3המס שיש לכות במקור 

בעל מיות מהותי בחברה  ואשר מיותיו רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה בשיעור של עשרים וחמישה  

אשר מיותיו אין רשומות ואין מוחזקות בחברת  ו     4יחיד או תושב חוץ שהו בעל מיות מהותי  ). לגבי25%אחוזים (

). לגבי תושב חוץ, 30%הרישומים, יוכה מס במקור בשל הכסות מדיבידד כאמור בשיעור של שלושים אחוזים (

ית התושבות של החברה לבין  שיעור יכוי המס במקור יהיה כפוף להוראות אמה למיעת כפל מס שכרתה בין מד

פי דין יוכה מס במקור על¬פי השיעור  -כן, ככל שלגבי הדיבידד קבע שיעור מס מוגבל על-מדית תושבותו. כמו

שקבע גם אם בעל המיות הו חבר בי אדם תושב ישראל. על פי תקות אלו, שולם דיבידד ליחיד תושב ישראל,  

  ל דין, יוכה המס לפי השיעור שקבע.לגביו קבע שיעור מס מוגבל לפי כ

  מס על הכסות גבוהות .2.9.3

ש"ח (סכום שמתואם מידי    647,640על    2021ב לפקודה, יחיד שהכסתו החייבת עולה בשת המס  121בהתאם לסעיף  

). 3%שה), יהא חייב במס על חלק מהכסתו החייבת העולה על הסכום האמור, בשיעור וסף של שלושה אחוזים (

סעיף זה חלות, בין היתר, על רווחי הון מיירות ערך, למעט על מרכיב רווח ההון האיפלציוי, ועל הכסות הוראות  

  מדיבידדים ומריביות.

ידי מומחים, בשים לב לסיבות הייחודיות לכל -התיאור לעיל היו כללי בלבד ואיו מהווה תחליף לייעוץ אידיבידואלי על

פי תשקיף זה, לפות לייעוץ מקצועי על מת להבהיר את תוצאות המס  -ש יירות ערך עלמשקיע. מומלץ לכל המבקש לרכו 

  אשר יחולו עליו בשים לב לסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל ייר הערך המוצע.

  תאי יירות הערך המוצעים  .2.10

וההודעה המשלימה תהייה שוות פי תשקיף זה  -לתשקיף. המיות המוצעות על   4ראה פרק    -לתאי הזכויות הלוות למיות  

זכויות למיות הרגילות הקיימות בהון החברה. המיות המוצעות והמיות הקיימות בהון החברה תרשמה על שם החברה  

עליה או   יוכרז  ובכל חלוקה אחרת אשר  ותזכיה את בעליהן במלוא הדיבידדים במזומים או מיות הטבה,  לרישומים 

  ר מועד התשקיף.ידי החברה לאח-שתחולק על 

 הסכם עשיית שוק  .2.11

עושה  (להלן: "  _________  עם  "),  ההסכם"  :בהסכם לעשיית שוק במיותיה (בסעיף זה  5_______החברה התקשרה ביום  

ידי עושה השוק החל מיום המסחר -אישור הבורסה לעשיית שוק במיות על "), אשר כסתו לתוקף מותית בקבלת  השוק

  תמורת סכום הקבוע בהסכם, איה מהותית לחברה. במיות החברה.הראשון 

" (להלן:  "). בתום הראשויתתקופת ההסכם  ההסכם היו לתקופה של שה החל מיום המסחר הראשון במיות החברה 

הלן:  בתום כל שה בכפוף לאמור להסכם עשיית השוק יוארך מאליו לתקופות של שה וספת    ,תקופת ההסכם הראשוית

כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום   )ב(  ;המקורי(א)אם הודיע צד אחד לצד השי שהוא חפץ בסיום ההסכם במועד  

יתבטל    ,ימים ממועד חתימת ההסכם  30יתקבל אישור הבורסה בתוך  במידה ולא    )ג(   ;מיידית במקרה של מיעה חוקית

הימים   30הצדדים בכתב להארכת מועד קבלת אישור הבורסה כאמור עוד קודם לחלוף  כמת  ההסכם אלא אם יתה הס

את ההסכם וזאת    ,ככל שיידרש)   ,או מועד קצר מכך(שעות    72צד יהיה רשאי לסיים בהודעה מוקדמת של  כל    )ד(;  האמורים

  

, יכוי המס במקור מדיבידד ששילם חבר בי אדם תושב ישראל שמיותיו רשומות למסחר בבורסה בשל  2013ביואר    1החל מיום     3
 ת שמוחזקות בחברת רישומים, יהיה באמצעות מוסד כספי.מיו 

 ) החודשים שקדמו לתשלום.12עשר (-במועד קבלת הדיבידד או במועד כלשהו בשים          5
 . חתםטרם  למועד הטיוטה ההסכם     5
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או  /או כל רשות מוסמכת ו/או הודעת הבורסה ו/או דרישת ו/קביעת ופי   -ככל שיחדל עושה השוק לשמש עושה שוק. על 

  .יום לפחות  21כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם בהתראה של   ,בוסף לאמור)ה( ;בהתאם לכל דין

פי דין שלפיו תתבצע עשיית  -אחר עלאו יקבעו הסדר  /או החלטות דירקטוריון הבורסה ישתו ו/או החיות ו/ככל שתקון ו

  .פי דין -ככל שהדבר דרש על  ,יפעל עושה השוק בהתאם להסדר החדש ,שוק

הבורסה את האישור ל  "היה ועושה שוק חדל מלשמש עושה שוק או במקרה בו ביטל מכ  ,פי החיות הבורסה-כי על   ,יצוין 

תמה החברה עושה שוק אחר   ,למסחרבטרם חלפה שה ממועד רישומן של המיות   ,שיתן לעושה השוק לפעול כעושה שוק 

ל הבורסה את האישור "כעושה שוק או מהמועד בו ביטל מכ) ימים מהמועד בו חדל עושה השוק לשמש  14תוך ארבעה עשר (

 .לפי העיין  ,שיתן לעושה השוק לפעול כעושה שוק

  המשלימהההודעה  .2.12

תקות הודעה  ל) לחוק יירות ערך ו2)(1(א16רסומו של התשקיף, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף  לאחר פ

משלימה. במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו ו/או יעודכו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שיויים, 

הפרטים הדרשים בהתאם לתקות הודעה משלימה ובכלל זאת,  ככל שיהיו, בכמות ותאי ההצעה. בהודעה המשלימה יכללו  

  :התוים כדלקמן

  עיקרי הסכם החיתום, לרבות העמלות המשולמות לפיו ושמות החתמים שהם צד לו;  .2.12.1

  אישור הבורסה לרישום למסחר בה של יירות הערך הרשמים למסחר; .2.12.2

סדיים, מועד המכרז לציבור (ככל שיערך),  התקופה להגשת הזמות של משקיעים מוסדיים ושל משקיעים שאים מו .2.12.3

  המועד להגשת הבקשות לרכישת היחידות מטעם הציבור ופרטי רכז ההפקה; 

מהכמות   20%פי התשקיף (ככל שיהיו) בשיעור שלא יעלה על  -שיוי בכמות ו/או במחיר יירות הערך המוצעים על .2.12.4

ך שמכפלת כמות היחידות המוצעת במחיר לא לעיל, בהתאמה, ובכפוף לכ  2.2.1ו/או מהמחיר המצויים בסעיף  

מן המכפלה האמורה הגזרת מן המחיר והכמות שצויו בתשקיף. הכמות והמחיר העדכיים    30%-תשוה ביותר מ

  יפורטו בהודעה המשלימה; 

לעיל יתאפשר ובלבד שלא ישוה אף אחד מבין המחיר או הכמות של   2.12.4שיוי העולה על השיוי האמור בסעיף   .2.12.5

ו בסעיף    50%-יירות הערך המוצעים ביותר מיין, ומכפלת המחיר    2.1מן הכמות ומן המחיר שצוילעיל, לפי הע

מן המכפלה האמורה הגזרת מן הכמות והמחיר שצויו בתשקיף. הכמות והמחיר    50%-בכמות לא תשוה ביותר מ

) לתקות יירות ערך  3(ב)(2י תקה  העדכיים יפורטו בהודעה המשלימה; וכן שהתקופה להגשת הזמות תחל לפ

התשס"ו בתשקיף),  המוצעים  ערך  ליירות  הזמות  להגשת  יפורטו  2005-(תקופה  העדכיים  והמחיר  הכמות   .

  בהודעה המשלימה. 

ידי המשקיעים המוסדיים במקרה של הצעה אחידה לציבור כאמור -פירוט ההתחייבויות המוקדמות שיתו על .2.12.6

בוצע קיבול להתחייבויות מוקדמות לפי פרסום ההודעה המשלימה, לרבות שמותיהם לתשקיף, אם י  2.3.3בסעיף  

והמחיר אשר ביחס אליהם התחייב כל אחד מהמשקיעים המוסדיים  יירות הערך המוצעים  יחידות  וכן כמות 

  לתשקיף.  2.3.5במקרה של הצעה אחידה לציבור כאמור בסעיף 

  ים והקצאתם, לרבות עמלות ריכוז והפצה; פירוט ההוצאות בשל הצעת יירות הערך המוצע .2.12.7

החלק מההצעה שיימכר למשקיע מוסדי והחלק שיימכר למי שאיו משקיע מוסדי, הכמות הוספת כמשמעותה  .2.12.8

  לתקות אופן ההצעה ומגון הקצאתה.  12לפי תקה 
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לעיל, ככל שיהא, לרבות כל פרט, אשר תיקוו מתחייב, כתוצאה מהשיוי בתאי יירות הערך המוצעים כאמור   .2.12.9

  הוצאות, תמורת יירות הערך וייעודה. 

- פי התשקיף וההודעה המשלימה, על-פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת בקשות לרכישת יירות הערך על . 2.12.10

(י ) שעות מסחר לפחות, ממועד פרסום ההודעה  5) שעות ומתוכן חמש (7די הציבור, תסתיים לא לפי תום שבע 

דעה המשלימה תוגש לרשות ליירות ערך באמצעות מערכת המג״א ותופץ באופן ובמקומות שבהם  המשלימה. ההו

עותק  לכל  ותצורף  מהתשקיף  פרד  בלתי  לחלק  המשלימה  ההודעה  תהפוך  הפרסום,  עם  התשקיף.  פורסם 

 מהתשקיף, אשר תפיץ החברה לאחר פרסום ההודעה המשלימה.

 הצעת יירות ערך מכוח תשקיף מדף  .2.13

 -ה מהווה גם תשקיף מדף, מכוחו תוכל החברה להפיק סוגי יירות ערך שוים, בהתאם להוראות הדין  תשקיף ז .2.13.1

מיות רגילות של החברה, אגרות חוב שאין יתות להמרה, אגרות חוב היתות להמרה למיות, כתבי אופציה 

תות להמרה או שיתות להמרה, היתים למימוש למיות, כתבי אופציה היתים למימוש לאגרות חוב שאין י

  פי הדין יהיה יתן להפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלווטי. -יירות ערך מסחריים וכן כל ייר ערך שעל

א(ו) לחוק יירות ערך, באמצעות 23הצעתם של יירות ערך מכוח תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף   .2.13.2

המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין (ובכלל זה הוראות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים 

  תקון הבורסה וההחיות מכוחו), כפי שיהיו מעת לעת. 
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  הון החברה    - 3פרק 

 הרשום והמופק של החברה כון למועד התשקיף הון המיות  .3.1

מיות רגילות בות    13,000,000- ש"ח המחולקים ל  13,000,000הון המיות הרשום של החברה למועד התשקיף היו   .3.1.1

  ש"ח ערך קוב כל אחת. 1

יירות הערך   .3.1.2 לפי רישום  פי תשקיף זהסמוך  על  הון המיות הרשום של המוצעים למסחר בבורסה  יוגדל  (א)   :

 1:100יבוצע פיצול של כל מיה בהון הרשום והמופק של החברה לפי יחס של  ; וכן (ב)  ש"ח  47,000,000  –החברה ב  

, כך שלאחר השלמת ההפקה על פי תשקיף זה וטרם הרישום למסחר, הון המיות ")שיוי ההון (להלן ביחד: "

ש"ח ערך קוב   0.01מיות רגילות בות    6,000,000,000- ש"ח המחולקים ל  60,000,000הרשום של החברה יעמוד על  

  . החברה תפרסם דיווח מיידי לפי הרישום למסחר בדבר ביצוע והשלמת שיוי ההון. כל אחת

מת שיוי ההון, בסמוך לפי רישום יירות ערך למסחר בבורסה על פי תשקיף זה, ובהחת היעות מלאה עם השל .3.1.3

 6,000,000,000  –מש"ח, המורכב    60,000,000להצעה על פי תשקיף זה, הון המיות הרשום של החברה יהיה בסך של  

והון המיות המופק והפרע של החברה  ")מיות רגילותש"ח ערך קוב כל אחת (להלן: " 0.01מיות רגילות בות 

ש"ח ערך קוב כל אחת של החברה. מיד    0.01מיות רגילות בות    ____-ש"ח, המורכב מ  ____יעמוד על סך של  

  לאחר ההפקה כל מיות החברה תהייה פרעות במלואן. 

  התפתחות ההון רשום של החברה .3.2

   :2019ביואר  1להלן פרטים אודות התפתחות הון המיות הרשום של החברה מיום  .3.2.1

  

  

    :2019ביואר  1מיום , הון המיות המופק והפרע של החברההשיויים בלהלן פרטי  .3.2.2

 מהות השיוי  תאריך
כמות מיות 

 שהוקצו
  התמורה בגין המיות

  סה"כ יתרת מיות

  (מצטברת)

  ש"ח ערך קוב כל אחת. 1מיות רגילות בות  10,000,000:   2019ביואר  1יתרת פתיחה ליום 

29.11.2021  

הקצאת 
מיות 

במסגרת  
תוספת  

- ה להסכם  
1SAFE 

144,3331 8,600,000  10,144,333  

הרישום   ערב 
של  למסחר 
פי   על  המיות 
זה  תשקיף 
לפי  (אך 

ביצוע  

כל   פיצול 
המיות  הון 
של  ביחס 

1:100  
(במסגרת  

  שיוי ההון) 

 -   -  
מיות רגילות  1,014,433,300

  ש"ח ע" כ"א  0.01בות 

_______________________  

בסמוך    לרבות אפשרות התאמת מחיר ההקצאה והקצאת מיות וספות בתאים מסויימים ,  SAFE  -ה   ם הסכהתוספת לאודות  לפרטים     1
  - ה  ם הסכהתוספת ללפי  שיוקצו  כמות הסופית של המיות  היצוין כי   להלן.  3.3.1.2ראו סעיף  ,  לפי ההפקה לציבור על פי תשקיף זה

SAFE  פקהפקה לפי תשקיף זה, ותפורסם במסגרת הדיווח המיידי על תוצאות ההתחושב לפי תוצאות הה . 

 יתרת הון רשום במיות  יתרת הון רשום בש״ח אופי הפעולה תאריך
ש"ח ערך קוב  1מיות רגילות בות  13,000,000 -ש"ח המורכב מ 13,000,000:  2019ביואר   1יתרת פתיחה ליום 

 כל אחת.

הרישום למסחר של ערב 
  המיות על פי תשקיף זה

  60,000,000  רשום הגדלת הון 
  מיות 60,000,000

  ש"ח ע" כ"א  1בות 

ערב הרישום למסחר של 
  המיות על פי תשקיף זה

פיצול הון המיות ביחס 
  1:100של 

60,000,000  
6,000,000,000  

בות  רגילות  מיות 
  ש"ח ע" כ"א 0.01
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 מהות השיוי  תאריך
כמות מיות 

 שהוקצו
  התמורה בגין המיות

  סה"כ יתרת מיות

  (מצטברת)

על   ההפקה 
  פי תשקיף זה)

הקצאת 
מיות 

לפי  רגילות 
ה - הסכמי 

SAFE ולפי 
מגון 

ההתאמה 
שבתוספת 

ה - להסכמי 
SAFE 2  

[____]3 [____]3 [____]  

  סה"כ הון
  מופק ופרע

-    -   -   _____3  

 

  השקעות בהון החברה  .3.3

  מועד פרסום התשקיף: בשתיים שקדמו ל אודות השקעות בהון בחברה םלהלן פרטי

,  השלימה החברה סבב גיוס הון  2021באוקטובר    6ביום    -  ")SAFE  -הסכמי הלהלן: "לעיל ו (  הסכם לגיוס הון  .3.3.1

 Sphera(א)  מהמשקיעים הבאים:  ,  ")ההשקעהסכום  (להלן: "  ש"ח  53,700,000במסגרתו גייסה החברה סך של  

Master Fund L.P.  " :במסגרת הסכמי ה   -  4")ספרהקרן  (להלן-  SAFE    מיליון   25  של  סך כולל  הספרהשקיעה קרן

השקיעה מוסטון סך כולל של    SAFE  -במסגרת הסכמי ה  -  5")מוסטון (להלן: "מוסטון השקעות בע"מ    ש"ח; (ב)

(המשקיע שהשקיע   קבוצת משקיעים  ההשקיע  SAFE  -במסגרת הסכמי ה  -   קבוצת משקיעיםמיליון ש"ח; (ג)    6

קרן ספרה, מוסטון וקבוצת (  ש"ח  22,700,000של  כולל  סך  את הסכום הגדול מבייהם היו מר יצחק שיידר)  

 . ")המשקיעים: " ביחד להלןהמשקיעים יכוו 

    :התאים העיקריים הבאיםכללו את  SAFE -הסכמי ה

לציבור .3.3.1.1 ראשוה  הפקה  השלמת  טרם  מיות  של    -  הקצאת  ההשקעה  לסכום  אחד בתמורה  כל 

, למשקיעיםתקצה  כי  לעיל), התחייבה החברה    3.3.1בסעיף  פי החלוקה המפורטת  -על המשקיעים (מ

רישום מיות החברה למסחר בבורסה והשלמת ההפקה הראשוה לציבור, באופן אוטומטי  לפי  סמוך  

בכמות השווה למה המתקבלת מסכום ההשקעה חלקי    של החברה  רגילות בהקצאה פרטית מיות  

(א) במקרה של הצעה אחידה (בדרך של מכרז) בהפקה ראשוה לציבור:  כמפורט להלן:    המחיר המזכה

למיה    80% בהפקהמהמחיר  לא אחידה   6האפקטיבי  הצעה  (ב) במקרה של  או  לציבור;  הראשוה 

מהמחיר למיה האפקטיבי המוך ביותר ששולם בהפקה הראשוה   80%בהפקה ראשוה לציבור:  

 ").  מיות החברה המוקצות למשקיע"-" והמחיר המזכה"(להלן:  לציבור

_______________________  

יעמוד על  על פי תשקיף זה  שולם בהפקה  ילמיה האפקטיבי המוך ביותר ששהמחיר    החישוב כמות המיות המופקות בוצע תחת הח   2
הסכמי  וספים אודות  לפרטים    .ש"ח  [___]למיה בסך  לפי מחיר    החושב   SAFE-המיות שיוקצו לפי הסכמי הכמות  כך ש  ,ש"ח  [___]

תחושב לפי תוצאות ההפקה לפי   SAFE  - לפי הסכמי השיוקצו  יצוין כי הכמות הסופית של המיות    להלן.  3.3.1.1  ראו סעיף   , SAFE  -ה
 .תשקיף זה, ותפורסם במסגרת הדיווח המיידי על תוצאות ההפקה

 SAFE-לעיל ועשוי להשתות בהתאם לתוצאות ההפקה ולהוראות הסכמי ה  3-ו  2חושב תחת ההחות שפורטו בהערות שוליים  תון זה       3
  SAFE  -לפי הסכמי השיוקצו  יצוין כי הכמות הסופית של המיות  ן.  להל  3.3.1.1-3.3.1.2כאמור בסעיף     SAFE-והתוספת להסכם ה

  תחושב לפי תוצאות ההפקה לפי תשקיף זה, ותפורסם במסגרת הדיווח המיידי על תוצאות ההפקה.  
. המאוגד גם  GP L.P Spheraהיו   ההשותף הכללי בקרן ספר BVI, היה שותפות מוגבלת המאוגדת ב  הלמיטב ידיעת החברה קרן ספר   4

   .BVI-הוא ב
)  23.5%(שוק הון בע"מ  שיין שירותי אמות ) ו76.5%( של מר אייל לפידותהמוחזקת בבעלותם המשותפת היה חברה פרטית  ,מוסטון   5

 .)30%) וגב' שירה שיין (30%), מר אלון אריה שיין (40%( ריה לוין למפר שהיה חברה בבעלות משותפת של גב' 
" לעיין זה, היו: מחיר למיה לפי תוצאות הפקה ראשוה לציבור של החברה, אשר מחושב בהתחשב ביירות חיר למיה האפקטיביהמ"   6

למיות החברה שהופקו וכן בהקצאה בחבילה אחת של מיות רגילות עם יירות ערך המירים כאמור; לעיין זה, לדוגמא,   המירים  ערך
אם בהקצאה יופקו מיות רגילות יחד עם כתבי אופציה, מחיר למיה אפקטיבי יחושב בהפחתת שווי כתבי האופציה (שווי שיחושב לפי  

 ההקצאה כאמור) משווי החבילה שהופקה. וסחת בלאק אד שולס בהתאם לתאי 
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החברה המוקצות למשקיע יעוגל למספר החברה לא תפיק שברי מיות, ולכן מספר מיות    )א(

  השלם הקרוב ביותר.

על   יעלו  למשקיע  המוקצות  החברה  שמיות  השליטה    5%ככל  מאמצעי  אחוזים)  (חמישה 

הביטוח   ההון  שוק  על  הממוה  מאת  החזקה  בהיתר  גם  המיות  הקצאת  תותה  בחברה, 

   והחסכון. 

הפקה  )ב( עם  בקשר  וסף,  השקעה  לסכום  המשקיעים  לציבור  התחייבויות    –   ראשוה 

החברה תושלם הפקה ראשוה לציבור,  לפיה במקרה בו  לחברה זכות,  העיקו  המשקיעים  

ימי מסחר לאחר רישום    30בתוך  קצאה פרטית שתבוצע  הבמיות רגילות    יםתמכור למשקיע

ל   השווה  לסכום  בתמורה  לציבור,  הראשוה  בהפקה  למסחר  ערך  מסכום   –  60%יירות 

על ביכוי כההשקעה   לציבור -ל סכום שיושקע  ידי המשקיעים במסגרת ההפקה הראשוה 

יהיה שווה למה המתקבלת  כאשר מספר המיות שיוקצו    7")סכום ההשקעה הוסף(להלן: "

מסכום ההשקעה הוסף במחיר למיה הובע משווי החברה לפיו תבוצע ההפקה הראשוה 

, מיליוי ש"ח  600או  )  ףהוסההשקעה    םסכולפי  לפי ההפקה הראשוה לציבור ו לציבור (

 .  לפי המוך

  תהיה רלווטיות עוד   לאהזכויות הבאות למימוש השקעתם, אשר  בוסף יתו למשקיעים    ) ג(

 עם השלמת ההפקה לפי תשקיף זה:

  6.10.2023ליום  אם לא תושלם הפקה ראשוה לציבור עד   - אופציה להמרה למיות י.ד. מור

" הפקיעה(להלן:  השקעה ") מועד  סבב  הפקיעה  למועד  עד  יבוצע  ולא  בסעיף  ,8,  (ד)   כאמור 

תקופת (להלן: "כאמור  מועד  הימים מ  90בתוך    כל אחד מהמשקיעים  אזי יהיה רשאילהלן,  

להמיר את כל זכויותיו    ,")הודעת ההמרהלהלן: "(  ") להורות לחברה ולי.ד. מור בכתבההמרה

של   המתקבלת מחלוקת סכום ההשקעההשווה למה  בכמות    לפי הסכם זה למיות רגילות

ימי    30- מייה הממוצע של י.ד. מור במרה יהיה שווה לההמרה. מחיר ההמחיר  ב  אותו משקיע

ממחיר המייה הממוצע   70%-לא יפחת מ, אולם בכל מקרה  המסחר שקדמו להודעת ההמרה

הסכ  30-ב  השל על  החתימה  למועד  שקדמו  המסחר  הימי  יעלה  SAFE  -מי   130%על    ולא 

הסכמים שקדמו למועד החתימה על    ימי המסחר   30-מור בי.ד  המייה הממוצע של  מחיר  מ

במועד ההמרה, אם וככל שתבוצע, תעביר מור גמל לחברה את סכום ההשקעה במועדים  .  אלו

   ובתאים כפי שיוסכמו בין מור גמל לבין החברה.  

במידה והחברה תחתום או תבצע, לפי מועד הפקיעה, סבב השקעה,     -   החזר סכום ההשקעה

סכום ההשקעה בשווי  שווה למכפלת  השקעתם בחברה סכום ה  בגין  תשלם החברה למשקיעים

החברה כפי שקבע לפי סבב ההשקעה (לפי הכסף שיושקע בחברה במסגרת סבב ההשקעה) 

   .מיליון ש"ח 500-מחולק ב

    2021בובמבר  29מיום  SAFE-הלהסכם  תוספת .3.3.1.2

_______________________  

יעמוד סכום ההשקעה הוסף על הסכום המירבי אשר יקה  –וככל שדרש למי מהמשקיעים היתר החזקה מרשות שוק ההון ולא התקבל    7
 בחברה בשיעור המקסימלי שיתן להחזיק ללא היתר כאמור.   למשקיעי הרלווטיאחזקות 

מיות החברה ו/או מיזוג או רכישה,  משמעו עסקת השקעה פרטית בחברה ו/או הקצאה פרטית של    –"  סבב השקעהלעיין זה, המוח "   8
בחברה שבעקבותיו תחזיק מור  ו/או כל עסקה אחרת שתוצאתה שיוי בשליטה בחברה (ולמען הסר ספק, לא יראו בכל שיוי בהחזקות  

שליטה), שחתמה או    או יותר מהוה המופק והפרע של החברה, לרבות כתוצאה מעסקה ו/או השקעה ו/או הקצאה כלשהן, כשיוי  40%
 " משמעו מי מבין בעלי צד קשור לחברהבוצעה (אם תחתם או תבוצע) מול צד שאיו קשור לחברה, החל ממועד חתימת הסכם זה. המוח "

העין בחברה במועד חתימת הסכם זה, עובדי החברה ו/או ושאי המשרה בה וקרוביהם, וכן תאגידים בשליטתם של מי מבעלי העין 
 . בחברה
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לעיל), רשם   3.3.1(ראו בסעיף    SAFE  – במסגרת הסכמי ה  שהתקבל בחברה  סכום ההשקעה  הואיל ו

(שכן כמות המיות העתידה להיות מוקצת   כ"התחייבות", ואיו רשם כ"הון"מבחיה חשבואית  

עד לאישור לאור הצורך של החברה להשלים,  , ובגיו איה סופית ומותית בתוצאות ההפקה לציבור)

ההון  הדוחות לבין    ךון העצמי לתאריאת הפער בין הה,  30.9.2021יום  דוחותיה הכספיים של החברה ל 

שדרש ממה   ראו סעיפים  כחברה מהלת  העצמי המזערי  חתמה   ,להלן)  6.3.4עד    6.3.1(לפרטים 

הל  תוספתעל    2021בובמבר,    29ביום  החברה   מהסכמי  כאמור    SAFE-אחד  אחד שחתם  עם 

שיידר)    םמשקיעיהמ יצחק  "(מר  להלן  זה  המסוים(בסעיף  ו המשקיע  ל "-"  הסכם התוספת 

. SAFE-והקצתה לו מיות של החברה בגין חלק מסכום השקעתו במסגרת הסכמי ה  ")ההשקעה

(מתוך  ")  חלק ההשקעה(להלן: "מיליוי ש"ח  8.6 כי בגין סכום של בתוספת להסכם ההשקעה קבע

כולל   השקעה  על  12  בסךסך  שהושקעו  ש"ח  במסגרת  -מיליוי  המסוים  המשקיע  -ה  הסכמיידי 

SAFEיות רגילות של   143,333במועד חתימת התוספת להסכם ההשקעה    ), יוקצו לאותו משקיעמ

 ההקצאהאחרי  , המהוות (לעיל)  3.1.2(לפי שיוי ההון המתואר בסעיף    ש"ח ערך קוב  1החברה בות  

בסעיף    מההון המופק והפרע של החברה (להלן  1.413%- כ)  הלפי התוספת להסכם ההשקעלמשקיע  

הקצאת המיות האמורה עשתה לפי שווי חברה של כלומר,    ").לפי התוספת  המיות המוקצות : "זה

הסכם ההשקעה קבע מגון תוספת לב   ).של סכום חלק ההשקעה  מיליוי ש"ח (לפי ההשקעה  600

שיוקצו   המיות  כמות  המסויםלהתאמת  של לפיו    ,למשקיע  לציבור  ראשוה  בהפקה  יתברר  אם 

בתוך    החברה למשקיע   24(אשר תתקיים  לפי התוספת  המיות המוקצות  לאחר הקצאת  חודשים 

בגין חלק   SAFE  -כי כמות המיות שהיה צריך להקצות למשקיע המסוים לפי הסכמי ה  המסוים)

אזי בסמוך לפי ההפקה הראשוה לציבור   ,לפי התוספת  ההשקעה גבוהה מכמות המיות המוקצות

ה כאמור,   הסכמי  בגין  המיות  להפקת  למשקיע  SAFE-ובמקביל  יוקצו  רגילות  המסוים  ,  מיות 

יהיו שוות לכמות המיות לפי התוספת  אשר יחד עם המיות המוקצות    ,וספות בגין חלק ההשקעה

(כלומר במקרה כאמור    בגין חלק ההשקעה  SAFE-מוקצית למשקיע המסוים לפי הסכמי ה  שהיתה

תעשה התאמה של המחיר לפיו הוקצו המיות המוקצות לפי התוספת כך שיהיה זהה למחיר לפיו 

בכל מקרה אחר לא יחול שיוי בכמות המיות המוקצות לפי   .)SAFE-יוקצו המיות לפי הסכמי ה

  לפיו הוקצו). התוספת (או במחיר 

  החזקות ביירות ערך של החברה .3.4

בעלי עיין וושאי משרה בכירה בחברה,   9ישירותלהלן לפרטים, למיטב ידיעת החברה ומהליה, אודות אחזקות   .3.4.1

 :בהחת השלמת שיוי ההון ומיד לפי ביצוע ההפקה והרישום למסחר על פי תשקיף זה ביירות ערך של החברה, 

 המחזיק 

השלמת שיוי ההון מיד לפי ביצוע ההפקה והרישום למסחר על בהחת 
 פי תשקיף זה 

 מיות רגילות

אופציות 
למימוש 
למיות 

  10רגילות

שיעור 
החזקה בהון  

 ובהצבעה 

שיעור החזקה בהון  
ובהצבעה (בדילול 

 מלא) 

 בעלי עיין 
 81.67%  83.79% -  850,000,000 ) 1(י.ד. מור השקעות בע"מ 

 14.41% 14.78% -  150,000,000 ) 2(שמואל קרן אור  
 96.08% 100% -  1,000,000,000 סה"כ בעלי עיין 

 ושאי משרה בכירה

 1.95% -    200,000 -   ) 3(אורי קיסוס 

_______________________  

 ) לטבלה.  2לגבי החזקות בעקיפין אא ראו הערה (   9
פרט הפיצול של כל מיה בהון הרשום והמופק  שיוי ההון, ובופציות של החברה, לאחר  אבהתאם להוראות ההתאמה בתוכית המובהר כי              10

מיות רגילות (במקום    100-תהיה יתת למימוש ל ה על ידי החברהכל אופציה שהועקש  כךהתאמה   תחול,  1:100של החברה לפי יחס של  
מגון מימוש  האופציות ימומשו בעוד יובהר, כי     .להלן  3.6.2.11אודות הוראות ההתאמה, ראו סעיף  . לפרטים וספים  למיה רגילה אחת)

. לפיו היצע לא ישלם את מחיר המימוש בפועל אלא יהיה זכאי למיות מימוש בכמות המשקפת את שווי ההטבה בלבד   ",   -  "Cashlessטו 
חברה, ראו  להלן. לפרטים אודות אופן מימוש האופציות שהועקו על ידי ה  3.6.1לפרטים אודות תוכית האופציות של חברה ראו סעיף  

 להלן.  3.6.2.6סעיף 
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 המחזיק 

השלמת שיוי ההון מיד לפי ביצוע ההפקה והרישום למסחר על בהחת 
 פי תשקיף זה 

 מיות רגילות

אופציות 
למימוש 
למיות 

  10רגילות

שיעור 
החזקה בהון  

 ובהצבעה 

שיעור החזקה בהון  
ובהצבעה (בדילול 

 מלא) 

    -   25,000  -     )4(אלדד צימן
משרה  וושאי  עיין  בעלי  סה"כ 

  בכירה
-1,225,000,000 225,000   - 98.24% 

 אחרים שאים בעלי עיין או ושאי משרה בכירהמחזיקים 

  0.38% -      40,000 -   אחד עובד

 SAFE –משקיעים מכוח הסכמי ה 
  ) SAFE )5-והתוספת להסכמי ה

[____]  -  [____]  [____]  

 100% 100% 26,500 10,143,333  סה"כ הון החברה המופק והפרע 

 

 הסחרת בבורסה ליירות ערך בתל אביב. , היה חברה ציבורית ")י.ד מור(להלן: " השקעות בע"מ י.ד.מור ) 1(

להלן, מיות אלו תהייה חסומות בהתאם    3.7כאמור בסעיף    ;מכהן כמהל השקעות ראשי בחברהאורי קרן   ) 2(

כתבי אופציה לא רשומים היתים להמרה למיות   310-בהחזקות  למר קרן    להלן.  3.7.2.1להוראות סעיף  

על   עומדות  מלא  בדילול  מור  בי.ד.  ובהצבעה  בהון  שהחזקותיו  כך  מור,  י.ד.  בהון והחזקותיו    0.39%של 

פי   על  למסחר  והרישום  ההפקה  לפי  מייד  יעמדו  מלא  בדילול  בעקיפין  ו/או  במישרין  בחברה  ובהצבעה 

ראו הערת שוליים    –  SAFE-א בחשבון את המיות שיוקצו מכוח הסכמי ה(מבלי להבי  15.11%תשקיף זה על  

19(  .  

ועל העל  יחולו  להלן  .  3.7.2.2סעיף  החסימה המפורטות בהוראות    ;מכ"ל החברה  ) 3( (לא רשומות)  אופציות 

  . של מר קיסוסהמיות שתבעה ממימוש אופציות 

    .החברה "ל למכ משה ) 4(

למיה  שהמחיר    הבוצע תחת הח שיופקו ושיעורם בהון ובהצבעה (לרבות בדילול מלא)  חישוב כמות המיות   ) 5(

המיות שיוקצו כמות  כך ש  ,[___] ש"חיעמוד על  על פי תשקיף זה  שולם בהפקה  יהאפקטיבי המוך ביותר ש

  , SAFE-הות הסכמי  וספים אודלפרטים    .[___] ש"חלמיה בסך  לפי מחיר    החושב  SAFE-לפי הסכמי ה 

מיות שהוקצו למר יצחק שיידר על פי התוספת להסכם גם  כוללת  המיות  כמות    להלן.  3.3.1.1  ראו סעיף

אשר  החזקות בי.ד.מור, בעלת השליטה בחברה,  בוסף להחזקותיו בחברה בידי מר יצחק שיידר  .  SAFE-ה

, SAFE-ה  םהסכהתוספת ללפרטים אודות    . אין מגיעות כדי הפיכתו לבעל עין בה  למיטב ידיעת החברה

לרבות אפשרות התאמת מחיר ההקצאה והקצאת מיות וספות בתאים מסויימים בסמוך לפי ההפקה  

הסכמי לפי  שיוקצו  כמות הסופית של המיות  הלהלן. יצוין כי    3.3.1.2ראו סעיף  לציבור על פי תשקיף זה,  

לו  SAFE-ה במסגרת    SAFE-ה  םהסכהתוספת  ותפורסם  זה,  תשקיף  לפי  ההפקה  תוצאות  לפי  תחושב 

  . הדיווח המיידי על תוצאות ההפקה

אחזקות   .3.4.2 אודות  ומהליה,  החברה  ידיעת  למיטב  לפרטים,  בכירה  של    11ישירות להלן  משרה  וושאי  עיין  בעלי 

ערך של החברה, ביירות  זה  בחברה,  פי תשקיף  על  להצעה  היעות מלאה  ובהחת  למסחר  הרישום  לאחר   מיד 

 ה: וההודעה המשלימ

 המחזיק (*) 

מיד לאחר הרישום למסחר ובהחת היעות מלאה להצעה על פי   
 תשקיף זה 

 מיות רגילות
אופציות 

למימוש למיות 
  (*)רגילות

שיעור החזקה 
 בהון ובהצבעה 

שיעור החזקה 
בהון ובהצבעה  

 ול מלא) (בדיל
 בעלי עיין 

   -  850,000,000 י.ד. מור השקעות בע"מ 
   -  150,000,000 שמואל קרן אור 

   -  1,000,000,000  סה"כ בעלי עיין 

_______________________  

ידיעת החברה, בי.ד. מור, בעלת השליטה בחברה או בזכויות שערכן גזר ממחיר  לפרטים בדבר     11 החזקות של מחזיקים כאמור, למיטב 
 לעיל. 3.4לטבלה בסעיף  )5(  -ו )2(מיית י.ד. מור, ראו הערות 
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 המחזיק (*) 

מיד לאחר הרישום למסחר ובהחת היעות מלאה להצעה על פי   
 תשקיף זה 

 מיות רגילות
אופציות 

למימוש למיות 
  (*)רגילות

שיעור החזקה 
 בהון ובהצבעה 

שיעור החזקה 
בהון ובהצבעה  

 ול מלא) (בדיל
 ושאי משרה בכירה

  -  200,000 -   אורי קיסוס 

   -   25,000  -   אלדד צימן
משרה  וושאי  עיין  בעלי  סה"כ 

  בכירה
    

 בעלי עיין או ושאי משרה בכירהמחזיקים אחרים שאים 

  -   40,000 -   עובד

 SAFE  –משקיעים מכוח הסכמי ה  
  SAFE 12-והתוספת להסכמי ה

[____] [____] [____] [____] 

 [____] [____] [____] [____]  ציבור

      סה"כ הון החברה המופק והפרע 

 

גם  לושאי המשרה הבכירה וכן לעובד וסף בחברה שצויו בטבלה לעיל, הועקו  שהועקו  בוסף לאופציות    (*)  

   יחידות פאטום אשר מזכות אותם במעק במזומן בשווי הגזר מעליית שווי המיות של החברה האם, י.ד מור. 

בשים .3.4.3 לו  שקדם  ולמועד  התשקיף  למועד  כון  ומהליה,  החברה  ידיעת  (- למיטב  עיין  12עשר  לבעלי  חודשים,   (

, הואיל ואין לחברה חברות בות וקשורות של החברהוושאי משרה בחברה לא קיימות החזקות ביירות ערך של  

  .וחברות בות או חברות קשורות

  ליטה בחברההש .3.5

מחזיקה (במועד הקודם להשלמת הפקת המיות על פי תשקיף    כון למועד התשקיף, למיטב ידיעת החברה, י.ד.מור .3.5.1

. למיטב והיא בעלת השליטה בה  מהון המיות המופק והפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה  83.79%-זה), ב

 ערך שלה רשומים למסחר בבורסה.הרות יהיה חברה חברה ציבורית שיי.ד. מור ידיעת החברה, 

 והפרע של י.ד. מור היה כדלקמן: הבעלות בהון המיות המופק .3.5.2

  המחזיק 
רגילות (בות    מיות 

ש"ח ערך קוב כל   0.01
  אחת)

בהון   שיעור 
  ובהצבעה 

בהון   שיעור 
בדילול   ובהצבעה 

   מלא
בע"מ השקעות  מור  חברה    -   ב.י.מ. 

יוסף   מר  של  משותפת  בבעלות  פרטית 
מיכאל   ומר  מאירוב  דותן  מר  מאירוב, 

  13מאירוב 

20,330,700  29.20%  25.73%  

בע"מ   השקעות  בית  יהול    –אי.בי.אי 
  14תיקים

5,531,778  7.95%  7.01%  

בע"מ  השקעות  בית  קרות   –  אי.בי.אי 
  15אמות

315,455  0.45%  0.40%  

  6.58%  7.47%  5,197,494  16יוסף לוי
  6.38%  7.24%  5,040,200  17אלי לוי 

  4.15%  4.71%  3,279,793  18בימין מאירוב 

_______________________  

         לעיל.  3.4.1) לטבלה בסעיף 5ראו הערה (   12
 ומר מיכאל מאירוב   )25%(  , מר דותן מאירוב)50%(  חברה פרטית בבעלות משותפת של מר יוסף מאירוב , היה  ב.י.מ. מור השקעות בע"מ   13

 , הם ביו של מר ביימין מאירוב. ומר מיכאל מאירוב  מר דותן מאירובהיו אחיו של מר ביימין מאירוב.   יוסף מאירוב). מר 25%(
-בע"מ היא חברה ציבורית שהתאגדה בישראל אשר יירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה ליירות ערך בתל  אי.בי.אי בית השקעות   14

ועמואל קוק, ת.ז.    8429904, צבי לובצקי, ת.ז.  8324998"). בעלי השליטה באי.בי.אי הם ה"ה דוד ויסברג, ת.ז.  אי.בי.איאביב בע"מ ("
   (לבעלי השליטה אזרחות ישראלית). 34942

 .12ראה לעיל הערת שוליים    15

 . , ובין יתר תפקידיו בקבוצה היו דירקטור בחברה; אביו של אלי לוידירקטור ומכ"ל משותף בי.ד. מור    16
 .. י.ד. מור מעיקה באמצעותו שירותי יהול מחקר לחברה; בו של יוסף לוידירקטור ומכ"ל משותף בי.ד. מור    17
  22 - לעיל ו 16ל מר יוסף מאירוב ואביהם של מר דותן מאירוב ומר מיכאל מאירוב (ראו הערות שוליים מר ביימין מאירוב הוא אחיו ש   18

 להלן).
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  המחזיק 
רגילות (בות    מיות 

ש"ח ערך קוב כל   0.01
  אחת)

בהון   שיעור 
  ובהצבעה 

בהון   שיעור 
בדילול   ובהצבעה 

   מלא
  3.74%  4.25%  2,955,739  19יוסף מאירוב 
  1.68%  1.91%  1,331,500  20מאיר גרידיש

  0.36%  0.32%  224,000  21רלי דון אריאל

ומר  ב  לאור האמור, החברה רואה .3.5.3 יוסי מאירוב, מר דותן מאירוב  בימין מאירוב, מר  ב.י.מ. מור השקעות, מר 

 כבעלי השליטה בה  מר אלי לויו (לרבות באמצעות ב.י.מ. מור השקעות בע"מ), מר יוסי לוי מיכאל מאירוב

 הסכמי בעלי מיות .3.5.4

 202222וביום ______    2019באוגוסט    8כפי שתוקן ביום    2018בובמבר    22מיות מיום  הסכם לרכישת   .3.5.4.1

מיום   הלוואה  והסכם  המיות")  בעלי  "הסכם  מסגרת    2019בספטמבר    8(להלן:  "הסכם  (להלן: 

וביחד  "מר קרן , התקשרו י.ד. מור, החברה ומר אור קרן (להלן: "2018בובמבר    22ביום    -  ההלוואות")

בהסכם   "), אשר בסמוך לאותה עת מוה למהל ההשקעות הראשי של החברה, הצדדיםבסעיף זה "

קרן   למר  מור  י.ד.  מכרה  זה:    15%במסגרתו  בסעיף  (להלן  עת  באותה  שהיו  כפי  החברה,  ממיות 

לאחר שיתן   2019  באפריל  7והעמידה לו לשם כך מימון (הרכישה הושלמה ביום     ")המיות הרכשות"

 למר קרן היתר להחזקת אמצעי שליטה). 

הרכישה .3.5.4.2 לאחר  הצדדים  בין  היחסים  גם  הוסדרו  ההסכם  ועודכו במסגרת  תוקו  אלו  והוראות   ,

, אשר ייכס לתוקפו עם השלמת ההפקה על פי 202223במסגרת תיקון להסכם הרכישה מיום ______  

 תשקיף זה, ויסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים לאחר הפיכת החברה לציבורית.

  הסכם בעלי המיות כולל את התאים העיקריים הבאים:   .3.5.4.3

  

  תאי המימון

כאמור, לשם רכישת מיות החברה במסגרת ההסכם העמידה י.ד. מור למר קרן מימון בגובה   )א(

בתאים   מיליון ש"ח)  1.5תמורת המיות הרכשות (שעמדה על ערכן הקוב באותה עת, קרי  

    להלן:המפורטים 

(ט) 3שים, איה צמודה למדד ותישא ריבית בשעור הקבוע בסעיף    5ההלוואה היה לתקופה של    )ב(

  לפקודת מס הכסה [וסח חדש].   

פי דין, המיות הרכשות וכל -מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה וי.ד. מור על  ) ג(

  רעון ההלוואה.   זכות הלווית אליהן, ימושכו לטובת י.ד מור והן ישמשו כבטוחה לפי

שים   5פרעון ההלוואה (קרן וריבית) יעשה כדלקמן: (א) בשיעור חודשי קבוע במהלך תקופה בת    )ד(

עת, מתוך כל תמורה שתתקבל במקרה של עסקה במיות  (ב) בכל  ממועד השלמת המכירה; 

_______________________  

  21  -ו    16ממיות ב.י.מ. מור השקעות בע"מ (ראו הערות שוליים    50%  -מר יוסף מאירוב הוא אחיו של מר ביימין מאירוב ומחזיק ב   19
 לעיל).

 ובין יתר תפקידיו בקבוצה היו יו"ר דירקטוריון החברה;    טוריון י. ד. מורמר מאיר גרידיש הוא יו"ר דירק   20
מיות מתוך המיות המצויות לעיל מוחזקות באמצעות שותפות מוגבלת    124,000גב' רלי דון מכהת כדירקטורית חיצוית בי. ד. מור.     21

מיות    100,000אה של מר יצחק דון, בעלה של גב' רלי דון.  שהשותף הכללי בה הוא דון פד בע"מ שהיה חברה פרטית בבעלותו המל
 מתוך המיות המצויות לעיל מוחזקות במשירין על ידי גב' דון. 

 למועד הטיוטה התיקון להסכם טרם חתם.       22
 . חתםטרם למועד הטיוטה התיקון להסכם      23
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 הרכשות. היה ומכרו כל המיות בתמורה המוכה מיתרת קרן ההלוואה והריבית בגיה, תפרע

יתרת ההלוואה מאמצעיו של מר קרן בתשלומים חודשיים שווים עד לסוף תקופת ההלוואה 

  המקורית.  

מר קרן רשאי להקדים תשלומים על חשבון פרעון ההלוואה לפי שיקול דעתו ובלבד שיתה על   ) ה(

  ימים טרם מועד העברת כל תשלום.     30כך הודעה מוקדמת לחברה לפחות 

עוד קיימת למר קרן יתרת הלוואה לפירעון, כל תשלום דיבידד מובהר ומוסכם בזאת כי כל    )ו(

  שיחולק על ידי החברה ישמש לטובת פירעון ההלוואה.  

בד בבד התקשרה י.ד. מור עם מר קרן בהסכם מסגרת הלוואות במסגרתו התחייבה י.ד. מור   )ז(

ת ההון את חלקו של הלווה בהשלמ  2023להלוות ללווה מידי רבעון ועד לרבעון הראשון לשת  

ההלוו שידרש.  ככל  התחיקתי,  ההסדר  לפי  לחברה,  הדרש  תהיה אהמזערי  לעיל  כאמור  ה 

באותם תאים שפורטו לעיל בקשר למימון לרכישת המיות הרכשות, למעט שפרעוה יעשה 

; ההלוואה תשא ריבית פיגורים בשיעור 2023בדצמבר    31לכל המאוחר בתשלום חד פעמי ביום  

; ההלואה תפרע גם מכל תשלום 1993- תר לפי חוק אשראי הוגן, תש"גהשתי המקסימלי המו

דיבידד ומכל מעק לו יהיה מר קרן זכאי מכוח הסכם ההעסקתו בחברה ו/או מכוח כל החלטה 

יתרת   שקבעו.  מקובלות  מיידי  לפירעון  עילות  עליה  ויחולו  שלה;  המוסכמים  האורגים  של 

 מיליוי  7.8. מור למועד התשקיף (קרן וריבית) היה  ההלוואות שהועמדו למר קרן על ידי י. ד

  ש"ח.  

 24הסדרים בין בעלי המיות .3.5.4.4

   2017ביולי  20מיום  בי.ד. מור מיותהבעלי  בין  םהסכ .3.5.4.5

, התקשרו בעלי השליטה בי.ד 2017ביולי    20כפי שזכר לעיל, י.ד מור היה בעלת השליטה בחברה. ביום  

זה:  בסעיף  (להלן  אחד  מצד  בע"מ  השקעות  מור  וב.י.מ.  מאירוב  יוסף  מאירוב,  בימין  ה"ה  מור, 

(להלן בסעיף   ") בהסכם בעלי מיותלוי"); ה"ה יוסף לוי ואלי לוי מצד שי (להלן בסעיף זה: "מאירוב"

  "). ההסכםזה: "

  להלן תיאור ההוראות העיקריות של ההסכם: 

מהון   45%- בהסכם הוגדרו מיות גרעין שליטה אשר בכל מקרה תהוויה בכל עת לא פחות מ  )א(

של   המופק  מורהמיות  מ   י.ד  פחות  לא  ההצבעה    45%-ותקיה  מורבמזכויות  (להלן:   י.ד 

"), כאשר חלקם של הצדדים ובעלי המיות מקרב הצדדים המיימלישיעור גרעין השליטה  "

במיות גרעין השליטה בכל עת החל ממועד חתימת הסכם זה יהיה כדלקמן: חלקם של מאירוב 

יהיה   השליטה  גרעין  של    27%במיות  המופק  המיות  מורמהון  ומזכויות    י.ד  מלא  בדילול 

ים), כפי שיהיו מעת לעת; וחלקם של לוי במיות  ההצבעה בה בדילול מלא (לפי הגבוה מבין השי

בדילול מלא ומזכויות ההצבעה בה  י.ד מורמהון המיות המופק של  18%גרעין השליטה יהיה 

בדילול מלא (לפי הגבוה מבין השיים), כפי שיהיו מעת לעת.  על אף האמור, שיעורי ההחזקות 

ביצו עקב  להשתות  עשויים  הצדדים  של  לעיל  גרעין האמורים  מיות  של  מותרות  מכירות  ע 

    השליטה לפי ההסכם. 

_______________________  

 למועד הטיוטה טרם קבעו ההסדרים בתיקון להסכם.   24
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של   )ב( היום  סדר  שעל  הושאים  כל  על  החברה  של  הכלליות  באסיפות  יצביעו  להסכם  הצדדים 

האסיפה הכללית, בהתאם להחלטה מוקדמת של הצדדים אשר תתקבל ברב קולות מקרב בעלי 

אישור ל  הוגעים  יפה הכלליתשל האס  שעל סדר היוםבושאים  המיות שהים צד להסכם למעט  

י.ד בעם ושא משרה בה או עם אדם אחר שלושא משרה    י.ד מורעסקאות שאין חריגות של  

, לגביהם החלטות ההצבעה המוקדמת יתקבלו פה אחד על ידי כל בעלי יש בה עיין אישי.  מור

  המיות מקרב מאירוב ולוי. אי קבלת החלטה פה אחד משמעה התגדות להצעה שעל סדר היום. 

  :, בחברות הבות ובוועדות הדירקטוריוןי.ד מורבמיוי דירקטורים   ) ג(

ימה לכל היותר שמוה חברים. הצדדים להסכם יפעלו למיוי דירקטורים  י.ד מורדירקטוריון 

מוסכמים, כאשר למאירוב תוה הזכות להמליץ על עד ארבעה דירקטורים (שאחד מהם היו 

" זה:  בסעיף  להלן  החברות,  חוק  בהוראות  כמשמעותו  תלוי,  בלתי  בלתי דירקטור  דירקטור 

יותר מיות גרעין שליטה מלוי, בכפוף להוראות כל   "). כמו כן, כל עוד מאירוב מחזיקיםתלוי

  דין, יושב ראש הדירקטוריון יומלץ מקרב הדירקטורים אשר יומלצו על ידי מאירוב.

, ימליצו לוי על מיוים של עד שי י.ד מורמההון המופק של    10%כל עוד לוי מחזיקים לפחות    )ד(

  ) דירקטורים לדירקטוריון.2(

  ואולם, במקרה של שיוי בהחזקות מיות גרעין השליטה שבידי הצדדים יחול האמור להלן:   ) ה(

שבגרעין השליטה מלוי, אך  ההפרש בין החזקות   י.ד מור ככל ומאירוב יחזיקו יותר מיות  ) 1

גרעין השליטה מתוך הון המיות המופק של   לוי    י.ד מורמאירוב במיות  לבין החזקות 

, במוחים ומיליים, מוך  י.ד מור מתוך הון המיות המופק  של  במיות גרעין השליטה  

.  י.ד מור) דירקטורים לדירקטוריון  3, ימליץ כל צד להסכם על מיוים של עד שלושה (7%-מ

אחד מן הדירקטורים עליהם ימליצו לוי במקרה כאמור יהיה דירקטור בלתי תלוי. בכפוף  

     רב הדירקטורים אשר יומלצו על ידי מאירוב; לכל דין, יושב ראש הדירקטוריון יומלץ מק

ככל ולוי יחזיקו יותר מיות החברה שבגרעין השליטה ממאירוב אך הפרש ההחזקות בין  ) 2

לבין החזקות   י.ד מורהחזקות לוי במיות גרעין השליטה מתוך הון המיות המופק של  

, במוחים ומיליים,  ורי.ד ממאירוב במיות גרעין השליטה מתוך  הון המיות המופק של  

) דירקטורים לדירקטוריון  3, ימליץ כל צד להסכם על מיוים של עד שלושה ( -7%מוך מ

. אחד מן הדירקטורים עליהם ימליצו מאירוב במקרה כאמור יהיה דירקטור בלתי  י.ד מור

תלוי. בכפוף לכל דין, יושב ראש הדירקטוריון יומלץ מקרב הדירקטורים אשר יומלצו על 

     די לוי. י

שבגרעין השליטה ממאירוב, אך הפרש ההחזקות בין   י.ד מורככל ולוי יחזיקו יותר מיות   ) 3

לבין החזקות   י.ד מורהחזקות לוי במיות גרעין השליטה מתוך הון המיות המופק של  

גרעין השליטה מתוך הון המיות המופק של   (להלן בסעיף זה:    י.ד מורמאירוב במיות 

ומעלה, לוי ימליצו על מיוים של עד    7%"), במוחים ומיליים, יהיה   ותהפרש ההחזק"

) דירקטורים לדירקטוריון, שאחד מהם היו דירקטור בלתי תלוי, ואילו מאירוב  4ארבעה (

לדירקטוריון   על מיוים של שי דירקטורים  יושב ראש  י.ד מורימליצו  דין,  לכל  . בכפוף 

       רים אשר יומלצו על ידי לוי.  הדירקטוריון יומלץ מקרב הדירקטו

בוסף ימוו שי דירקטורים חיצויים לפי דין, כאשר כל צד כאמור ימליץ על דירקטור חיצוי   )ו(

דירקטוריון   אם  הדין.  דרישות  את  המקיים  מוראחד  מי   י.ד  את  למות  שלא  יחליט 

(להלן:  העיין  לפי  יחד,  שיהם  ידי  על  או  מהצדדים  מי  ידי  על  הומלצו  אשר  מהדירקטורים 
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"), הצדדים יפעלו יחד על מת לכס בהקדם את האסיפה הכללית של המועמדים המוסכמים"

מור אם י.ד  כי  בהסכם  קבע  כן  המוסכמים.  המועמדים  בעד  הכללית  באסיפה  ולהצביע   ,

"הסת (להלן:  להסכם  צד  בידי  לכהותו  הומלץ  אשר  חיצוי  דירקטור  של  כהותו  הצד יימה 

לדירקטוריון  הממליץ מור")  בהמלצה י.ד  הצדדים  יחד  יפו  דין,  פי  על  זו  לאפשרות  בכפוף   ,

לדירקטוריון   מורמשותפת  הצד   י.ד  דרישת  לפי  תחתיו,  חדש  דירקטור  מיוי  על  להחליט 

י.ד בכהותו של הראשון מבין הדירקטורים החיצויים המכהים הממליץ. הוסכם כי עם סיום 

במועד חתימת ההסכם מכל סיבה שהיא, ימליץ מאירוב על הדירקטור החיצוי הראשון,   מור

וכי עם סיום כהותו של השי מבין הדירקטורים החיצויים המכהים במועד חתימת ההסכם 

י.   מכל סיבה שהיא, ימליץ לוי על הדירקטור החיצוי הש  

  ותים של החברות הבוי דירקטורים מוסכמים בדירקטוריוהצדדים להסכם יפעלו למי

מהוה המופק והפרע של החברה,    25%, כאשר כל עוד מאירוב מחזיקים מעל  י.ד מורשל  

מחברות   אחת  כל  לדירקטוריון  דירקטורים  שלושה  עד  על  להמליץ  הזכות  להם  תוה 

ד שיעור האחזקה הכולל במיות גרעין השליטה של מאירוב היו , וכל עוי.ד מורהבות של  

, תוה להם הזכות להמליץ  י.ד מורמההון המופק של    20%-אך למעלה מ  -  25%מוך מ

. כל עוד שיעור י.ד מורעל עד שי דירקטורים לדירקטוריון כל אחת מחברות הבות של  

,  י.ד מורהוה המופק והפרע של  מ  10%החזקתם של לוי במיות גרעין השליטה היו מעל  

תוה להם הזכות להמליץ על עד שי דירקטורים לדירקטוריון כל אחת מחברות הבות  

. ככל שישתה שיעור החזקות הצדדים במיות גרעין השליטה יחולו שיויים י.ד מורשל  

  . י.ד מור בהתאמה לזכות למיוי דירקטורים בחברות הבות של 

 בות דרישות הדין ביחס להרכב ועדת התגמול וועדת הביקורת, ייצוגם  בכפוף לכל דין, לר

, ישתקף גם באופן מיוי חברי הדירקטוריון י.ד מורהיחסי של מאירוב ולוי בדירקטוריון  

של   הדירקטוריון  מורלוועדות  חברי י.ד  מיוי  לאופן  גם  דין,  כל  להוראות  ובכפוף   ,

יהול תיקים או כל תאגיד אחר שבשליטת הדירקטוריון של מור קרות אמות ושל מור  

  (במישרין או בעקיפין) הקיים ו/או שיוקם בעתיד. י.ד מור

לתשקיף זה, תתקבלה בדירקטוריון ברוב   4.2.7סעיף    4החלטות בושאים המפורטים בפרק    )ז(

  מקולות הדירקטורים הוכחים בישיבת הדירקטוריון.  76%מיוחס של 

יהיה קול מכריע במקרה של קולות שקולים בהצבעות בדירקטוריון   י.ד מור ליו״ר דירקטוריון    ) ח(

בכפוף  שלישי  לצד  בחברה  מאירוב  של  החזקותיהם  ממכירת  כתוצאה  אם  ואולם,  החברה. 

להוראות הסכם זה, יחזיקו מאירוב באותה כמות מיות גרעין שליטה כמו לוי, או פחות מיות 

הוראה זו לא תחול במערכת היחסים שבין לוי לצד השלישי האמור וליו״ר גרעין שליטה מלוי,  

י.ד לא יהיה קול מכריע במקרה של קולות שקולים בהצבעות בדירקטוריון    י.ד מור דירקטוריון  

  , אלא אם לוי הודיעו בכתב על רצום בהותרת הקול המכריע ליו"ר הדירקטוריון בעיו.   מור

  . י.ד מורבהחתימה במסגרת ההסכם קבעו זכויות    )ט(

של    )י( הרווחים  חלוקת  מדייות  דין,  כל  להוראות  מורבכפוף  המיות    י.ד  לבעלי  לחלק  תהא 

פי דין, אשר ייווצרו - התוים לחלוקה על  י.ד מור מרווחי    80%דיבידדים בשיעור מיימאלי של  

של   המזומים  יתרת  כאמור,  חלוקה  שבעקבות  ובלבד  הקלדארית,  השה  מור במהלך   י.ד 

וביכוי ב מסופקים  חובות  ביכוי  לקוחות,  חובות  מזומים,  (כולל  העצמיים  אמצעיה 

התחייבויות שוטפות) יאפשרו זאת. דיבידד כאמור יחולק במועד שייקבע על ידי דירקטוריון 

רשאי לקבוע, כי בשה תוה לא יחולק דיבידד   י.ד מור. על אף האמור, דירקטוריון  י.ד מור
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-דיבידד בשיעור השוה מהשיעור המוי לעיל, ובלבד שהדיבידד יחולק פרו כלל, או כי יחולק  

  .י.ד מורבראטה לכל בעלי המיות 

השליטה   )יא( לגרעין  מחוץ  מיות  למכור  רשאי  יהיה  להסכם  הצדדים  מיחידי  אחד  כל  כי  קבע 

  שבהחזקתו מעת לעת, ובלבד שהחזקתם המשותפת במיות גרעין השליטה לא פחתה.  

י.ד מור בהצדדים להסכם לא ישעבדו זכות או חלק כלשהו במיות גרעין השליטה  בעלי המיות    )יב(

  או בזכויות הובעות מהן, כולן או מקצתן, ללא הסכמה בכתב של כל הצדדים להסכם.  

בכל   ) יג( להסכם,  הצדדים  המיות  בעלי  בין  וזכות הצטרפות  סירוב ראשוה  זכות  מגוי  קבעו 

 עין השליטה: הוגע למכירת מיות המות על גר

  כפופה גרעין השליטה תהא  מיות  העברת  כל  הסירוב הראשוה,  זכות  למגון  בהתאם 

שלא   ובין  בתמורה  ביו  להעביר,  או  למכור  יחפוץ  מיות  בעל  אם  ראשון:  סירוב  לזכות 

תחילה   להציען  חייב  המעביר  יהיה  שלישי,  לצד  חלקן  או  כולן  מיותיו,  את  בתמורה 

לפי   ללוי,  ו/או  יסכים למאירוב  שהעבר  לכך  כפופה  תהיה  מיות  העברת  כל  העיין. 

  להצטרף כצד להסכם לכל דבר ועיין.  

   ון זכות ההצטרפות, היה ומי מהצדדים להסכם (להלןג״) ייזום  הצד המוכר״  -בהתאם למ

גרעין השליטה אשר   יקבל הצעה מצד שלישי כלשהו למכור את כל או חלק ממיות  או 

ידי אף אחד  -צד המוכר, וזכות הסירוב הראשוה לא תמומש עליוחזקו אותה עת בידי ה

גרעין   במיות  המחזיקים  להסכם  האחרים  לצדדים  תהא  הקיימים,  המיות  מבעלי 

מור  בהשליטה   הוספים״  -(להלן  י.ד  המיות  כאמור בעלי  למכירה  להצטרף  הזכות  ״) 

- תהיה יתת למימוש על״). זכות ההשתתפות  זכות ההשתתפות״   -בתאים שקבעו (להלן  

(להלן   המוכר  לצד  בכתב  הודעה  במסירת  הוספים  המיות  בעלי  מימוש ״  -ידי  הודעת 

״). במסגרת הודעת מימוש ההשתתפות, יהיו בעלי המיות הוספים רשאים,  ההשתתפות

כל אחד מהם, להשתתף במכירה, וזאת באופן לפיו הקוה ירכוש מיות במספר השווה 

ידו מבעלי המיות הוספים למספר המיות המו יירכש על  צעות, כאשר חלק יחסי מהן 

וחלק יחסי מהצד המוכר. החלק היחסי אשר יירכש יחושב בהתאם ליחס שיעור החזקתם 

 .י.ד מורהיחסי בגרעין השליטה של 

(א) העברת    )יד( וזכות הצטרפות האמורים אים חלים במקרה של:  זכות סירוב ראשוה  מגוי 

מאירוב או מאת מי מהם לכל בן משפחה אחר מדרגה ראשוה שלהם; וכן (ב)   מיות בין יחידי

העברת מיות בין יחידי לוי או בן משפחה אחר מדרגה ראשוה של כל אחד מאלו; או (ג) במקרה 

של העברה על ידי כל אחד מהמויים לעיל לתאגיד המצא בבעלותם המלאה של אותו בעל מיות  

  ראשוה של כל אחד מאלו. ו/או לבן משפחה אחר מדרגה

חלקן   )טו( או  שברשותו  השליטה  גרעין  מיות  את  למכור  מהצדדים  למי  המאפשר  מגון  קבע 

בעסקאות במהלך הבורסה בלבד, אם הציע אותן תחילה בכתב לצד השי. המוכר יהיה רשאי 

מתום  החל  אחת  שה  של  תקופה  במשך  כאמור  שברשותו  השליטה  גרעין  מיות  את  למכור 

  התקופה במהלכה רשאי הצד השי להודיע למוכר על רצוו לרכוש את כל המיות המוצעות.

בכפוף להוראות כל דין, לרבות קבלת האשורים הדרשים לפי כל דין, הסכמי ההעסקה ו/או   )טז(

או י.ד מור  במתן השירותים של בעלי מיות או ציגיהם המכהים כעובדים ו/או כושאי משרה  

יוסף לוי, מר אלי לוי ומר מאיר גרידיש) יאושרו מחדש לתקופה של שלוש   בחברות הבות (מר
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הפיכת   ממועד  החל  שתחל  מורשים  התאים   י.ד  המשכיות  תוך  וזאת  ציבורית  לחברה 

  הכלכליים החלים כיום על העסקתם ו/או על מתן השירותים.

מההון   10%- תחת לשל מי מהצדדים (על כל יחידיו) מי.ד מור  באם יקטן שיעור האחזקה הכולל    )יז(

, יפסיק אותו צד להיות צד להסכם בעלי המיות ויאבד את זכויותיו על פיו, י.ד מורהמופק של  

   לרבות הזכות להמליץ על דירקטורים. 

לציבור (יום תחילת המסחר   י.ד מורקבע כי החל מתום שלוש שים מהשלמת הפקת מיות    ) יח(

שאי כל צד להסכם זה לסיים הסכם זה מכל סיבה בבורסה ליירות ערך), יהא ר  י.ד מורבמיות  

 ימים מראש. 60שהיא בהודעה בכתב שתימסר לצד האחר להסכם זה 

   2018ביוי  26בי.ד. מור מיום  )מאירוב(קבוצת  הסכם בין חלק מבעלי השליטה .3.5.4.6

מאירוב, דותן , ה"ה בימין מאירוב, יוסף  י.ד מורבהתקשרו, חלק מבעלי השליטה  , 2018ביוי    26ביום  

בעלי  בהסכם  האחרוים),  שלושת  באמצעות  (המוחזקת  מור  ב.י.מ.  וחברת  מאירוב  ומיכאל  מאירוב 

י.ד מור  בלצורך הסדרת ועיגון מערכת היחסים בייהם כבעלי מיות  ")  הסכם מאירוב(להלן: "מיות  

 3.5.4.5בסעיף  ואר  בעלי המיות בי.ד מור המתובקשר למימוש זכויותיהם וביצוע חובותיהם לפי הסכם  

    במסגרת הסכם מאירוב הוסדרו, בין השאר, הושאים הבאים:  ומבלי לגרוע מהאמור בו., לעיל

מאירוב  )א( להסכם  הצדדים  של  המקדימה  ההחלטה  קבלת  בהחלטה   אופן  הצבעתם  לצורך 

המוקדמת של הצדדים להסכם בעלי המיות הכללי בקשר לאופן ההצבעה באסיפה הכללית של 

ברוב י.ד מור על החלטה  ככלל,  תתבסס,  להסכם מאירוב  הצדדים  של  . ההחלטה המקדימה 

    קולות, לרבות מגון החלטה במקרה של שיוויון קולות;

ידי  )ב( על  בחברה  דירקטורים  מיוי  למיוי   אופן  זכויותיהם  במסגרת  מאירוב  להסכם  הצדדים 

  דירקטורים מכוח הסכם בעלי המיות הכללי; 

, וכן יכולת של צדדים להסכם מאירוב י.ד מורמגבלות על העברת מיות או רכישת מיות של    ) ג(

) שלישי  לצד  מכירה  לכפות  מסוים  החזקות  בשיעור  בכפוף bring alongהמחזיקים  והכל   ,(

יות הכללי;להסכם בעלי המ    

של   )ד( ובמקרה  משפחה  בי  בין  לרבות  מיות  והעברת  החזקה  הסדרי  לרבות  וספות,  הוראות 

 ירושה. 

 

 יירות ערך המירים למיות החברה .3.6

 כללי   -תוכית אופציות לעובדים, ושאי משרה, דירקטורים, ספקי שירותים ויועצים   .3.6.1

אישר דירקטוריון החברה תוכית תגמול הוית להקצאת אופציות (לא רשומות) למיות    2021  באפריל  28ביום  

"   ו/או מיות  רגילות של החברה ") על מת לתגמל ולתמרץ עובדים, התוכית" או "תוכית האופציות(להלן: 

אחר שאישר   ושאי משרה, דירקטורים, ספקי שירותים ויועצים של החברה ו/או של חברות קשורות וכן כל יצע

דירקטוריון החברה, על תרומתם ומאמציהם לפיתוח עסקי החברה ולהגביר את הזדהותם עם החברה (להלן:  

  ) שים החל ממועד אימוצה. 10"). תוכית האופציות בתוקף לתקופה של עשר (היצעים"
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כ המוקצות  לאופציות  ביחס  סיכום  וטבלת  החברה  של  האופציות  לתוכיות  ביחס  פרטים  למועד להלן  ון 

  התשקיף: 

  תמצית התאים העיקריים של תוכית האופציות  .3.6.2

ידי דירקטוריון החברה ואשר :  מהל תוכית האופציות .3.6.2.1 דירקטוריון החברה או ועדה שמותה על 

 "). מהל התוכית(להלן: " הוסמכה על ידו להל תוכית זו, בכפוף להוראות חוק החברות

המימוש .3.6.2.2 לכל  מחיר  המימוש  מחיר  במכתב  :  וכקבוע  לגביו  התוכית  מהל  שקבע  כפי  יהיה  יצע 

 .  מחירי מימוש שוים לכל העקה. מהל התוכית יהיה רשאי לקבוע ההעקה

אלא אם קבע אחרת על ידי מהל התוכית, כתבי אופציה ו/או מיות    :)Vestingתקופת הבשלה ( .3.6.2.3

העקה ובתאי שהיצע יהיה מועסק על ידי שיוקצו יבשילו בהתאם ללוח הזמים שיפורט במכתב  

  החברה ו/או חברה קשורה ו/או יספק להן שירותים, במועד האמור. 

מהל התוכית רשאי לקבוע במכתב ההעקה האצה, מלאה או חלקית, של תקופת ההבשלה של כתבי   .3.6.2.4

 האופציות ו/או המיות אשר טרם הבשילו, ולקבוע תאים וספים בעיין. 

אלא אם קבע אחרת במסגרת מכתב העקה כל כתבי האופציה ו/או המיות     :ותתקופת האופצי .3.6.2.5

) שים ממועד ההעקה  10, יפקעו בתום תקופה של עשר ( התוכיתמומשו על פי  פקעו או  לא  ו שהועקו  

כי   מהל התוכית רשאי להחליט  להוראות הדין"). בכפוף להוראות  תקופת כתבי האופציה(להלן: "

מצדיקות הארכה של תקופת כתבי האופציה, ביחס לכלל היצעים או חלקם ובכפוף סיבות מסוימות  

 למדייות התגמול (ככל והיא חלה על היצע הרלווטי). 

מהל התוכית, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, רשאי   -"  Cashless"  -: מגון מימוש טו  אופן המימוש .3.6.2.6

", לפיו יצע זכאי לקבל מן החברה כמות מיות, המשקפת את שווי ההטבה Cashlessלאמץ מגון "

לה הוא זכאי, בגובה ההפרש בין מחיר מיית המימוש במועד המימוש לבין מחיר המימוש שקבע 

  עבור כתב האופציה ו/או המיה. מספר מיות המימוש יחושב בהתאם להחיות רשות המסים.

ת ותאים בדבר יישום המגון וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הוראוהתוכית רשאי לקבוע    מהל

  ולהחיות רשות המסים. 102סעיף 

תקצה  לא  מיה,  שברי  להקצות  החברה  תידרש  לעיל,  המפורט  מהחישוב  כתוצאה  בו  מקרה  בכל 

- החברה שברי מיה, כאמור, ומספר המיות שיוקצו ליצע יעוגל כלפי מטה לכל שבר מיה המוך מ

  .  0.5- פי מעלה לכל שבר מיה השווה או הגבוה מ, וכל 0.5

בכל הקצאת מיות מימוש תהוון החברה להון מיות את ערכן הקוב של מיות המימוש שיוקצו 

(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מיות או מכל מקור אחר  302וזאת מתוך רווחים כמשמעותם בסעיף 

 לחוק החברות.  304אם ובכפוף להוראות סעיף  הכלול בהוה העצמי, בדוחותיה הכספיים, והכול בהת

מהל התוכית רשאי לבצע שיויים, מעת לעת,בהוראות הטכיות ביחס למימוש כתבי האופציות  

המיות המימוש,לרבות  ו/או  הודעת  מתן  וחסימת    באופן  המימוש  מיות  של  ההעקה  במועדי 

 האפשרות לבצע "מימוש מותה מכירה". 

 סיום יחסים:  .3.6.2.7
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ו או שירותו של יצע בחברה או בכל חברה קשורה (בכפוף להוראות סעיף קטן  אם העסקת  )א(

(ג) להלן, זכות -(ה) להלן) תסתיים מכל סיבה, למעט במקרים המפורטים בסעיפים קטים (ב) ו

רק בגין כתבי האופציה ו/או המיות  היצע לממש אופציות שהוקצו לו על פי התוכית תהיה 

למועד סיום ההתקשרות (כפי שייקבע על ידי החברה או החברה  שהזכות לממשם הבשילה עד  

הבשלה  האצת  העקה  במכתב  לקבוע  לאפשרות  ובכפוף  הבלעדי),  דעתן  בשיקול  הקשורה, 

בסעיפים   ו  3.6.2.3כאמור  או    3.6.2.8  -לעיל  כולם  המיות,  ו/או  האופציה  כתבי  של  להלן 

למגבלות הקבועות בפקודה), אם לא פקעו קודם לכן,  חלקם, והם יהיו יתים למימוש (בכפוף  

(א)   יקבע אחרת   90לפי המוקדם מבין:  כן  יחסי ההתקשרות, אלא אם  ימים ממועד סיום 

זכאות  לכתבי אופציה).  (ביחס  האופציה  כתבי  מועד תום תקופת  (ב)  או  במכתב ההעקה; 

 . היצע ליתר כתבי האופציות ו/או המיות שהוקצו לטובתו תפקע

במקרה של סיום התקשרות של היצע   -   יום התקשרות כתוצאה ממוות, פרישה או כותס  )ב(

עם החברה כתוצאה ממוות, פרישה או כות, אזי כתבי אופציה ו/או המיות שהועקו ליצע  

ואשר הבשילו אך טרם מומשו עד למועד סיום ההתקשרות, ובכפוף לאפשרות לקבוע במכתב  

ו  3.6.2.3יפים  כאמור בסעהעקה האצת הבשלה   להתקיימות להלן   3.6.2.8  -לעיל  ובכפוף   ,

לעיל, למעט התאי שהיצע יהיה מועסק   3.6.2.3  שאר תאי ההבשלה שקבעו בהתאם לסעיף

יתים   ידי החברה או חברה קשורה, כתבי האופציה ו/או מיות, כולם או חלקם, יהיו  על 

על ידי היורשים של היצע, ציגים או    -למימוש, אם לא פקעו קודם לכן, במקרה של מוות

על ידי היצע או באמצעות ציג (לפי העיין) במשך   -הים, או במקרה של פרישה או כות

חודשים מקרות אירוע הפטירה, הפרישה או הכות כאמור, או עד תום תקופת    12תקופה של  

  האופציה, לפי המוקדם. 

ההתקשרות כתוצאה מסיבה, כל זכויות היצע  במקרה של סיום    -  סיום התקשרות בגין סיבה  ) ג(

סיום   עם  יפקעו  התוכית,  תחת  לו  שהועקו  המיות  ו/או  האופציה  כתבי  עם  בקשר 

ההתקשרות, ללא כל תמורה. אם לאחר סיום יחסי ההתקשרות ולפי מימוש כתבי האופציה  

י אז תפקע  ו/או המיות יקבע מהל התוכית, שהיצע התהג באופן העוה להגדרת סיבה, כ

(ללא כל תמורה) במועד זה זכות היצע לממש את כתבי האופציה ו/או המיות שהועקו לו  

וטרם פקעו. קביעת מהל התוכית בדבר התהגות הופלת להגדרת סיבה תהיה סופית לכל  

 עיין בקשר לתוכית זו.

ה  -  חריגים  )ד( או החברה  בין החברה  לסיום ההתקשרות  חריגים, הקשורים  קשורה  במקרים 

(ג) לעיל  ליצע מסוים, רשאי מהל התוכית, להאריך את התקופות הקובות בסעיפים (א) עד  

  והכללים. 102וזאת בכפוף להחיות רשות המסים, הוראות סעיף 

זכות היצע לכתבי אופציה ו/או מיות שהועקו לו תחת התוכית או    -   שיוי מקום העבודה  ) ה(

תואץ רק כתוצאה מהעובדה שהיצע עבר לעבוד כעובד או למימושן לא תסתיים או תפקע או  

  כותן שירותים או כושא משרה בבעלת השליטה בחברה או בחברת בת שלה או להפך.

מהל התוכית רשאי להחליט, כי סיבות מסוימות אשר יפורטו בהחלטה,     -  הוראה בדבר האצה .3.6.2.8

מצדיקות האצה של תקופת ההבשלה של כתבי אופציות ו/או מיות אשר טרם הבשילו, כולן או חלקן, 

וזאת ביחס לכלל היצעים או חלקם. למען הסר ספק יצוין, כי מהל התוכית רשאי לקבוע מראש  

מלאה או חלקית, של תקופת ההבשלה של כתבי אופציות ו/או מיות אשר  במכתב ההעקה האצה,  

 טרם הבשילו ולקבוע תאים וספים בעיין. 

, לבקשת החתמים בעת 102בוסף לתקופת החסימה המוכתבת על ידי סעיף    -     Lock Upתקופת   .3.6.2.9

יהיו כפופות הצעת יירות ערך של החברה לציבור, רשאי מהל התוכית להחליט, כי מיות המימוש 
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ימים, או לתקופה ארוכה יותר כפי שיומלץ על ידי דירקטוריון החברה,   180של עד    Lock Upלתקופת  

  במהלכה לא יורשו היצעים כולם או חלקם למכור מיות אלו.

 מיסוי:   .3.6.2.10

, הכללים, החיות 102(ט), 3תוכית זו תהיה כפופה, תפורש ותמלא אחר כל דרישות סעיפים   )א(

ל אישור בכתב מאת רשות המסים. כל השלכות המס בהתאם לכל חוק אשר  רשות המסים וכ

יבעו כתוצאה מהעקת כתבי אופציה ו/או מיות ו/או מיות מימוש, או הבשלת או החזקת  

או מכירת (לרבות ויתור) מיות המימוש (או כל ייר ערך אחר שיועק על פי התוכית) על ידי  

חדל של החברה ו/או חברה קשורה ו/או האמן ו/או היצע  או עבור היצע, ו/או מעשה ו/או מ

  בקשר עם כתבי האופציה ו/או המיות ו/או מיות המימוש, יחולו על היצע בלבד.  

מובהר בזאת כי החברה איה מתחייבת כי העקת כתבי אופציה ו/או מיות מכוח תוכית זו,    )ב(

על ידי החברה. כמו כן כל ההעקה   ו/או תאי מסלול המס שבחר  102אכן יעמדו בתאי סעיף  

והכללים, תיחשב ככפופה להעקה    102אשר איה עומדת בתאי הוראות סעיף    102לפי סעיף  

  (ג).  102(ט) או סעיף 3לפי סעיף 

אם החברה תבחר להעיק כתבי אופציה ו/או מיות ללא אמן ו/או בהתאם לתאי מסלול   ) ג(

ע יפקיד בידי החברה ערבות או כל בטוחה אחרת  (ט),  לדרישת החברה, היצ 3המס תחת סעיף  

ו/או  האופציה  כתבי  מימוש  בעת  המתאים  המס  תשלום  להבטחת  החוק,  פי  על  הדרשת 

  מכירת המיות ה"ל. 

מובהר בזאת כי ביחס למסלול רווח הון באמצעות אמן בלבד, למטרת קביעת חבות במס    )ד(

יות החברה סחרות בבורסה או  ) לפקודה, אם במועד ההקצאה מ3(ב)( 102בהתאם לסעיף  

) ירשמו למסחר בתוך תשעים  יום ממועד ההקצאה, שווי השוק של  90אם מיות החברה   (

 ) שלושים  במהלך  החברה  מיות  שווי  לממוצע  בהתאם  יקבע  ההקצאה  במועד  )  30המיות 

 ) הימים לאחר יום הרישום למסחר, לפי העיין. 30הימים שקדמו להקצאה או שלושים (

 התאמות:  .3.6.2.11

בכל מקרה של עסקת מיזוג, פיצול,   –   עסקת מיזוג, פיצול ו/או שיוי מבי אחר של החברה  )א(

"), ובכפוף להחיות השיוי המבימכירה ו/או שיוי מבי אחר של החברה (להלן בסעיף זה: "

רשות המסים וקבלת כל האישורים הדרשים מרשות המסים (ככל שדרש), מהל התוכית,  

ו הבלעדי, ובכפוף לאישורים על פי דין, וללא צורך בקבלת הסכמתם של  בהתאם לשיקול דעת

)  1(  היצעים, יהיה רשאי לקבוע הוראות לגבי אחת או יותר מהאפשרויות המפורטות להלן:

אם וכיצד תקופת ההבשלה של כתבי אופציה ו/או המיות שאים בשלים תואץ ואם כתבי  

א תואץ יבוטלו, יימכרו, ייפדו, יומרו בכתבי  אופציה ו/או מיות שתקופת ההבשלה שלהם ל

ו/או בחברה   ו/או מיות בחברה  יוחלפו בכתבי אופציה  ו/או  במיות חליפיות, או  אופציה 

) אם וכיצד  2אחרת, לפי העיין, ולבצע לשם כך שיויים במחיר המימוש אם וככל שיידרשו; ( 

ו מיות שתקופת ההבשלה שלהם כתבי אופציה ו/או מיות שהבשילו (כולל כתבי אופציה ו/א

) לעיל) יבוטלו, ימומשו, ייפדו, יוחלפו ו/או יימכרו על ידי האמן או 1הואצה כאמור בסעיף (

) ידי היצעים, לפי העיין;  ) כיצד מיות מימוש המוחזקות  3החברה, עבור היצעים או על 

)  4אמן עבור היצע; וכן (עבור היצע על ידי האמן יוחלפו ו/או יימכרו ו/או יומרו על ידי ה

המיות  ו/או  אופציה  כתבי  עם  בקשר  התאמה  ו/או  פעולה  כל  ולבצע  הוראה  כל  לקבוע 

 ותאיהם, ככל שיידרש לפי שקול דעתו. 
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בכל מקרה של פיצול או איחוד הון המיות של החברה, או כל אירוע הוי תאגידי בעל אופי  

השיויים או ההתאמות הדרושים לשם מיעת דילול דומה באופן מהותי, החברה תבצע את  

או הגדלת זכויותיו של יצע במסגרת התוכית ביחס למספר מיות המימוש בגין כתבי אופציה 

  שטרם פקעו ו/או ביחס למחיר המימוש של כל כתב אופציה ו/או מיה.

קופת כתבי  היה ותחלק החברה לבעלי המיות הרגילות שלה מיות הטבה בת  - מיות הטבה  )ב(

האופציות, והתאריך לחלוקתן יחול לאחר מועד ההקצאה של כתבי האופציות, אך לפי מועד  

זה:   בסעיף  (להלן  ההטבה  מיות  לחלוקת  הקובע  התאריך  לאחר  מיד  אזי  שלהן,  המימוש 

") יוגדל או יוקטן מספר המיות שהיצע זכאי להן בעת מימוש האופציות התאריך הקובע"

יצע היה זכאי להן כמיות הטבה אילו מומשו האופציות טרם התאריך במספר המיות שה

הקובע לחלוקת מיות ההטבה. מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתה כתוצאה מהגדלת  

בתוכית   אחרות  הוראות  כי  מובהר  ההטבה.  מיות  חלוקת  עקב  המימוש  מיות  מספר 

שתתווספה למיות המימוש   המתייחסות למיות המימוש תחולה גם לגבי מיות ההטבה

   25כאמור לעיל, בכפוף לשיויים המחויבים. 

, תידרש החברה 3.6.2.11בכל מקרה בו כתוצאה מהתאמות המפורטות בסעיף    -שברי מיות    ) ג(

להעיק שברי מיה, לא תעיק החברה שברי מיה כאמור, ומספר המיות שיועקו ליצע יעוגל  

כלפי מטה, לפי המקרה) או כפי שיחליט מהל התוכית.   למספר השלם הקרוב (כלפי מעלה או

הועקו   שלא  המיות  שברי  בעבור  יצע  לפצות  רשאי  יהיה  התוכית  מהל  לכך,  בהתאם 

כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי. לעיין זה, סכום המיות היו סופי, וליצע לא תהיה כל 

 . טעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה

(ככל   בכפוף להחיות רשות המסים וקבלת אישורה מראש של רשות המסים    -  הפקת זכויות  )ד(

שדרש), מהל התוכית יבחר את אחת הדרכים הקבועות בתקון הבורסה לביצוע התאמה  

 26במקרה של הפקת זכויות על ידי החברה לבעלי המיות . 

בכפוף להחיות רשות המסים וקבלת אישורה מראש של רשות המסים     -  חלוקת דיבידד  ) ה(

ין על ידי החברה לבעלי מיותיה,  (ככל שדרש),  במקרה של תשלום דיבידד במזומן או בע

והיום הקובע את הזכות לקבל דיבידד זה יחול לאחר מועד ההקצאה של כתבי האופציות אך 

לפי מועד המימוש שלהן בפועל, תבוצע התאמה בדרך של הפחתת מחיר המימוש של כל כתב  

ח אשר  חדשים  בשקלים  ברוטו  למיה  הדיבידד  סכום  בגובה  מומש,  שטרם  ולק אופציה, 

כאמור, או בדרך אחרת כפי שקבע בתקון הבורסה, בהתאם לבחירת מהל התוכית. למען  

  הסר ספק, מחיר המימוש לא יפחת בשום מקרה מהערך הקוב של המיה. 

לא תבוצע המרה של כתבי אופציה למיות החברה  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי  

דיבידד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון,   ביום הקובע לחלוקת מיות הטבה, לחלוקת

"). כמו כן, מובהר, כי מקום  אירוע חברהלפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מה"ל יקרא: "

שיום ה"אקס" של אירוע חברה חל לפי היום הקובע של אותו אירוע חברה, לא תבוצע המרה  

  ביום ה"אקס".

_______________________  

מרשות     25 בעיין  מיסוי  בהחלטת  לקבוע  ובהתאם  שדרש)  (ככל  רשות המסים  של  מראש  לקבלת אישורה  כפופות  יהיו  כאמור  ההוראות 
המסים, ככל שתתקבל. כן מובהר כי הוראות אחרות בתוכית המתייחסות למיות המימוש תחולה גם לגבי מיות ההטבה שתתווספה 

  יויים המחויבים. למיות המימוש כאמור לעיל, בכפוף לש
יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, באופן שעולה בקה אחד עם החיות רשות המסים, ככל    26 מספר המיות הובעות ממימוש האופציות 

    שישן.
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ת ערך מכל סוג שהיא על ידי החברה, לא תשפיע  העקת או הפקת יירו  לעיללמעט כמפורט  

בצורה כלשהי על מספר מיות המימוש ו/או מחיר המימוש ולא תחייב את החברה בביצוע 

  התאמה כלשהי. 

הקצאת האופציות ו/או המיות לא תגרע ו/או תשפיע באופן כלשהו על זכותה של החברה  

חברה, להתמזג, להתפרק או למכור  לשות את הוה המופק או את הרכבו, לשות את מבה ה

  את כל כסיה ו/או פעילותה. 

  העברת זכויות במוות  .3.6.3

תוכית  ו/או  ההעברה של כתבי אופציה (ככל שהבשילו וטרם פקעו) ו/או מיות ו/או מיות מימוש שהועקו לפי  

שיומצאו  לאחר  רק  החברה,  את  ותחייב  תקפה  תהיה  לחוק  בהתאם  או  לצוואה  בהתאם  מהן  שיבעו  זכויות 

  .הקבועים בתוכיתלחברה האישורים 

  העדר זכויות אחרים  .3.6.4

בכפוף להוראות התוכית, לאף אדם למעט ליצע, לא תהייה זכויות כלשהן ביחס לכתבי האופציה ו/או המיות  

 שהועקו ליצע על פי התוכית. 

 אופציות שהוקצו על פי התוכית   .3.6.5

אופציות על פי התוכית, אשר מתוכן    265,000החל ממועד אימוץ התוכית ועד למועד התשקיף הוקצו   .3.6.5.1

  3.6.2.11אופציות. לפרטים בדבר האופציות כאמור ראו בסעיף    265,000   טרם פקעו ו/או טרם מומשו

 כאמור.   

בדבר האופציות (הלא רשומות) שהוקצו לפי התוכית ועדיין בתוקף כון למועד פרסום להלן פירוט   .3.6.5.2

  תשקיף זה: 

מועד  
  הקצאה 

מועד  
תחילת  
  הבשלה 

  סך האופציות 
 (*)  

אופציות  
שהבשילו (כון  

ליום 
30.06.2021(  

אופציות שטרם  
הבשילו (כון  

ליום 
30.06.2021(  

מועד  
  הפקיעה 

מחיר  
מימוש  
למיה  
  רגילה

תאי הבשלה  
(במידה וכל  

האופציות או חלקן  
 לא הובשלו) 

חודשים    60  166,666  33,333 200,000  17.01.2021 4.7.2021
ממועד  

  ההעקה 

האופציה    ש"ח  40 כתבי 
ב מות,    12-יבשילו 

כאשר כל מה תכלול  
  כתבי מ  1/12

המות    .האופציה
כל   בסוף  יבשילו 

ממועד    ,רבעון החל 
תקופה   תחילת 
לתום   ועד  ההבשלה 
תקופה של שים עשר  

רבעוים  12(  (
שמועד    ,עוקבים כך 

הראשון   ההבשלה 
באפריל    17יחול ביום  

הבשלת כתבי    .202127
כפופה   האופציה 
ביעדי ביצוע   לעמידה 

  מדידים.

_______________________  

ואולם מובהר כי מימוש כתבי    עם השלמת הפקה ראשוה לציבור של מיות החברה, מלוא כתבי האופציה שטרם הבשילו יהיו בשלים   27
חודשים ממועד    60פציות שהבשילו יתאפשר רק החל ממועדי ההבשלה המקורית כאמור לעיל ובמשך תקופת המימוש המקורית של  או

(בין אם תהיה מועסק בחברה ובין אם   בכפוף למגבלות חסימה  כן  ו,ל"תאי הביצוע" המופיעים במכתב ההעקהבכפוף    ),לאוההעקה 
  .  מכוחו  וההחיות הבורסה  תקון  להוראות  ובהתאםלהוראות התוכית   בהתאם , לפקודה ולכללים, 102בהתאם לסעיף 
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מועד  
  הקצאה 

מועד  
תחילת  
  הבשלה 

  סך האופציות 
 (*)  

אופציות  
שהבשילו (כון  

ליום 
30.06.2021(  

אופציות שטרם  
הבשילו (כון  

ליום 
30.06.2021(  

מועד  
  הפקיעה 

מחיר  
מימוש  
למיה  
  רגילה

תאי הבשלה  
(במידה וכל  

האופציות או חלקן  
 לא הובשלו) 

חודשים    60  25,000  0  25,000  01.01.2022  4.11.2021
ממועד  

  ההעקה 

האופציה  תבי  כ  ש"ח 40
ב   מות   3-יבשילו 

על פי  -שוות שיפרסו 
מיום    3 החל  שים 

תקופת   תחילת 
הבשלת   ההבשלה.  
האופציה   כתבי 
כפופה לעמידה ביעדי  

  ביצוע מדידים. 
חודשים    60  40,000  0  40,000  01.01.2022  4.11.2021

ממועד  
  ההעקה 

האופציה  כ  ש"ח 50 תבי 
ב   מות   4-יבשילו 

על פי  -שוות שיפרסו 
מיום    4 החל  שים 

תקופת   תחילת 
הבשלת   ההבשלה.  
האופציה   כתבי 
כפופה לעמידה ביעדי  

  ביצוע מדידים. 

, חלה 1:100מובהר כי בעקבות שיוי ההון, ובפרט הפיצול של כל מיה בהון הרשום והמופק של החברה לפי יחס של      (*)

מיות רגילות (במקום   100- החברה ולעובדיה, לפיה כל אופציה תהיה יתת למימוש להתאמה באופציות שהועקו למכ"ל  

 למיה רגילה אחת).

   28חסימת יירות ערך .3.7

  להלן פירוט עיקרי הוראות הבורסה לעיין חסימה של יירות ערך, בוסחן כון למועד פרסום התשקיף:

 : הגדרות .3.7.1

לרבות מי שמחזיק ביירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת מיות אשר בהחה שימומשו   -״  בעל עין ״

  יהיה המחזיק כאמור בעל עין. 

  כל אחד מאלה:  –״ מיות שהוקצו לפי הרישום למסחר״

עשר חודשים לפי הגשת הבקשה לרישום  -מיות שהוקצו או שרכשו מבעל עין, בתקופה שתחילתה שיים . 1

 וסופה במועד הרישום למסחר.למסחר, 

עשר חודשים לפי הגשת -מיות שהוקצו במסגרת המרה של יירות ערך המירים, בתקופה שתחילתה שיים  . 2

 הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר.

יירות ערך המירים שהוקצו או רכשו, בכל מועד שהוא לפי הרישום למסחר, ולא מומשו לפי הרישום   . 3

 .למסחר

  למעט: 

  מיות שהוצעו לציבור על פי תשקיף. . 1

עשר חודשים לפי הגשת הבקשה לרשום למסחר, וסופה - מיות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שיים . 2

  במועד הרישום למסחר, בגין מיות שהוקצו לפי התקופה האמורה.

_______________________  

  . הבורסה לתקון השי  החלק  החיות  לפי   28
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מועד מימושה חל לאחר   לרבות השאלה, מתן אופציה על מיות חסומות או קבלתה אף אם -״ עסקה או פעולה״

תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל מיות חסומות או הסכם אחר, שכרת בין בכתב ובין בעל פה  

בתקופת החסימה של יירות הערך שוא ההסכם, ושיש בו התחייבות של מחזיק במיות חסומות להפעיל את  

  בהסכם. אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מיות בדרך הקבועה

  לרבות ייר ערך המיר. –" מיה"

  חסימה  .3.7.2

הרישום למסחר .3.7.2.1 במועד  עין בחברה חדשה  בעל  במועד כאמור  29על  עין  בעל  שהיה  מי  על  למעט   ,

החסימה  תאי  יחולו  זה,  שבתשקיף  לציבור  ההצעה  במסגרת  שהוצעו  מיות  מרכישת  כתוצאה 

  הבאים: 

ת למסחר, לא יעשה בעל עיין כל עסקה  ) החודשים שתחילתם במועד רישום המיו3בשלושה (  )א(

  ״).המיות החסומותאו פעולה במיות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר (להלן: ״

(  )ב( ) שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש השמוה 4החל מתחילת החודש הרביעי 

במיות החסומות ) שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל עיין לבצע כל עסקה או פעולה 18עשר (

על   עולה  המיות    2.5%בשיעור שאיו  כמות  חישוב  חודש.  מידי  המיות החסומות  מכמות 

  החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר. 

) חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מיעה לביצוע 18בתום שמוה עשר (  ) ג(

 כל עסקה או פעולה במיות החסומות.

, שאיו בעל עין במועד הרישום למסחר ועל  30ות בחברה שרשמה לראשוה למסחרעל מחזיק במי .3.7.2.2

מחזיק במיות שהיה בעל עין כתוצאה מרכישת מיות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף  

 זה, יחולו תאי החסימה הבאים: 

כל   ) החודשים שתחילתם במועד רישום המיות למסחר, לא יעשה מחזיק במיות3בשלושה (   )א(

 "). המיות החסומותעסקה או פעולה במיות שהוקצו לפי הרישום למסחר (להלן: "

(   )ב( ) שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש התשיעי 4החל מתחילת החודש הרביעי 

במיות   פעולה  או  עסקה  כל  לבצע  במיות החסומות  מחזיק  הרישום, רשאי  מועד  שלאחר 

מכמות המיות החסומות, מידי חודש. חישוב כמות    12.5%החסומות בשיעור שאיו עולה על  

  המיות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.

) חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מיעה לביצוע עסקה 9בתום תשעה (  ) ג(

  או פעולה במיות החסומות.

ל עיין, כהגדרתו בפרק ה' להחיות לעיל לא יחול על עובד שאיו עובד שהיו בע  3.7.2האמור בסעיף   .3.7.2.3

  על פי החלק השי לתקון הבורסה. 

  ביצוע עסקאות או פעולות .3.7.3

_______________________  

  .  לעיל 3.4  בסעיף  מפורטים ה   בחברה  העיין   בעלי הערך של החברה המוחזקים ע"י    יירות יחולו על   זה החסימה המפורטות בסעיף    הוראות    29
מחזיקים אחרים שאים בעלי עיין או ושאי    הערך של החברה המוחזקים ע"י  יירותיחולו על    זההחסימה המפורטות בסעיף    הוראות   30

  לעיל.   3.4בסעיף  בחברה המצוייים   משרה בכירה
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לעיל, יתן לבצע עסקה או פעולה במיות החסומות במקרים ובתאים   3.8.2למרות האמור בסעיף   .3.7.3.1

  המפורטים להלן:  

  יתן להציע לציבור בהצעת מכר מיות חסומות.   )א(

) חודשים ממועד הרישום למסחר יתן להעביר מיות חסומות, בעסקה  6החל מתום שישה (  )ב(

ימשי שקיבל  המיות  על  כי  יתחייב  המיות  שמקבל  ובלבד  לבורסה,  תאי מחוץ  לחול  כו 

  .3.8החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בסעיף 

ידו, רשאי לשחרר מחסימה מיות חסומות וזאת לשם   ) ג( מכ״ל הבורסה או מי שהוסמך על 

הבורסה  לתקון  השלישי  בחלק  לאמור  בהתאם  שוק  עשיית  לצורך  שוק  לעושה  העברתן 

  ובהחיות על פיו. 

רק לאחר תום תקופת המיעה של כל עסקה או פעולה    משכון, ובלבד שמימוש המשכון יהיה  )ד(

  שקבעה בהחיות הבורסה. 

יתן להעביר מיות חסומות ממחזיק במיות חסומות, לתאגיד בבעלותו המלאה או לתאגיד   ) ה(

כי על המיות שקיבל ימשיכו   המחזיק במלוא הבעלות בו, בתאי שמקבל המיות, יתחייב 

  זה.  3.8ום למסחר, כאמור בסעיף לחול תאי החסימה שחלו במועד הריש

  כמו כן, יתן לבצע כל עסקה או פעולה במיות חסומות בהתקיים התאים הבאים:   )ו(

ידי   ) 1 על  המוחזקות  אחרות  מיות  יחסמו  הפעולה  או  העסקה  מושא  המיות  במקום 

במלוא   המחזיק  ידי  על  או  החסומות  במיות  המחזיק  של  המלאה  בבעלותו  תאגיד 

  ת החסומות.הבעלות במחזיק המיו

המיות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למיות החסומות מושא העסקה או הפעולה,  ) 1

והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תאי החסימה שחלו על המיות החסומות מושא  

  , למשך תקופת החסימה שותרה.3.8העסקה או הפעולה, כאמור בסעיף 

י  )ז( על  לעיל,  זה  די תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במיות חסמו מיות כאמור בסעיף 

  החסומות, לא יחול שיוי בבעלות בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה. 

  (ז) לעיל: -(ו) ו לעיין סעיפים קטים  ) ח(

 בין אם המחזיק הוא בעל עיין ובין אם לאו.  -״ מחזיק במיות חסומות״

  במישרין ובין בעקיפין. בין  -״ בבעלותו המלאה״ או ״מלוא הבעלות״

בחברה שפוצלה מחברה רשומה, יתן להעביר מיות חסומות ממחזיק במיות חסומות למי    )ט(

למיות  וזכאי  פיצול  שביצעה  הרשומה  החברה  של  המירים  ערך  יירות  לממש  שמבקש 

 החסומות על פי התאים שקבעו בהליך הפיצול.  

  ד. לתקון הבורסה..91כהגדרתו בסעיף  -״ פיצול ״  -לעיין סעיף זה 

יתן להעביר מיות חסומות של חברה במיזוג, ובלבד שהמיות שיקבלו המחזיקים בהן בגין,    )י(

לעיין  למיות החסומות כאמור.  יחסמו למשך תקופת החסימה שותרה  במסגרת המיזוג, 

  .ד. לתקון הבורסה. 91כהגדרתו בסעיף  -״  מיזוג״ -סעיף זה 
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על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מיות חסומות, לשם השאלתן מכ״ל הבורסה או מי שהוסמך    )יא(

לחתם לצורך הקצאת יתר בהצעה לא אחידה, כקבוע בתקות יירות ערך (אופן הצעת יירות  

  ימים לאחר תאריך פרסום התשקיף.  30, וזאת לתקופה של עד 2007-ערך לציבור), התשס״ז 

על מ  3.7.2הוראות סעיף    )יב( בין היתר,  יחולו,  לא  לציבור לעיל  יות שהוצעו במסגרת ההצעה 

 שבתשקיף זה לפיו רשמת החברה לראשוה למסחר, ורכשו לפי הרישום למסחר. 

לעיל תחול החסימה על מיות הטבה שחולקו בגין, על מיות הובעות   3.7חסמו מיות על פי סעיף   .3.7.3.2

  מהמרת יירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שחולקו בגין ללא תמורה.

לעיל והוצעו בגין מיות בדרך של זכויות בתמורה, יהג המחזיק במיות    3.7חסמו מיות על־פי סעיף   .3.7.3.3

  החסומות על־פי אחת הדרכים שלהלן: 

ימכור בבורסה את הזכויות בגין המיות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה ירכוש מיות   )א(

הוראות   יחולו  ועליהן  החסומות  למיות  החסומות  הזהות  המיות  על  החלות  החסימה 

  המוחזקות בידו.

למעט אותה   -יצל את הזכויות בגין המיות החסומות. על המיות שיבעו מיצול הזכויות    )ב(

  - פי מחיר ה״אקס זכויות״ כשווי השקעתו בגין יצול הזכויות  -כמות של מיות ששוויה על 

  קות בידו.יחולו הוראות החסימה החלות על המיות החסומות המוחז

יחולו גם על יירות ערך המירים שאים רשומים למסחר, על זכויות היתות  לעיל 3.7הוראות סעיף   .3.7.3.4

מיום   תימה  החסימה  תקופת  מהם.  הובעים  הערך  יירות  ועל  ערך  ליירות  הרישום למימוש 

 לראשוה של יירות הערך של החברה בבורסה. 

(כהגד .3.7.3.5 אמן  בידי  תופקדה  חסומות  באופן  מיות  החסימה,  תקופת  במשך  הבורסה)  בתקון  רתו 

חבר בורסה  לרישומים תוחזקה אצל  חברה  על שם  בספרי החברה  שהמיות החסומות הרשומות 

בפיקדון המתהל על שם האמן למיות החסומות, כאשר רק לאמן למיות החסומות זכות חתימה 

  בפיקדון.
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 31").האמן _ (להלן: "האמן לעיין הפקדת המיות החסומות היו ___ .3.7.3.6

לאחר השלמת ההפקה ורישום מיות החברה להלן פרטים אודות חסימת יירות הערך של החברה   .3.7.3.7

   יף:פי התשק- למסחר על

 

_______________________  

, שלה  האחות  החברה  או   שלה  האם  החברה   הוא  בורסה   חבר   או   שבק  לאמות  חברה  היו   זה  סעיף   לעיין   אמן   בהתאם להחיות הבורסה,    31
  רשות   ראשון  יושב  ידי  על  אושרה  אשר  חברה,  חשבון  רואי  של  לאמות  חברה  או  חשבון  רואה ,  דין  עורכי  של  לאמות  חברה  או  דין  עורך

 לשמש  השומה  פקיד  ידי  על  אושרה אשר חברה  או  1994-"דתשה,  באמות  משותפות השקעות  לחוק  9  סעיף   לפי  כאמן  לשמש  ערך   יירות
ביקשה החברה לשות את האמן    .2003-"גהתשס),  לעובדים  מיות   בהקצאת  מס (הקלות    הכסה   המס   לכללי )  1(א)(3  סעיף   פי  על  כאמן 

  בתאים האמורים עומד    ו שהיליירות הערך לאחר פרסום התשקיף, תפרסם על כך הודעה לציבור עם פרטים אודות האמן החדש ובלבד  
כן היא  -ועל,  לאמות שבק או חבר בורסה הוא החברה האם שלה או החברה האחות שלה  ידיעת החברה, ____ היה חברהלעיל. למיטב  

  עומדת בתאים כאמור. 
   לעיל. 3.4.1הטבלה בסעיף ) תחת  5לפרטים בדבר אופן חישוב כמות המיות, ראו הערה ( לעיל. 3.3.1כהגדרתם בסעיף  ,המשקיעים   32

  מיות רגילות  שם המחזיק 

אופציות (לא 
עובדים,  רשומות) 

ושאי משרה, 
דירקטורים, ספקי 
  שירותים ויועצים 

סעיף בתשקיף המתייחס  
  לחסימה 

י.ד. מור השקעות 
  ) 1(בע"מ 

850,000,000  
 -  

3.7.2.1  

  3.7.2.1  -   150,000,000  שמואל קרן אור  
  3.8.2.1   200,000  -  אורי קיסוס 

מחזיקים אחרים 
שאים בעלי עיין  
או ושאי משרה  
  32בכירה או עובדים

 [__]  -  3.7.2.2  



 

  1-ד 

  הזכויות הלוות למיות החברה ותקון החברה    - 4פרק 

הוראות  ל: (א)  זה יהיה כפוף  4כל האמור בתקון החברה ובפרק    יובהר, כי כל עוד מיות החברה תהייה רשומות למסחר בבורסה

הוראות תקון  ל(ג)    -המיות בהון המופק של החברה תהייה מיות שפרעו במלואן; ו לכך שב לחוק יירות ערך; (ב)  46סעיף  

  הבורסה והחיותיו, לרבות לחוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו מעת לעת ויחולו על החברה (להלן: "כללי הבורסה"). 

ש"ח ערך קוב כל אחת. מלבד סוג מיות זה,   0.01פי תשקיף זה הן מסוג מיות רגילות של החברה בות  -המיות המוצעות על  

הזכויות הלוות למיות הרגילות של החברה קבעות בתקון החברה. בכפוף להפיכת    1אין בהון החברה הרשום סוג וסף של מיות. 

פי תשקיף זה, אך לפי רישום מיות החברה למסחר בבורסה, ייכס  -החברה לחברה ציבורית כתוצאה מהצעת מיות החברה על 

וסח   2תוקף במועד פרסום התשקיף).לתוקפו, באופן אוטומטי, תקון התאגדות חדש לחברה (אשר יחליף את תקון החברה שב

  .")תקון החברה החדש" או "תקון החברה" או "התקון לפרק זה (" ספחתקון החברה החדש כאמור מצורף כ

מובהר כי התיאור   3תקון החברה.חוק החברות ופי -להלן יובא תיאור תמציתי של הזכויות העיקריות הלוות למיות החברה על 

פי הוראות - מציתי, ואיו מהווה תחליף לעיון בוסח המלא של תקון החברה ובכל מקרה הזכויות תקבעה עלהמובא להלן היו ת

  התקון בלבד.

 החברה למיותהזכויות הלוות  .4.1

  להוראות התקון בדבר הזכויות הלוות למיות החברה, ראה תקון המוצע בוסח המצורף כספח לפרק זה. 

    בחוק החברות מסוימותשקבעו בתקון בהתאם להוראות  הסדרים .4.2

להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שקבעו בתקון ההתאגדות של החברה לפי סעיפים מחוק החברות המצויים  

, ככל וקבעו הסדרים  1969-מבה וצורה), תשכ"ט  -(ד) לתקות יירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  26בתקה  

  כאמור.

בהתאם להוראות התקון, החברה רשאית לשות את התקון    -  לחוק החברות) 22-ו   20שיוי תקון (סעיפים   .4.2.1

הוראה   אולם מקום בוהחברה.  הוראה ממו, בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של  ו/או כל  

רוב כלשהו הדרש לשם קבלת החלטה בדירקטוריון או באסיפה הכללית, לא יתן יהיה לשות בתקון קובעת  

או לתקן הוראה זו, אלא בדרך של החלטה שתקבלה בדירקטוריון או באסיפה הכללית, לפי העיין, ברוב 

      .לתקון החברה 5ראה גם תקה  הקבוע באותה הוראה.

(סעיף   .4.2.2 אורגים  בין  סמכויות  החברות)  50העברת  הכללית    -  לחוק  לאסיפה  התקון,  להוראות  בהתאם 

ולדירקטוריון החברה תהייה הסמכויות המוקות להם בחוק החברות ובהתאם לכל דין ובתקון החברה. 

ן להעביר סמכויות  וכאורגן אחר של החברה  לכן, תהיה האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות התוות  -כמו

התוות למהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, והכל לעיין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק 

העיין.   בסיבות  הדרש  בו    וכןהזמן  סמכויותיובמקום  את  להפעיל  הכללי  המהל  מן  רשאי   יהיה  בצר 

  החברה.  לתקון 18.3 -ו 12 ותראה גם תק .הדירקטוריון להפעילן במקומו

 

סוג מיות אחד בלבד המקה זכויות הצבעה שוות    קיים , בהון החברה  1968-ב לחוק יירות ערך, התשכ"ח46בכפוף להוראות סעיף     1
המיות בהון המוצע תהייה פרעות במלואן. כל המיות הקיימות בהון החברה ויירות הערך המוצעים ומיות  ביחס לערכן הקוב. כל  

 . הובעות ממימוש אופציות לא רשומות תרשמה במרשם בעלי המיות של החברה על שם חברה לרישומים בהתאם לתקון הבורסה
 סכון. וסח התקון כפוף לאישור רשות שוק ההון, ביטוח וחי   2

בוסח המצורף    אימוצו של תקון חדש המותאם לחברה ציבורית,  החברה  של  המיות  בעלי  אסיפת  אישרה,  2022______  ב__    ביום   3
ייכס לתוקפו    לפרק זה  כספח   מובאות   להלן  המפורטות   ההוראותעובר לרישום מיות החברה למסחר בבורסה.    אוטומטיתאשר 

  . כאמור החדש התקון מתוך 
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בהתאם להוראות התקון, למעט ביחס לדירקטורים חיצויים,    -   לחוק החברות)  59מיוי דירקטורים (סעיף   .4.2.3

, הדירקטורים האחרים בחברה ימוו בהחלטה  תקותיוו  קבוע בהוראות חוק החברותהתאם לאשר ימוו ב

הזכות,   כן, יהיה דירקטוריון החברה  -. כמושתתקבל באסיפה שתית ו/או מיוחדת של בעלי המיות בחברה

בכל עת, בהחלטה, שאושרה על ידי לפחות רוב של הדירקטורים בחברה, למות כל אדם כדירקטור בכפוף  

כתוספת  למספר   ואם  באקראי  שהתפה  מקום  מילוי  לשם  אם  בתקון,  שקבע  הדירקטורים  של  המירבי 

  החברה.  וןלתק 17.4 עד 17.2תקות . ראה גם לדירקטוריון

(א) המיין החוקי לקיום אסיפה   -  לחוק החברות)  81מין חוקי באסיפה הכללית ויושב ראש האסיפה (סעיף   .4.2.4

שי בעלי מיות הוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה   כללית הוא וכחות של לפחות

.  מזכויות ההצבעה בחברה  50%המייצגים לפחות  (ככל שיתן להצביע באמצעות כתב הצבעה), והמחזיקים או  

לא מצא מין חוקי באסיפה שדחתה כאמור, יהווה בעל מיות אחד, לפחות, הוכח בעצמו או על ידי בא  אם  

הקבועה    בתום השעהכוח או באמצעות כתב הצבעה (ככל שיתן להצביע באמצעות כתב הצבעה), מין חוקי  

כוסה על פי דרישת בעלי מיות שאז בעל מיות אחד הוכח בעצמו או  לאסיפה הכללית הדחית, למעט אם  

והמחזיק או מייצג  (ככל שיתן להצביע באמצעות כתב הצבעה)  ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה  על 

(ב) כיו"ר האסיפה הכללית יכהן יו"ר הדירקטוריון   מזכויות ההצבעה בחברה יהווה מיין חוקי  10%  לפחות

בהעדר יושב ראש    .מי שמוה לכך על ידי הדירקטוריון  -אחד הדירקטורים בחברה ובהעדרם    -ובהעדרו  או  

הוכחים  או דירקטור אחר באסיפה יבחרו בעלי המיות הוכחים באסיפה באחד מושאי המשרה בחברה  

פה, באסיפה, לשבת בראש האסיפה, או אם לא ושא משרה וכח, יבחרו באחד מבעלי המיות, הוכחים באסי

  לתקון החברה. 14 ה. ראה גם תקלשבת בראש האסיפה. ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול וסף או מכריע

בהתאם להוראות התקון, למעט אם קבע אחרת לפי הוראות    -  לחוק החברות)  85רוב באסיפה הכללית (סעיף   .4.2.5

לו ברוב רגיל. במקרה של הדין (שאין יתות להתאה) או בתקון, החלטות החברה באסיפה כללית יתקב

  לתקון החברה.  15.4-ו 14.3תקות ראש האסיפה קול וסף. ראה גם - שוויון קולות לא יוקה ליושב

בהתאם להוראות התקון: (א)    –  לחוק החברות)  107-ו  105הצבעה וקבלת החלטות בדירקטוריון (סעיפים   .4.2.6

וכן רוב הדירקטורים  וב חברי הדירקטוריון  מיין חוקי לקיום ישיבת דירקטוריון וקבלת החלטה בה יהיה ר

הפיקוח דיי  להוראות  ובכפוף  מוסדי  גוף  דירקטוריון  בחוזר  זה  מוח  כהגדרת  תלויים,  ליו"ר  הבלתי  (ב)   ;

תקות  ראה גם  .  במקרה של קולות שקולים בהצבעות בדירקטוריון החברההדירקטוריון יהיה קול מכריע  

  לתקון החברה.  22.7-ו  19.2

למעט ביחס לדירקטורים חיצויים ודירקטורים   - לחוק החברות) 222תקופת הכהוה של דירקטורים (סעיף  .4.2.7

על (בין  שמוו  דירקטורים  התקון,  להוראות  בהתאם  תלויים,  על-בלתי  ובין  הכללית  האסיפה  ידי -ידי 

הוראות הדין קודם דירקטוריון החברה) יכהו במשרתם, כל עוד לא הוחלפו או שכהותם לא הופסקה מכוח 

גם   לתקון    17.5  -ו  17.3ות  תקלכן, עד תום האסיפה השתית הבאה שלאחר מועד תחילת כהותם. ראה 

  . החברה

(סעיף   .4.2.8 מאחריות  החברות)  259פטור  רשאית    בהתאם  -  לחוק  התחיקתי,  וההסדר  החברות  חוק  להוראות 

בשל זק עקב הפרת חובת הזהירות החברה לפטור, מראש, ושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה,  

  . לתקון החברה 34גם תקה ראה  4  .כלפיה

 

החברה איה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות  כל עוד הדין קובע זאת, אף האמור לעיל, -על   4
  בחלוקה. 
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(סעיף   .4.2.9 חלוקה  על  ומגבלות  דיבידד  חלוקת  על  החברות)  301החלטה  חלוקת   -  לחוק  על  החברה  החלטת 

דיבידד, מיות הטבה או כל חלוקה אחרת, לרבות רכישה עצמית של מיות החברה ותאיהן תתקבל על ידי 

     5לתקון החברה.  32 התק. ראה גם דירקטוריון החברה

 .  התחייבות או התאה ביחס לביצוע מיזוג תקון החברה איו כולל - לחוק החברות)  324מיזוג (סעיף  .4.2.10

  6קתייההסדר התחעדיפות הוראות  .4.3

מעודכן  קתי כפי שיהא  יבמקרה של סתירה קיימת או עתידית בין הוראות תקון זה לבין ההסדר התח .4.3.1

 . לתקון החברה 1 הראה גם תק .קתיימעת לעת ואשר אין יתות להתאה יגברו הוראות ההסדר התח

תיאור הוראות התקון בושאים המויים לעיל, היו תיאור תמציתי של הוראות התקון בקשר עם אותם הושאים, 

  של התקון. ואיו מהווה תחליף לעיון בוסחו המלא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  כל חלוקה (לרבות חלוקת דיבידד ו/או חלוקת מיות הטבה) תהא כפופה להוראות מסלקת הבורסה והחיותיה כפי שיהיו באותה עת.    5
תקות    ;פקודת מס הכסה [וסח חדש]  ; לרבות תקות שהותקו ו/או יותקו מכוחו,  1999-חוק החברות, התש"ט  -  "קתייההסדר התח"           6

; חוק    2005-חוק הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל), התשס"ה  ; 1964-קופות גמל (כללים לאישור וליהול קופות גמל), התשכ״ד
; תקות הפיקוח של שירותים פיסיים (קופות גמל) (קופת גמל ביהול אישי),  1981-יים (ביטוח) התשמ"אהפיקוח על שירותים פיס

או כל חוק, תקות, צווים, חוזרים,  /ותקות הפיקוח על שירותים פיסיים (ביטוח) (קופות גמל עפיות ויגוד עייים),  ;  2009-התש"ע
 . ולותיה של החברה והכל כפי שיהיו בתוקף מעת לעתכללים והוראות אחרים, העשויים לחול על פע



 

  4-ד 

 תקון החברה  –  ספח
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  כללי  -פרק ראשון 

  מבוא .1

 המפורטות להלן תהיה בתקון זה הפירוש המופיע לצידה: לכל אחת מהמילים  .1.1
  הסבר    הגדרה

לחוק החברות, אם קיים   182מי שהוא בעל מיה במועד הקובע כאמור בסעיף   -  תו בעל מי
  .מועד קובע לאותו עין

  .בעל מיות הרשום במרשם בעלי המיות בחברה  -  בעל מיות רשום

שאיו  מיות  בעל 
  רשום

  .) לחוק החברות1(177מיות כמשמעותו בסעיף בעל   -

  .מור קופות גמל בע"מ  -  החברה

  הוראות כל דין החל במדית ישראל.  -  דין 

(הטלת    4(הטלת עיצום כספי בידי רשות יירות ערך), ח'  3הליך לפי פרקים ח'   -  הליך מהלי 
אכיפה   ט'אמצעי  או  המיהלית)  האכיפה  ועדת  בידי  (הסדר    1מהליים 

לחוק  בתאים)  המותית  הליכים,  להפסקת  או  הליכים  מקיטת  להימעות 
התשכ"ח ערך,  לעת;   -1968יירות  מעת  שיתוקן  כפי  הגברת ,  חוק  לפי  הליך 

; כפי שיתוקן מעת לעת  ,2011- אאכיפה בשוק ההון (תיקוי חקיקה), התשע״ה
י  י׳,  - לחוק השקעות משותפות באמות, התש״ד  1יא׳-ו׳  1הליך לפי פרקים 

לעת שיתוקן  כפי    ,1994 ז׳;  מעת  פרקים  לפי  הסדרת  1' ו־ח  2ז׳,  1הליך  לחוק 
- העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות וביהול תיקי השקעות, התש״ה

לעתשיתוקן  כפי    ,1995 ט׳;  מעת  פרק  לפי  הפיקוח    1הליך  כפי   ,ביטוחלחוק 
לעתשיתוקן   לחוק  ;  מעת  ח׳  פרק  לפי  הגמלהליך  להטלת  ;  קופות  הליך  וכן 

- התש"ט  התשיעי בחוק החברות,עיצום כספי לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק  
,  התחרות הכלכליתלחוק    1כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך לפי פרק ז'  ,1999

הליך לפי החוק להגברת האכיפה של    מעת לעת;  ן, כפי שיתוק1988- התשמ"ח
  וכן כל הליך מהלי וסף   ;מעת לעתשיתוקן  כפי    ,2012-דיי העבודה, התשע״ב 

פוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות אשר על פי דין יתן להעיק שי
  המוצאות בקשר אליו.

  . 1999-חוק החברות, התש"ט  -  חוק החברות 

  . 1968-חוק יירות ערך, התשכ"ח  -  חוק יירות ערך

ופירות,   -  מדד המחירים לצרכן  ירקות  הכולל  לצרכן"  המחירים  "מדד  בשם  הידוע  המחירים  מדד 
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו  המפורסם על ידי הלשכה  

מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי  
המדד  בוי  שעליהם  התוים  אותם  על  בוי  יהיה  אם  בין  במקומו,  שיבוא 

  הקיים ובין אם לאו.

, כפי שיעודכן  2005-התשס״החוק הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל),    -  חוק הגמל 
  מעת לעת.

  .הממוה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר    הממוה 

  .קופות הגמל וקופות הגמל לקצבה    הקופות 

  .כהגדרתה בהסדר התחיקתי  -  חברה מהלת

שיעודכן  , כפי  2011- חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוי חקיקה), התשע״א  -  חוק הגברת האכיפה
  מעת לעת.

מכוחו; או כל תקות, צווים, חוזרים, כללים והוראות אחרים  /והחברות    חוק  -  קתי יתחההסדר ה
  מס הכסהתקות    "),הפקודה("  פקודת מס הכסה [וסח חדש]  –ודיי הפיקוח  

חוק הפיקוח על שירותים ,  1964-(כללים לאישור וליהול קופות גמל), תשכ״ד 
התשמ"אפיסיים   על ;  ") ביטוח  הפיקוח  חוק("  1981- (ביטוח)  הפיקוח  חוק 

תשס"ה גמל)  (קופות  פיסיים  חוק  ");  הגמל  קופות   חוק("  2005-שירותים 
התשע"א  חקיקה)  (תיקוי  ההון  בשוק  האכיפה   הגברת  חוק("  2011-הגברת 

  26"דירקטוריון גוף מוסדי" מיום    2018-9-31חוזר גופים מוסדיים  ;  ") האכיפה
כל חוק, תקות, צווים, או  /ו")  מוסדי  חוזר דירקטוריון גוף ("    2018באוגוסט  

  והכל   החברה   של  היתוחוזרים, כללים והוראות אחרים, העשויים לחול על פעול
    .")הפיקוח דיי"יחד: ( כפי שיהיו בתוקף מעת לעת

ושבתוים רשמיים  ימים ראשון עד חמישי בשבוע, למעט מועדים, ערבי מועדים    -  יום עסקים 
  במדית ישראל.
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  הסבר    הגדרה

בכתב    -  כתב שהועברו  מסמכים  לרבות  מילים  הדפסת  של  אחרת  צורה  וכל  דפוס 
בפקסימיליה, בדואר אלקטרוי, במחשב או בכל אמצעי תקשורת אלקטרוי  

  אחר, היוצר או המאפשר ליצור העתק ו/או פלט מודפס של המסמך.

החב  -  כתב הצבעה  לתקות  בהתאם  הצבעה  עמדה)  כתב  והודעות  בכתב  (הצבעה  רות 
  , לרבות הצבעה אלקטרוית, כמשמעותה בתקות האמורות. 2005-התשס"ו

מיות אשר אין מקות זכויות כלשהן בחברה, בין בהון בין בהצבעה ובין כל    -  מיות רדומות 
  .זכות אחרת

  .לחוק החברותמרשמי בעלי המיות של החברה שיש להלם בהתאם   -  מרשם בעלי המיות 

  .)(א) לחוק יירות ערך1ד(א)(52כאמור בסעיף     הפרההפגע 

אחד    -  יירות ערך   לכל  וזכויות  למיות  המירים  יירות  הון,  שטרי  חוב,  אגרות  מיות, 
  מהאמורים לעיל, שהפיקה החברה.

תביעה או זכות צד קיות וחופשיות מכל שיעבוד, משכון, עיקול, עיכבון, חוב,    -  קיות וחופשיות
  .ג׳ כלשהי

התשמ״ג  -  פקודת החברות  חדש],  [וסח  כפי 1983- פקודת החברות  והתקות שתוקו מכוחה,   ,
  .שיתוקו מעת לעת

התחיקתי,    -  קופות הגמל בהסדר  כהגדרתן  השתלמות),  קרות  (לרבות  הגמל  קופות 
  .המוהלות ו/או שתוהלה על ידי החברה

ו/או שתוהלה    -  קופות הגמל לקצבה  קופות הגמל לקצבה כהגדרתן בהסדר התחיקתי, המוהלות 
  על ידי החברה. 

והאפוטרופסות,   -  פסול דין  המשפטית  הכשרות  לחוק  בהתאם  דין  כפסול  שהוכרז  מי 
  . 1962-התשכ"ב

רוב של יותר ממחצית מקולות בעלי המיות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם    -  רוב רגיל
בכתב או   להצביע  שיתן  (ככל  הצבעה  כתב  באמצעות  או  שלוח  באמצעות 

  הצבעה), למעט מעים. 

  כהגדרתה בחוק יירות ערך.  -  שליטה

תקון החברה כוסחו כאן או כפי שישוה כדין, מעת לעת, בין במפורש ובין על    -  תקון  
  פי כל דין. 

  חוק החברות ו/או מכח פקודת החברות.  תקות שהותקו מכח  -  תקות החברות  

  תקות שהותקו מכח חוק יירות ערך.  -  תקות יירות ערך 

 אורגן או ושא משרה היא לאלו של החברה.  בתקון זה, ההתייחסות לכל .1.2

גם על פירוש התקון, אם    המחויבים  , יחולו בשיויים1981- לחוק הפרשות, התשמ"א  10  -  3הוראות סעיפים   .1.3

  אין הוראה אחרת לעיין הדון ואם אין בעיין הדון או בהקשרו, דבר שאיו מתיישב עם תחולה כאמור. 

או בהסדר    וביטוי שבתקון המשמעות הודעת להם בחוק החברות  מוחפרט לאמור בסעיף זה, תהיה לכל  

החברות אזי המשמעות הודעת להם בתקות החברות,  , ואם אין להם משמעות בחוק  התחיקתי (לפי עיין)

ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הודעת להם בחוק יירות ערך, ואם אין להם משמעות כאמור,  

אזי המשמעות הודעת להם בתקות יירות ערך ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הודעת להם 

עות שיתה כאמור לעיל משום סתירה להקשר בו מופיעים מילה או ביטוי בכל דין אחר, והכל אם אין במשמ

  כאמור או לתכלית ההוראה הרלבטית בתקון.

בכל מקום בתקון זה שבו קבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות חוק החברות ו/או פקודת החברות ו/או 

ן, הכווה היא להוראות החוקים האמורים  חוק יירות ערך ו/או ההסדר התחיקתי ו/או בכפוף להוראות כל די

  שאין יתות להתייה, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

זו תוקה או בוטלה, יראו את ההוראה האמורה כבת תוקף וכאילו  הפה תקון זה להוראת דין, והוראה 

  זו.הייתה חלק מהתקון, אלא אם כן כתוצאה מהתיקון או הביטול כאמור אין תוקף להוראה 
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הוראה  בו  מקרה  בכל  החברות.  בחוק  הקבועות  ההוראות  על  ולהתות  להוסיף  באות  זה  תקון  הוראות 

קתי כפי שיהא מעת יהסדר התחאו להוראות ה למותר על פי דיןאו בסתירה מהוראות תקון זה היה ביגוד 

וההסדר התחיקתי    הדין, יפורשו הוראות תקון זה ככל שיתן בהתאמה להוראות  ואשר אין יתות להתאה

לעיל לבין    .כאמור  זה  בין הוראות תקון  או עתידית  הוראות הדין או הוראות  במקרה של סתירה קיימת 

  .קתייההסדר התחהדין או  יגברו הוראות    ,מעת לעת ואשר אין יתות להתאהשיהיו  קתי כפי  יההסדר התח

עייים שהוסדרו בחוק החברות ב אופן שיתן להתות על ההסדרים לגביהם  להסרת ספק מובהר כי לגבי 

יחולו לגביהם הוראות חוק   -בתקון, ותקון זה איו כולל לגביהם הוראות שוות מהוראות חוק החברות  

  החברות, וזאת בכפוף להסדר התחיקתי.

  מטרות החברה  .2

גמל מסוגים שוים, כמשמעותן בסעיף    יאמטרות החברה ה .2.1 ולהל קופות  לייסד,  ו/או   47להקים,  לפקודה 

שיתן לפי הוראות      , ולפעול כחברה מהלת בעלת רישיון לעיסוק ביהול קופות גמלות הגמללחוק קופ  1בסעיף  

וח (עפי  רישיון מבטח בעף ביטוח פסיה כהגדרתו בהודעת הפיקוח על עסקי ביטות הגמל ובעלת  חוק קופ

, וכן לעסוק בכל פעילות או עיסוק אחרים שיחליט עליהם  הפיקוח  לדייל בהתאם  והכו,  1985-ביטוח), תשמ"ה

איה רשאית לעסוק בכל עיסוק    החברה.  דירקטוריון החברה ושהיא רשאית לעסוק בהם לפי דיי הפיקוח

  .לפי דיי הפיקוח ך אישורקיבלה לכ, אלא אם שלא הותר לה לעסוק בו במפורש במסגרת דיי הפיקוח

בכפוף לאמור לעיל, תהיה החברה תאגיד כשר לכל זכות חובה או פעילות משפטית. לצורך קידום מטרותיה   .2.2

רשאית החברה לעשות כל פעולה משפטית אשר מותר לתאגיד על פי כל דין לעשותה, לרבות פעולות שיש בהן 

 כדי להקות לחברה זכויות או לחייבה בחובות. 

וכל ביטוי  מטרות   .2.3 על דרך הצמצום  הין בלתי תלויות האחת ברעותה, לא תתפרשה  וסמכויותיה  החברה 

המשתמע לשי פים, יתפרש במגמה להרחיב את מטרות החברה וסמכויותיה ולא לצמצמן. עם זאת, מובהר  

פי כל כי החברה איה רשאית לעסוק בכל עיסוק שהיא איה רשאית לעסוק בו על פי ההסדר התחיקתי ועל  

 .דין אחר, אלא אם כן יתן על כך אישור הממוה

  הגבלת אחריות .3

ותו התחייב לשלם בגין המיות שהוקצו לו בעת רעון מלוא הסכום איאחריות בעלי המיות בחברה מוגבלת, כל אחד לפ

  . ההקצאה

  תרומות  .4

שלדעת למטרה  סביר  כסף  סכום  לעת  מעת  לתרום  רשאית  אף  ה  החברה  ראויה,  מטרה  איה  מהווה  התרומה  אם 

 במסגרת שיקולים עסקיים להשאת רווחי החברה.

  שיוי התקון  .5

אלא אם קבע אחרת ביחס להוראה מסוימת בתקון זה, החברה תהא רשאית לשות כל הוראה מהוראות   .5.1

   תקון זה או להחליפו באחר בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל.

בסעיף   .5.2 האמור  אף  ב5.1על  מקום  החלטה ,  קבלת  לשם  הדרש  כלשהו  רוב  קובעת  זה  בתקון  הוראה  ו 

בדירקטוריון או באסיפה הכללית, לא יתן יהיה לשות או לתקן הוראה זו, אלא בדרך של החלטה שתקבלה  

  בדירקטוריון או באסיפה הכללית, לפי העיין, ברוב הקבוע באותה הוראה.
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  הון המיות של החברה -פרק שי  

 המיותהון   .6

  ע..   ש"ח  0.01בות  מיות רגילות,    6,000,000,000  -המחולק לש"ח,    60,000,000היו  של החברה  ה הרשום  הו .6.1

" לפי העיין). כל מיה מקה זכות לקבל הזמות, מיות רגילות" או "מיות", "מיה רגילה", "מיה("כל אחת  

להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות. לבעל מיה יהיה קול אחד עבור כל מיה שבבעלותו. לכל המיות זכויות  

ולהשתתפות  ההון  להחזר  אחרת,  חלוקה  וכל  הטבה  מיות  חלוקת  לדיבידד,  הקשור  בכל  בייהן,  שוות 

  וק.בחלוקת עודף כסי החברה בפיר

 הוראות תקון זה לגבי מיות, יחולו גם על יירות ערך אחרים שתפיק החברה, בשיויים המתחייבים.  .6.2

  הפקת מיות ויירות ערך אחרים  .7

לבעלי המיות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה, זכות עדיפה או זכות אחרת כלשהי   -  אין זכות קדימה .7.1

ע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי,  לרכוש יירות ערך של החברה. מבלי לגרו 

  להציע יירות ערך של החברה קודם לבעלי מיות קיימים או לחלקם. 

בכפוף לכל דין, דירקטוריון החברה רשאי להפיק יירות ערך בי פדיון, בעלי זכויות  - יירות ערך בי פדיון .7.2

  רקטוריון. הדי וכפופים לתאים, כפי שייקבע על ידי

החברה רשאית לשלם לכל אדם עמלה (כולל דמי חיתום) תמורת שירותי חיתום, שיווק או הפצה של    -  עמלות .7.3

יירות ערך של החברה, בין בתאי ובין ללא תאי, וזאת בתאים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. תשלומים  

ערך של החברה, ביירות  יכול שישולמו במזומן או  זה,  וחלקם בדרך   כאמור בסעיף  או חלקם בדרך אחת 

  אחרת.

בכפוף לכל דין, הדירקטוריון רשאי לההיג הבדלים בין בעלי יירות ערך של החברה ביחס לתאי ההקצאה   .7.4

של יירות ערך של החברה והזכויות הצמודות ליירות ערך אלו וכן לשות תאים אלו, לרבות לוותר על חלקם. 

לי יירות הערך דרישות תשלום בגין הכספים, אשר טרם סולקו בגין יירות כן רשאי הדירקטוריון להוציא לבע

  הערך שהם מחזיקים בהן. 

תחילה על חשבון ערכה הקוב של המיה ולאחר מכן (ככל שתיוותר יתרה),  כל תשלום על חשבון מיה ייזקף  .7.5

  אם לא קבע אחרת בתאי ההקצאה. והכל , בגין כל מיה על חשבון הפרמיה

ת לא יהיה זכאי לזכויותיו כבעל מיות, לרבות לדיבידד, אלא אם פרע את מלוא הסכומים בהתאם  בעל מיו .7.6

  לתאי ההקצאה, בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות, אם היו כאלה, והכל אם לא קבע אחרת בתאי ההקצאה.

א שולמה מלוא  הדירקטוריון רשאי לחלט וכן למכור, להקצות מחדש או להעביר באופן אחר כל ייר ערך של .7.7

  תמורתו כפי שיחליט, לרבות ללא תמורה. 

חילוט ייר ערך יגרור עמו בעת החילוט ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס לייר הערך,  .7.8

פרט לאותן הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקון זה או אשר הדין מעיק לבעל ייר ערך לשעבר 

   או מטיל עליו.
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  מרשם בעלי המיות של החברה והפקת תעודות מיה .8

בעלי מיות. בעל מיות רשום זכאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך חודשיים לאחר    מרשם  החברה תקיים .8.1

מספר   או  אחת  תעודה  אחר)  זמן  פרק  קובעים  ההפקה  תאי  כן  אם  (אלא  ההעברה  רישום  או  ההקצאה 

יות מסוג מסוים הרשומות בשמו, אשר תפרט את מספר המיות,  תעודות, לפי החלטת החברה, לגבי כל המ

סוג המיות (אם קיים) וכל פרט וסף החשוב לדעת הדירקטוריון. במקרה של מיה המוחזקת במשותף לא  

לאחד  כזו  תעודה  ומסירת  במשותף,  המחזיקים  לכל  אחת  מתעודה  יותר  להוציא  חייבת  החברה  תהיה 

החברה לא תפיק תעודות מיה כאמור לעיל, אלא אם תתבקש   לכולם. המחזיקים במשותף תיחשב כמסירה

 לעשות כן על ידי בעל מיה רשום.

  יום בכל שה.  30הדירקטוריון רשאי לסגור את מרשם בעלי המיות עד לתקופה כוללת של  .8.2

כל תעודה תחתם בחותם או בחותמת החברה או בשמה המודפס ותישא את חתימת ידם של דירקטור אחד   .8.3

  ושל מזכיר החברה, או של שי דירקטורים או של כל אדם אחר שתמה על ידי הדירקטוריון למטרה זו.

החברה רשאית להוציא תעודה חדשה במקומה של תעודה שהופקה ואבדה או קולקלה או הושחתה, על סמך  .8.4

ן וכן רשאית  הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה, ולאחר תשלום של סכום שייקבע על ידי הדירקטוריו

בכפוף  תשלום  ללא  חדשות  בתעודות  קיימות  תעודות  להחליף  הדירקטוריון,  להחלטת  בהתאם  החברה, 

  לתאים שיקבע הדירקטוריון.

מקום ששי בי אדם או יותר רשומים כמחזיקי מיות במשותף, רשאי כל אחד מהם לאשר קבלת דיבידד או  .8.5

  ב את כל מחזיקי המיה. תשלומים אחרים בקשר לאותה מיה ואישורו יחיי

החברה זכאית להכיר במחזיק במיה כאמן ולהוציא תעודת מיה על שם האמן ובלבד שהאמן הודיע לה  .8.6

מיהו ההה של האמות. החברה לא תהיה חייבת או דרשת להכיר בזכות המבוססת על כללי היושר או  

אי, או בזכות לעתיד, או בזכות חלקית במית בתיה,  בזכות המותיה, או בזכות אחרת כלשהי בקשר למ

אם יעשה הדבר על סמך הכרעה שיפוטית או   למעטאלא בזכותו המוחלטת של הבעל הרשום לגבי כל מיה,  

  על פי דרישות כל דין. 

  העברת מיות של החברה  .9

  מיות של החברה יתות להעברה.  .9.1

). כתב העברה יערך  "כתב העברה"המיות ( לא תירשם העברת מיות אלא אם הוגש לחברה כתב העברה של   .9.2

 אחרת, שתאושר על ידי הדירקטוריון.בצורה דלקמן או בצורה דומה ככל האפשר או בצורה 

========================================================  

  תעודת העברה 

ת.ז./ח.פ.  ____ "  אי,  (להלן:  להמעביר______________  מעביר  מ_____  ת.ז./ח.פ. ____-"),   __  
 " (להלן:  סכוםהעבר______________  תמורת  מ_______  מיות    של  "),   ______ לי,  ששילם  ש"ח   ______

"), והן תהייה בידי העבר, מהלי  החברהבע"מ (להלן: "  מור קופות גמל__ בות ____ ש"ח ע" כל אחת, של  ______
והבאים מכוחו, על פי התאים שלפיהן החזקתי אי במיה בשעת החתימה על כתב זה, ואי העבר   עזבוו, אפוטרופסיו

  מסכים לקבל את המיות ה"ל על פי התאים הזכרים לעיל ובכפוף לתקון החברה, כפי שיהיה מעת לעת.

  ולראיה באו על החתום ביום ___ לחודש ____ שה _____ 

  - מעביר
  

  העבר 
  שם: _________________     _________________ שם: 
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  _ חתימה:______________    חתימה:_______________ 
      

  - עד לחתימת העבר    - עד לחתימת המעביר
  שם: _____________     שם: _____________ 

  חתימה: ______________     חתימה: _______________ 

========================================================  

, או מיות שיש לחברה עכבון או שעבוד שתמורתן המלאה לא שולמה לחברהלא יהא תוקף להעברת מיות   .9.3

הרשאי לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת כל ימוקים   ,עליהן, אלא אם כן אושרה על ידי הדירקטוריון

  רה כזו. לכך לסרב לרשום העב

הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מיות כאמור ברישא לסעיף זה וכן רשאי הדירקטוריון להתות העברת 

מיות כאמור בהתחייבות העבר, בהיקף ובאופן שיקבע הדירקטוריון, לפרוע את התחייבויות המעביר בגין  

סר במיות.  או שעבוד  עכבון  לחברה  יש  בגין  או את ההתחייבויות  העברת  המיות  לאשר  הדירקטוריון  ב 

  מיות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושה חודשים מתאריך קבלת שטר העברה.

חשב כבעל המיות המועברות, עד אשר שמו של מקבל ההעברה ירשם במרשם בעלי המיות י המעביר יוסיף לה .9.4

    של החברה.

בהן   .9.5 בצירוף התעודות  רישום  לשם  למשרד  יוגש  העברה  (אם כתב  להעביר  עומדים  המיות, אותן  רשומות 

יות או זכותו להעבירן.  יהוצאו) וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר זכות הקין של המעביר במ

כתבי העברת המיות יישארו בידי החברה. החברה לא תהיה חייבת לשמור את כתבי ההעברה ואת תעודות  

  המיות שבוטלו.

ים המבקש להעביר את זכותו במיה אך איו אוחז בתעודת המיה, לא יהיה חייב  בעל מיה במשותף עם אחר .9.6

לצרף את תעודת המיה לכתב ההעברה ובלבד שבכתב ההעברה יצוין כי המעביר איו אוחז בתעודת המיה  

  בגין המיה שזכותו בה מועברת וכי המיה המועברת מוחזקת במשותף עם אחרים, בצירוף פרטיהם.

ת לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה בסכום או בשיעור, אשר יקבע על ידי הדירקטוריון החברה רשאי .9.7

  מזמן לזמן.

זבון, מבצעי הצוואה,  יסים או מהלי העועם פטירתו של מחזיק במיות של החברה, תכיר החברה באפוטרופ .9.8

בעל המיות וזאת לאחר    יורשיו החוקיים של בעל המיות, כבעלי הזכות היחידים למיות של  ,ובאין כאלה

  שתוכח הזכאות לכך, כפי שיקבע הדירקטוריון.

במקרה שבעל מיות שפטר החזיק במיות בשותפות עם אחרים, תכיר החברה בותר בחיים כבעל מיות לגבי   .9.9

המיות האמורות, אלא אם כן הודיעו כל השותפים במיה בכתב לחברה בטרם פטר אחד מהם על רצום  

זו לא יחולו, אולם לא יהא בכך כדי לפטור את עזבוו של בעל משותף במיה מחובה כלשהי   שהוראות תקה

  שהיה חב בה הבעלים המשותף במיה אלמלא פטר.

אדם הרוכש זכות למיות עקב היותו אפוטרופוס, מהל עזבון, יורשו של בעל מיות, כוס כסים, מפרק או  .9.10

ה לפי  או  מיות  בעל  של  רגל  בפשיטת  כפי אמן  זכותו  על  הוכחות  לכשיביא  רשאי,  אחרת,  דין  וראת 

  שהדירקטוריון ידרוש, להרשם כבעל המיות או להעבירן לאדם אחר, בכפוף להוראות התקון ביחס להעברה. 

אדם הרוכש זכות למיה כתוצאה מהעברתה מכח הדין, יהיה זכאי לדיבידד ולזכויות האחרות בגין המיה  .9.11

ת קבלות עבור דיבידד או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר למיה, אך לא יהא וכן יהיה רשאי לקבל ולת

זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות הכלליות של החברה (ככל שקיימת זכות כאמור), ולהשתתף או להצביע  
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בהן בקשר לאותה מיה או להשתמש בזכות כלשהי, אשר מקה המיה, פרט לאמור לעיל, אלא לאחר רישומו 

  בעלי המיות.במרשם 

  שעבוד מיות . 10

הרשומות על שמו של    ,שולמה מלוא התמורה בגיןלחברה יהא שעבוד ראשון וזכות עכבון על כל המיות שלא   .10.1

פרעום),   זמן  הגיע  שלא  ובין  פרעום  זמן  שהגיע  (בין  לכספים  ביחס  מכירתן,  תמורת  ועל  מיות,  בעל  כל 

בעד מיות אלו. כן יהא לחברה שעבוד ראשון על כל  בזמן קבוע    להפרעשתשלומם כבר דרש או העומדים  

(חוץ ממיות   על שמו של כל בעל מיות להבטחת הכספים, שתמורתן שולמה במלואההמיות  ), הרשומות 

מרכושו,   או  ממו  עםהמגיעים  במשותף  או  עצמו  שלו  חובות  על   בין  גם  יחול  האמור  השעבוד  אחרים. 

  הדיבידדים שהוכרזו מזמן לזמן ביחס למיות אלה.

כל חלק מהן,    לשם מימוש השעבוד והעכבון רשאי הדירקטוריון למכור את המיות, שהשעבוד חל עליהן, או .10.2

ר באופן שיראה בעייו. לא תעשה מכירה כאמור אלא לאחר שמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מיות בדב

הסכומים תוך ארבעה עשר יום לאחר ההודעה. התמורה הקיה מכל מכירה   שולמוכוות החברה למכרן, ולא  

החובות או ההתחייבויות של אותו בעל מיות והיתרה   לסילוקכזאת, לאחר תשלום הוצאות המכירה, תשמש  

  (אם תהיה) תשולם לו. 

שימוש לכאורה בסמכויות התוות לעיל, רשאי    עשתה מכירה של מיות לשם מימוש של שעבוד או עכבון תוך  .10.3

הדירקטוריון לרשום מיות אלו במרשם בעלי המיות על שם הקוה, והקוה לא יהיה חייב לבדוק את כשרות  

הפעולות או אופן השימוש במחיר הקיה. לאחר שרשמו המיות האמורות במרשם בעלי המיות על שמו של  

  ר על תוקפה של המכירה.  הקוה, לא תהיה זכות לאדם לערע

  שיויים בהון המיות . 11

האסיפה הכללית רשאית להחליט לעשות בכל עת, בין היתר, כל אחת מהפעולות הבאות, ובלבד שהחלטת 

  .ב לחוק יירות ערך46האסיפה הכללית כאמור התקבלה ברוב רגיל והכל בכפוף להוראות סעיף 

  הגדלת הון המיות הרשום  .11.1

הרשום של החברה, בין אם כל המיות הרשומות באותה עת הופקו ובין אם לאו.  להגדיל את הון המיות  

ההון המוגדל יהיה מחולק למיות בעלות זכויות רגילות, זכויות בכורה, זכויות דחות או זכויות מיוחדות 

זר הון, סוג מיות קיים) או כפוף לתאים והגבלות ביחס לדיבידד, הח  אחרות (בכפיפות לזכויות מיוחדות של

הצבעה או לתאים אחרים, כפי שהורתה האסיפה הכללית בהחלטתה על הגדלת ההון הרשום והכל בכפוף 

  ב לחוק יירות ערך.46הוראות סעיף ל

  סוגי מיות .11.2

לחלק את הון המיות לסוגים שוים של מיות ולקבוע ולשות את הזכויות הצמודות לכל סוג של מיות,  

  -ב לחוק יירות ערך 46פוף להוראות סעיף בתאים המפורטים להלן ובכ

כל עוד לא קבע אחרת בתאי הפקת המיות, יתן לשות זכויות סוג כלשהו לאחר קבלת החלטה  .11.2.1

של אסיפות כלליות של בעלי המיות של כל סוג מיות בפרד או הסכמה בכתב של כל בעלי המיות 

  מכל הסוגים. 
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מ  .11.2.2 מיות  של  למחזיקים  או  הזכויות המוקות  יצירתן  ידי  על  שוו  כאילו  יחשבו  לא  סוג מסוים, 

הוצאתן של מיות אחרות בעלות זכויות זהות, או שיוי זכויות של מיות קיימות, מלבד אם הותה 

  אחרת בתאי ההוצאה של אותן המיות. 

 איחוד הון המיות  .11.3

לאחד ולחלק מחדש את הון המיות שלה, כולו או מקצתו, להון המורכב ממספר קטן יותר של מיות ובלבד 

שלא יהא בכך כדי לשות את שיעור ההחזקה של בעלי המיות בהון המופק. במקרה שכתוצאה מהאיחוד 

יקבל   אם  רשאי,  הדירקטוריון  יהיה  שברים,  מותיר  מיותיהם  שאיחוד  מיות  בעלי  אישור  יהיו  את  לכך 

  האסיפה הכללית בהחלטה על איחוד ההון כאמור:

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למות אמן, אשר על שמו תוצאה תעודות המיות הכוללות  .11.3.1

לזכאים.  תחולק  והוצאות  עמלות  ביכוי  שתתקבל  והתמורה  ימכרן  אשר  השברים,  את 

אים לתמורה, שהיה פחותה מסכום שייקבע הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט כי בעלי מיות הזכ

המיות,  בעלי  בין  יחולק  בתמורה  וחלקם  כאמור,  השברים  ממכירת  תמורה  יקבלו  לא  ידו,  על 

  הזכאים לתמורה העולה על הסכום שייקבע, באופן יחסי לתמורה לה הם זכאים;  

ת מסוג המיות להקצות לכל בעל מיות שהאיחוד והחלוקה מחדש מותירים לגביו שבר מיה, מיו .11.3.2

שלפי האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למיה אחת מאוחדת 

  שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפי האיחוד;

הובע  .11.3.3 בגין שבר של מיה מאוחדת,  זכאים לקבל מיה מאוחדת  יהיו  לא  כי בעלי מיות  לקבוע 

ויהיו זכאים מאיחודן של מחצית או פחות ממ יוצר מיה מאוחדת אחת,  ספר המיות שאיחודן 

לקבל מיה מאוחדת בגין שבר של מיה מאוחדת הובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המיות 

 שאיחודן יוצר מיה מאוחדת אחת.

לעיל תחייב הוצאת מיות וספת אזי פרעון יעשה   11.3.3או    11.3.2במקרה ופעולה לפי סעיפים  

שבה יתן לפרוע מיות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשיוי בזכויות המיות שוא   בדרך

 האיחוד והחלוקה. 

או   .11.3.4 מהאיחוד  כתוצאה  אם  לעיל,  כאמור  החברה  דירקטוריון  של  סמכותו  מכלליות  לגרוע  מבלי 

ברה יהא החלוקה של מיות, כאמור לעיל, ייוותרו בידי בעלי מיות שברי מיות, דירקטוריון הח

  רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לפעול, בין היתר, כדלהלן: 

ידי החברה  .11.3.4.1 על  ימכרו  במיה שלמה,  בעליהם  יזכו את  מיות שלא  כי שברי  לקבוע 

 ותמורת המכירה תשולם לזכאים, בתאים ובאופן שיקבעו; 

לשלמם .11.3.4.2 שיש  הסכומים  יפרעו  שבה  הדרך  את  כאמור    לקבוע  שהוקצו  המיות  בעד 

על חשבון מיות   11.3.1בתקה   לפרוע את הסכומים  יתן  לרבות בדרך שבה  לעיל, 

 הטבה; 

מיות   .11.3.4.3 מיה,  שבר  בידיו  הותירו  החלוקה  ו/או  שהאיחוד  מיות,  בעל  לכל  להקצות 

מסוג המיות שהיה קיים בהון החברה לפי האיחוד ו/או החלוקה, במספר כזה, אשר  

השבר ייצור מיה אחת מאוחדת, שלמה, וההקצאה כאמור תחשב כבת  איחודן עם  

 תוקף סמוך לפי האיחוד או החלוקה, לפי העיין; 

 לקבוע כי בעלי שברי מיות לא יהיו זכאים לקבל מיה שלמה בגין שבר של מיה;  .11.3.4.4
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מיה   .11.3.4.5 של  בגין שבר  מיה שלמה  לקבל  זכאים  יהיו  לא  מיות  בעלי שברי  כי  לקבוע 

 יה שלמה, בגין שבר של  שלמה בערךו ויהיו זכאים לקבל מקוב מסוים או פחות ממ

 מיה שלמה שערכה הקוב גבוה מן הערך הקוב האמור.

  רשום בלתי מוקצה הון מיות ביטול .11.4

ובכפוף   אלו  מיות  להקצות  החברה  של  התחייבות  שאין  ובלבד  הוקצה,  שטרם  רשום,  מיות  הון  לבטל 

  להוראות כל דין.

 מיות ההון  פיצול .11.5

לפצל את הון המיות של החברה, כולו או מקצתו, להון מופק המורכב ממספר גדול יותר של מיות, ובלבד  

 שלא יהא בכך כדי לשות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המיות בהון המופק.

   עצמיהון  .11.6

לדרישות ההון בכל שה במועד פרסום הדוחות הכספיים השתיים, תיבדק התאמת ההון העצמי   .11.6.1

,  על פי ההסדר התחיקתי, לרבות דרישת עדכון ההון על פי מדד המחירים לצרכן. בכפוף לכל דין

החברה תעדכן את ההון הרשום, במידת הצורך, על פי דרישת ההסדר או הקלה, ככל שתכול,  הסכם,  

  התחיקתי.

זה   .11.6.2 תקון  להוראות  כפופות  תהייה  חדשות  מיות  המיות,  הון  שיוי  דרישות את  תשלום  בדבר 

 תשלום, חילוט, העברה, מסירה וכיו״ב, אשר חלות ביחס למיות הקיימות בהון החברה.

ההשקעות,  .11.6.3 ועדת  ו/או  הדירקטוריון  והחלטות  הוראות  פי  על  יושקע  החברה  של  הפרע  ההון 

  בהשקעות בטוחות וזמיות לשימוש החברה ובכפוף להסדר התחיקתי ולהוראות הדין.

 

  אסיפות כלליות -פרק שלישי 

  העברת סמכויות על ידי האסיפה הכללית  . 12

האסיפה הכללית רשאית ברוב רגיל ליטול סמכויות התוות לאורגן אחר וכן להעביר סמכויות התוות למהל הכללי 

  לסמכות הדירקטוריון, והכל לעיין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הדרש בסיבות העיין. 

 ות כלליות שתיות ומיוחדות ואסיפות סוג אסיפ . 13

לא תימסר הודעה על אסיפה כללית לכל בעלי מיות הרשומים במרשם בעלי המיות למעט אם הדבר מחויב על פי דין  

   ובאופן הדרש על פי דין.

  הדיון באסיפות כלליות . 14

  מין חוקי .14.1

בעה (ככל שיתן להצביע באמצעות שי בעלי מיות הוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצ

לעיין מין   יהוו מין חוקי.  מזכויות ההצבעה בחברה  50%  או המייצגים לפחותכתב הצבעה), והמחזיקים  

חוקי, בעל מיות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מיות אחרים, יחשב כשי בעלי מיות או יותר,  

  בהתאם למספר בעלי המיות אותם הוא מייצג. 
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  דחיית האסיפה הכללית בהיעדר מין חוקי .14.2

יום בשבוע לא  חלפה מחצית השעה מהמועד שקבע לאסיפה ולא מצא המין החוקי, תדחה האסיפה ותו 

הבא, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה וספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע  

הדחית ידוו בעייים לשמם קראה האסיפה הראשוה.   , ובאסיפהלעיל  13ויחול לגביה סעיף  ון  הדירקטורי

אחד, לפחות, הוכח בעצמו או על ידי בא כוח   לא מצא מין חוקי באסיפה שדחתה כאמור, יהווה בעל מיות 

הקבועה   השעה  בתום  חוקי  מין  הצבעה),  כתב  באמצעות  להצביע  שיתן  (ככל  הצבעה  כתב  באמצעות  או 

לאסיפה הכללית הדחית, למעט אם כוסה על פי דרישת בעלי מיות שאז בעל מיות אחד הוכח בעצמו או 

) ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה  ככל שיתן להצביע באמצעות כתב הצבעה) והמחזיק או מייצג על 

  מזכויות ההצבעה בחברה יהווה מיין חוקי.  10%לפחות 

  יושב ראש האסיפה הכללית  .14.3

מי    -אחד הדירקטורים בחברה ובהעדרם    -יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש כל אסיפה כללית, ובהעדרו  

יבחרו בעלי המיות הוכחים  או דירקטור אחר באסיפה    ראשיושב    . בהעדרשמוה לכך על ידי הדירקטוריון

באסיפה באחד מושאי המשרה בחברה הוכחים באסיפה, לשבת בראש האסיפה, או אם לא ושא משרה  

וכח, יבחרו באחד מבעלי המיות, הוכחים באסיפה, לשבת בראש האסיפה. ליושב ראש האסיפה לא יהיה  

  קול וסף או מכריע. 

  מיותהצבעת בעלי  . 15

ידי אמן, אפוטרופוס טבעי, או אפוטרופוס חוקי אחר.    -  הצבעת פסול דין .15.1 פסול דין רשאי להצביע רק על 

  אשים אלה רשאים להצביע בעצמם או על ידי שלוח. 

מקום ששי בעלי מיות או יותר הים בעלים משותפים במיה, יצביע אחד  - הצבעת בעלים משותפים במיה .15.2

להשתתף בהצבעה יותר משותף אחד יוכל להצביע ראשון השותפים מהם, בין בעצמו ובין על ידי שלוח. יבקשו  

  בלבד. למטרה זו ייחשב ראשון השותפים, האדם ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המיות.

פגם לא מהותי בכיוס האסיפה הכללית או ביהולה, לרבות פגם הובע מאי קיום הוראה או תאי    -  פגם .15.3

לעיין אופן כיוס האסיפה הכללית או יהולה, לא יפסול כל החלטה    שקבעו בחוק או בתקון החברה, לרבות

 שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגע בדיוים שהתקיימו בה. 

  החלטות האסיפה הכללית תתקבלה ברוב רגיל, אלא אם קבע רוב אחר בדין או בתקון זה.   .15.4

  מיוי שלוח להצבעה . 16

  הצבעה באמצעות שלוח .16.1

בעל מיות, רשאי למות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות  

של החברה באופן כללי, ובלבד שכתב הרשאה על מיויו של השלוח מסר לחברה לפחות שי ימי עסקים לפי 

, לכתב ההרשאה יותלא רשום במרשם בעלי המש(כאשר ככל שמדובר בבעל מיות    מועד האסיפה הכללית

  , אלא אם כן ויתרה החברה על דרישה זו. שלוח איו חייב להיות בעל מיות בחברה.צורף אישור בעלות)

במידה וכתב ההרשאה איו לאסיפה כללית מסוימת, אזי כתב הרשאה שהופקד לפי אסיפה כללית אחת  

  יהיה יפה גם לאסיפות כלליות אחרות שלאחריה. 

  על מיות, שהיו תאגיד, הממה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית. האמור יחול גם על ב
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  וסח כתב ההרשאה .16.2

חתם בדרך יחתם על ידי בעל המיות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממה הוא תאגיד ייכתב ההרשאה י

סמכותם של   המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להחת דעתה בדבר

החותמים לחייב את התאגיד. כתב הרשאה יערך בוסח המפורט להלן. מזכיר החברה או דירקטוריון החברה 

יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבל כתב הרשאה בוסח שוה, ובלבד שהשיויים אים מהותיים. החברה 

ר על ידי וטריון או עורך דין  תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאוש

  בעל רשיון ישראלי. 

======================================================  

  כתב הרשאה 

  תאריך:_________                       לכבוד
  בע"מ  מור קופות גמל

  בע"מ ("החברה") מור קופות גמלאסיפה כללית שתית/מיוחדת של  הדון:
  ________("האסיפה") שתיערך ביום 

שהי   מרח'_____________,   ,______________ זיהוי/רישום  תעודת  מס'   ,_____________ הח"מ,  אי 
ש"ח ערך קוב כל אחת, מיפה בזאת את    -מיות רגילות בות _____.(*)  של _____________    הבעלים הרשום

ת.ז.  _____________ של  ו/או    (**)  כוחו   ____________ ת.ז.   _____________ ו/או   ____________
_____________ ת.ז. ___________ להשתתף ולהצביע בשמי ובמקומי באסיפה שבדון ובכל אסיפה דחית 

  של האסיפה שבדון של החברה/בכל אסיפה כללית של החברה, עד שאודיעכם אחרת.

 ____________  
  חתימה

_____________________ ____  

לכמות אחרת של מיות החברה    יתייחסבעל מיות רשום יכול להעיק מספר כתבי הרשאה, כל אחד מהם    (*)
  המוחזקות על ידו, ובלבד שלא יעיק כתבי הרשאה לכמות מיות הגדולה מהכמות המוחזקת על ידו. 

במקרה שמיופה הכח איו אוחז בתעודת זהות ישראלית, יש לציין במקום גם את מספר הדרכון ואת המדיה   (**)
  שהפיקה אותו. 

  =====================================================  

הצבעה על פי כתב ההרשאה תהיה חוקית אף אם לפי כן פטר הממה, או עשה פסול    -  תוקף כתב הרשאה .16.3

התפרק, או בטל את כתב ההרשאה, או העביר את המיה ביחס    - דין, או פשט את הרגל, או אם הוא תאגיד  

  לפי האסיפה כי אירע אירוע כאמור.  אליה הוא יתן, אלא אם תקבלה הודעה בכתב במשרד החברה 

כתבי הרשאה .16.4 כתבי   -  פסילת  לפסול  דעתו  שיקול  לפי  יהיה רשאי,  דין, מזכיר החברה  כל  בכפוף להוראות 

ר יתו מכוחן כתבי הרשאה  הרשאה אם קיים חשש סביר כי הים מזויפים או כי יתו מכוחן של מיות, אש

 אחרים.

לתקון זה ולהוראות חוק החברות והתקות מכוחו, יתת לבעלי  בהתאם    -הצבעה באמצעות כתב הצבעה  .16.5

המיות של החברה האפשרות להצביע באסיפות כלליות של החברה באמצעות כתבי הצבעה, בכל הושאים  

המחויבים על פי דין וכן בושאים לגביהם יחליט דירקטוריון החברה, מעת לעת, לאפשר הצבעה באמצעות 

  כתבי הצבעה. 
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  הדירקטוריון  -י פרק רביע

  מיוי דירקטורים והפסקת כהותם . 17

  ), 15(  עשר  חמשהעל   יעלהולא    )7משבעה (  יפחתלל בחברה לא  מספר הדירקטורים הכו  -  מספר הדירקטורים .17.1

 .  , והכל כפי שיקבע מעת לעת בדיי הפיקוחובכללם הדירקטורים החיצויים

אלא אם כן הכללית השתית תמה את הדירקטורים.    האסיפה  -  מיוי דירקטורים על ידי האסיפה הכללית .17.2

וכן   המיוי  בהחלטת  אחרת  לו, יקבע  ובוסף  דירקטורים  מיוי  בדבר  זה  תקון  מהוראות  לגרוע  מבלי 

אסיפה   כוסה  לא  עוד  וכל  הבאה  השתית  האסיפה  תום  עד  ויכהו  השתית  באסיפה  ימוו  הדירקטורים 

כן תתפה משרתם קודם לכ זה. דירקטורים  שתית, אלא אם  ן בהתאם להוראות חוק החברות או תקון 

המתמים   תקופת כהותם יוכלו להתמות שוב. האמור לא יחול ביחס לדירקטורים החיצוייםסתיימה  הש

כהגדרת  או דירקטורים "בלתי תלויים"    , אשר לגביהם יחולו הוראות חוק החברות ותקותיולפי חוק החברות

  .המתמים לפי חוזר זהחוזר דירקטוריון גוף מוסדי מוח זה ב

מיוי   .אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למות דירקטורים לחברה  -  מיוי דירקטורים באסיפה מיוחדת .17.3

ובכפוף להסדר   כאמור יהיה בתוקף עד האסיפה השתית הבאה, אלא אם כן ייקבע אחרת בהחלטת המיוי

  .התחיקתי

  לדירקטוריון הזכות, בכל עת, בהחלטה, שאושרה על ידי לפחות רוב   -  הדירקטוריוןמיוי דירקטורים על ידי   .17.4

הדירקטורים בחברה, למות כל אדם כדירקטור בכפוף למספר המירבי של הדירקטורים שקבע בתקון    של

להפסיק   ר התחיקתי,ד, בכפוף להסזה, אם לשם מילוי מקום שהתפה באקראי ואם כתוספת לדירקטוריון וכן

כל דירקטור שתמה כך יכהן עד לאסיפה השתית הבאה  בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי  .  כהותו  את

 ויוכל להיבחר מחדש, אלא אם כן כהותו הופסקה על ידי הדירקטוריון או על ידי האסיפה הכללית. 

המיוי .17.5 הכללית    -  תוקף  החל בתום האסיפה  לתפקידם  יכסו  הבחרים  במועד   בההדירקטורים  או  בחרו 

כאמור   הדירקטוריון  ידי  על  יותר    17.4בסעיף  מיויים  מאוחר  מועד  ייקבע  כן  אם  אלא  העין,  לפי  לעיל, 

תית על ידי האסיפה הכללית תסתיים בתום האסיפה הש  . כהותם של דירקטורים שמוובהחלטה על מיויים 

 . לעיל 17.2או במועד מאוחר יותר, כאמור בסעיף  שתתקיים לראשוה לאחר מועד המיוי

בחירתם של דירקטורים חיצויים לחברה, מספרם, תאי כשירותם, תקופת כהותם   - חיצוי דירקטורמיוי  .17.6

  .ופקיעתה וגמולם, יהיו בהתאם להוראות חוק החברות, תקותיו וההסדר התחיקתי

בכפוף להוראות כל דין, דירקטור רשאי, באישור דירקטוריון החברה בלבד, למות לעצמו   -  ףדירקטור חלי .17.7

"), לפטר דירקטור חליף כזה, וכן למות דירקטור חליף אחר במקום  דירקטור חליףדירקטור חליף (להלן: "

תעלה על שבעה  כל דירקטור חליף שמשרתו התפתה מסיבה כלשהי. תקופת כהותו של דירקטור חליף לא  

 אם קבעה תקופה קצרה יותר בהחלטה על המיוי.  ) ימים, אלא7(

הדירקטוריון .17.8 פעולת  על  דירקטור  של  כהותו  הפסקת  יהיו   -  השלכות  דירקטור,  מקום  שיתפה  במקרה 

הדירקטורים הותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא ירד מספרם של הדירקטורים השארים ממספרם  

הדירקטורים שקבע בתקון או על ידי האסיפה הכללית. במקרה בו פחת מספר הדירקטורים    המיימלי של

לשם קבלת החלטה    או  מהאמור לעיל, יהיו הותרים רשאים לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה

 . לעיל  17.4בושאים חריגים שהחלטה לגביהם איה סובלת דיחוי או לשם מיוי דירקטור בהתאם לתקה 
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  סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו  . 18

יהול החברה ועסקיה יהיו תוים בידי הדירקטוריון, והוא יהיה רשאי להשתמש בכל הסמכויות והכוחות  .18.1

  .ועל פי כל דיןההסדר התחיקתי תקון זה, המוקים לו מכוח 

, בכפוף לכל דין והסכם, את מדייות החברה ואת קווי פעולתה העקרויים ביהול קופות יקבעהדירקטוריון   .18.2

, לרבות והקרות  שביהולה, ובכלל זה לקבוע החיות ליהול החברה וליהול הקופות  וקרות הפסיההגמל  

קרה שוטפים קביעת מדייות השקעות כללית של הקופות, יהול חשבוות העמיתים ודווחי הקופות, פיקוח וב

  ו על הדירקטוריון לפעול בהתאם לחובות המוטלות עלי  על פעולות החברה וההלתה וביצוע ההחיות בפועל.

     לפי דיי הפיקוח, וכן להימע מלעשות כל פעולה שדיי הפיקוח אוסרים את עשייתה.

  בצר מן המהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו. .18.3

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו למהל הכללי, לושא משרה בחברה,  .18.4

עדות דירקטוריון. האצלת סמכות הדירקטוריון, יכול שתהיה לעיו מסוים או לפרק זמן  ולאדם אחר או לו

  .מסוים ויכול שתהיה כללית, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון

של המהל הכללי של החברה, במסגרת המדייות    סמכויות היהול והביצועבלגרוע  כדי  אלו  אין בהוראות   .18.5

  להלן.  27.3שקבע הדירקטוריון כפי שקבע בתקה 

  יושב ראש הדירקטוריון  . 19

את    -  מיוי .19.1 המיוי  בהחלטת  יקבע  וכן  הדירקטוריון  ראש  כיושב  לכהן  מחבריו  באחד  יבחר  הדירקטוריון 

התקופה שבה יכהן במשרתו. אם לא קבע אחרת בהחלטה על מיויו, יכהן יושב ראש הדירקטוריון עד שימוה  

ן כדירקטור  דירקטוריון לכהחדל יושב ראש ה  אחר במקומו או עד שיחדל מלכהן כדירקטור, לפי המוקדם.

  יבחר הדירקטוריון בישיבת הדירקטוריון הראשוה שתתקיים לאחר מכן יושב ראש חדש.  בחברה

בהצבעות בדירקטוריון    דירקטוריון החברה יהיה קול מכריע במקרה של קולות שקולים  ליו"ר  –  קול מכריע .19.2

   החברה.

יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון ויהלן. עדר יושב ראש   -  הדירקטוריון  ישיבות  יהול .19.3

תוך חמש  הדירקטוריון מישיבת דירקטוריון על פי הודעה שמסר מראש, או לא הופיע לישיבת דירקטוריון  

יוכל או יסרב מכל סיבה שהיא לשבת בראש    ) דקות15עשרה ( מהמועד שקבע לקיום הישיבה, או אם לא 

, כי אז ישב בראש הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון (אם מוה כזה). אם לא מוה סגן יושב ראש  הישיבה

הדירקטוריון, או אם סגן יושב ראש הדירקטוריון יעדר אף הוא מהישיבה או לא יוכל או יסרב מכל סיבה  

  . ש הישיבהשהיא לשבת בראש הישיבה, יבחרו חברי הדירקטוריון הוכחים, באחד מבייהם כיושב רא

  פעולות הדירקטורים . 20

תישלחה  .20.1 הדירקטוריון  ישיבות  על  הישיבה,  הודעות  מועד  לפי  סביר  פקסימיליה,   ,זמן  באמצעות  בכתב, 

בדואר האלקטרוי או באמצעי תקשורת אחר והכל למען או מספר הפקסימיליה, כתובת הדואר האלקטרוי  

יתן לשלוח הודעות באמצעי תקשורת   אחרים, לפי העין, שמסר הדירקטור לחברה עם  או הכתובת אליה 

מיויו, או בהודעה בכתב לחברה לאחר מכן. על אף האמור, רשאי הדירקטוריון להתכס לישיבה ללא הודעה 

  הדירקטורים. כלוזאת במקרים דחופים ובהסכמת 

דירקטוריון  כל הפעולות שעשו בתום לב בישיבת ה  -  תוקף פעולות הדירקטורים במקרה של דירקטור פסול .20.2

או על ידי ועדה של הדירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בות תוקף אף אם יתגלה לאחר 
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מכן שהיה פגם במיויו של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו 

 כל אדם כזה תמה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

 ות שאין חריגותאישור עסקא . 21

, עסקה של החברה עם ואלא אם תקבלה החלטה אחרת על ידי דירקטוריון החברה  בכפוף להוראות חוק החברות

ושא משרה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלושא משרה בחברה יש בה עיין אישי, ואשר אין עסקאות  

על ידי   לרבות,  מהם  מי  ידי  על  שיוסמך  מיחריגות, תאושרה על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת או על ידי  

לא יאשר התקשרויות  ,  "להמכ  שאיוסקה (ובלבד שושא משרה כאמור  ושא משרה בחברה שאין לו עיין אישי בע

בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת הלי הדירקטוריון, בין בהסמכה  ,  שעיין תאי כהוה והעסקה של ושאי משרה)

ר  . אישור עסקאות שאין חריגות כאמוכללית, בין בהסמכה לסוג מסוים של עסקאות ובין בהסמכה לעסקה מסוימת

    לעיל כאמור יכול שיעשה על ידי מתן אישור לעסקה מסוימת או על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות.

 כיוס ישיבות הדירקטוריון  . 22

בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, חוק החברות ותקון זה, הדירקטוריון רשאי להתכס לשם ביצוע תפקידיו   .22.1

 יו ודיויו כפי שימצא לכון.ולדחות את ישיבותיו ולהסדיר את פעולות

 הדירקטוריון יתכס לישיבותיו לפי צרכי החברה ובהתאם להוראות חוק החברות.  .22.2

ישיבת   .22.3 והמועד לקיום  ולקבוע את המקום  עת,  לכס את הדירקטוריון בכל  יושב ראש הדירקטוריון רשאי 

 הדירקטוריון.

חייב .22.4 יהיה  הדירקטוריון  ראש  יושב  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  אחד   מבלי  בהתקיים  הדירקטוריון,  את  לכס 

 מהמקרים המפורטים בחוק החברות, ובמקרים הבאים:

 לפי דרישת דירקטור אחד.  .22.4.1

 מוה לחברה מהל כללי והודעה או דיווח של המהל הכללי הצריכו פעולה של הדירקטוריון.  .22.4.2

יו״ר דירקטור .22.4.3 בו לא מוה  ובמקרה  ליו״ר הדירקטוריון,  יון הודיע הודיע רואה החשבון המבקר 

 לדירקטוריון, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבואית של החברה. 

22.5. ) ") ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול  סדר היום" להלן: סדר היום של ישיבות הדירקטוריון 

ישיבת   לכס  הדירקטוריון  ראש  יושב  דרש  שבגים  ושאים  הדירקטוריון,  ראש  יושב  שקבע  ושאים 

לתק בהתאם  ראש    22.4ה  דירקטוריון  מיושב  ביקש  הכללי  שהמהל  או  שדירקטור  ושא  וכל  לעיל 

  הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כיוס ישיבת דירקטוריון, לכללו בסדר היום.

בהודעה על כיוס הדירקטוריון יצוין מועד הישיבה והמקום בו תתכס וכן פירוט סביר של העייים שידוו   .22.6

 ל פי סדר היום של הישיבה. בישיבה, ע

וכן רוב  המיין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון המכהים במועד הישיבה,   .22.7

  . ם, כהגדרת מוח זה בחוזר דירקטוריון גוף מוסדי ובכפוף להוראות דיי הפיקוחהדירקטורים הבלתי תלויי

שימוש  .22.8 באמצעות  ישיבות  לקיים  רשאי  הדירקטורים    הדירקטוריון  שכל  ובלבד  תקשורת  אמצעי  בכל 

המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. הדירקטוריון רשאי להסדיר את האופן והדרכים ליהולה של 

 ישיבה באמצעות אמצעי תקשורת. הוראות פרק זה יחולו על ישיבה זו בשיויים המחויבים לפי העיין. 
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וריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטבכפוף להוראות ההסדר התחיקתי,  .22.9

שלא להתכס לדיון באותו  הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעיין שהובא להחלטה הסכימו  

יהיה לה אותו התוקף לכל מטרות   הסכימו שלא להתכס לדיון לשם קבלתה כל הדירקטורים ש. החלטה עין

בישיב תקבלה  כאילו  כהלכה.  שהן  שכוסה  הדירקטוריון  תוכל  ת  כאמור  הדירקטורים  כל  של  הסכמתם 

ותתועד יחד עם , בפקסימיליה או בדרך אחרת שתקבע על ידי הדירקטוריון,  במשאל טלפוילהתקבל בכתב,  

מקבלת כל ההסכמות  ימים    7בתוך  יושב ראש הדירקטוריון  ההחלטות שהתקבלו בפרוטוקול שיחתם על ידי  

   .כאמור

 קוליםפרוטו  . 23

החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון; הפרוטוקולים יכללו, בין היתר, את שמות   .23.1

בישיבות  שדוו  העייים  עיקרי  דירקטוריון,  ישיבת  בכל  האחרים  והוכחים  המשתתפים  הדירקטורים 

 הדירקטוריון וההחלטות שתקבלו. 

; פרוטוקול שאושר ן כל פרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או בידי יושב ראש הישיבה, לפי העי .23.2

 וחתם, כאמור, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

23.3. לעיל, יחולו גם על ישיבותיה של כל ועדת דירקטוריון, על ישיבה באמצעי תקשורת, כאמור    23.1ה  הוראות תק

 לעיל. 22.12 בלת החלטות דירקטוריון ללא התכסות, כאמור בתקהלעיל, ועל ק 22.11 בתקה

 ועדות הדירקטוריון . 24

ויהיה מחויב  .24.1 בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות ההסדר התחיקתי, יהיה דירקטוריון החברה רשאי, 

  ועדת("מקום בו ההסדר התחיקתי מחייב זאת, להקים ועדות ולמות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון  

ההסדר    ").דירקטוריון  להוראות  בכפוף  הסמכתן,  בתאי  הדירקטוריון  יקבע  דירקטוריון  ועדות  הוקמו 

ל האם  החברות,  וחוק  באופן והתחיקתי  הדירקטוריון  של  מסוימות  סמכויות  יואצלו  הדירקטוריון  ועדת 

היה בגדר שהחלטת ועדת הדירקטוריון תיחשב כהחלטת דירקטוריון או האם החלטת ועדת הדירקטוריון ת

המלצה בלבד הכפופה לאישור הדירקטוריון, ובלבד שלא יואצלו לוועדה סמכויות שאין יתות להאצלה על  

 לחוק החברות. 112 פי ההסדר התחיקתי ובכלל זה בעייים המויים בסעיף

 ועדת דירקטוריון (לרבות מספר הדירקטורים החיצוים המכהים בה) לא יפחת מהמספר ומספר החברים ב .24.2

 המזערי הקבוע בהסדר התחיקתי.

של  .24.3 ישיבות  בדבר  זה  בתקון  הכלולות  ההוראות  תחולה  דירקטוריון,  ועדת  כל  של  והדיוים  הישיבות  על 

בשיויים    ,הדירקטוריון יחולו,  לו,  המוקות  והסמכויות  ראש  יושב  ומיוי  בהן  וההצבעה  יהולן  אופן 

או במקומן הוראות שיתו על ידי הדירקטוריון לעיין זה,  המחויבים גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא ב

והכל בכפוף להוראות חוק החברות, להוראות תקון זה, ככל שהן מתיישבות עם הוראות ההסדר התחיקתי  

הו ישיבות  סדרי  בעיין  הדירקטוריון  להחלטות  ועדת  וובכפוף  ליו״ר  כאלו).  החלטות  יהיו  (אם  עדה 

 עדה. ובהצבעות בו במקרה של שוויון קולות לא יהיה קול וסףדירקטוריון, אם בחר כזה, 

ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה והמלצותיה. החלטות והמלצות של ועדת  .24.4

 דירקטוריון הטעוות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפי הדיון בדירקטוריון. 

בובכפוף   .24.5 שעשתה  פעולה  או  שהתקבלה  החלטה  החברות,  חוק  סמכות ו להוראות  פי  על  דירקטוריון  עדת 

שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שעשתה בדירקטוריון, אלא אם 

מדי פעם    קבע במפורש אחרת על ידי הדירקטוריון, לעיין מסוים או לגבי ועדה מסוימת. הדירקטוריון רשאי
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ל סמכויות  אצילת  לבטל  או  לצמצם  סמכויות  ולהרחיב,  ביטול  או  בצמצום  אין  ואולם  דירקטוריון,  ועדת 

 כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה. 

דירקטו .24.6 ועדת  של  ישיבה  לפתיחת  החוקי  המיו  החברות,  חוק  להוראות  ועדה  בכפוף  חברי  רוב  יהיה  ריון 

 , כל עוד לא קבע אחרת על ידי הדירקטוריון.והזכאים להשתתף בה המכהים במועד הישיבה

 ועדת ביקורת  . 25

ויו״ר  .25.1 הדירקטוריון ימה ועדת ביקורת מבין חבריו. בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, רוב חברי הוועדה 

 הוועדה יהיו דירקטורים חיצויים.

בחוזר  ותחליט בושאים שלפי חוק החברות עליה לדון ולהחליט בהם ובושאים המויים ועדת ביקורת תדון  .25.2

   .דירקטוריון גוף מוסדי כפי שיהיה וסחו מעת לעת. 

ועדה תתכס לפי צרכי החברה ובהתאם למספר הישיבות המיימאלי הדרש בהסדר התחיקתי ובכל מקרה  וה .25.3

 לא פחות מפעם אחת לרבעון.  

   ועדת השקעות . 26

 הרכבה ייקבע לפי ההסדר התחיקתי. ירקטוריון ימה ועדת השקעות כאשר הד .26.1

ויסיון  .26.2 ידע  רמת  להבטיח  מת  על  הדירקטוריון  שיקבע  וקריטריוים  כללים  פי  על  ייבחרו  הוועדה  חברי 

 מתאימים לכהן בוועדה והכול בהתאם להסדר התחיקתי.

המכהים בה, והזכאים להשתתף  החברים    המיין החוקי החוץ לשם יהול עייי ועדת השקעות הוא רוב .26.3

חלטות ועדת השקעות יתקבלו ברוב קולות החברים הוכחים, ובמקרה של שוויון בהצבעה תהיה ה  .בישיבה

 זכות הכרעה ליושב ראש הועדה.

על פי החלטת הדירקטוריון, תהיה החברה רשאית להתקשר עם יחיד או עם חברה בעלת רישיון ליהול תיקי  .26.4

השקעות לשם יהול השקעות הקופה/ות שביהולה, זאת בכפוף להחלטות ועדת השקעות ולמדייות שתקבע  

  מידי פעם בפעם, ובכפוף להוראות הדין החלות ו/או שיחולו בעתיד בודע לכך.

הדירקטוריון איו רשאי ליטול לעצמו מסמכויות ועדת ההשקעות, למעט סמכויות שהוא עצמו הטיל על ועדת  .26.5

להאציל השק רשאית  איה  ההשקעות  ועדת  טילתן.  את  מתיר  התחיקתי  שההסדר  סמכויות  או  עות 

 ועדת משה.ומסמכויותיה לאחר או ל

ישיבות באמצעות תקשורת המאפשרת   .26.6 לקיים  יתן  ושאים שבהם  לקבוע מראש  ועדת ההשקעות רשאית 

ה התיולחברי  לאחר  יתקבלו  דחופות  החלטות  בו־זמי,  קשר  המשתתפים  תקשורת  ועדה  באמצעי  יעצות 

 עדה המשתתפים קשר בו זמי. והמאפשרת לחברי הו

פעולת  .26.7 על  החלות  זה  תקון  של  הכלליות  ההוראות  ההשקעות  ועדת  על  יחולו  זה  פרק  להוראות  בכפוף 

 הדירקטוריון בשיויים המחייבים.

   המהל הכללי . 27

27.1. הל כללי לחברה, ורשאי הוא למות מהל כללי אחד (כל אחד  הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למות יותר ממ

"). כן רשאי הדירקטוריון לפטר את המהל הכללי או להחליפו בכל עת המהל הכללי "- מהם ייקרא להלן  

  שימצא לכון. 
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המהל הכללי יהיה אחראי ליהול השוטף של עייי החברה, במסגרת המדייות שקבע הדירקטוריון וכפוף  .27.2

  לפיקוחו ולהחיותיו. 

למהל הכללי יהיו כל סמכויות היהול והביצוע שלא הוקו בחוק או בתקון זה או מכוחו לאורגן אחר של   .27.3

   .לעיל, אם יועברו 18.3 הלדירקטוריון, בהתאם להוראת תקהחברה, למעט סמכויות כאמור שיועברו ממו 

לעת, למסור ולהעיק למהל  בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקון זה, הדירקטוריון רשאי, מעת   .27.4

להעיק מסמכויות אלה   והוא רשאי  בעייו,  שיראה  כפי  זה,  לפי תקון  לדירקטוריון  שיש  הכללי סמכויות 

וכן רשאי   לאותה תקופה, לאותן מטרות, באותם תאים ובאותן הגבלות כפי שייראה בעיי הדירקטוריון, 

סמכויותיו בדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, הדירקטוריון להעיק סמכויות אלה, הן ללא ויתור על 

  והוא רשאי מעת לעת לבטל, לשלול ולשות סמכויות אלה, כולן או חלקן.

אישור  .27.5 לו;  הכפופים  לאחרים,  או  לאחר  מסמכויותיו,  לאצול  הדירקטוריון,  באישור  רשאי,  הכללי  המהל 

  כאמור יכול שייתן בין באישור כללי ובין לעיין מסוים. 

מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בושאים, במועדים  .27.6

  ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת הלי עבודת הדירקטוריון.

  

  מזכיר ורואה חשבון מבקר  -פרק חמישי  

  מזכיר  . 28

ה, בתאים שימצא לכון, ולמות מזכיר משה ולקבוע את תחומי תפקידיהם הדירקטוריון רשאי למות מזכיר לחבר

וסמכויותיהם. לא מוה מזכיר לחברה, ימלא המהל הכללי, או מי שהוא יסמיך לכך ובהעדר מכ"ל מי שיוסמך לכך 

  דירקטוריון.על ידי הדירקטוריון, את התפקידים הקבועים למזכיר על פי כל דין, על פי תקון זה ועל פי החלטת ה

מזכיר החברה יהיה אחראי על כל המסמכים שיישמרו במשרדה הרשום של החברה, ויהל את המרשמים שמהלת  

  החברה על פי דין. 

  רואה חשבון מבקר  . 29

בכפוף להוראות חוק החברות, האסיפה הכללית רשאית למות רואה חשבון מבקר לתקופה העולה על שה,   .29.1

  .  כפי שיקבע על ידי האסיפה הכללית

הדירקטוריון יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה עבור פעולת ביקורת וכן את שכרו עבור   .29.2

שירותים וספים שאים פעולת ביקורת, והכל לאחר קבלת המלצותיה של ועדת הביקורת או הועדה לבחית  

ידי על  אחרת  קבע  לא  אם  והכל  הדירקטוריון),  ידי  על  שיקבע  (כפי  כספיים  של    דוחות  הכללית  האסיפה 

  החברה. 

  מבקר פימי . 30

 דירקטוריון החברה ימה לחברה מבקר פימי, לפי הצעת ועדת הביקורת. .30.1

הצעה   .30.2 הדירקטוריון,  שיקבע  כפי  הביקורת,  ועדת  לאישור  או  הדירקטוריון  לאישור  יגיש  הפימי  המבקר 

בשיויים   לתכית יאשרו אותה  העיין,  לפי  הביקורת,  ועדת  או  והדירקטוריון  או תקופתית  שתית  עבודה 

  הראים להם. כל עוד לא קבע הדירקטוריון אחרת תוגש תוכית העבודה לדירקטוריון ותאושר על ידו.
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ה וכן, רואה  לא יכהן כמבקר פימי מי שהוא בעל עיין בחברה, ושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאל .30.3

 החשבון המבקר או מי מטעמו.

 ., אלא אם כן יחליט הדירקטוריון אחרתהממוה הארגוי על מבקר הפים יהיה יו״ר הדירקטוריון .30.4

  שמירת הון החברה וחלוקתו - פרק שישי

  חלוקה והקצאת מיות הטבה  . 31

ותאיהן    רכישה עצמית של מיות החברה, לרבות  החלטת החברה על חלוקת דיבידד, מיות הטבה או כל חלוקה אחרת

  תתקבל על ידי דירקטוריון החברה.

  דיבידד ומיות הטבה . 32

  זכות לדיבידד או למיות הטבה .32.1

על   במועד ההחלטה  המיות של החברה  רשום במרשם בעלי  שיהיה  למי  יחולקו  מיות הטבה  או  דיבידד 

  באותה החלטה. החלוקה או במועד אחר שיקבע

  תשלום הדיבידד  . 33

  דרך התשלום .33.1.1

אם לא יתו הוראות אחרות בהחלטה על חלוקת הדיבידד, מותר יהיה לשלם כל דיבידד ביכוי 

הכתובת   לפי  רשום  בדואר  שתישלח  בלבד,  למוטב  המחאה  ידי  על  דין  כל  פי  על  הדרש  המס 

הרשומה של בעל המיות הזכאי לו, או בהעברה בקאית. כל המחאה כאמור תיערך לפקודת האדם 

  דיבידד בעין יחולק כפי שיקבע בהחלטת החלוקה.  ליו היא שלחת.שא

במקרה של בעלים משותפים רשומים, תישלח ההמחאה לאותו בעל מיות ששמו רשום ראשון 

  במרשם בעלי המיות ביחס לבעלות המשותפת. 

משלוח ההמחאה לאדם, אשר במועד הקובע רשום שמו במרשם בעלי המיות כבעליה של מיה, 

משותפים  או   בעלים  של  לכל   -במקרה  בוגע  שחרור  תהווה  המשותפים,  מהבעלים  אחד  של 

  התשלומים שעשו בקשר לאותה מיה.

לסכום   מתחת  המחאה  תישלח  לא  כי  להחליט  רשאית  סכומי ש"ח  50של  החברה  את  ויראו   ,

  הדיבידד שהיו אמורים להשתלם כאמור כדיבידד שלא תבע.

יבידד לו זכאי בעל מיות כל חוב של בעל המיות לחברה, בין אם החברה רשאית לקזז מסכום הד

  הגיע מועד פרעוו ובין אם לאו. 

  דיבידד שלא תבע .33.1.2

הדירקטוריון רשאי להשקיע כל סכום דיבידד שלא תבע במשך שה אחת לאחר שהכריזו עליו  

חייבת לשלם ריבית או  או להשתמש בו באופן אחר לטובת החברה עד שייתבע. החברה לא תהא  

  הצמדה עבור דיבידד שלא תבע. 

  אופן היוון רווחים לקרות וחלוקת מיות הטבה  .33.2



16437/1641/7216005v1 

21

סכום שהוא   הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו, להפריש לקרות הון מיוחדות כל  - קרות .33.2.1

אליה   המסופות  החברות  כסי  בשערוך  היחסי  חלקה  או  כסיה,  משערוך  או  החברה,  מרווחי 

  בוע יעודן של קרות אלה. כן רשאי הדירקטוריון לבטל קרות כאמור. ולק

לשם חלוקת מיות הטבה, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עייו כל   -  חלוקת מיות הטבה .33.2.2

קושי שיתעורר ולבצע התאמות, לרבות להחליט כי לא יחולקו שברי מיה, להוציא תעודות בגין  

ולשלם תמורתם לאלו הזכאים לקבל את  כמות מצטברת של שברי מיות, למ כור את השברים 

כי שברים  או  המיות,  לבעלי  ישולמו  במזומים  כי תשלומים  להחליט  וכן  מיות ההטבה  שברי 

לא יובאו בחשבון   ש"ח)  50  -שערכם פחות מסכום שייקבע (ואם לא קבע אזי שסכומם פחות מ

  לשם ביצוע התאמות כאמור.

 

  פטור, שיפוי וביטוח ושאי משרה  -פרק שביעי 

 פטור ושאי משרה  . 34

, רשאית החברה לפטור, מראש, ושא משרה בה, מאחריותו, כולה וההסדר התחיקתי  בכפוף להוראות חוק החברות

חברה איה רשאית לפטור  עוד הדין קובע זאת,    כלאו מקצתה, בשל זק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. אולם,  

    יותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.מראש דירקטור מאחר

  שיפוי ושאי משרה  . 35

המותרת על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור  המרבית החברה רשאית לשפות ושאי משרה בה במידה  .35.1

 לעיל, יחולו ההוראות להלן. 

שהוציא עקב פעולה,  רשאית לשפות ושא משרה בה בשל חבות, תשלום או הוצאה שהוטלה עליו או    חברהה  .35.2

 , כמפורט להלן: (או בחברה קשורה לחברה) שעשה בתוקף היותו ושא משרה בה

דין, ו/או תוטל עליו בארץ או בחו"ל,    חבות כספית שהוטלה עליו .35.2.1 לטובת אדם אחר על פי פסק 

לרבות פסק דין שיתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית  ו  לרבות אחריות שובעת מצרוף צד ג'

  ט.משפ

עקב חקירה או ושא המשרה  וציא  ההוצאות התדייות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, ש .35.2.2

בידי רשות המוסמכת להל חקירה או הליך, ואשר יסתיים בלא הגשת כתב    והליך שיתהל גד

חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שיסתיים בלא הגשת כתב    וובלי שתוטל עלי  ואישום גד

אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה  דואישום ג

  פלילית או בקשר לעיצום כספי; 

חבות  " ו"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעיין שפתחה בו חקירה פליליתבסעיף קטן זה, "

  א)לחוק החברות.1(א)(260כמשמעם בסעיף  –"  כספית כחלופה להליך פלילי 

יות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא ושא המשרה או שחויב בהן בידי הוצאות התדי .35.2.3

בית משפט, בהליך שהוגש גדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממו  

 זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. 

לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כגד ושא משרה על דרך של תביעה   –"  אדם אחרבסעיף זה "

  גזרת.
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יא הפרה ו/או בשל הוצאות שהוצהלטובת פגע  מהלי  בהליך    חבות כספית שתוטל על ושא המשרה .35.2.4

, לרבות הוצאות התדייות סבירות, ובכלל  ושהתהל בעיימהלי  בקשר עם הליך    ושא המשרה

  זה שכר טרחת עורך דין. 

שהוציא    כל .35.2.5 או  משרה  ושא  על  שהוטלה  אחרת,  הוצאה  או  פעולה  החבות  עקב  משרה,  ושא 

 . ושא משרה בחברה, המותרת בשיפוי על פי דין ותקון החברה ושעשתה מתוקף היות

   מעת לעת, ובכפוף להוראות כל דין:החברה רשאית, 

 ושא משרה בה, בכל אחד מאלה: ליתן התחייבות מראש לשיפוי  .35.2.6

ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש תוגבל לאירועים   ,לעיל  35.2.1כמפורט בסעיף   .35.2.6.1

שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות 

וכן לסכום השיפוי המירבי (כהגדרתו להלן), ושבהתחייבות לשיפוי, יצויו    לשיפוי

לאור   צפויים  הדירקטוריון  שלדעת  מתן פעילות  האירועים  בעת  בפועל  החברה 

המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם   ההתחייבות לשיפוי וכן הסכום או אמת 

 סבירים בסיבות העיין.

זה    הסכום אותו מתחייבת החברה לשלם על פי סעיף  -  "סכום השיפוי המרבי"

, בגין האירוע, אשר לדעת דירקטוריון החברה הו  לכל ושאי המשרה במצטבר

העיין,   בסיבות  סביר  יעלסכום  מקרהלא  בכל  וחמישה    25%על    ה  (עשרים 

על פי הדוחות הכספיים   ,כפי שיהיה  ,אחוזים) מן ההון העצמי המאוחד של החברה

החברה של  האחרוים  מבוקרים),  המאוחדים  או  שיהיו  (סקורים  מועד ב  כפי 

בפועל השיפוי  התשלום  מחברת    ,בגין  יתקבלו,  אם  שיתקבלו,  לסכומים  מעבר 

ובכפוף לכך שסכום ,  ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה, אם התקשרה

השיפוי מוגבל לכך שלאחר ביצועו לא יפחת ההון העצמי של החברה מההון העצמי  

לתקות   בהתאם  ממה  פיסיים    5-ו  3הדרש  שירותים  על  הפיקוח  לתקות 

קרן  (קופו או  גמל  קופת  של  מהלת  מחברה  הדרש  מזערי  עצמי  (הון  גמל)  ת 

  ., כפי שיהיו באותה עת2020- פסיה), התשע"ב

   .35.2.5עד  35.2.2כמפורט בתקות  .35.2.6.2

    .ושא השיפוי עלשפות ושא משרה בה לאחר קרות האירו .35.2.7

מוגבל לכך שלאחר ייקבע כי גובה השיפוי    3.2.5.7-ו   35.2.6.2,  35.2.6.1לשיפוי לפי סעיפים  בהתחייבות  

 5-ו  3ביצועו לא יפחת ההון העצמי של החברה המהלת מההון העצמי הדרש ממה בהתאם לתקות  

לתקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הדרש מחברה מהלת של קופת 

  . 2020-גמל או קרן פסיה), התשע"ב 

 ההוראות דלעיל, ולא יהיה בהן, כדיבכוות    וק החברות ולהוראות כל דין אחר, אין בכפוף להוראות ח .35.3

 יין התקשרותה בחוזה ביטוח או שיפוי: לע להגביל את החברה בכל דרך שהיא

בקשר למי שאים ושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלים או יועצים של החברה שאים  .35.3.1

 ושאי משרה בה;

כלל שהביטוח, הפטור או השיפוי אים אסורים לפי כל דין;   -רה   בקשר לושאי משרה בחב .35.3.2

 וכן
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 בקשר להסכמה לשפות בדיעבד ושא משרה כל שהוא. .35.3.3

שא המשרה בגין חבות כספית אשר ו  בכפוף לכל דין, החברה לא תתקשר בחוזה ביטוח או תשפה את .35.4

 משרה בשל אחד מאלה:על ושא  תוטל

פעלהפרת חובת אמוים,   .35.4.1 ל  בתום  אלא אם  והיה  להיח שפעולתו  לב  לא תפגע    ויסוד סביר 

 בטובת החברה; 

 הפרת חובת זהירות שעשתה בכווה או בפזיזות, למעט אם עשתה ברשלות בלבד;  .35.4.2

 פעולה מתוך כווה להפיק רווח אישי שלא כדין; .35.4.3

 . שיוטל על ושא המשרהעיצום כספי או כופר  או כופר או  קס .35.4.4

  ושאי משרה  ביטוח . 36

המותרת על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור   המרבית החברה רשאית לבטח ושאי משרה בה במידה   .36.1

 שתוטל, בשל חבות או תשלום  בהושא משרה    להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של  לעיל, החברה רשאית

  , בכל אחד מאלה: (או בחברה קשורה לחברה) עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו ושא משרה בה

  כלפי אדם אחר;כלפי עמית מעמיתי קופות הגמל או הפרת חובת זהירות כלפי החברה או  .36.1.1

הפרת חובת אמוים כלפי החברה, ובלבד שושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להיח   .36.1.2

  ; או העמיתים שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

 אדם אחר. לטובת  עמית או ליו לטובתחבות כספית שתוטל ע .36.1.3

 חבות כספית שתוטל על ושא המשרה בשל תשלום עבור פגע ההפרה בהליך מהלי.  .36.1.4

שהוציא בקשר עם הליך מהלי שהתהל בעייו ו/או בקשר עם עיצום לרבות הוצאות    ,הוצאות .36.1.5

 כספי, לרבות הוצאות התדייות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

36.1.6. פגע הפרה כפי שיחול מכוח ההסדר התחיקתי כפי שיהיה מעת לעת ו/או בהתאם לסעיף תשלום ל

    כא לחוק הפיקוח ביטוח.92

  כל אירוע אחר אשר בשלו מותר או יהיה מותר על פי דין לבטח אחריות של ושא משרה. .36.1.7

  כללי  -פטור, שיפוי וביטוח  . 37

ר לושא משרה יכול שתהיה בתוקף גם לאחר שושא יובהר כי בפרק זה, התחייבות ביחס לפטור, שיפוי וביטוח כאמו

  המשרה חדל מלכהן בחברה. 

   קבלת אשראי ומתן ערבויות . 38

לפי   לעת,  מעת  הדירקטוריון,  רשאי  לדירקטוריון,  התוה  כלשהי  מסמכות  לגרוע  ומבלי  התחיקתי,  להסדר  בכפוף 

  שיקול דעתו, להחליט על: 

  והבטחת סילוקו, בדרך שימצא לכון;קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו  .38.1
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  מתן ערבויות, בטוחות, וערובות מכל סוג שהוא; .38.2

הפקת סדרה של איגרות חוב, לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות, ולרבות איגרות חוב, שטרי הון או כתבי   .38.3

ה, כולו התחייבות המירים או יתים למימוש למיות, וכן לקבוע את תאיהם, ולשעבד את רכושה של החבר

כתבי  הון,  שטרי  חוב,  איגרות  קבוע.  בשעבוד  ובין  שוטף  בשעבוד  בין  בעתיד,  ובין  בהווה  בין  מקצתו,  או 

התחייבות, או בטוחות אחרות, כאמור לעיל, יכול שיופקו, בין בכיון, בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין 

ו יתר  זכויות  ו/או  מיוחדות  זכויות  עם  ובין  דחות  זכויות  שיקבע  /עם  כפי  והכל  אחרות,  זכויות  או 

  הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו. 

לעיל, איו שולל את סמכותו של המהל הכללי או מי שהסמיך לכך, להחליט על קבלת   39האמור בתקה   .38.4

אשראי על ידי החברה ולתת התחייבויות ובטוחות על ידה, בגבולות מסגרת האשראי והבטוחות שקבעו על 

  ן.ידי הדירקטוריו

  פירוק וארגון מחדש של החברה -פרק שמיי 

  פירוק . 39

אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאי המפרק באישורה של אסיפה כללית לחלק בעין בין בעלי המיות  

חלקים מרכוש החברה, והוא רשאי באישור דומה, להפקיד כל חלק מרכוש החברה בידי אמים לטובת בעלי המיות 

  באישור הזכר לעיל ימצא לכון.  שהמפרקכפי 

  ארגון החברה מחדש . 40

בשעת מכירת רכוש של החברה רשאי הדירקטוריון, או המפרקים (במקרה של פרוק), אם הורשו לכך בהחלטה   .40.1

שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל, לקבל מיות מסולקות במלואן או בחלקן, אגרות 

חברה אחרת, ישראלית או זרה, בין שהואגדה או עומדת להתאגד לשם קיית רכוש חוב או יירות ערך של  

פרוק),   של  (במקרה  המפרקים  או  זאת)  מרשים  החברה  רווחי  (אם  והדירקטורים  ממו,  חלק  או  החברה, 

רשאים לחלק בין בעלי המיות את המיות או יירות הערך הזכרים לעיל או כל רכוש אחר של החברה מבלי 

  או להפקידם בידי אמים עבור בעלי המיות.  לממשם

על   .40.2 להחליט  רגיל,  ברוב  החברה  של  הכללית  האסיפה  ידי  על  שתתקבל  בהחלטה  יכולה,  הכללית  האסיפה 

הערכת יירות הערך או הרכוש הזכר לעיל באותו מחיר ובאותו אופן כפי שהאסיפה הכללית תחליט, וכל  

או חלוקה שהורשתה כאמור לעיל ולוותר על זכויותיהם בדון זה,   בעלי המיות יהיו חייבים לקבל כל הערכה

שלפי  ישן)  (אם  חוקיות  זכויות  לאותן  פירוק,  בתהליך  היה  או  להתפרק  עומדת  שהחברה  במקרה  פרט, 

  הוראות הדין אין לשותן או להסתייג מהן.

 

  הודעות  -פרק תשיעי 

  הודעות  . 41

במרשם בעלי המיות של   חברה לכל בעל מיות, המופיעעל ידי ה  להימסרהודעה או כל מסמך אחר יכולים   .41.1

החברה, בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר רשום ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מיות 

, או במרשם בעלי המיות או לפי אותה כתובת שבעל המיות מסר בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות

  .  כמפורט להלן
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ביחס למיות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו זכר   תיתהכל ההודעות שיש לתתן לבעלי המיות,   .41.2

המיות  בעלי  לכלל  מספקת  הודעה  תהא  זה  באופן  שיתה  הודעה  וכל  המיות  בעלי  במרשם  ראשוה 

  המשותפים. 

כאילו מסרו ושלחו   כל הודעה או מסמך אחר אשר מסרו או שלחו לבעל מיות בהתאם לתקון זה יחשבו .41.3

עם  בשותפות  ידו  על  או  בלבד  ידו  על  מיות המוחזקות  לגבי  (בין  ידו  על  המיות המוחזקות  כל  לגבי  כדין 

אחרים), אף אם אותו בעל מיות פטר באותו זמן, או פשט רגל, או יתן צו לפירוקו, או מוה אמן או מפרק  

כך ובין אם לאו), עד אשר אדם אחר ירשם במרשם בעלי   או כוס כסים על מיותיו (בין שהחברה ידעה על

המיות במקומו כמחזיק בהן, ומסירה או משלוח של הודעה או מסמך כאמור לעיל ייחשבו כמסירה או משלוח 

  מספיקים לכל אדם אשר יש לו זכות במיות הללו.

ו/או ו/או חוק החברות    , כל הודעה מטעם החברה, על פי חוק יירות ערך להוראות ההסדר התחיקתיבכפוף   .41.4

  לרבות הודעות לבעלי מיות ו/או יירות ערך אחרים של החברה   ,התקות שהותקו מכוחם ו/או על פי התקון

או   שתפורסם  הודעה  כל  בלבד.  ערך  יירות  רשות  של  המג"א  במערכת  מיידי  דיווח  פרסום  ידי  על  תיתן 

"מסרה ביום פרסומה במג הודעה או מסמך  תבחר להמציא  א. ככל שהחברה  שתישלח כאמור תיחשב כאילו

שעות מהיום בו מסרו    48על ידי החברה בדואר על פי כתובת בישראל יחשבו כאילו הם מסרו תוך    במשלוח

שעות במקרה בו הכתובת בחו"ל, וכשבאים   96לדואר את המכתב המכיל את ההודעה או המסמך, או תוך  

מכתב המכיל את ההודעה או המסמך מוען לכתובת הכוה להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שה

  ומסר לבית הדואר.  

השמטה מקרית במתן הודעה על אסיפה כללית לבעל מיות כלשהו או אי קבלת הודעת בדבר אסיפה או הודעה  .41.5

הליכים   לביטול  או  אסיפה  באותה  שתקבלה  החלטה  לביטול  יגרמו  לא  כלשהו  מיות  בעל  ידי  על  אחרת 

  על אותה הודעה. המבוססים 

ם על זכותו לקבלת הודעה בזמן מסוי  כל בעל מיות וכל חבר דירקטוריון יכול לותר על זכותו לקבל הודעה או .41.6

ויוכל להסכים כי אסיפה כללית של החברה או ישיבת הדירקטוריון, לפי העין, תתכס ותיערך למרות שלא  

 בזמן שהיה דרוש.קיבל עליה הודעה, או למרות שההודעה לא תקבלה על ידו 

 ותוש . 42

אם הוראה כלשהי בתקון זה תהא בטלה, בלתי חוקית, או בלתי יתת לאכיפה בכל צורה שהיא על פי הדין   .42.1

 . או ייפגמו מכל בכל צורה שהיא החל, התקפות, החוקיות והאכיפות של יתר ההוראות בתקון זה לא יושפעו

 * * *  
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     ההצעהתמורת   - 5 פרק

 ת ההפקה תמור .5.1

התמורה הצפויה ברוטו מההצעה שוא תשקיף זה, ההוצאות המשוערות הכרוכות בה והתמורה טו הצפויה ממה, יפורטו  

בהתאם   החברה  תפרסם  אשר  המשלימה  ו)  2)(1(א16סעיף  לבהודעה  ערך  יירות  למועד  לחוק  משלימה.  הודעה  לתקות 

  התשקיף, טרם סוכמו פרטי התקשרות והתמורה למפיצים. 

 תמורת ההפקה יעוד  .5.2

 והרחבה של   מימוןל  , החברההשוטפת של    העסקית  פעילותהמימון  לתשמש  תמורת ההפקה  בכוות החברה כי   .5.2.1

העסקית   בכסי  השוטפתפעילותה  הצמיחה  המשך  למימון  זה  הגמל  ובכלל  ידה    קופות  על  ולמימון המוהלים 

חיזוק מבה ההון של החברה ו/או ל  ,, להשקעות שוות במהלך העסקים הרגיל של החברהכיסתה לתחום הפסיה

על שיקבע  לעת-ככל  מעת  שיהיו  כפי  החברה  דירקטוריון  החלטות  למועד פי  כון  החברה  להערכת  זה,  בכלל   .

כ צפוייה  ההפקה    50%-60%  -התשקיף,  של  מתמורת  בתקופה  ההפקה   24  -כלשמש  השלמת  ממועד  חודשים 

הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) ת פרק ד' לתקות  דרישות הזילות וההשקעה הקבועות בהוראולמימון  

תשע"ב  מוסדיים),  גופים  על  החלים  השקעה  "  2012-(כללי  כ") השקעה  כללי  תקות(להלן:  וכן   ;-  50%-40%  

החברה.   של  השוטפת  העסקית  פעילותה  למימון  לשמש  צפוייה  ההפקה  צפויה  במתמורת  הוית,  מבחיה  וסף 

דרש אשר    ,להגדיל את ההון העצמי של החברה ולתרום לעמידת החברה בהון העצמי המיימליתמורת ההפקה  

בהתאם לתקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הדרש מחברה מהלת של קופת גמל 

יקף הכסים המוהלים אשר משתה וגדל בהתאם לגידול בהו")  ההון   תקות(להלן: "  2012-או קרן פסיה), תשע"ב

 . לתשקיף 6.3.1-6.3.4לפרטים וספים בעיין זה ראו סעיפים  - על ידי החברה

  - ו   6.3.4פים  סעיכפי שתוארו ב,  התפתחות בשה הקרובהצפי להערכה זו מבוססת, בין היתר, על תחזית החברה ו

אשר עשויה   )לתחום הפסיהיסה  לפרטים אודות אסטרטגיית החברה כון למועד התשקיף (לרבות כ לתשקיף.  6.25

  . לתשקיף 6.24סעיף ראו  ,מעת לעת להשתות בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה

יובהר כי דירקטוריון החברה עשוי בעתיד להחליט לשות את השימוש בכספים בהתאם להתפתחויות בעסקיה של 

  החברה. 

לפרוע את שטרי ההון יה צפויה להשתמש בתמורת ההפקה על מת  חברה אה,  טיוטה זו של התשקיףכון למועד  

, ראו מיותיההפיקה החברה לבעלי  שהון  השטרי  (לפרטים וספים אודות    חברה האםשהופקו על ידי החברה ל

  לתשקיף).   6.3.6סעיף 

יא צפויה תחזיות, הערכות והחות החברה המפורטות בסעיף זה, לרבות הוצאות החברה הצפויות, השימוש שה

ים האמורים, איפקה ולוחות הזמיםודאי  םלעשות בתמורת הה  בגדר מידע צופה    םאו בשליטת החברה, והי

על התחזית והצפי לשה . הערכות אלו מבוססות, בין היתר,  1968-פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, התשכ"ח

על יסיוה לתשקיף,    6.24לתשקיף, על האסטרטגיה של החברה כאמור בסעיף    6.25הקרובה כפי שתוארו בסעיף  

על הערכת ההלת ו של החברה (אשר איה בהכרח סופית)    העבודהשל ההלת החברה בתחום הפעילות, על תכית  

אין כל ודאות כי הערכות החברה ביחס לאלה או השפעותיהם על פעילות החברה החברה אשר למועד התשקיף  

ועסקיה תתממשה, במלואן או בחלקן. ההשפעה בפועל עשויה להיות שוה באופן מהותי מזו שחזתה כאמור.  

  עצירה   או  קיטון יים לאי התממשות הערכות ותחזיות הקבוצה כללים, בין היתר,  במסגרת הגורמים הפוטציאל 

  מכירות  של  מוך   קצבשל כספים לקופות המוהלות על ידי החברה,    יודיםלרבות    הפקדות  או  המכירות  בהיקף

  על   לותהמוה  מהקופות  כספים  של  יודים  לרבותבמשיכות    גידולהפסיה,    קרן כאמור) ב  יודים  כולל(  והפקדות

הגמל    ירידות,  החברה  ידי בקופות  שיוהלו  הכסים  הכלכליים, ,  הפסיה  ובקרן בתשואת  בתאים  שיויים 

תודות   בתחום,  התחרות  החרפת  והפוליטיים,  ירידות  המדייים  משקיעיםאו  התהגות  ושיויים    בשווקים, 
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הציבור של  השקעה  רגולטורייםבטעמי  שיויים  על    ,  להשפיע  או  שעלולים  גמל  בקופות  ההשקעה  כדאיות 

דחייה במועד הצפוי אישור בקשת החברה להרחבת רישיוה  , שעשויים להשפיע על מכשירי השקעה תחליפיים

אשר   אחריםמגוון גורמים  לעיסוק בעף ביטוח ופסיה או דחיית הבקשה, הצורך בהשקעת הון וסף בחברה,  

 6.26ומכלול גורמי הסיכון של הקבוצה, כמפורט בסעיף  אים בשליטת הקבוצה או שיוי בהחלטות הקבוצה,  

כי    לתשקיף.  ודאות  כל  אין  לחברה  הין סבירות,  כמוצג בתחזית  שציפיותיה  שהחברה מאמיה  אף  על  לפיכך 

ולפיכך תוצאות פעילותה עשויות להיות שוות מהותית מהתוצאות   יתממשו  ותכיותיה  ציפיותיה, הערכותיה 

     .המשתמעות מתחזית זו המוערכות או 

למתאים,   .5.2.2 שתמצא  כפי  ההפקה  תמורת  את  ותשקיע  תפקיד  החברה  כאמור,  ההפקה  בתמורת  לשימוש  עד 

ובכפוף להוראות   בהתאםבהשקעות   דירקטוריון החברה  כללי השקעהלהחלטת  לכל תמורת ,  תקות  בהתייחס 

(קרי   ל הן  ההפקה  שעליו  בהתייחס  ההפקה  תמורת  של  יחולחלק  לשון  ו  התקות  לגבי  לפי  תמורת  והן  חלק 

  .  )אין חלות לפי לשון התקות וההפקה שעלי

ייעוד תמורת ההפקה ביחס להפקות שתבוצעה באמצעות דוחות הצעת מדף מכח תשקיף מדף זה יפורט בדוח  .5.2.3

 הצעת המדף הרלווטי. 

 חיתום .5.3

, הכל בהתאם יםהמתמחר  מיםחתמים ביהול החתרציום  ותובטח בחלקה בחיתום על ידי קוסההצעה על פי תשקיף זה  

משלימה, אשר מכוחה יוצעו יירות  ההודעה  העל    מויחת  מים) לתקות אופן ההצעה. בהתאם החת1(א)(11להוראות תקה  

לרבות ערך לציבור מכוח תשקיף להשלמה זה. במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכו הפרטים החסרים בתשקיף,  

    .לעילבפרק  2.8 עמלת חיתום, עמלת הפצה וריכוז. לפרטים וספים ראו בסעיףאך לא רק, 

 סכום מיימלי  .5.4

   1.להצעה על פי תשקיף זה סכום מיימלילא קבע   

 

 . ]סופית קבע טרם[  1
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זה    בפרקערכות  ה. ה1968-בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, התשכ"ח  היו   זה  פרק

מבוססות, בין היתר, על יסיוה של ההלת החברה בתחום הפעילות, על תכית העבודה של החברה (אשר 

איה בהכרח סופית) ועל הערכת ההלת החברה אשר למועד התשקיף אין כל ודאות כי הערכות החברה  

פועל ביחס לאלה או השפעותיהם על פעילות החברה ועסקיה תתממשה, במלואן או בחלקן. ההשפעה ב

עשויה להיות שוה באופן מהותי מזו שחזתה כאמור. במסגרת הגורמים הפוטציאליים לאי התממשות  

הערכות ותחזיות הקבוצה כללים, בין היתר, שיויים בתאים הכלכליים, המדייים והפוליטיים, החרפת 

אשר אחרים  גורמים    התחרות בתחום, תודות בשווקים, התהגות משקיעים, שיויים רגולטוריים, מגוון 

אים בשליטת הקבוצה או שיוי בהחלטות הקבוצה, ומכלול גורמי הסיכון של הקבוצה, כמפורט בסעיף  

במקרים מסוימים, יתן לזהות מידע צופה פי עתיד, בין היתר, בשל העובדה שהוא כולל  .   זה  לפרק  6.26

יתכן כי מידע צופה פי עתיד יופיע    את המילים "להערכת החברה", "בכוות החברה", וכדומה. עם זאת, 

 .  גם בוסחים אחרים

  

    התאגיד עסקי  תיאור  - 6פרק 

  לתקופה  מובא  זה  בפרק   התאגיד  עסקי   תיאור,  תשקיף  פרטי  לתקות  הראשוה  לתוספת(א)  1  לסעיף  בהתאם

  למועד סמוך  וסיומה  )2021  שת  תחילת  קרי(  התשקיף  מוגש  בה  השה  של  ביואר  1  יום  לפי  שתיים  שתחילה

  .התשקיף הגשת

. לתוים 2021הדוחות השתיים והדוחות הכספיים לרבעון השי לשת  על פי  תוים    ,בין היתר  ,הפרק כולל

, המצורפים כצרופה לפרק  2021ראו את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשת    ,2021בספטמבר    30יום  ל

לתשקיף. 9
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  מור מבה אחזקות 
   ]טרם פרסום התשקיף[יעודכן  .2022_______ שיעורי ההחזקה ומבה החזקות כוים ליום 

 
  ), לא צוין שיעור ההחזקה.100%(מקום בו קיימת החזקה מלאה 

  
  
  
  
  
  

    

  

  

  

  

  

  

      

  

   

 

 

 

 

 



  

 3-ו 

  מור קופות גמל
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  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  –חלק א' 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  .6.1

קופות גמל ופסיה    איטרגמל, תחת השם  במיות כחברה פרטית מוגבלת    12.8.13  ביוםהוקמה  החברה   .6.1.1

  . בע"מ

 החברה   מהלת,  התשקיף  למועד.  התחיקתי להסדרקופות גמל בהתאם    שלכחברה מהלת    פועלת  החברה .6.1.2

  .  ילד לכל  חיסכון וקופת להשקעה גמל קופת, השתלמות קרן, גמל קופת

ידי י.ד. מור השקעות בע"מ שהיא - על, הוה המופק והפרע של החברה מוחזק  התשקיףבמועד פרסום   .6.1.3

ידי  -) ועל 1מהוה המופק והפרע של החברה  85%-") (המחזיקה ב החברה האםחברה ציבורית (להלן: "

  ). 2מהוה המופק והפרע של החברה 15%-מר אור קרן (המחזיק ב

האם  חתמה    15.11.17ביום   .6.1.4 אס.או.איי  החברה  בחברת  השליטה  לרכישת  הסכם  בע"מ   החזקותעל 

בחברה מלאה  בבעלות  סיי  ,שהחזיקה  דב  "  )בהתאמה,  "סיי " -ו"  אס.או.איי "(  ממר  הסכם  (להלן: 

ביום  הרכישה הרכישה  26.3.18").  להסכם  תוספת  על  הצדדים  רכישת  חתמו  חלף  היתר,  בין  לפיו,   ,

"  במישרין  החברה  את  האם  החברה  תרכוש.או.איי.  אס המעודכן (להלן:  הרכישה  הסכם הסכם   .("

,  האםזו התחייבה החברה    במסגרת  ".הסכמי הרכישההרכישה והסכם הרכישה המעודכן יכוו ביחד "

של החברה בהתאם להוראות הדין ולדרישות   העצמי  ההון  בדרישות  לעמידה  מימון  להעמיד  ,היתר  בין

   רשות שוק ההון.

היתר לשליטה משותפת ולהחזקת   האם  בחברה  השליטה  בעליל  רשות שוק ההוןהעיקה    26.8.18ביום   .6.1.5

לפרטים    –  ")היתר השליטה המעודכן (להלן בסעיף זה: "  אמצעי שליטה בחברה בהתאם להסכמי הרכישה

  כן, במועד האמור, קיבלה החברה רישיון ליהול קופות גמל מעודכן (להלן . כמו זה   פרקל  6.3.5ראו סעיף  

זה "בסעיף  המעודכן :  השל").  הרישיון  עסקת  יהיתר  בהשלמת  הותו  המעודכן  והרישיון  המעודכן  טה 

על  כלל   ,הרישיון המעודכן מחליף את רישיוה הקודם של החברהפי הסכמי הרכישה.  -הרכישה,  אשר 

קופות יהול  על  מדד  הגבלה  מחקי  מסלולים  שאים  במסלולים  לחברה    המעודכן   הרישיון.  גמל  אפשר 

   ההון העצמי. השקעה ביהול אקטיבי בכפוף להשלמת ילהקים מסלול

האם.    3.9.18ביום   .6.1.6 לחברה  החברה  מיות  מלוא  ערכישההושלמה    25.9.18ביום  הועברו  הסכמי -ל ה  פי 

 . כסו לתוקף. במועד השלמת העסקה, היתר השליטה המעודכן והרישיון המעודכן הרכישה

מיליון ש"ח, לטובת   1חתמה החברה האם על ערבות בקאית לממשלת ישראל, בסך של    7.10.18ביום   .6.1.7

  חיסכון לכל ילד. פעילותה של החברה ביהול כספי החיסכון ארוך הטווח בתכית 

, את שיוי שם החברה למור ההון  שוק  רשותת, בהתאם לאישורה של  אישר רשם החברו  7.11.18ביום   .6.1.8

  .MORE PROVIDENT FUNDS LTDקופות גמל בע"מ, ובאגלית: 

 
(שיעור הדילול המלא איו כולל    82.81%בדילול מלא עומד על  מועד פרסום התשקיף, שיעור ההחזקה של החברה האם בחברה  ל            1

  לפרק זה). 6.1.14לפי סעיף  SAFE-הקצאה עתידית למשקיעי ה
(בדילול מלא, שיעור    14.93%למועד פרסום התשקיף, שיעור ההחזקה הכולל של מר אור קרן בחברה (הישיר והעקיף) עומד על             2

לפרק זה). חלק ההחזקה העקיף (ששיעורו בדילול מלא    6.1.14לפי סעיף    SAFE-עתידית למשקיעי ההדילול המלא איו כולל הקצאה  
) ובע מהחזקות מר אור קרן באופציות היתות למימוש למיות החברה האם. יצוין כי האופציות ימומשו במגון מימוש 0.39%עומד על  

בפועל אלא יהיה זכאי למיות מימוש בכמות המשקפת את שווי ההטבה בלבד,   ", לפיו היצע לא ישלם את מחיר המימוש -  "Cashlessטו  
  ועל כן ההחזקה הובעת מהן בדילול מלא כאמור היה תיאורטית בלבד.

השקעות   מערך    מנהל 
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 לערכן  תמורהב  ממיות החברה  15%חתמה החברה האם על הסכם בעלי מיות למכירת    22.11.18ביום   .6.1.9

ומר אור קרן, אשר    החברה,  האם  החברה, שהצדדים לו הם  "ח ש  מיליון  1.5  של  סך  קרי,  המיות  של  הקוב

להחזקת אמצעי שליטה  יתן למר אור קרן היתר    7.4.19ביום    מהל ההשקעות הראשי של החברה.מוה ל

 15%הושלמה העברת  המועד בו    –  28.4.19ביום    , אשר כס לתוקפורשות שוק ההוןידי    בחברה מהלת על

המיות הרכשות    תמורת  לבין מר אור קרן.   האם  החברהממיות החברה מכוח הסכם בעלי מיות בין  

הרכישה,  הסכם  בדבר  וספים  לפרטים  קרן.  למר  האם  החברה  שהעמידה  הלוואה  באמצעות  מומה 

 .יףלתשק 3לפרק  3.5.4ההלוואה ותוספת להסכם הרכישה, ראו סעיף 

תו כמכ"ל החברה החל  החברה והחברה האם הגיעו להסכמות עם סיי בדבר סיום כהו  2019יולי    בחודש .6.1.10

של  2019באוגוסט    1מיום   התפעול  מערכות  בהסבת  לסייע  מת  על  לחברה  כיועץ  ישמש  סיי  כאשר   ,

"). במסגרת ההסכמות האמורות הוסדרו,  תקופת ההסבה (להלן: "  2020ביואר    31החברה, וזאת עד ליום  

וקדם של תקופת העסקתו; קביעת  בין היתר: תשלומים להם יהיה זכאי סיי בגין פרישתו, לאור סיומה המ

שים ותשלום בגיה; קביעת תשלום בגין ויתור על טעות של סיי בקשר להסכם  3תקופת אי תחרות של 

לרכישת מיות החברה; תשלום שכר בגין עבודתו בתקופת ההסבה; ויתור הדדי על טעות ועל כל הזכויות 

 ול החברה) על ידי החברה מסיי. מכוח הסכמים קודמים וכן רכישת תוכה (הקשורה לתפע

, בעלת השליטה  החברה האםהודיעה רשות החדשות על החלטתה לאשר את בקשתה של    30.9.20ביום   .6.1.11

פי מסלול הטבה   מסגרת השקעות (לביצוע השקעות באמצעות החברה) עללחברה האם  בחברה, ולהעיק  

להשקעות הכספים המוהלים  "עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים התעשייה עתירת הידע".    43מס'  

מיליוי    250למסגרת השקעה של עד    40%הועקה הגה של עד  עבור העמיתים במסגרת קופות החברה,  

של רשות החדשות מעק זה, מתווסף להחלטת ועדת המחקר    ש"ח בהתאם להוראות המסלול ולתאיו.

קידום יכולות אליזה להשקעה    –  40בהתאם להוראות מסלול הטבה מס'  האם  על אישור מעק לחברה  

שתית  הרב  התוכית  את  אישרה  המחקר  ועדת  המוסדיים.  ההון  שוק  גופי  אצל  ידע  עתירת  בתעשייה 

ראשוות, החל מיום  אלפי ש"ח בשלוש השים ה  3,276, בתקציב כולל של עד  האם  ידי החברה-שהוגשה על 

אלפי ש"ח. לאחר שלוש השים   1,856, כאשר המעק מהתוכית בתקופה זו יסתכם בעד  2020באוקטובר    1

בכפוף  והחמישית,  הרביעית  בשים  התמיכה  להיקפי  באשר  ודיון  לבחיה  התכית  תובא  הראשוות, 

ם לתקציב שברשותה. ובהתא  האם  לשביעות רצון רשות החדשות מהתקדמות התכית וביצועי החברה

חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשות בכפוף לתאי האישור, הוראות המסלול,  האם המעק ישולם לחברה

  והכללים וההלים שקבעו מכוחם. ")חוק החדשות(להלן: " 1984- טכולוגית בתעשיה, תשמ"ד

לפעילות ההשקעות השתתפות בתהליכים לקבלת מעקים כאמור, בהובלת החברה האם, צפויים לתרום 

  של החברה והגברת מעורבותה בתחומי השקעה בתעשיה עתירת ידע. 

יירות ערך,    ן הערכות והתייחסויות החברה בסעיף זה הי י עתיד, כהגדרתו בחוקבגדר מידע צופה פ

ההערכות  1968-התשכ"ח בתחום    בסעיף.  החברה  ההלת  של  יסיוה  על  היתר,  בין  מבוססות,  זה 

הפעילות, על תכית העבודה של החברה (אשר איה בהכרח סופית) ועל הערכת ההלת החברה אשר 

החברה   פעילות  על  השפעותיהם  או  לאלה  ביחס  החברה  הערכות  כי  ודאות  כל  אין  התשקיף  למועד 

ה בפועל עשויה להיות שוה באופן מהותי מזו שחזתה ועסקיה תתממשה, במלואן או בחלקן. ההשפע

כאמור. במסגרת הגורמים הפוטציאליים לאי התממשות הערכות ותחזיות הקבוצה כללים, בין היתר,  

בשווקים,   תודות  בתחום,  התחרות  החרפת  והפוליטיים,  המדייים  הכלכליים,  בתאים  שיויים 

אשר אים בשליטת הקבוצה או שיוי  אחרים  וון גורמים  התהגות משקיעים, שיויים רגולטוריים, מג

  לפרק זה.   6.26בהחלטות הקבוצה, ומכלול גורמי הסיכון של הקבוצה, כמפורט בסעיף  

  הליך  במסמך  לקבוע  בהתאם  שהתקיים  בחרות  קרות  קביעת  בהליךהשתתפותה של החברה    בעקבות .6.1.12

פרסמה רשות שוק ההון   14.9.21 ביום,  2021  טבאוגוס  4  מיום  ההון  שוק  רשות  של  בחרות  קרות  קביעת
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על כך שקרן    הוהודיע")  בחרות  קרות   קביעת  הליך":  להלן(את תוצאות הליך קביעת קרות בחרות  

 פסיה ביהול החברה תשמש כקרן בחרת החל מהמועד שבו תקבל החברה מאת הממוה על שוק ההון 

 1985- "התשמ),  ביטוח(עפי    ביטוח  עסקי  על  הפיקוח  בהודעת  כהגדרתו  פסיה  ביטוח  בעף  מבטח  רישיון

דרשה).  בהתאמ",  הזכיה  תקופת"-ו "  פסיה  ביטוח  עף",  בחרת  קרן ("  31.10.24  ליום  ועד   תהחברה 

שיעור דמי היהול מהיתרה הצבורה   .1.4.22פעיל את הקרן הבחרת עד ליום  הלהשלים את הליך הרישוי ול

  2021-9-11ומההפקדות, שתגבה החברה מעמיתים, במשך התקופה הקבועה לכך בחוזר גופים מוסדיים  

גמל   קופת  בחירת  לעיין  "הוראות  על:  –שעייו  יעלו  לא  ו   0.22%  עדכון"  הצבורה;    1%-מהיתרה 

מההפקדות. כמו כן, דמי היהול שתגבה החברה בשל מקבלי קצבת זקה חדשים שיפרשו בקרן בתקופת  

 לכל אורך תקופת קבלת הקצבה.  0.3%לא יעלו על שיעור של   הזכיה

כלפי רשות שוק ההון, כתב התחייבות  אישר דירקטוריון החברה האם    2021  בובמבר   29  ביוםבמסגרת זו,  

מתחייבת החברה האם לפעול להעמיד לרשות    ,האם  החברהכל עוד תמצא החברה תחת שליטה של  לפיו  

באמצעות   לרבות  ההון,  שבתקות  ההון  בדרישות  עמידה  לצורך  לה  הדרושים  האמצעים  את  החברה 

כים של החברה  ידי האורגים המוסמ  השקעה של החברה האם בהון החברה בדרך ובאופן שיאושרו על

יתה בשים לב לתוכיות העסקיות שהגישה החברה לממוה במסגרת   ושל החברה האם. ההתחייבות 

כי אין בהתחייבות להשלמת ההון כדי להשית על החברה האם וושאי   שהובהרהליך הרישוי האמור, ותוך  

שיתן  התחייבות  לפרטים וספים אודות כתב    המשרה משום אחריות וספת בקשר עם פעילות החברה.

    .פרק זהל  6.19.4ראו סעיף כלפי החברה על ידי החברה האם 

רישיוה של החברה לעיסוק בעף   להרחבת  ,תלוייה ועומדתשהיה    ,כך, החברה הגישה בקשהל  קשרב .6.1.13

כאמור בהודעת הרשות   1.4.22פועלת להקמה ולהפעלה של קרן הפסיה עד ליום    והיאביטוח הפסיה  

"מור גמל ופסיה בע"מ" ובאגלית  -לשמה  לשות את רשות שוק ההון  במסגרת זו החברה ביקשה מלעיל.  

"More Provident Funds and Pension Ltd"  )  ון החברה אישוריתן לכך ולעדכון תק זאת לאחר שקודם לכן

כי    . ) הכללית של החברה  פההאסי צפוייה לאחר  החברה מעריכה  זה היא  השלמת ההפקה לפי תשקיף 

 לקבל אישור להרחבת רישיוה עד למועד האמור לעיל.  

בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק    ן הי,  שבשי הסעיפים ה"להערכות והתייחסויות החברה  

מבוססות, בין היתר, על יסיוה של ההלת החברה  ההערכות בסעיף זה  .  -1968יירות ערך, התשכ"ח

בתחום הפעילות, על תכית העבודה של החברה (אשר איה בהכרח סופית) ועל הערכת ההלת החברה 

ביחס לאלה או השפעותיהם על פעילות החברה   אשר למועד התשקיף אין כל ודאות כי הערכות החברה

ועסקיה תתממשה, במלואן או בחלקן. ההשפעה בפועל עשויה להיות שוה באופן מהותי מזו שחזתה 

כאמור. במסגרת הגורמים הפוטציאליים לאי התממשות הערכות ותחזיות הקבוצה כללים, בין היתר,  

והפוליטיי  המדייים  הכלכליים,  בתאים  בשווקים,  שיויים  תודות  בתחום,  התחרות  החרפת  ם, 

דחייה במועד הצפוי אישור בקשת החברה להרחבת רישיוה  התהגות משקיעים, שיויים רגולטוריים,  

אחרים מגוון גורמים  הצורך בהשקעת הון וסף בחברה,  לעיסוק בעף ביטוח ופסיה או דחיית הבקשה,  

קבוצה, ומכלול גורמי הסיכון של הקבוצה, כמפורט  אשר אים בשליטת הקבוצה או שיוי בהחלטות ה

  לפרק זה.   6.26בסעיף  

(להלן    בחברה"ח  ש   מיליוי  53.7  שלהשקעה  ל  פרדים  השקעה  בהסכמי  החברה  התקשרה  6.10.21  ביום .6.1.14

" זה:  עתידית  ה,  ")ההשקעה  סכוםבסעיף  מיות  הקצאת  על  הפקה    למשיקיעיםמבוססת  בהתקיים 

., אייל לפידות  Sphera Master Fund L.Pעל המשקיעים (בפרד) מים:    .החברה  מיות  ראשוה לציבור של

בשליטתו)   חברה  ("(באמצעות  פרטיים  משקיעים  "  SAFE-ה  משקיעי "-ו"  SAFE  עסקתוקבוצת 

ב  29.11.21ביום  .  30.10.21  ליום  עד  הושלמה ההשקעה    ).בהתאמה החברה  לאחד   תוספתהתקשרה 

 מהשקעתו  חלק   בגין  מיות  להקצאת  בקשר  היתר  יןעם אחד מהמשקיעים כאמור ב  SAFE  -מהסכמי ה
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 בפרק 3.3.1ראו סעיף    SAFE  -ועסקת ה  -  SAFEוספים בדבר משקיעי ה   לפרטים.  מיליון ש"ח  8.6בסך של  

  .לתשקיף 3

לעובדים   .6.1.15 פאטום  יחידות  העקת  אודות  משרהלפרטים  רא  ולושאי  ו6ג',  6  יםביאור  ובחברה  '  י 6-ה' 

  . 2021ביוי  30לדוחות הכספיים של החברה ליום 

 ולפרטים אודות העקת כתבי אופציות לושא משרה בחברה ולבעל תפקיד וסף בתחום ההשקעות רא .6.1.16

 .  2021ביוי  30לדוחות הכספיים של החברה ליום ' יב6ביאור 

בהתאם  .6.1.17 החברה  בדירקטריון  שאושרה  חדש  מסלול  ולפתיחת  מסלולים  למיזוג  בקשה  אודות  לפרטים 

,  2021ביוי    30לדוחות הכספיים ליום    'יא6, ראו ביאור  2021בובמבר    3להמלצת ועדת ההשקעות ביום  

 להלן.  6.7.3וסעיף 

של   בהיקף  בקאי   ידמתאג  אשראי  לקבלת  בהסכם   להתקשרות  החברה  דירקטוריון  אישור  בדבר  לפרטים .6.1.18

 . זה לפרק 6.19.3סעיף  ראווי ש"ח ימיל 60

  19מיליון ש"ח ביום    50מעודכת שהעמידה החברה האם לחברה בסך  הלוואות  מסגרת  לפרטים בדבר   .6.1.19

להשלמת ההון העצמי    ,שיתה באותו מועד,  התחייבות החברה האם כלפי החברה, ובדבר  2022ביואר  

דרישות הזילות הקבועות בפרק ד' לתקות הפיקוח על להשלמת ו, ככל שידרש לפי תקות ההון, המזערי

  בת   תקופהמשך  ל  ,2012-שירותים פיסיים קופות גמל (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב

 . בהתאמה, לפרק זה  6.19.4 -ו 6.19.2 סעיפים ראו, חודשים 24

 30  ליוםלדוח הדירקטוריון    6.3ראו סעיף    2021  בשת   שאירעובדבר אירועים מהותיים וספים    לפרטים .6.1.20

 . 2021 ביוי

 תחום פעילות החברה  .6.2

. במסגרת  באמצעות יהול קופות גמל  החברה פועלת בתחום החיסכון הפסיוי לטווח ביוי וארוך .6.2.1

  זה להלן.   בסעיףפעילותה משווקת החברה מוצרים פסיויים מהסוגים המפורטים 

קר  6.1.12-6.1.13  פיםבסעי  כאמור .6.2.2 קביעת  ב"הליך  החברה  של  זכייתה  בעקבות  פסיה   ותלעיל, 

הפעלה של קרן פסיה מקיפה וכן קרן פסיה ל   היערכותהקמה ו  בתהליכיהחברה    מצאת",  ותבחר

כמגזר בר  והיא איה כללת  פעילות תחת קרות פסיה  לחברה אין  כללית. למועד פרסום התשקיף,  

במסגרת דוח זה אודות קרות הפסיה והפעלתן    שיתןדיווח בדוחותיה הכספיים של החברה. הגילוי  

ביחס התמוה  ולהשלמת  אות  גילוי  מתן  לצורך  על  ערך  שיוהלו  ו/או  המוהלים  ידי  -למוצרים 

 העסקיות.  תוכיותיההחברה, וכן 

  (להלן: "אלפא מור תגמולים"  החברה מהלת קופת גמל לתגמולים ולפיצויים וקופת גמל לחיסכון   .6.2.3

קופות חוק    פי-על   הקופה"), הקופה איה מעיקה כיסוי ביטוחי לעמיתיה. החברה מהלת את  הקופה"

  . הקופה מוגדרת כדלהלן: הגמל

כספים שהופקדו בה או בקופת גמל אחרת והועברו אליה, למעט  ל  ביחס קופת גמל לחיסכון    )א(

  כספים כאמור בסעיף ב' להלן. 

לפיצויים    )ב( אישית  גמל  וקופת  לתגמולים  גמל  גמל  קופת  מקופת  אליה  שהועברו  כספים  על 

 , לפי העיין. 2008לתגמולים או אישית לפיצויים אחרת שבה הופקדו כספים לפי שת 

פעמי או כקצבה, בכפוף למועד הפקדתם -כספים המוהלים בקופה יתים למשיכה בסכום הוי חד 

 וייעודם. 
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קרן השתלמות היא   ת הגמל.קופוחוק    פי-על "מור השתלמות"  החברה מהלת את קרן ההשתלמות   .6.2.4

להפריש   לעמיתים  ומאפשרת  ולעצמאיים  לשכירים  מיועדת  ביוי,  עד  קצר  לטווח  חיסכון  אפיק 

כספים על בסיס חודשי, וליהות, בתאים מסוימים, מהטבות מס במועד ההפרשה ובמועד משיכת  

  הכספים.  

   לשכירים השתלמות  לקרן    –קרן  מפקידים  והמעסיק  חודשיות  העובד  הפקדות  ההשתלמות 

  שסכומן גזר משכרו של העובד.

   לעצמאיים השתלמות  או   –קרן  מעסק  הכסה  שלהם  יחידים  רק  להצטרף  רשאים  זו  לקרן 

מהכסתו עד לתקרה הקבועה  . העמית הה מיכויכהגדרתם בפקודת מס הכסה  ממשלח יד

 בפקודת מס הכסה.  

רווחי    ם שצברו לזכותו כסכום חד פעמי פטור ממסעמית בקרן השתלמות רשאי למשוך את הכספי

  .3, בחלוף שש שים ממועד ההפקדה הראשוה הון (במגבלת התקרה הקבועה בחוק)

מאפשרת לכל אדם להפקיד כספים בקופה בכל עת   –  "מור קופת גמל להשקעה"  קופת גמל להשקעה .6.2.5

מדד  ביואר, בהתאם לשיוי ב  1-הסכום זה יעודכן מידי שה, ביום  (אלף ש"ח בשה    70-ועד לסך של כ

הות מזילות הכספים והטבות מס רווח הון בעת מעבר בין מסלולי השקעה ו/או  יול)  המחירים לצרכן

 בגיל פרישה. פטורה ממס משיכת הכסף כקצבה 

יהול חיסכון לכל ילד באמצעות   –  "מור חיסכון לילד"ילד  לכל  קופת גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח   .6.2.6

גמל   ישראלהיא  קופת  ילדי  עבור  לאומית  הגברת   2017בשת    .תכית  שמטרתה  התכית  יוסדה 

מת לאפשר לכל צעיר לקבל סכום כסף בעתיד  -עלכן  המודעות לחיסכון, צמצום פערים חברתיים ו

ש"ח בכל חודש   50לצרכי פתיחת עסק, השכלה ועוד. במסגרת התכית יופקדו עבור כל ילד בישראל  

, במקביל  18צעות המוסד לביטוח לאומי. הכספים יופקדו עד הגיעו של הילד לגיל  ידי המדיה ובאמ-על

להכפיל   מעוייים  שיהיו  הורים  עבורו.  המשולמת  הילדים  לחיסכון, את  לקצבת  ההפקדה  סכום 

על חשבון קצבת הילדים. בתוכית קבעו   ש"ח שישולם  50חודש סכום וסף של  להפקיד מידי    וליםכי

 שים.  21כספי החיסכון לא ימשכו עד שימלאו לילד  םאמעקים שיופקדו 

לאור   4כאמור, החברה צפויה להתחיל להפעיל ולשווק קרות פסיה חדשות   –קרות פסיה חדשות   .6.2.7

קרן פסיה חדשה מקיפה זכייתה בהליך לקביעת קרות פסיה בחרות. במסגרת זאת, תפעיל החברה  

 קרן פסיה חדשה כללית:  ו

  למקרה   ביטוחי  כיסוי ,  לפסיה  חיסכון  : מקיפה משלבת שלושה מרכיבים  חדשה   פסיה  קרן  )א(

  חודשית   לתקרה  עד, במסגרת הפקדות חודשיות שוטפות  מוות  למקרה  ביטוחי  וכיסוי  כות

  2021(התקרה האמורה לשת    במשק  הממוצע  השכר  וחצי   יםי מפעמ  20.5%- ל  השווה  בסכום

הושאות   ממשלתיות  חוב  לאגרות  מוצמד  בקרן  ההשקעות  מתיק  30%.  ש"ח)   4,326עומדת על  

 .  למדד צמוד 4.86% של בשיעור שתית ריבית

  למקרה  ביטוחי  כיסוי,  לפסיה  כוןיסח:  מרכיבים  שלושה  משלבת  כללית  חדשהפסיה    קרן  )ב(

 ביטוחי   כיסוי  ללא  לפסיה  סכוןיח  מאפשרת   בוסף ,  מוות  למקרה   ביטוחי  וכיסוי   כות

תקרת   קבעה  לא  משכךו  מיועדות  חוב  אגרות  אין  בקרן.  פעמיות  חד  או  שוטפות  בהפקדות

  הפקדה. 

 
 יתן למשוך כספים למטרת השתלמות גם לפי תום התקופה, בהתאם לתאים הקבועים בפקודת מס הכסה.            3
: "קופת גמל לקצבה שאיה קופת ביטוח ושאיה  גמל   –לחוק הפיקוח    1כהגדרתן בסעיף    – ת, קרי קרות פסיה  קרות פסיה חדשו           4

) וקבע לגביה בחיקוק כי היא זכאית לרכוש  1995ביואר    1קופת גמל מרכזית לקצבה, שאושרה לראשוה אחרי יום כ"ט בטבת התש"ה (
 איגרות חוב מסוג "ערד";" 
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. תאי המוצרים הפסיוים התחיקתי  ההסדר   הוראותלפי    החברה משמשת כאמן לכסי העמיתים המופקדים אצלה

לבין עמיתיה, קבועים בתקון המוצרים   בין החברה  היחסים המשפטית  לעיל, המגדירים את מערכת  המפורטים 

העברת   כספים,  משיכת  כספים,  הפקדת  בדבר  להוראות  היתר,  בין  מתייחסים,  כאמור,  תאים  הדין.  ובהוראות 

  כספים, מדייות השקעה ודמי יהול מרביים. 

  קת דיבידדיםו וחל עסקאות במיותיה, ות בהון החברההשקע .6.3

ל  2.5עמד על    החברההיקף ההון העצמי הדרש מ  31.12.17עד ליום   .6.3.1 רישיון  מיליון ש"ח, וזאת בהתאם 

של  מחברה מהלתהקלה ביחס להון העצמי הדרש  חברהאשר הקה ל רשות שוק ההוןאישור החברה ול

בלבד עצמי מזערי פי  -על  ,קופות מחקות מדד  (הון  גמל)  (קופות  פיסיים  שירותים  על  הפיקוח  תקות 

   ").ההון תקות (" 2012- הדרש מחברה מהלת של קופת גמל או קרן פסיה), תשע"ב

ההון  הקובעות כי    פי תקות ההון,-עלמחושב  ,  החברהההון העצמי המזערי הדרש מ  2018במהלך שת   .6.3.2

    :מי המזערי הדרש לא יפחת מהגבוה מבין הסכומים המפורטים להלןהעצ

    ש"ח;מיליון  10 .6.3.2.1

 צירוף הסכומים הבאים:  .6.3.2.2

   ש"ח; מיליארד 15מהכסים המוהלים עד תקרה של  0.1%-השווה לסך   )א(

 ש"ח;  מיליארד 15מהכסים המוהלים מעל תקרה של  0.05%-סך השווה ל  )ב(

  . השתיותמההוצאות   25%-סך השווה ל  ) ג(

 להורות   רשאי")  הממוה(להלן: "ההון הממוה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון    לתקות(ב)  3  לתקה  בהתאם .6.3.3

  את  המאפייים  בסיכוים,  השאר  בין,  בהתחשב,  האמור  הסכום  הגדלת  על  או   האמור   הסכום  הפחתת  על

 יורה   שעליה  קצובה  לתקופה  יהיה  האמורה  בדרך  הסכום  שהגדלת  ובלבד,  המהלת  החברה  של  פעילותה

  קטן   הדוח  בתאריך  מהלת  חברה  של  העצמי  הוה  אםלתקות ההון    6. כמו כן, בהתאם לתקה  הממוה

  בסיבות   אולם,  הדוח  פרסום  מועד  עד  ההון  בתקות  הדרש  לסכום  עד  להגדילו  היא  חייבת,  מהדרש

 .ההון הגדלת מועד את לדחות הממוה רשאי מיוחדות

 : (באלפי ש"ח) ההון שבתקותפירוט ההון העצמי של החברה אל מול דרישת ההון העצמי  להלן .6.3.4

דרישת ההון לפי תקות    ההון העצמי של החברה   
  5ההון

 הערות 

הדוח      10,000  8,799  31.12.18ליום  פרסום  למועד  עד 
 2019במרץ    19ביום  

בהון  הפער  הושלם 
הפקת  כגד  העצמי 

סך   על  הון   1,210שטר 
  אלפי ש"ח 

הדוח   10,000  9,491  31.12.19ליום  פרסום  למועד  עד 
 2020במרץ    30ביום  

בהון  הפער  הושלם 
הפקת  כגד  העצמי 

סך   על  הון   1,014שטר 
  אלפי ש"ח 

הדוח   18,590  9,658  31.12.20ליום  פרסום  למועד  עד 
 2021במרץ    22ביום  

בהון  הפער  הושלם 
הפקת  כגד  העצמי 

 
  הדרש  לסכום הגדלתו  את  מאפשרות   ההון תקות , הדוח  בתאריך ההון  בדרישת  עמידה  אי לעיל, במקרה של  6.3.3סעיף ב  כאמור            5

  .הדוח פרסום למועד עד המאוחר לכל
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דרישת ההון לפי תקות    ההון העצמי של החברה   
  5ההון

 הערות 

סך   על  הון    8,932שטר 
  ₪ אלפי 

  
הדוח   36,026  29,247  30.6.21ליום  פרסום  למועד  עד 

 2021באוגוסט    16ביום  
בהון  הפער  הושלם 
הפקת  כגד  העצמי 

סך   על  הון   6,779שטר 
  אלפי ש"ח 

"ח, בעוד דרישת ש   אלפי  35,084  -כההון העצמי של החברה עמד על סך של    2021  בספטמבר  30  ליום  כון

בובמבר   30אלפי ש"ח. עד למועד פרסום הדוח הכספי ביום    43,082ההון לפי תקות ההון עמדה על סך של  

 3.3.1.2  בסעיף  כמפורט,  SAFE  -תוספת להסכם ה  במסגרתהקצאת מיות    באמצעות, הושלם הפער  2021

אלפי ש"ח. החברה   51,531דרישת ההון לפי תקות ההון עמדה על סך    2021בדצמבר     .31כון ליום  לתשקיף

סכום כאמור עומד לרשות החברה, וצפוי להיות   .אלפי ש"ח  2,000  -צופה כי תידרש להשלמת הון של כ

לעיל),    6.1.14  (ראו סעיף  SAFE-ה  הסכמי  פי   על  המיות  הקצאתשל    ההשלמה הצפויה  מסווג כהון לאור

  ההפקה לפי תשקיף זה.  שתושלם  ככלוזאת 

לעיין   לרבות  זאת,  שבפיסקה  החברה  והתייחסויות  ההון  הערכות  דרישת  פי  על  הפער  השלמת  אופן 

זה, וכולל הערכות של החברה או    תשקיף, מבוססות על מידע הקיים בחברה, כון למועד  ו והיקפ  העצמי

זה, מהוות מידע צופה פי עתיד. הערכות אלו מבוססות, בין היתר, על    תשקיףכווות שלה כון למועד  

, יסיוה של ההלת החברה בתחום הפעילות, על תכית העבודה של החברה (אשר איה בהכרח סופית)

בהתבסס על המידע הקיים ברשות החברה    2021הערכת החברה ביחס לרווח אפשרי לרבעון הרביעי לשת  

למועד התשקיף אין כל ודאות כי הערכות החברה      למועד התשקיף, אשר איו סופי ואיו סקור או מבוקר. 

ההשפעה   בחלקן.  או  במלואן  ועסקיה תתממשה,  פעילות החברה  על  או השפעותיהם  לאלה  או  ביחס 

כאמור. במסגרת הגורמים הפוטציאליים    ו שחזלו  מאבאופן מהותי    יםלהיות שו  יםבפועל עשויהמצב  

המדייים   הכלכליים,  בתאים  שיויים  היתר,  בין  כללים,  הקבוצה  ותחזיות  הערכות  התממשות  לאי 

אי  והפוליטיים, החרפת התחרות בתחום, תודות בשווקים, התהגות משקיעים, שיויים רגולטוריים,  

זה,   תשקיף  לפי  ההפקה  גורמים  השלמת  בשליטת  אחרים  מגוון  אים  גורמי    החברהאשר  מכלול  או 

  לפרק זה.  6.26הסיכון של הקבוצה, כמפורט בסעיף 

 בכסים  גידול  של  החה  תחת   ההון  תקות  לפי  2022  שת  סוף   עד  הצפויות  העצמי  ההון  דרישת   בדבר  לפרטים

  . להלן 6.25 סעיף ראו, זו בתקופה צופה שהחברה בתרחישים המוהלים

  שליטה היתר .6.3.5

, יתן "היתר לשליטה משותפת ולהחזקת אמצעי שליטה בחברה מהלת" מאת  2018באוגוסט    26ביום  

" (להלן:  האוצר  במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון  שוק  רשות  על  השליטההממוה  ו היתר  " הממוה"  - " 

, מר יוסף מאירוב, מר דותן מאירוב ומר  לוי, מר אלי לוי, מר ביימין מאירוב  ף בהתאמה) לה"ה מר יוס

" זה:  בסעיף  (להלן  מאירוב  השליטהמיכאל  להחזיק, בעלי  השליטה  לבעלי  מתיר  השליטה  היתר   .("

במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה ולשלוט במשותף, בכפוף לתאי היתר השליטה, בחברה. להלן עיקרי  

  התאים של היתר השליטה הרלבטיים לחברה: 
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השליטה הותה בכך שבעלי השליטה יעבירו לממוה כתב התחייבות בלתי הדירה  היתר   .6.3.5.1

של החברה המהלת, אשר תעמוד בתוקפה כל זמן שבעלי   6להשלמת ההון העצמי הדרש 

  בחברה.  7השליטה שולטים 

שיעור ההחזקה של כל אחד מבעלי השליטה בחברה במישרין או בעקיפין, כון למועד   .6.3.5.2

תר השליטה, לא ישתה, אלא אם תה הסכמה מראש ובכתב של  כיסתו לתוקף של הי

הממוה, הועברו אמצעי השליטה בהעברה מכוח ירושה או מכוח העברה על פי דין (אלא 

לחוק הפיקוח ביטוח), או שהשיוי הותר    34אם כן הממוה יפעיל את סמכותו לפי סעיף  

  במסגרת היתר השליטה.

שיע .6.3.5.3 על  עת  בכל  ישמרו  השליטה  המיימליבעלי  ההחזקה  השליטה  8ור  חברות    9בכל 

  ובחברה. 

בעלי השליטה יורשו למכור, לרכוש ו/או להעביר בדרך אחרת לאחר או בים לבין עצמם,   .6.3.5.4

אמצעי שליטה, ישירים או עקיפים, בחברה, ובלבד שלאחר המכירה או ההעברה ישלטו 

למסירת הודעה בעלי השליטה במשותף בחברה בהתאם לקבוע בהיתר השליטה ובכפוף  

ו/או  למכירה  התגד  לא  והממוה  מראש,  ימים  שישים  לפחות  לממוה  כך  על  בכתב 

  להעברה בפרק זמן זה. 

למרות האמור לעיל, בעלי השליטה, אלדוט ובי.מ מור יורשו למכור, לרכוש או להעביר  

בדרך אחרת לאחר או בים לבין עצמם חלק מהחזקותיהם הישירות בי.ד מור או י.ד מור  

ורשה לבצע רכישה עצמית של מיותיה ובלבד שלאחר המכירה או ההעברה ישלטו בעלי ת

  השליטה במשותף בחברה בהתאם לקבוע בהיתר השליטה. 

  קבעו שיעורי ההון העצמי מיימלי בחברות השליטה.  .6.3.5.5

מאמצעי השליטה בחברה האם ובכל אמצעי   50%בעלי השליטה ישמרו בכל עת על לפחות   .6.3.5.6

  קיים וחופשיים.  השליטה בחברה כשהם

בהסכם בין בעלי השליטה (כולו או חלקו), אלא באישור מראש    10לא יעשה שיוי מהותי .6.3.5.7

בכתב   הודעה  כך  על  מסרה  אם  רק  לתוקף  יכס  אחר  שיוי  כל  הממוה.  של  ובכתב 

ימים לפי כיסתו לתוקף, והממוה לא הודיע על התגדותו לשיוי    60לממוה לפחות  

  האמור.

חודשים שהסתיימה ביום   שישהבתקופה של  ו  0202,  2019מהתקופות  במהלך כל אחת    –  הפקת שטרי הון .6.3.6

אלפי    11,423  ,אלפי ש"ח  7,705  שטרי הון בסכום כולל של, הפיקה החברה לבעלי המיות  2021ביוי    30

הפיקה החברה שטרי   30.6.21עד ליום בדרישות ההון. לצורך עמידת החברה , אלפי ש"ח  21,464 -ו ש"ח

הפיקה וכון למועד התשקיף    2021באוגוסט    16, כאשר עד ליום  אלפי ש"ח  40,592של  מצטבר  הון בסכום  

לפי שטרי ההון, לחברה שיקול דעת בלעדי בקשר   .אלפי ש"ח  47,371של  מצטבר  החברה שטרי הון בסכום  

 
" פירושו, הסכום הקבוע בתקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (הון עצמי  הון העצמי הדרש של חברה מהלת"           6

 , או כל תקה או דין אחר שיבואו במקומן. 2012-מזערי הדרש מחברה מהלת של קופת גמל או קרן פסיה) התשע"ב 
 כהגדרתה בחוק הפיקוח ביטוח.  –" שליטה"             7
אמצעות מספר  מכלל אמצעי השליטה. לעיין זה, כאשר תאגיד מסוים שלט ב  50%-החזקה של מעל ל  –"  שיעור החזקה המיימלי"          8

  תאגידים, ייבחן שיעור ההחזקה המיימלי כסכום שיעורי ההחזקה הישירה בתאגיד של כל התאגידים השולטים יחד. 
 י.ד מור, אלדוט בע"מ וב.י.מ מור השקעות בע"מ.  –" חברות השליטה"          9

 שפיע על השליטה המשותפת בחברה.כל שיוי המתייחס לתאי היתר זה או מ  - "  שיוי מהותילעיין זה "          10
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ולבעלי המיות מוקית הזכות לדרוש את פירעון שטר ההון מהחברה, אך עם פרעון שטרי ההון ומועדיו  

   החברה.ורק במועד פירוק 

  6.10.21בהם התקשרה החברה ביום  אחד מהסכמים אלו  והתוספת ל  SAFEאודות הסכמי עסקת    לפרטים .6.3.7

 .  זה לפרק 6.1.14 סעיף ראו, בהתאמה, 29.11.21ביום ו

6.3.8. בש דיבידד  חילקה  לא  דיבידדים  אימצההחברה  .  2018-2021  יםהחברה  חלוקת  כמקובל   מדייות 

 דייותהמ  .מרווחיה השוטפים הראויים לחלוקה של החברה  80%לפחות    בקבוצה, לפיה החברה תחלק

להוראות   כפופה  כלכליות הדיןהאמורה  להתפתחויות  לתוצאותיה,  החברה,  של  הפיסיים  לצרכיה   ,

לחלוקה של    ורגולטוריות שיכולות להשפיע על יכולת החברה לחלק דיבידדים כאמור ולהגבלות חיצויות 

 . להלן זהכאמור בסעיף ו שתהיה ככלדיבידד 

 ,תוצאותיה העסקיותהאמורה,    המדייותבעתיד את האפשרות לחלק דיבידד, על בסיס    תבחןהחברה  

דין פי  על  לחלוקה  עם   הכללים  הסכמים  לא מוטלות מגבלות מכוח  על החברה  העצמי.  ההון  ודרישות 

    .זה) לפרק  6.19.3(ולמעט כאמור בסעיף  חלוקת דיבידדצדדים שלישיים כלשהם לעיין 

  שתתקבל  ספציפית בהחלטה מותית בפועל  והחלוקה בלבד  מדייות הצהרת הוא, לעיל האמור כי, יובהר

 בעלי   כלפי  התחייבות  כל  במדייות  אין.  העת  באותה  הדברים  ולמצב  דין  לכל  בהתאם  הדירקטוריון  ידי-על

 עוד .  שיעורו  או/ו  התשלום  מועדי  לעיין  לרבות,  דיבידד  לחלוקת  כלשהו'  ג  צד  או/ו  החברה   של  המיות

 עסקיים   בשיקולים  ובהתחשב  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי ,עת  בכל  רשאי  החברה  דירקטוריון  כי,  יובהר

 להחליט   או  שיחולקו  הסכומים  או/ו   השיעורים  את  לשות,  האמורה  הדיבידד  מדייות  את  לשות,  שוים

 .כלל  לחלקם שלא

 . 2021 ביוי 30ליום  לדוח הכספי 4 אוריבמידע וסף בעיין "הון עצמי ודרישות הון", ראו ל

  אחר   מידע –חלק ב' 

   כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה מידע .6.4

    אלפי ש"ח)התוים ב(

  

  

  

 

  2021ביוי  30חודשים שהסתיימו ביום לשישה 
  יהול קופות גמל   

  52,039  הכסות מדמי יהול
והכסות   טו  מהשקעות,  רווחים 

  מימון
 -  

  52,039  סך הכל הכסות
והוצאות  שיווק,  הוצאות  עמלות, 

  רכישה אחרות
24,393  

  2021בספטמבר  30יום לתשעה חודשים שהסתיימו ב
  יהול קופות גמל   

    86,593יהולהכסות מדמי 
והכסות   טו  מהשקעות,  רווחים 

  מימון
  
 -  

  86,593  סך הכל הכסות
והוצאות  שיווק,  הוצאות  עמלות, 

  רכישה אחרות
42,776  

  13,902   15דמי תפעול
  

  33,907   הוצאות הנהלה וכלליות ומימון
  90,585  סך הכל עלויות 

  ) 3,992(  הפסד לפי מסים על הכסה 
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  2021ביוי  30חודשים שהסתיימו ביום לשישה 
  8,136  11דמי תפעול 

  22,097  ומימון  וכלליות  הנהלה   הוצאות
  54,626  עלויות  סך הכל

  ) 2,587(  הפסד לפי מסים על הכסה 

  

  2020בדצמבר  31לשה שהסתיימה ביום 
  יהול קופות גמל   

  24,213  הכסות מדמי יהול
והכסות   טו  מהשקעות,  רווחים 

  מימון
 -  

  24,213  סך הכל הכסות
והוצאות  שיווק,  הוצאות  עמלות, 

  רכישה אחרות
11,322  

  5,385  15דמי תפעול
  22,927  ומימון  וכלליות  הנהלה   הוצאות

  39,634  סך הכל עלויות 
  ) 15,421(  הפסד לפי מסים על הכסה 

  

  2019בדצמבר  31לשה שהסתיימה ביום 
  יהול קופות גמל   

  1,135  הכסות מדמי יהול
והכסות   טו  מהשקעות,  רווחים 

  מימון
9  

  1,144  סך הכל הכסות
הוצאות   והוצאות עמלות,  שיווק, 

  רכישה אחרות
53  

  537  15דמי תפעול
  10,423  ומימון  וכלליות  הנהלה   הוצאות

  11,013  סך הכל עלויות 
  ) 9,869(  הפסד לפי מסים על הכסה 

  

 2.2ראו סעיף    ,להסברי הדירקטוריון ביחס לתוים הכספיים של החברה כפי שהם מופיעים בדוחותיה הכספיים

 . זה, המצורף לתשקיף 2021ביוי   30 םליו  ההדירקטוריון של החברלדוח 

 התאגיד פעילות על חיצויים גורמים והשפעת כללית סביבה .6.5

והתפתחויות בסביבה המקרו  לתיאור אירועים  להיות להם -מגמות,  צפויה  יש להם או  כלכלית של החברה, אשר 

ו  6.6.6  פיםסעי  ראוהשפעה מהותית על תוצאות או התפתחויות החברה    ('גורמי   6.26  -('גורמי הצלחה קריטיים') 

הדירקטוריון    לדוח  2סעיף    וכן,  2021  ביוי  30לדוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום    5  סעיף,  זה  לפרקסיכון')  

  .  2021 בספטמבר 30לתקופה שהסתיימה ביום 

 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות –ג'  חלק

יהול    לחברה  התשקיף  למועד שעייו  אחד  פעילות  לתגמולים    גמל  קופותתחום  גמל  קופת  הבאים:  המוצרים  באמצעות 

לאמור   משךבהקופת גמל להשקעה לחיסכון לכל ילד.  וולפיצויים וקופת גמל לחיסכון, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה  

שיתיר    באופן  החברה  של  רישיוהלהרחבת    ,תלוייה ועומדת  , שהיההחברה הגישה בקשה  ,  זה  רק לפ  6.1.13  -ו  6.1.12  פיםבסעי

לכדי מגזר  הלעו  ואיכך ש זה בתחוםלמועד התשקיף החברה טרם החלה לפעול  אולם, חדשות  פסיה קרות ולהל לפעול  לה

 
  הוצאות ההלה וכלליות כוללות גם דמי תפעול.   הכספי בדוח            11
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, מקום בו מצאה החברה כי גילוי אודות מוצרים אלה דרש לצורך השלמת  זאתבר דיווח המצריך גילוי ודיווח פרד. יחד עם 

  . אלה מוהלים מוצרים אודותהתמוה אודות פעילותה, מוצריה ותוכיותיה העסקיות, הרחיבה החברה 

 הפעילות  תחום על כללי מידע .6.6

 בהם  החלים ושיויים החברה פעילות תחומי מבה .6.6.1

ה בשים  עבר  ארוך  לטווח  החיסכון  ושיויים  תחום  רפורמות  לוכח  מקיפים  שיויים  אחרוות 

  בהוראות הדין הוגעות לו.  

קופות הגמל וקרות ההשתלמות מהוות אפיק חיסכון לטווח ביוי וארוך ההה מהטבות במיסוי. 

הפרישה   בעת  למשיכה  יתים  שיהיו  חיסכון  כספי  צבירת  היא  הגמל  קופות  של  העיקרית  מטרתן 

כקצבה חודשית כסכום חד פעמי או סכומים חלקיים בהתאם לסוג המוצר ומאפיייו. קופות הגמל 

לפי ייעודן ומטרות החיסכון. לפרטים וספים בדבר המוצרים אותם מהלת החברה בתחום  מסווגות

    .לעיל 6.2פעילות זה ראו סעיף 

עומדת מדייות ממשלתית לעודד חיסכון קצבתי בקרב   האחרותרפורמות ושיויים בשים  במסגרת

פריש גיל  לאחר  מיימאליים  קיום  להבטיח תאי  על מת  האוכלוסייה,  זו, קרות    ה.כלל  במסגרת 

  הפסיה הין מכשיר חסכון לטווח ארוך, המיועדות להשתלם החל מגיל הפרישה כקצבה. 

 בהקמה   החברה  מצאת"  בחרות  פסיה  קרות"קביעת    בהליךזכייתה של החברה    בעקבות ,  כאמור

לפרק   6.1.12-6.1.13  פיםלפרטים ראו סעי  .כללית  פסיה  קרן  וכן,  מקיפה  פסיה  קרן  של  והיערכות

 זה.

 הפעילות  תחום על  החלים מיוחדים ואילוצים תקיה, חקיקה מגבלות .6.6.2

בדבר מגבלות חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחומי הפעילות של החברה,   לפרטים

  לפרק זה.   6.21ראו סעיף 

 וברווחיותם  החברה פעילות בתחום הפעילות בהיקף שיויים .6.6.3

 .ה לפרק ז 6.2לפרטים ראו סעיף 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שיויים במאפייי הלקוחות שלו  .6.6.4

  .ה לפרק ז 6.9לפרטים ראו סעיף 

 שיויים טכולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .6.6.5

רשות שוק ההון יזמה הקמת מסלקה פסיוית, על מת לייעל את תהליכי העבודה ולשפר את השירות 

ללקוח. החברה מעריכה כי פעילות המסלקה מאפשרת, ותאפשר במידה רבה יותר בעתיד, מתן מעה 

ידי   ועל  הציבור  חסכוות  אודות  וכולל  מקיף  מידע  העמדת  ידי  על  החוסכים  לציבור  רחב  פסיוי 

יקת כספים. העמדת מידע באמצעות המסלקה לשירות החוסכים הפסיוים, הגופים המוסדיים סל

ובעלי הרישיוות, מהווה תשתית ראויה שעתידה לסייע לפיתוח שירותים דיגיטליים לציבור החוסכים 

 ולהגשה של המידע והמוצרים לחיסכון פסיוי.  
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ה, כפי שעתיד להתבצע על פי תכיתה של להערכת החברה, כלל שיורחב השימוש בשירותי המסלק

"פסיוי   פרויקט  במסגרת  ההון  שוק  טיב  2025רשות  את  עפית  ברמה  לשפר  כדי  בכך  יהיה   ,"

  השירותים המוצעים לעמיתים וללקוחות, וכן לשפר את הגישות למידע ולשירותים השוים. 

ואוטו דיגיטציה  לשיפור  רבות  תשומות  להשקיע  ותמשיך  משקיעה  השירותים החברה  במתן  מציה 

ובמערך התפעולי, וזאת על מת לשפר את השירותים היתים לעמיתים ולבעלי הרישיון הפועלים 

  מטעמים.

יצוין כי החברה משקיעה  משאבים כספיים יכרים במיכון תהליכי עבודה, יצירת ממשקים  כמו כן,  

  האיטרט של החברה וכיו"ב.  ממוכים, אזורים אישיים דיגיטליים, שדרוג מרכזייה, שדרוג אתר

במערכים  התלות  את  מגדילים  הדברים,  מטבע  אשר  והדיגיטציה,  האוטומציה  לתהליכי  במקביל 

הטכולוגיים ואת החשיפה לסיכוים הכרוכים בהם, משקיעה  החברה משאבים לצורך חיזוק מערך 

  והגה על פרטיותם.אבטחת המידע והגת הסייבר, בין היתר גם לצורך הגה על תוי הלקוחות 

 גורמי הצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשיויים החלים בהם .6.6.6

ה שות  של  הראשון  העשור  באמצע  בכר  ועדת  מסקות  המערכת  2000  -אימוץ  על  אסרו  אשר   ,

הבקאית לשמש כבעלי חברות מהלות קופות הגמל, וחקיקת שורה של חוקים כתוצאה מכך גרם 

מל אשר להערכת החברה, התאפיין מאז ומתאפיין כיום ביתר שאת, בין  לשיוי מהותי בעף קופות הג

היתר, בהגברת התחרות בין גופים מהלים, גידול יכר בדרישות החוקיות החלות על חברות מהלות,  

שיוי ערוצי השיווק, הוצאות גדלות בגין עמידה בהוראות רגולציה, גיוס ושימור כח אדם איכותי, 

החברה, הצלחת החברות העוסקות בתחום מבוססת בעיקרה על מספר גורמים, שיווק ופרסום. לדעת  

  כדלקמן:

להערכת החברה איכותה מדדת בעיקר ביכולת להיב תשואות    –יהול ההשקעות ותשואות    (א)

  עודפות לאורך זמן לעומת מדדי השוואה וסיכון ולעומת גופים מתחרים.

גבו  –שירות    (ב) שירות  תודעת  החברה,  זמין להערכת  שירות  ללקוח  להעיק  היכולת  וכן  הה 

מערכות  על  התבססות  החברה,  להערכת  בתחום.  העוסקות  חברות  להצלחת  תורמת  ואיכותי 

  יש בהן כדי לייצור יתרון יחסי בקרב ציבור החוסכים. 24/7דיגיטליות איטרטיות הגישות 

ובהכשרה של כוח אדם החברה משקיעה משאבים רבים בגיוס    –הון אושי איכותי ומיומן    (ג)

בכך   החברה.  בהצלחות  העובדים  לשיתוף  מגוים  מיישמת  החברה  כן,  כמו  ומיומן.  איכותי 

מחברת החברה את העובדים ליעדיה ולמטרותיה העסקיות ארוכות הטווח, וכן מייצרת תשתית  

  לשימור כוח האדם האיכותי בחברה. 

יהול    (ד) מ  –דמי  היהול  דמי  שיעור  החברה  חשוב להערכת  מרכיב  האחרוות  בשים  הווה 

  במסגרת שיקולי החוסך בבחירת קופות גמל בה יפקיד את הכספים. 

והפצה    (ה) שיווק  משמעותי   –מערך  באופן  תורם  רחב  והפצה  שיווק  מערך  החברה  להערכת 

  להגדלת סך היקף הכסים המוהלים ומהווה גורם הצלחה בתחום הפצת פעילותה. 

ל, מעריכה החברה כי גורמי ההצלחה קריטיים וספים הם איכות יהול בוסף לגורמי ההצלחה לעי 

ושוק  התעסוקה  מצב  המשק  במצב  שיויים  רגולטורים,  שיויים  יעילה,  בקרה  והפעלת  הסיכוים 

  ההון, וכן שיויים בטעמי הציבור וייחוס חשיבות לחיסכון ארוך טווח. 
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 שיויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות  .6.6.7

  לפרק זה.  6.12בדבר ספקיה העיקריים של החברה והשיויים שחלו בהם ראו סעיף  לפרטים

 הכיסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושיויים החלים בהם  חסמי .6.6.8

  להלן חסמי הכיסה העיקריים לכיסה לתחום יהול קופות גמל:  

קיומם של היתרים (היתרי שליטה), רישיוות ואישורים הדרשים לעיסוק בתחום יהול    –רישוי  (א)  

  קופות הגמל, מהווים את מחסום הכיסה העיקרי לפעילות בתחום. 

מחברה מהלת דרש הון העצמי לפי תקות ההון וחוזר   –דרישות הון עצמי ואיתות פיסית  (ב)  

  ). 16.2.12ין "דרישות הון מחברות מהלות" (מיום בעי  2012-9-2גופיים מוסדיים 

דיי הפיקוח, הוראות וחוזרי הממוה על שוק  –הסדרה רגולטורית מתעדכת תדיר ובהיקף רחב (ג) 

גבוה ביחס לכלל היבטי תחום הפעילות,   ההון המסדירים את תחום הפעילות מציבים רף דרישות 

שירות, תפעול, השקעות, דיווח, חדשות, מיקור חוץ, ממשל תאגידי, איתות פיסית,    –ובכלל זה  

טכולוגיות מידע והגת סייבר וכיו"ב. עמידה בכל אלה, ומעקב שוטף אחר עדכוים תדירים בהסגרה, 

  הטמעתם של כל אלה בארגון בהיבטי ציות ואכיפה, מחייב השקעת תשומות יהוליות וכספיות. 

לות מצריך העסקה של כוח אדם מקצועי ומיומן או הכשרה תחום הפעי  –כוח אדם מקצועי ומיומן  (ד)  

מקיפה וממושכת של כוח אדם ללא יסיון קודם. חברת מהלת דרשת להשקיע משאבים רבים בגיוס 

  כוח אדם, גיבוש להכשרת כוח אדם ולשימור כוח האדם. 

ל ושירות לעמיתים, תחום יהול זכויות עמיתים, תפעו  – יהול טכולוגיות מידע ומערכות תומכות  (ה)  

ביצוע תשלומים ויהול בקרות ראויות ביחס לכל אלה, מצריך מיכון מותאם למאפייים הייחודיים 

  של תחום הפעילות.   

וחסכון  על שוק ההון ביטוח  חסם היציאה העיקרי בעף קופות הגמל הוא: קבלת אישור הממוה 

לחברה מהלת אחרת או לפירוק מרצון של  למיזוג, לפיצול, להפסקת יהול של קופות גמל, העברתה  

  חברה מהלת. 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושיויים החלים בהם  .6.6.9

המוצרים התחליפיים המובהקים הקיימים בשוק כיום לקופות הגמל לחיסכון ולקרות הפסיה, הם  

  תוכיות ביטוחי מהלים. 

ה לטווח ביוי, הוא בעל יתרון  להערכת החברה, קרות השתלמות, המשמשות בעיקר כאפיק השקע

על תיקי - מובהק  בקאיים,  פיקדוות  אמות,  קרות  באמצעות  (חיסכון  האפשריים  תחליפיו  פי 

השקעה מוהלים או פוליסות חיסכון) וזאת בשל השילוב הייחודי שהן מגלמות בין הטבת המס במועד 

מיירות   רווחים  בגין  ממס  הפטור  המוכרת),  לתקרה  (עד  המוכרת),  ההפקדה  לתקרה  (עד  ערך 

  והאפשרות למשיכת הכספים בטווח ביוי ללא מיסוי, בכפוף להוראות החוק. 

בדומה לקרות השתלמות, לקופות גמל להשקעה ישם ארבעה מוצרים תחליפיים עיקריים: קרות  

 אמות, תיקי השקעות מוהלים, פוליסות חסכון ופיקדוות בבקים, כאשר לקופות הגמל להשקעה 

יתרוות משמעותיים על פי שאר המוצרים התחליפיים, אולם היא מוגבלת בתקרת הפקדה שתית. 

כך, למשל, קופות הגמל להשקעה מאפשרות ביצוע העברה בין מסלולי ההשקעה ללא תשלום מס רווח 
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הון, וכן יוד של קופת הגמל לחברה אחרת מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס. בוסף יתן לייעד את  

 פי החיסכון לקצבת זקה פטורה. כס

 מבה התחרות בתחום הפעילות ושיויים החלים בו  .6.6.10

  לפרק זה. 6.11ראו סעיף  לפרטים

  מוצרים ושירותים .6.7

קופת גמל להשקעה,  קרן השתלמות,  ,  ולפיצויים וקופת גמל לחיסכון  תגמוליםגמל להחברה מהלת קופת   .6.7.1

    כמפורט דלהלן: והכל  , חיסכון לכל ילדלקופת גמל להשקעה  

 ) 8694(מ.ה. מור תגמולים" אלפא " .6.7.1.1

 כדלהלן:  השקעהה  מסלולי 12 תחתיה מוהלים

 ) 12532(מ.ה.  50מדרגות עד  ) 1(

 ) 12533(מ.ה.  50-60מדרגות  ) 2(

 )12534ומעלה (מ.ה.  60מדרגות  ) 3(

 ) 12531מיות (מ.ה.  ) 4(

 )8695(מ.ה.  35מדד ת"א מחקה  ) 5(

  )9452(מ.ה.  S&P500מחקה מדד  ) 6(

 ) 8696שים (מ.ה.  5-10אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של מחקה מדד  ) 7(

 ) 8697מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות (מ.ה.  ) 8(

   )8698(מ.ה.  20מחקה מדד תל בוד  ) 9(

   )9677מעורב מחקה מדד (מ.ה.  )10(

 ) 8699מזומים (מ.ה. מזומים ושווי  )11(

 ) 12957במיות (מ.ה  25%אג"ח עד  )12(

 ) 8700(מ.ה. "מור השתלמות"  .6.7.1.2

 כדלהלן: מסלולי השקעה  10תחתיה מוהלים 

 ) 12535כללי (מ.ה.  ) 1(

 ) 12536מיות (מ.ה.  ) 2(

 )8701(מ.ה.  35מחקה מדד ת"א  ) 3(

  )9451(מ.ה.  S&P500מחקה מדד  ) 4(

 ) 8702שים (מ.ה.  5-10אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של מחקה מדד  ) 5(

 ) 8703מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות (מ.ה.  ) 6(

   )8704(מ.ה.  20מחקה מדד תל בוד  ) 7(

   )9676מעורב מחקה מדד (מ.ה.  ) 8(

 ) 8705מזומים ושווי מזומים (מ.ה.  ) 9(

 ) 12956במיות (מ.ה  25%אג"ח עד  )10(

 ) 7956(מ.ה. "מור גמל להשקעה"  .6.7.1.3

 כדלהלן:  השקעה מסלולי 9תחתיה מוהלים 

 ) 12538כללי (מ.ה.  ) 1(
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 ) 12537מיות (מ.ה.  ) 2(

 )7957(מ.ה.  35מחקה מדד ת"א  ) 3(

  )7958(מ.ה.  S&P500מחקה מדד  ) 4(

 ) 7961שים (מ.ה.  5-10אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של מחקה מדד  ) 5(

 ) 7962מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות (מ.ה.  ) 6(

 ) 7960(מ.ה.  20מחקה מדד תל בוד  ) 7(

 ) 7963מזומים ושווי מזומים (מ.ה.  ) 8(

  ) 12955במיות (מ.ה  25%אג"ח עד  ) 9(

 ) 8861(מ.ה. "מור חיסכון לילד"  .6.7.1.4

 כדלהלן: מסלולי השקעה  5תחתיה מוהלים 

  ) 9421(מ.ה.  חוסכים המעדיפים סיכון מועט  ) 1(

  ) 9414(מ.ה.  חוסכים המעדיפים סיכון ביוי  ) 2(

  ) 9420(מ.ה.  חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר ) 3(

  ) 9113(מ.ה.  הלכה ) 4(

 ) 9303(מ.ה.  שריעה ) 5(

בחודש אפריל ו  מסלולי השקעה ביהול השקעות אקטיבי,  לראשוה,  בחברה  הוקמו  2018דצמבר  בחודש   .6.7.2

  .(באלפי ש"ח)  מיות" 25%"אג"ח עד  המוהל ביהול אקטיבי מסלול השקעה וסף הוקם 2020

  : (באלפי ש"ח) החברה ביהול העיקריים במסלולים  המוהלים הכסים היקף להלן

   15.11.21 :12כסים מוהל ליום  היקף

  מוצר 

  מסלול השקעה 
  מור גמל להשקעה   מור השתלמות   אלפא מור תגמולים

      2,238,154  50מדרגות עד 
      6,298,180  60עד  50מדרגות 
      3,166,451  ומעלה  60מדרגות 

  1,460,632  5,856,097    כללי 
  1,346,559  2,580,756  2,014,807  מיות

  125,608  283,374  258,212  מיות  25%אג"ח עד 
        סה"כ 

  "ח.שמיליוי 26,744  -כ ואה 15.11.21 ליוםהכסים המוהלים בחברה כון  סך

  : 30.6.21 ליום מוהל כסים היקף

  מוצר 

  מסלול השקעה 
  גמל להשקעה מור   מור השתלמות   אלפא מור תגמולים

     1,594,288  50מדרגות עד 
     4,897,357  60עד  50מדרגות 
     ,6182,502  ומעלה  60מדרגות 

  1,053,823  4,327,449     כללי 
  979,274 1,756,533  1,467,135  מיות

  92,163  204,069  194,809  מיות  25%אג"ח עד 
  2,125,260  6,288,051  8,153,589  סה"כ 

   ש"ח. מיליוי 19,951 -הוא כ 30.6.21סך הכסים המוהלים בחברה כון ליום 

  : 31.12.20 ליום מוהל כסים היקף

 
 ]. 31.12.21[יעודכן ליום         12
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  מוצר 

  מסלול השקעה 

  מור גמל להשקעה   מור השתלמות   אלפא מור תגמולים

      746,547  50מדרגות עד 

      2,354,580  60עד  50מדרגות 
      1,474,020  ומעלה  60מדרגות 

  421,591  2,145,953    כללי 
  309,443  635,336  567,521  מיות

  42,752  93,734  94,081  מיות  25%אג"ח עד 
  773,786  2,875,023  5,236,749  סה"כ 

   ש"ח. מיליוי 9,552 -הוא כ 31.12.20סך הכסים המוהלים בחברה כון ליום 

  : 31.12.19 ליום מוהל כסים היקף

  מוצר 

  מסלול השקעה 

  מור גמל להשקעה   מור השתלמות   אלפא מור תגמולים

     23,043  50מדרגות עד 

      39,789  60עד  50מדרגות 
      22,224  ומעלה  60מדרגות 

  19,342  41,462    כללי 
  14,923  27,662  23,181  מיות
  34,265  69,124  108,237  סה"כ 

    ש"ח. אלפי 622,655 -הוא כ 31.12.19סך הכסים המוהלים בחברה כון ליום 

 ועומדות תלויות חדשים מסלולים ופתיחת מסלולים מיזוג בקשות .6.7.3

מסלולים    לפרטים למיזוג  בקשה  בהתא  בדירקטריון שאושרה    חדש  מסלול  ולפתיחתאודות    םהחברה 

, 2021  ביוי  30  ליום  הכספיים  לדוחות'  יא6  ביאור  ראו,  2021  בובמבר  3  ביום   ההשקעות  ועדת  להמלצת

  . להלן זה וסעיף

למיזוג מסלולים ולפתיחת מסלול חדש,    קשההגישה החברה לרשות שוק ההון ב  2021  בובמבר  21  ביום

  כמפורט להלן:  

  מתמזג מסלול   ממזג מסלול
  שם  מספר  שם  מספר
  מדרגות תגמולים מור אלפא  12533

50-60  
 מחקה  מעורב תגמולים מור אלפא  9677

  חברות ישראליות   מדדים
 מחקה  מעורבהשתלמות    מור  9676   כלליהשתלמות  מור  12535

  חברות ישראליות  מדדים
 מדד מחקה    תגמולים מור אלפא  8695  מיות תגמולים מור אלפא  12531

  35 אביב תל מיות
 מיות מדד  מחקה– השתלמות מור 8701  מיות  השתלמות מור 12536

  35 אביב תל
 להשקעה גמל קופות מור 12537

  מיות
 מסלול להשקעה גמל קופת  מור 7957

  35 א"ת מדד מחקה

   

  מתמזג מסלול  ממזג מסלול
  שם  מספר  שם  מספר
 ח " אג  –  תגמולים מור אלפא  חדש

  (בהקמה)
 מדד   מחקה  – תגמולים מור אלפא  8697

  קבועה בריבית  שקליות
 ח " אג  –  תגמולים מור אלפא  חדש

  (בהקמה)
 מדד    מחקה - תגמולים מור אלפא  8696

  שים 5-10 של לטווח ממשלתיות
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  מתמזג מסלול  ממזג מסלול
  שם  מספר  שם  מספר
 ח " אג  –  תגמולים מור אלפא  חדש

  (בהקמה)
    בוד תל מדד - תגמולים מור אלפא  8698

20  
 ח "אג  –  השתלמות  מור  חדש

  (בהקמה)
 ממשלת ח"אג - השתלמות מור 8702

  מדד צמוד ,ישראל
 ח "אג  –  השתלמות  מור  חדש

  (בהקמה)
מדד    מחקה  השתלמות מור 8703

  ממשלתיות קבועה ריבית  שקליות
 ח "אג  –  השתלמות  מור  חדש

  (בהקמה)
 בוד תל מדד   מחקה  השתלמות מור 8704

20  
 –   להשקעה גמל קופת מור  חדש

  (בהקמה)  ח"אג
 מסלול להשקעה גמל קופת  מור 7961

 ,ממשלתי ח"אג מדד מחקה
 5-10   לטווח ממשלתי מדד  צמודות

 שים 
 –   להשקעה גמל קופת מור  חדש

  (בהקמה)  ח"אג
 מסלול להשקעה גמל קופת  מור 7962

 לא ,ממשלתי ח"אג מדד  מחקה
 קבועה  בריבית צמודות

 –   להשקעה גמל קופת מור  חדש
  (בהקמה)  ח"אג

 מסלול להשקעה גמל קופת  מור 7960
 20   בוד תל מדד מחקה

   יהולמידע בדבר עמיתים ושיעור דמי  .6.7.4

של    תקופהל  ,2020,  2019,  2018  ושיעור דמי היהול, לשים  ושאים פעילים  יםלהלן יובא מידע אודות עמיתים פעיל

   :2021בספטמבר  30ולתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  2021 ביוי 30 ביום שהסתיימה חודשים שישה

    :2021 בספטמבר 30תוים אודות פעילות בתחום קופות הגמל ליום 

  קופת    
  תגמולים

  קרן
  השתלמות

  קופת גמל  
  להשקעה

  קופת גמל 
  להשקעה

  לכל ילד 

  סה"כ

  : עמיתים חשבוותמספר 
  165,162  106,691  22,101  29,375  6,995  פעילים 

  146,962  10,315  20,797  47,731  68,119  לא פעילים 
  312,124  117,006  42,898  77,106  75,114  עמיתים חשבוותסה"כ מספר 

  
  : כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח) 

  5,899,401  451,213  1,031,587  2,547,471  1,869,130  פעילים 
  18,066,666  37,391  1,710,736  5,272,629  11,045,910  לא פעילים 

  23,966,067  488,604  2,742,323  7,820,100  12,915,040  סה"כ כסים מוהלים, טו 
           

  תוים תוצאתיים (באלפי ש"ח): 
עבור  משותים  גמולים  דמי 

  מצטרפים חדשים 
184,106  834,216  172,064  5,223  1,195,609  

  3,793,586  65,790  1,339,634  399,056  1,989,106  תקבולים מדמי גמולים
מדמי   חד תקבולים  גמולים 

  פעמיים 
1,111,162  84,116  881,262   -  2,076,540  

  10,024,833  1,047  515,857  4,120,223  5,387,706  העברות צבירה לקופה/קרן 
  481,773  2,189  24,924  93,408  361,252  העברות צבירה מהקופה/מהקרן

  
  : (באלפי ש"ח) תשלומים 

  225,441  6,083  98,663  47,622  73,073  פדיוות
  

  דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח): 
  86,593  771  10,795 28,726  46,301  פעילים ולא פעילים 

  
(באלפי   מהפקדות  יהול  דמי 

  ש"ח): 
 -   -   -   -   -  

  
  שיעור דמי יהול ממוצע מכסים (באחוזים): 

  -   0.23%  0.73%  0.71% 0.59%  פעילים 
  -   0.23%  0.74%  0.69%  0.67%  לא פעילים 

  



  

 21-ו 

  

   :2021 ביוי 30 ליוםתוים אודות פעילות בתחום קופות הגמל 

  קופת    
  תגמולים

  קרן 
  השתלמות 

  קופת גמל  
  להשקעה 

  קופת גמל 
  להשקעה 

  לכל ילד

  סה"כ 

    :עמיתים חשבוות מספר 
  153,910  106,032  19,939  22,244  5,695  פעילים

  120,074  9,539  15,192  39,021  56,322  לא פעילים 
  273,984  115,571  35,131  61,265  62,017  עמיתים חשבוותסה"כ מספר 

  
  : כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח)

  5,022,412  426,818  1,003,520  2,027,419  1,564,655  פעילים
  14,929,465  32,704  1,275,203  4,401,771  9,219,787  לא פעילים 

  19,951,877  459,522  2,278,723  6,429,190  10,784,442  סה"כ כסים מוהלים, טו 
           

  תוים תוצאתיים (באלפי ש"ח): 
דמי גמולים משותים עבור מצטרפים 

  חדשים
126,172  518,531  173,606  3,636  821,945  

  2,712,572  43,638  967,669  225,137  1,476,128  תקבולים מדמי גמולים 
  1,531,478  -  657,367  53,498  820,613  פעמייםתקבולים מדמי גמולים חד 
  6,772,709  620  362,836  2,899,796  3,509,457  העברות צבירה לקופה/קרן 

  177,047  1,651  14,426  70,039  90,931  העברות צבירה מהקופה/מהקרן 
  

  תשלומים (באלפי ש"ח): 
  129,371  3,851  55,879  32,237  37,404  פדיוות 

  
  שגבו מכסים (באלפי ש"ח): דמי יהול  

  52,039  497  6,423 17,069  28,050  פעילים ולא פעילים 
  

  -  -  -  -  -  דמי יהול מהפקדות (באלפי ש"ח): 
  

  שיעור דמי יהול ממוצע מכסים (באחוזים): 
  -  0.23%  0.75%  0.72% 0.59%  פעילים  

  -  0.23%  0.75%  0.71%  0.69%  לא פעילים 
  

  -  -  -  -  -  ):אחוזיםמהפקדות (בדמי יהול 
  

  חשבוות מותקי קשר : 
 - - - - -  מספר חשבוות 

 - - - - -  כסים מוהלים טו (באלפי ש''ח) 
 - - - - -  דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש''ח)
 - - - - -  שיעור דמי יהול ממוצע שגבו מכסים 

  
  ש"ח :   8,000ביתרה של עד  -חשבוות לא פעילים 

  -  -  -  -  -  מספר חשבוות 
  -  -  -  -  -  כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח) 

  - -  -  -  -  דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח)
  -  -  -  -  -  שיעור דמי יהול ממוצע שגבו  

        
  : 2020תוים אודות פעילות בתחום קופות הגמל בשת 

  -   -   -   -   -   ): אחוזים דמי יהול מהפקדות (ב
  

  חשבוות מותקי קשר :
 -  -  -  -  -   מספר חשבוות

 -  -  -  -  -   כסים מוהלים טו (באלפי ש''ח)
(באלפי  יהול שגבו מכסים  דמי 

  ש''ח)
 -  -  -  -  - 

שגבו  ממוצע  יהול  דמי  שיעור 
  מכסים

 -  -  -  -  - 

  
  ש"ח :   8,000ביתרה של עד  -פעילים חשבוות לא 

  -   -   -   -   -   מספר חשבוות
  -   -   -   -   -   כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח)
(באלפי  יהול שגבו מכסים  דמי 

  ש"ח) 
 -   -   -   -  -  

  -   -   -   -   -    שיעור דמי יהול ממוצע שגבו
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  קופת   
  תגמולים

  קרן 
  השתלמות 

  קופת גמל 
  להשקעה 

  קופת גמל 
  להשקעה 

  לכל ילד

  סה"כ 

  :עמיתיםחשבוות מספר 

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

   186,396    112,068    16,372    27,152    30,804   עמיתים חשבוות סה"כ מספר 
  

  : מוהלים, טו (באלפי ש"ח)כסים 
 2,576,021   375,106   598,499   861,324   741,092   פעילים

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

  
  :(באלפי ש"ח) תוים תוצאתיים

דמי גמולים משותים עבור מצטרפים 
  חדשים

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

   2,209,917    85,585    611,200    238,826   1,274,306   תקבולים מדמי גמולים 

 1,373,141     -    522,641    61,968   788,532   תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים
   העברות צבירה לקופה/קרן 

3,621,883   
 2,425,039   129,893    449   6,177,264  

   57,411    1,636    2,022    23,080    30,673   העברות צבירה מהקופה/מהקרן 
  

 : תשלומים
   60,748    3,638    19,044    15,134   22,932   פדיוות 

עודף הכסות (הפסדים) על הוצאות  
  הקופה 

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

  
  : דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח)

   24,213    802    1,999   7,602    13,810   פעילים ולא פעילים 
  

   -    -    -    -    -   דמי יהול מהפקדות (באלפי ש"ח):
  

  :שיעור דמי יהול ממוצע מכסים (באחוזים)
  -  0.23%  0.60%  0.64%  0.65%  פעילים

  -  0.23%  0.66%  0.67%  0.67%  לא פעילים 
  

  :שיעור דמי יהול ממוצע מהפקדות (באחוזים)
  :שיעור הוצאות ישירות ממוצע (באחוזים)

  -  0.02%  0.12%   0.07%   0.09%   עמלות קיה ומכירה של יירות ערך
  -  -   -  -   -  הוצאות יהול חיצוי 

  
  :מותקי קשרחשבוות 

   8   -  -   1    7   מספר חשבוות 
      2,126    94   -  -   2,220כסים מוהלים טו (באלפי ₪) 

  11   -  -  -    11   דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ₪)
  -  -  -  0.35%  0.49%  שיעור דמי יהול ממוצע שגבו מכסים 

  
  :ש"ח   8,000ביתרה של עד  -חשבוות לא פעילים 

     -      -      -      -      -   מספר חשבוות 
     -      -      -      -      -   כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח) 

     -      -      -      -      -   דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח)
            מכסים שיעור דמי יהול ממוצע שגבו 

  

  : 2019תוים אודות פעילות בתחום קופות הגמל בשת 

  קופת    
  תגמולים

  קרן 
  השתלמות 

  קופת גמל  
  להשקעה 

  קופת גמל 
  להשקעה 

  לכל ילד

  סה"כ 

  :עמיתים חשבוות  מספר
  103,023  100,507  1,511  808  197  פעילים

  7,217  4,921  629  849  818  לא פעילים 
  110,240  105,428  2,140  1,657  1,015  עמיתיםחשבוות סה"כ מספר 

  
  : כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח)

  446,727  303,644  62,902  40,001  40,180  פעילים
  175,928  9,546  28,521  54,311  83,550  לא פעילים 
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  קופת    
  תגמולים

  קרן 
  השתלמות 

  קופת גמל  
  להשקעה 

  קופת גמל 
  להשקעה 

  לכל ילד

  סה"כ 

  622,655  313,190  91,423  94,312  123,730  סה"כ כסים מוהלים, טו 
            

  : תוים תוצאתיים (באלפי ש"ח)
דמי גמולים משותים עבור מצטרפים 

  חדשים
29,866  40,013  34,286  5,899  110,064  

  218,033  102,185  56,293  11,001  48,554  תקבולים מדמי גמולים 
  -  -  -  -  -  תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים

  127,185  378  -  66,157  60,650  העברות צבירה לקופה/קרן 
  4,622  804  -  2,715  1,103  העברות צבירה מהקופה/מהקרן 

  
  : תשלומים

  10,255  586  7,168  1,441  1,061  פדיוות 
 44,488 22,599 8,053 7,510 6,326  עודף הכסות (הפסדים) על הוצאות הקופה 

  
  : דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח)

  1,135  589  186 181  179  פעילים ולא פעילים 
  

  -  -  -  -  -  : דמי יהול מהפקדות (באלפי ש"ח)
  

  : שיעור דמי יהול ממוצע מכסים (באחוזים)
    0.23  0.46  0.5  0.54  פעילים

    0.23  0.42  0.39  0.43  לא פעילים 
שיעור דמי יהול ממוצע מהפקדות  

  : (באחוזים)
-  -  -  -  -  

  
  שיעור הוצאות ישירות ממוצע (באחוזים):

    0.06  0.08  0.09  0.13  ומכירה של יירות ערךעמלות קיה 
    0.02  0.05  0.03  0.01  הוצאות יהול חיצוי 

  
  : חשבוות מותקי קשר

  -  -  -  -  -  מספר חשבוות 
  -  -  -  -  -  כסים מוהלים טו (באלפי ₪) 

  -  -  -  -  -  דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ₪)
  -  -  -  -  -  שיעור דמי יהול ממוצע שגבו מכסים 

  
  : ש"ח   8,000ביתרה של עד  -חשבוות לא פעילים 

  -  -  -  -  -  מספר חשבוות 
  -  -  -  -  -  כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח) 

  -  -  -  -  -  דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח)

  -  -  -  -  -  שיעור דמי יהול ממוצע שגבו 

  
  : 2018תוים אודות פעילות בתחום קופות הגמל בשת 

     
  קופת   

  תגמולים
  קרן 

  השתלמות 
  קופת גמל 
  להשקעה 

  קופת גמל 
  להשקעה 

  לכל ילד

  סה"כ 

  :עמיתיםחשבוות מספר 
  96,599  95,272  867  379  81 פעילים

  3,222  2,537  243  229  213  לא פעילים 
 99,821  97,809  1,110  608  294  סה"כ מספר עמיתים 

  

 :כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח)
  218,966  185,690  21,893  8,741  2,642 פעילים

  28,606  3,727  12,271  4,863  7,745  לא פעילים 
  247,572  189,417  34,164  13,604  10,387  סה"כ כסים מוהלים, טו 

  
  :תוים תוצאתיים (באלפי ש"ח)

דמי גמולים משותים עבור מצטרפים 
 חדשים

138  1,460  8,187  6,624  16,409  

  110,237  79,632  25,157  4,269  1,179  תקבולים מדמי גמולים 
  17,905  -  16,065  1,352  488  תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים

  6,784  194  -  4,051  2,539  העברות צבירה לקופה/קרן 
  2,140  556  -  718  866  העברות צבירה מהקופה/מהקרן 
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  קופת   
  תגמולים

  קרן 
  השתלמות 

  קופת גמל 
  להשקעה 

  קופת גמל 
  להשקעה 

  לכל ילד

  סה"כ 

  
  :תשלומים

  2,776  275  2,288  36  177 פדיוות 
 ) 4,054(  ) 2,460(  ) 1,016(  ) 388( (190)  עודף הכסות (הפסדים) על הוצאות הקופה 

  
  : דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח)

  476  345  68 31  32  פעילים ולא פעילים 
  

  -  -  -  -  -  :דמי יהול מהפקדות (באלפי ש"ח) 
  

  :שיעור דמי יהול ממוצע מכסים (באחוזים)
      0.35  0.35  0.35 פעילים

      0.35  0.35  0.35  לא פעילים 
  

  :שיעור דמי יהול ממוצע מהפקדות (באחוזים)
  :שיעור הוצאות ישירות ממוצע (באחוזים)

    0.03  0.03  0.04  0.05  עמלות קיה ומכירה של יירות ערך
    0.01  0.01  0.01  0.02  הוצאות יהול חיצוי 

  
  :חשבוות מותקי קשר

  -  -  -  -  -  מספר חשבוות 
  -  -  -  -  -  כסים מוהלים טו (באלפי ₪) 

  -  -  -  -  -  דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ₪)
  -  -  -  -  -  שיעור דמי יהול ממוצע שגבו מכסים 

  
  :ש"ח   8,000ביתרה של עד  -חשבוות לא פעילים 

  -  -  -  -  -  מספר חשבוות 
  -  -  -  -  -  כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח) 

  -  -  -  -  -  יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח)דמי  
  -  -    -  - שיעור דמי יהול ממוצע שגבו 

  

 ול הדמי ישיעור  .6.7.5

 ות הפיקוח על שירותים פיתק  ,(יהול דמי) (קופות גמל) סייםיהול":  להלן(  2012- התשע"ב ות דמיתק ("

")  חוזר דמי יהול" :  להלן(   )11.9.19(מיום  תיקון"    –דמי יהול במכשירי החיסכון הפסיוי " 2017-9-15וחוזר  

מסדירים, בין היתר, את שיעורי דמי היהול המרביים המותרים, וכן את התקופה המזערית למתן הטבה בדמי  

מהלכה, והכל בדגש  שים), אופן העלאת דמי יהול בתום תקופת ההטבה או, בתאים מסוימים, גם ב 5יהול (

  על הגברת השקיפות בכל הוגע לדמי יהול, קביעתם ושיויים בהם. 

 יהול,  - על ות דמייהול המרביים המותרים לגבייה הפי תקמהיתרה הצבורה    1.05%של    12-החלק ה   םדמי ה

לתגמולים ולפיצויים  מהתשלומים השוטפים המועברים בגין העמיתים בקופות הגמל    4%בכל חודש, וכן עד  

ובקרן השתלמות דמי היהול המרביים שיגבו מיתרת הכספים ,  בכל חודש  גמל להשקעהקופת  וב(לחיסכון)  

דמי היהול בקופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד הם  לשה.    2%הצבורה בחשבוו של כל עמית, לא יעלה על  

מהיתרה הצבורה בקופה וזאת עד לתום מועד החיסכון שקבע בהתאם   0.23%קבועים ועומדים על שיעור של 

 להסדר התחיקתי.     

   הפקדות   2021במרץ בגים  שהופסקו  לחוסכים  יהול  דמי  תקרת  לאימוץ  ביוזמה  ההון  שוק  רשות  יצאה 

הקורוה. החברה עתה לקריאה לסולדיריות של הממוה והצטרפה למתווה שפורסם, למידע וסף  בתקופת  

 .  להלן 6.21 ראו סעיף

  ושירותים מוצרים ורווחיות הכסות ילוחפ .6.7.6
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  2021ליוי  30-חודשים שהסתיימה ב 6*לתקופה של 

  2021בספטמבר  30-חודשים שהסתיימה ב 9**לתקופה של 

 חדשות פסיה קרות .6.7.7

ועומדת, להרחבת רישיוה של החברה   לעיל, החברה הגישה בקשה, שהיה תלוייה  6.1.13  -ו  6.1.12כאמור בסעיפים  

'קרן פסיה חדשה מקיפה' ו'קרן  לעיסוק בעף ביטוח הפסיה. לאחר שיורחב רישיוה כאמור בכוות החברה להל  

  פסיה חדשה כללית'. 

 מקיפה חדשה פסיה קרן  מור .6.7.7.1

 למקרה  ביטוחי  כיסוי,  לפסיה  חיסכוןתאפשר    מקיפה  חדשה  הפסיה  קרן,  זה  רקפל  6.2.7בסעיף    כאמור

 השווה   בסכום  חודשית  לתקרה  עד  שוטפות  חודשיות   הפקדות  במסגרת,  מוות  למקרה  ביטוחי  וכיסוי  כות

  30%). ח"ש 4,326 על עומדת 2021 לשת האמורה התקרה( במשק הממוצע השכר וחצי מפעמיים 20.5%-ל

 . למדד צמוד 4.86% של שתי בשיעור ממשלתיות חוב לאגרות  מוצמד  בקרן ההשקעות מתיק

  ביטוחי כיסוי מסלולי

לבחור את הכיסוי  תאפשר  הפסיה    קרן לו מבין    הביטוחילמבוטח  (וחלופה    מובותחלופות    8המתאים 

  הביטוחיים רכיבי הכיסויים  שיעוריבאחת  כל הבדלות, )למגבלות בכפוף אישית התאמהשתאפשר  וספת

  :הלןמסלולי הביטוח הם כדל(פרישה, כות ושאירים). 

ומעלה) (מסלול ברירת    41לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל    100%-לכות ו  75%מסלול ביטוח   ) 1(

, בכל גיל הצטרפות, 75%במסלול זה שיעור הכיסוי לכות עומד על השיעור המרבי שהוא    –המחדל)  

, לשים המצטרפות בכל גיל ולגברים  100%ר המרבי שהוא  ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעו

ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים   41. עמית שהצטרף החל מגיל  40המצטרפים עד גיל  

 מוך מהשיעור המרבי;

לשאירים (למעט גברים   100%-ומעלה) ו   41לכות (למעט גברים המצטרפים מגיל    75%מסלול ביטוח   ) 2(

, 75%במסלול זה שיעור הכיסוי לכות עומד על השיעור המרבי שהוא    –ומעלה)    47המצטרפים מגיל  

. שיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור 40לשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל  

. עמית שהצטרף החל 46, לשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל  100%המרבי שהוא  

יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לכות מוך מהשיעור המרבי ועמית שהצטרף החל   ומעלה  41מגיל  

 ומעלה יהא גם שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים מוך מהשיעור המרבי. 47מגיל 

לשאירים (למעט גברים   100%-ומעלה) ו   41לכות (למעט גברים המצטרפים מגיל    75%מסלול ביטוח   ) 3(

 75%במסלול זה שיעור הכיסוי לכות עומד על השיעור המרבי שהוא    –ומעלה)    41המצטרפים מגיל  

  תקופה 
  כסים היקף

 ממוצע לתקופה 
  פרעים  דמי יהול 

דמי יהול ביכוי עמלות  

  פרעים 

2018 193,541 476 -- 476 

2019 435,114 1,135 41 1,094 

2020 5,087,545 24,213 8,650 15,563 

*Q2 2021 14,752,156 52,039 19,280 32,759 

**Q3 2021 16,759,251 86,593 33,694 52,899 
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שהוא   המרבי  השיעור  על  עומד  לשאירים  הכיסוי  גיל 100%ושיעור  בכל  המצטרפות  לשים  וזאת   ,

ומעלה יהא שיעור   41, ביחס לשי הכיסויים. עמית שהצטרף החל מגיל  40ולגברים המצטרפים עד גיל  

 לשאירים מוך מהשיעור המרבי ביחס לכל אחד מהכיסויים.הכיסוי הביטוחי שלו לכות ו

במסלול זה שיעור הכיסוי לכות עומד על השיעור המרבי    –לשארים    40%-לכות  ו  75%מסלול ביטוח   ) 4(

, 40%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המוך ביותר שהוא  75%שהוא  

 . בכל גיל הצטרפות

במסלול זה   –ומעלה)    45לשארים (למעט גברים המצטרפים מגיל    100%-לכות ו  37.5%מסלול ביטוח   ) 5(

, בכל גיל הצטרפות ושיעור הכיסוי 37.5%שיעור הכיסוי לכות עומד על השיעור המוך ביותר שהוא  

, לשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד  100%לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא  

ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים מוך מהשיעור    45שהצטרף החל מגיל  . עמית  44גיל  

 .המרבי

ביטוח   ) 6( ו  37.5%מסלול  השיעור    –לשאירים    40%- לכות  על  עומד  לכות  הכיסוי  שיעור  זה  במסלול 

, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המוך ביותר  37.5%המוך ביותר שהוא  

 , בכל גיל הצטרפות. 40%שהוא 

גיל   ) 7( עד  לפורשים  ביטוח  מגיל    75%,  60מסלול  גברים המצטרפים  (למעט  ו   41לכות   100%-ומעלה) 

מגיל   המצטרפים  גברים  (למעט  ביטוחי    –ומעלה)    49לשאירים  בכיסוי  מבוטח  העמית  זה  במסלול 

, לשים  75%יעור המרבי שהוא  . שיעור הכיסוי לכות עומד על הש60לכות ולשאירים עד הגיעו לגיל  

. שיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי 40המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל  

  41. עמית שהצטרף החל מגיל  48, לשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל  100%שהוא  

 49מרבי ועמית שהצטרף החל מגיל  ומעלה, יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לכות מוך מהשיעור ה

 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים מוך מהשיעור המרבי.    

ביטוח   ) 8( ו  37.5%מסלול  השיעור    –לשאירים    60%- לכות  על  עומד  לכות  הכיסוי  שיעור  זה  במסלול 

שהוא   ביותר  על  37.5%המוך  עומד  לשאירים  הכיסוי  ושיעור  הצטרפות,  גיל  בכל  גיל  ,  60%,  בכל 

 . הצטרפות

זה תזכה את העמית    –סלול ביטוח מותאם  מ ) 9(  ובכיסוי  כות   בכיסוי הצטרפותו של העמית למסלול 

 . הקרן בכפוף למגבלות הקבועות בתקון ,שארים

  לעמיתים השקעה מסלולי

  ההשקעה   ממסלולי  יותר  או  באחד  יושקעו  המקיפה  החדשה  הפסיה  בקרן  יופקדו  אשר  העמיתים  כספי

  שיוצעו.  

 קרן פסיה חדשה כללית .6.7.7.2

חיסכון לפסיה, כיסוי ביטוחי למקרה כות  תאפשר  , קרן פסיה חדשה כללית  זה  לפרק  6.2.7בסעיף    כאמור

  בה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות, במסגרת הפקדות חודשיות שוטפות. בשוה מקרן פסיה חדשה מקיפה,  

תקרת הפקדה חודשית, ועמית תהיה  , לא  כלליתה  חדשהה  הפסיה  בקרן,  חודשית  הפקדה  תקרת  קיימת

על יהיה   ביטוחי  כיסוי  לו  המקים  לרכיבים  מעבר  להפקיד  סכום  -רשאי  הגדלת  לצורך  הקרן,  תקון  פי 

 החיסכון הצבור.  

  ביטוחי כיסוי מסלולי

קרן פסיה חדשה מקיפה ומפורטים תחת בזהים למסלולים המוהלים  יהיו  בקרן    הביטוחיהכיסוי    מסלולי

וסף  זה   לפרק  6.7.7.1סעיף   מסלול יסוד. מסלול לפסיית זקה בלבד, ללא כיסויים    –, בתוספת מסלול 

  לכות ולשאירים.   ביטוחיים

  לעמיתים השקעהמסלולי 
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הפסיה החדשה    כספי בקרן  יופקדו  יותר ממסלולי ההשקעה    הכלליתהעמיתים אשר  או  יושקעו באחד 

    שיוצעו.

 יהול  דמי .6.7.7.3

מהצבירה   0.5%יהיו  המרביים בקרן פסיה חדשה מקיפה    השתייםיהול, דמי היהול    דמילתקות    בהתאם

    .מהצבירה  0.5%יהיומההפקדות, ודמי היהול המרביים ממקבלי קצבאות  6%-ו

קרן פסיה בחרת, ולכן, בהתאם לתוצאות ההליך לקביעת קרות  תהיה  "מור קרן פסיה חדשה מקיפה"  

ומההפקדות, שתגבה החברה מעמיתים חדשים   מהיתרה  השתייםבחרות, שיעור דמי היהול   הצבורה 

לחלוף   ועד  בחרת  כקרן  קביעתה  תקופת  במהלך  אליה  אותם    10שצורפו  של  ההצטרפות  ממועד  שים 

מההפקדות, והכל בכפוף לתאים הקבועים בחוזר    1%-הצבורה; ו מהיתרה    0.22%עמיתים, לא יעלו על:  

עדכון". כמו כן, דמי היהול שתגבה    –שעייו "הוראות לעיין בחירת קופת גמל    2021-9-11גופים מוסדיים  

יעלו על שיעור של   הזכיהמקבלי קצבת זקה חדשים שיפרשו בקרן בתקופת    בשל  השתייםהחברה   לא 

 קבלת הקצבה.  לכל אורך תקופת 0.3%

מההפקדות,  4%- ו  הצבורה  מהיתרה  1.5%  יהיו   כלליתהמרביים בקרן פסיה חדשה    השתייםדמי היהול  

  מהיתרה הצבורה.  0.6%יהיו ודמי היהול המרביים ממקבלי קצבאות 

  

ערך  יירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פי  צופה  מידע  בגדר  הין  ה"ל,  שבסעיפים  החברה  והתייחסויות  ,  הערכות 

. ההערכות בסעיף זה מבוססות, בין היתר, על יסיוה של ההלת החברה בתחום הפעילות, על תכית 1968- התשכ"ח

העבודה של החברה (אשר איה בהכרח סופית) ועל הערכת ההלת החברה אשר למועד התשקיף אין כל ודאות כי  

ממשה, במלואן או בחלקן. ההשפעה  הערכות החברה ביחס לאלה או השפעותיהם על פעילות החברה ועסקיה תת

התממשות  לאי  הפוטציאליים  הגורמים  במסגרת  כאמור.  שחזתה  מזו  מהותי  באופן  שוה  להיות  עשויה  בפועל 

הערכות ותחזיות הקבוצה כללים, בין היתר, שיויים בתאים הכלכליים, המדייים והפוליטיים, החרפת התחרות 

מש התהגות  בשווקים,  תודות  החברה  בתחום,  בקשת  אישור  הצפוי  במועד  דחייה  רגולטוריים,  שיויים  קיעים, 

מגוון גורמים  בהשקעת הון וסף בחברה,    הצורך להרחבת רישיוה לעיסוק בעף ביטוח ופסיה או דחיית הבקשה,  

אחרים אשר אים בשליטת הקבוצה או שיוי בהחלטות הקבוצה, ומכלול גורמי הסיכון של הקבוצה, כמפורט בסעיף   

  לפרק זה.   6.26

 חדשים  מוצרים .6.8

 לפרק זה.  6.1.12-6.1.13 פים, ראו סעי"תופסיה בחר קרותבדבר זכיית החברה בהליך "קביעת  לפרטים

 לקוחות  .6.9

בעקבות השיויים בחקיקה ועקב התחרות הקיימת בשוק, גדלה המודעות לתחום החיסכון הפסיוי   .6.9.1

את   בוחן  הרחב  הציבור  עובדיהם.  בעבור  המפקידים  והמעסיקים  העמיתים  החוסכים,  בקרב 

בתדירות תכופה יותר בשים האחרוות לכן או    ,ואת החלופות העומדות בפיואפשרויות החסכון  

  .עמיתיםיודי חסכוות רב יותר של מספר  רואים

  : אודות שיעור הפידיוות מהצבירה הממוצעת, וכן גילם הממוצע של עמיתי הקופות להלן מידע
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קופת    
תגמולים 

Q2-21 

קרן  
השתלמות  

Q2-21  

גמל   קופת 
להשקעה 

Q2-21  

גמל   קופת 
להשקעה 

חיסכון 
ילד   לכל 

Q2-21  

הפדיוות   שיעור 
מהצבירה 

  הממוצעת: 

0.4%  0.5%  2.5%  0.8%  

של   ממוצע  גיל 
  עמיתי הקופה: 

57.2  48.7  38.6 9.0  

  

 

קופת    
תגמולים 

2020  

קרן  
השתלמות  

2020  

גמל   קופת 
להשקעה 

2020  

גמל   קופת 
להשקעה 

חיסכון 
ילד   לכל 

2020  

הפדיוות   שיעור 
מהצבירה 

  הממוצעת: 

2%  3%  6%  1%  

של   ממוצע  גיל 
  עמיתי הקופה: 

56  49  38 8  

  

קופת    
תגמולים 

2019  

קרן  
השתלמות  

2019  

גמל   קופת 
להשקעה 

2019  

גמל   קופת 
להשקעה 

חיסכון 
ילד  לכל 

2019  

הפדיוות   שיעור 
מהצבירה 

  הממוצעת: 

2%  2.2%  5.3%  0.18%  

של   ממוצע  גיל 
  עמיתי הקופה: 

43  34  51 8  

  

  
קופת  

תגמולים 
2018  

קרן  
השתלמות  

2018  

גמל   קופת 
להשקעה 

2018  

גמל   קופת 
להשקעה 

חיסכון 
ילד  לכל 

2018  

הפדיוות   שיעור 
מהצבירה 

  הממוצעת: 

0.11  0.08  0.1  0.55  

של   ממוצע  גיל 
  עמיתי הקופה: 

41.68  36.57  31.56 8.71  

 תלות בעמיתים  .6.9.2

או שהכסים   10%-לחברה לא קיימת תלות בעמית מסוים. לא קיים עמית שהכסות החברה ממו מהוות למעלה מ

  ומעלה מסך הכסים המוהלים בחברה. לחברה אין התקשרויות עם מעסיקים גדולים.    1%המוהלים עבורו מהווים  
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   שיווק והפצה .6.10

 כללי  –ערוצי ההפצה בחברה  התפתחות .6.10.1

וכי שיווק פסיוי  ס)  2ביטוח פסיוי; (   סוכי )1פועלת באמצעות ארבעה ערוצי הפצה: (  החברההתשקיף    למועד

הצטרפות דיגיטלית   –   דיגיטל)  3ידם); (-על  המשווקים  המוסדי  הגוף  למוצרי  זיקה  ובעלי  המוסדי  הגוף  עובדי(שהים  

  תאגידים בקאיים ובעלי רישיון ייעוץ פסיוי.   –) יועצים פסיויים  4באמצעות אתר האיטרט של החברה; (

ובמהלכה עיקר מאמצי השיווק של החברה התבססו על שיווק ישיר ו/או דיגיטלי. החברה מאפשרת   2019עד שת  

ודיגיט ישיר  וכן באמצעות בעלי רללקוחותיה להצטרף למוצריה באופן  ייעודי של החברה  שיון משווק  ילי באתר 

פסיוי המועסקים בחברה (ערוץ הפצה ישיר) במסגרת ההצטרפות הדיגיטלית הקשר עם העמית הוא ישיר וללא 

תיווך. החברה הרחיבה את שירותיה הדיגיטליים לעמיתים קיימים ולמצטרפים חדשים. ככלל, החברה מפתחת את  

  מת להגביר את זמיות השירותים.  -טליים העומדים לרשות עמיתים עלהאמצעים הדיגי

החברה פעלה להרחיב באופן משמעותי את מאמצי השיווק וההפצה. החברה התקשרה בהסכמי שיווק   2020בשת  

ובתי סוכן, שמהוו  1,850-פסיוי עם כ  פסיויים  ("  יםסוכים  ועיקרי  - ו"  ערוץ הפצה סוכיםערוץ הפצה מרכזי 

  סוכים פסיויים ובתי סוכן.   2,200 -כ באמצעות פועלת החברה, 30.6.21 ליום). בהתאמה" שיווק הסכמי"

ערוץ בהסכמי הפצה עם מערך היועצים הפסיוים, בעיקר באמצעות תאגידים בקאים ("  החברה כמו כן,  התקשרה  

  ").  הפצה בקים ויועצים

ראו סעיף    , לפרטים וספיםפסיוית, שהיא חברה קשורה לה  החברה מצאת בקשרים עסקיים עם סוכות לביטוח

  . לתשקיף 8לפרק  8.2.7

עמלה המחושבת   –(א) עמלות פרעים    –פי רוב, התגמול המשולם לערוץ הפצה סוכים מבוסס על שי רכיבים  - על

היקף  עמלות  (ב)  הסוכן;  לקוחות  שהים  עמיתים  עבור  המוהלים  הצבורים  הכסים  מיתרת  מסוים  שיעור  לפי 

השבה/קיזוז הועד לתמרץ לשימור תשלום חד פעמי המבוסס על יעדי גיוס שתיים ומוכפף למגון    –('תמריץ')  

חודשים) ישיב הסוכן את עמלות   24-ו 12הכסים, כך שבמקרה של אי עמידה בתקופות השימור הקבועות בהסכם (

  ההיקף (או חלקן) ששולמו בגין אותם לקוחות. 

 ערוצי ההפצה כסים מוהלים לפי שיוך ל התפלגות .6.10.2

 : 13המצויית התקופה לתום המוהלים הכסים סך מתוך צהההפ ערוצי של שיעורם יפורט להלן             

  30.06.21  31.12.20  ערוץ הפצה 

  85%  70%  סוכים 

  11.1%  27%  ישיר 

  3.9%  3%  בקים ויועצים 

  שתיות  ועמלות רכישה עלויות .6.10.3

. יובהר כי התוים 30.6.2021  ליום  עד  וכן,  2020-ו  2019להלן מידע בדבר עלויות רכישה ועמלות שתיות עבור השים  

המוצגים אים משקפים את ההוצאה החשבואית השתית הרשומה בספרי החברה בגין עלויות רכישה ועמלות  

  פי תקופה. -שתיות, שכן אלו פרסות על

  : (באלפי ש"ח) 30.6.21 ביום  שהסתיימה  שה חודשיםי של ש פהתקו עבור  ששולמו עמלות 

 
 . 31.12.21טרם פרסום התשקיף יכללו תוים ליום            13
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  סה"כ עמלות   עמלות יעד   עמלות פרעים   

  : סוכן/סוכות

בשליטת   ו/או  קשור    צד 
  הקבוצה 

183  1,378  1,561  

  53,684  35,410  18,274  אחר

  : יועץ פסיוי 

  819  -   819  בקים

  5  -   4  אחרים

  56,069  36,788  19,280  סך הכל

  : (באלפי ש"ח)  2020עמלות שתיות עבור שת 

  סה"כ עמלות   עמלות יעד   עמלות פרעים   

  : סוכן/סוכות

בשליטת   ו/או  קשור    צד 
  הקבוצה 

176  1,879  2,055  

  48,156  39,996  8,160  אחר

  : יועץ פסיוי 

  310  -   310  בקים

  4  -   4  אחרים

  50,525  41,875  8,650  סך הכל

 : "ח) ש(באלפי   2019שת עמלות שתיות עבור 

  סה"כ עמלות   עמלות יעד   עמלות פרעים   

  סוכן/סוכות: 

בשליטת   ו/או  קשור    צד 
  הקבוצה 

5  153    158  

  124  88  36  אחר

  יועץ פסיוי: 

  -   -   -   בקים

  -   -   -   אחרים

  282  241  41  סך הכל

פעלה    החברה  2019ועד לשת    היווסדהממועד    החלתקופות קודמות לא קיימות עלויות רכישה ועמלות שתיות, שכן    בגין

  באמצעות הצטרפות דיגיטלית ישירה. 
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  "ח.ש אלפי 55,998 -ו  33,694הין   2021בספטמבר  30החודשים שהסתיימו ביום  תשעתפרעים ועמלות יעד בגין  עמלות

 תחרות  .6.11

 צפויה   זאת   מגמהבין הגופים הפועלים בעף. להערכתו    מוגברת  יותקופות הגמל מאופיין בתחרותעף   .6.11.1

הערכה זו סמכת על מבה הקבוצות הקיימות, שיויי החקיקה לרבות שיויי .  להתעצם  ואף  להימשך

ת עם על מכירת אחזקותיהם ומיזוג פעילו  גופי גמל ופסיה,שי  הודיעו    2021בשת    .בתחום  הרגולציה

לצמצם משמעותית את    יםצפויים אלו  מיזוג  .וההשתלמות  גמל ה, בין היתר בפעילות  גופים מתחרים

   השחקים המרכזיים בתחום הגמל וההשתלמות. פרמס

זה,   .6.11.2 תשקיף  פרסום  בשוק  למועד  מרכזיים  10-כקיימים  והשתלמות.   המהלים  גופים  גמל  כספי 

מתחריה העיקריים של החברה בתחום יהול קופות גמל הן חברות היהול הבאות: אלטשולר שחם, 

 . , מורהאקסלסהפיקס מגדל  ,, פסגותדש-, הראל, מיטבאליסטכלל, ילין לפידות, 

קרות פסיה   8הפסיה מאופיין גם הוא בתחרות מוגברת בין השחקים הקיימים ופועלות בו    שוק .6.11.3

עלחדשות המוהלות  איילון -,  אלטשולר,  הפיקס,  כלל,  מגדל,  הראל,  מורה,  הבאים:  הגופים  ידי 

מורה, מגדל, הראל, הפיקס וכלל) מהלות   –ומיטב דש. קרות הפסיה של חברות הביטוח (קרי  

  .מהיקף הכסים המוהל בשוק קרות הפסיה החדשות 90%- למעלה מ

ידי הגורמים הרלווטיים (לקוחות, -יכותה של חברה מהלת מדדת ומוערכת עללהערכת החברה א .6.11.4

להיב תשואות  היכולת  (א)  פרמטרים:  מספר  ושקלול של  תוך מדידה  הפצה)  מערכי  ויתר  סוכים 

פי מתחרים, לאורך זמן וביחס לרמת הסיכון; (ב) דמי יהול; (ג) שירות מקצועי וזמין; - עודפות על

  .שיווק והפצה - (ד) מערך מכירות

גורמי התחרות .6.11.5 החברה פועלת באופן מתמיד לחיזוק ולשיפור כלל   ,כחלק מהתמודדות החברה עם 

זה מערכי ההשקעה  המערכים הרלווטיים ובכלל  וההפצה. התפעול,  ,  לפעילותה,  השירות, השיווק 

משפיעים  בהתייחס לגורמים החיוביים והשליליים ה  להלן דרכי ההתמודדות המרכזיות של החברה,

 על מעמדה התחרותי של החברה:  

   תש את  פתחה  פוזיציית   2020החברה  של  שילוב  ש"ח.  למילארד  שמתקרב  כסים  היקף  עם 

שבוצעה סביב הופעת סימי הקורוה   ,סית והורדת סיכון משמעותית וספתהשקעה זהירה יח

, סייעו לחברה להציג תשואות בולטות לטובה במהלך המחצית )2020הראשויים במזרח (פברואר  

. במקביל, החברה פעלה ופועלת להמשיך לעבות את מערך ההשקעות בדגש 2020הראשוה לשת  

ה חוותה גידול , החבר2020  שת על מחלקת מחקר, המסחר וההשקעות הלא סחירות. בהמשך  

משמעותי בסך הכסים המוהלים ודרך ביית התשתית הארגוית, הצליחה להתמודד עם הגידול 

לה משמעותית  יובמ  וכן"ח,  ש  מיליוי  9,552מהלת    כשהיא  2020ולסיים את שת  הכסים    בהיקף

. ידה ביחס לתשואות מסלולי מתחרים בעל מדייות דומה-המסלולים המוהלים על  בתשואות

עריכה ששיטת ההשקעות מ  היאבעיבוי צוותי ההשקעות והחברה  , המשיכה  2021שת    במהלך

מותאמת   תשואה  במוחי  השוק  את  להוביל  לשאוף  להמשיך  לה  יאפשרו  הצוות  ויכולות  שלה 

 סיכון. 

 תגיוס    2021- ו  2020  בש באמצעות  הפעילות  מערכי  כלל  את  חיזקה   ידיםקתפ  בעליהחברה 

הטווח ארוך  החיסכון  בתחום  הראשוה  החברהוההשקעות  מהשורה  את  .  מערך   הרחיבה 

, שירות הכולל דסק עמיתים, סוכים ומעסיקיםהמערך  חיזקה באופן משמעותי את  וות  ההשקע

 החברה חותרת למצויות בשירות עמיתים ולקוחות.  . וכן את מחלקת תפעול זכויות עמיתים
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   יהולתחת הקופות אקטיביהשקעות  החברה הרחיבה את סל המוצרים עם השקת מסלול חדש ב ,

 בהליך   וזכיה, וכן באמצעות התמודדות  'אלפא מור תגמולים', מור השתלמות ומור גמל להשקעה

 חדשה   פסיה'קרן    להלהחברה    צפויהופועלת להקים    החברהלקביעת קרות בחרות, בעקבותיו  

   . 'כללית חדשה פסיה'קרן  וכן', בחרת פסיהרן 'ק שהיא' מקיפה

   תמער  2020בש עם    ךהוקם  התקשרה  והחברה  והפצה,  סוכן   1,850-כמכירות  ובתי  סוכים 

תאגידים  באמצעות  מרביתם  פסיוים,  יועצים  עם  התקשרה  וכן  פסיוי;  שיווק  בהסכמי 

מגמת חיזוק הקשרים עם ערוץ הסוכים ובולטות ערוץ מכירות זה משכה גם בשת   בקאיים.

2021 .  

   ,כסי הקופות  החברה מתפעלת את  בצד התפעול  שירות תפעול בע"מ   אפ.אמ.ארבאמצעות חברת

חברת    ,").אמ.אראפ(להלן:"  פתרוות  דבר  ה  טכולוגישהיה  להציע  לחברה  לאפשר  צפוי  אשר 

 .לעמיתים ולקוחות, וכן להתאים את שיטת התפעול להוראות הדין המשתות תדירותדיגיטליים  

שבפיסקה החברה  והתייחסויות  במוחי   הערכות  למובילות  החברה  שאיפת  לעיין  לרבות  זאת, 

זה, וכולל הערכות    תשקיףתשואה מותאמת סיכון, מבוססות על מידע הקיים בחברה, כון למועד  

למועד   כון  שלה  כווות  או  החברה  עתיד  , זה  תשקיףשל  פי  צופה  מידע  אלו  .  מהוות  הערכות 

בתחום הפעילות, על תכית העבודה של החברה  מבוססות, בין היתר, על יסיוה של ההלת החברה  

התשקיף   למועד  אשר  החברה  ההלת  הערכת  ועל  סופית)  בהכרח  איה  כי (אשר  ודאות  כל  אין 

או   ועסקיה תתממשה, במלואן  ביחס לאלה או השפעותיהם על פעילות החברה  הערכות החברה 

כאמור. במסגרת הגורמים בחלקן. ההשפעה בפועל עשויה להיות שוה באופן מהותי מזו שחזתה  

בתאים   שיויים  היתר,  בין  כללים,  הקבוצה  ותחזיות  הערכות  התממשות  לאי  הפוטציאליים 

הכלכליים, המדייים והפוליטיים, החרפת התחרות בתחום, תודות בשווקים, התהגות משקיעים, 

גורמים   מגוון  רגולטוריים,  שיויאחרים  שיויים  או  הקבוצה  בשליטת  אים  בהחלטות   אשר 

  זה.  לפרק 6.26מכלול גורמי הסיכון של הקבוצה, כמפורט בסעיף    או הקבוצה, 

 14: *הוא כדלהלן 31.12.21 -ו  30.6.21  ,31.12.20  מים, לימוצריםתח השוק של החברה בחלוקה לפי  .6.11.6

  31.12.21  30.6.2021  31.12.2020  

  (%) באחוזים  

 מור אלפא
  תגמולים

  3.76  2.02  

  1.09  2.15    השתלמות  מור

  4.29  8.46    להשקעה  גמל מור

  3.63  3.57    לילד חיסכון  מור

  1.65  3.12    "כסה

  . *מסך כסי אותו מוצר בישראל

 יתוח תועות בתעשיית קופות הגמל וחלקן של קופות החברה:  .6.11.7

תוים בדבר תועות בתעשיית קופות הגמל ובקופות המוהלות על ידי החברה, בגין החודשים   להלן

  , מתוך אתר 'הגמל ט'.   2021יואר עד ובמבר 

 

 (יושלם טרם פרסום התשקיף). 22.01.2022 ביום להשלים יהיה יתן  31.12.2021 ליום שוק  תח  14
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כסים     היקף 
ליום   מוהל 

30.11.21  

  צבירה טו**  העברות טו*  משיכות  הפקדות

הגמל  קופות 
בתעשייה 
(להוציא  

הגמל  קופות 
  של החברה) 

644,222  45,527  23,647  -5,639  16,241  

הגמל  קופות 
  של החברה  

27,347  4,613  530  11,718  15,802  

  32,043  6,079  24,176  50,140  671,569  סה"כ

            

קופות   תח 
של  הגמל 

  החברה 
4%  9%  2%  193%  49%  

זה, משמען,    –"  טו   העברות*" (קרי    העברותבסעיף  פימה' ממתחרים)   יודים'  –מקופות אחרות 

  החוצה' למתחרים).  יודים' –ביכוי העברות לקופות אחרות (קרי 

  "כ הפקדות ביכוי משיכות ובתוספת העברות טו.  סהבסעיף זה, משמעה,  –" טו  צבירה**"

תוי התועות (הפקדות, משיכות, העברות טו וסך צביר טו) מוצגים, כפי שהם באתר הגמל ט, ללא 

  תשואה ולפי יכוי דמי יהול.  

 זה. לפרק  6.6.6לפרטים אודות הערכת החברה ביחס לגורמי ההצלחה הקריטיים ראו סעיף  .6.11.8

 ספקים וותי שירותים  .6.12

  למועד התשקיף, ספקיה המהותיים של החברה הם כדלהלן:  

כל  התקשרה החברה בהסכם למתן שירותי תפעול עם אפ.אמ.אר לתפעול    5.5.19ביום    –אפ.אמ.אר   .6.12.1

עלסוגי   המוהלות  הגמל  החברה  -קופות  השתלמות(ידי  קרות  ילד,  לכל  חיסכון  ההסבה ,  )לרבות 

אוקטובר   בחודש  ה2019הושלמה  במסגרת  הגמל, .  לקופות  תפעול  שירותי  מתן  הוסדרו  הסכם 

על  בת  -המוהלות  לתקופה  החברה  אוטומטית    60ידי  ההסכם  יוארך  סיומה,  עם  כאשר  חודשים; 

 לחברה חודש כל אחת, בכפוף לזכות סיום ההתקשרות, כמפורט בהסכם.    24לתקופות קצובות בות  

  ותבהורא  עמדו  לא.אמ.אר  אפ  הםב  במקרים  הראשוה  ההתקשרות  בתקופת  ההסכם  את  לסיים  זכות

באופן המהווה הפרה מהותית של ההסכם, ולאחר מתן התראה מראש ותקופת    תפעולשירותי ה  מפרט

ב וריפוי  על  180  תתיקון  והכל  בהסכם.    ימים,  המפורטים  והתהליכים  העילות  התמורה פי  מגון 

ככל שהיקף הכסים המוהלים  בהסכם קבע כשיעור הגזר מהיקף הכסים המתופעלים, אשר יפחת  

, ), סעיפי שמירה על סודיות, היערכות לשעת חירוםSLAרמת השירות (  –יעלה. עוד הוסדר בהסכם  

והתחייבויות וספות   הגמל  קופות  לפעילות  הוגע  המידע  אבטחתהצדדים לשמירה על כללי    אחריות

מיעוט חלופות תפעוליות   של הצדדים. להערכת החברה, קיימת לה תלות מסויימת בספק זה, וכח

ידי הספק, ווכח -הוליסטיות (מערכת תפעול בצירוף מערכת יהול לקוחות) דוגמת אלה היתות על

עלויות מהותיות שידרשו במקרה של החלפת ספק או תפעול עצמי. התמורה ששולמה על ידי החברה 

, מהווה 2021ביוי    30  חודשים שהסתיימה ביום  שישהובתקופה של    2020,  2019לאפ.אמ.אר בשים  

אלה.,  15%-ו  14%,  5% בתקופות  החברה  של  ההוצאות  סך  מתוך  כי    החברה  בהתאמה,  מעריכה 
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מיעוט  וכן  תפעול,  מערכת  בהחלפת  הכרוכות  העלויות  וכח  בספק  מהותית  תלות  תהיה  לחברה 

     החלופות בשוק לשירותים מסוג זה.

  –בתחום הפסיה  .6.12.2

בהסכם  להתקשרות  עם חברת ס    החברה מצאת במשא ומתן   –")  סס א.ט. בע"מ (" .6.12.2.1

לחברה זכויות שימוש  צפויה להעיק  רכישת תוכה והעקת שירותי תוכה וציוד. ס  ל

במערכת "ס פסיה" ובמערכות וספות (שהין מערכות צד ג' שיועמדו לרשות החברה 

") ס)  הפסיה  המערכותבאמצעות  קרות  תפעול  לצורך  החברה, -ל ע  שיוהלו"),  ידי 

תהליכים מוסדרים  צפויים להיות  רישום זכויות העמיתים ויהול המגעים עמם. בהסכם  

התקה,  שירותי  קבלת  וכן  במערכות,  שידרשו  והתאמות  פיתוחים  בקשר  והוראות 

) שים  )5תחזוקה ותמיכה שוטפים בקשר עם המערכות. תקופת ההסכם תהיה לחמש 

זכות להאריך את ההסכם למשך חמש    וייה להיותצפהחל ממועד חתימתו, כאשר לחברה  

בהסכם הוראות בקשר עם הבאים: דרכי סיום ההסכם    יוסדרו ) שים וספות. בוסף  5(

תמורה   השוות;  ההסכם  לתקופות  הכסים   קבועהביחס  מהיקף  גזרת  שאיה 

; פיצויים מוסכמים ושיפוי; התחייבויות ס בקשר עם סודיות, אבטחת מידע  המוהלים 

והמשכיות עסקית; טיפול בתקלות; מגוי דיווח ובקרה; זכויות קיין רוחי; דרישות 

וכיו"ב.SLAביטוח;   אסקלציה   / סכסוכים  ישוב  מגון    לחברה   כי  מעריכה  החברה  ; 

 מיעוט  וכן,  תפעול  מערכת  בהחלפת  כותהכרו  העלויות  וכח  בספק  מהותית  תלות  תהיה

  .זה מסוג לשירותים בשוק החלופות

 ה היבדבר התקשרות צפוייה עם ס בתאים כאמור לעיל  הערכת החברה בסעיף זה  

התשכ"ח ערך,  יירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פי  צופה  מידע  ההערכות  1968- בגדר   .

על    בסעיף יסיוה של ההלת החברה בתחום הפעילות,  בין היתר, על  זה מבוססות, 

תכית העבודה של החברה (אשר איה בהכרח סופית) ועל הערכת ההלת החברה אשר  

החברה הערכות  כי  ודאות  כל  אין  התשקיף  על    למועד  השפעותיהם  או  לאלה  ביחס 

פעילות החברה ועסקיה תתממשה, במלואן או בחלקן. ההשפעה בפועל עשויה להיות  

לאי   הפוטציאליים  הגורמים  במסגרת  כאמור.  שחזתה  מזו  מהותי  באופן  שוה 

כללים, בין היתר,   ותחזיות הקבוצה  אם החברה תתקשר עם ס התממשות הערכות 

תת  שלא  או  אחרים  בשל  בתאים  או  בכלל  עימה  בשליטת  קשר  אים  אשר  גורמים 

  לפרק זה.   6.26, ומכלול גורמי הסיכון של הקבוצה, כמפורט בסעיף   החברה

6.12.2.2. Swiss Reinsurance Company Ltd- Israel Branch  )Swiss Re'") המשה')   –")  מבטח 

על   עולה  העמיתים בהן איו  פסיה חדשות, שמספר  על 1,500קרות  דיי  פ-, חייבות,  י 

ביטוח המשה משולם מכספי העמיתים בקרן.    .הפיקוח, לרכוש ביטוח משה לקרן פסיה

חברת   עם    15_______ בביום __  החברה  לצורך עמידת החברה בחובתה זאת, התקשרה  

Swiss Re    ה מסוגבהסכם מבטח משQUATA SHARE  ,המבוסס"מכסה"    מסוג  חוזה 

, בקשר  המשה  ביטוח  בהסכם  המכוסים  הסיכוים  מסוגי  קבוע  אחוז  של"העברה"    על

   .לקרן הפסיה שבכוותה להל

Swiss Re    שוויצרית ביטוח  חברת  ידי    AA(דירוג  היא  סיף   )S&P Globalעל  בעלת 

 ישראלי והיא חברת הביטוח הגדולה ביותר בתחום ביטוחי החיים והבריאות. 

 
 למועד טיוטה זו טרם חתם ההסכם.          15
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ידי החברה כיסוי  -על  שיוהלופי תאי ההסכם, ביטוח המשה מעיק לקרות הפסיה  - על

של   בשיעור  הכסים    100%עד    90%ביטוחי  בהיקף  כתלות  וכות,  מוות  סיכוי  מפי 

  , כמפורט להלן:  בכל אחת מהקרות בפרד שיוהלו

  

  היקף כסים מוהלים 

  (בכ"א מקרות הפסיה בפרד)

  שיעור כיסוי

  מיליוי ש"ח  500עד 
100%  

  מיליוי ש"ח   1,000מיליוי ש"ח ועד  500-מ
95%  

  מיליוי ש"ח  1,000מעל 
90%  

  

תקרת הכיסוי לגבי השתתפות מבטח המשה היא גזרת של חישוב שלוש פעמים השכר 

וארבע פעמים   , שבכוות החברה להקים,הממוצע במשק בקרן הפסיה החדשה המקיפה

  . , שבכוות החברה להקיםהשכר הממוצע במשק בקרן הפסיה החדשה הכללית

ועל  המשה  מבטח  של  החיתום  למדייות  כפופה  חיתום  -החברה  הליכי  מקיימת  פיה 

תקשרות עם מבטח המשה פי הסכם הה-בקרות הפסיה, אם וככל שהיא דרשת לכך על

פי תאי תקוי קרות הפסיה. יובהר, כי ביחס לקרן הפסיה החדשה המקיפה, -או על

 לא דרשים הליכי חיתום כל עוד תשמש הקרן כ'קרן בחרת'.  

פי  - עלמהעמיתים.    שתגבהכוסה מתוך הפרמיה  יידי הקרן  - הכיסוי הביטוחי שיתן על

מסכום הרווח השתי של מבטח המשה   50%-ל זכאיות תהיה ההסכם, קרות הפסיה 

בגין רכישת ביטוח המשה (לאחר יכוי שיעור מסוים עבור הוצאות משרדיות של מבטח  

  רווח כאמור ולאחר הפחתה של הפסד שצבר משים קודמות. שיהיה המשה), ככל 

הוא מבטח המשה היחיד    Swiss Reידיעת החברה, למועד פרסום תשקיף זה,    למיטב

   עיל בישראל בעף ביטוח פסיה. שפ

, ראו  אלו  מיםלפרטים בקשר עם הסכ   –  או חברות אחרות בקבוצה  שירותים עם החברה האם  מיהסכ .6.12.3

 לתשקיף.   8לפרק  8.2.8 -ו 8.2.2 ,8.2.1 פיםסעי

 עותיות .6.13

הואיל והפקדות לקופות גמל של עצמאים ושכירים במעמד עצמאי מזכות את המפקיד בהטבות מס, מתאפיין השוק  

  בגידול בהיקפי ההפקדות לקופות גמל לקראת סוף שת המס.  

בשים האחרוות רשם גידול במעבר חשבוות עמיתים בין מוצרים פסיויים, ולכן תזרים ההפקדות במהלך השה איו  

כבעבר. ומשכך    במוצריכי    יצויין  קבוע  עסקים),  (ימי  יומי  תחשיב  בסיס  על  יהול  דמי  גובה  החברה    לחודשים הגמל 

דמי היהול, אולם השפעה כאמור   גבייתהשפעה על היקף    תיתכןהמאופייים במיעוט ימי עסקים (לדוגמא, בחגי תשרי)  

    בהסתכלות שתית. תאזתמ

  החברה מידע וסף ברמת כלל  –חלק ד' 

 רכוש קבוע  .6.14
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, רחוב דרך בן  1הלת את עיייה מתוך משרדים הממוקמים במגדלי ב.ס.ר.  לחברה אין רכוש קבוע מהותי. החברה מ

  שכירות ארוכי טווח.  מיפי הסכ-, רמת גן, אותם היא שוכרת על2גוריון 

 כסים בלתי מוחשיים  .6.15

אלפי    700בכס בלתי מוחשי מסוג הסכם אי תחרות בסך של    31.12.20הכירה בדוחותיה ליום    החברה .6.15.1

שים. במהלך שת הדוח הופחת כס בלתי מוחשי, תוכה, במלואו. כון ליום    3ש"ח, שיופחת על פי  

,  30.6.21"ח. ליום  שאלפי    486של    בסך, יתרת הכסים הבלתי מוחשיים בספרי החברה מוצג  31.12.20

, יתרת 30.9.21ליום  "ח.  שאלפי    369של    בסךיתרת הכסים הבלתי מוחשיים בספרי החברה מוצג  

 4אור  ילפרטים וספים ראו ב   "ח.שאלפי    311של    בסךהכסים הבלתי מוחשיים בספרי החברה מוצג  

 . 2020בדצמבר  31לדוח הכספי ליום 

בהתאם   מאגרי מידע, במשרד המשפטיםלחברה מאגר מידע לקוחות  בבעלותה, הרשום אצל רשם   .6.15.2

", MORE"  המותג,  כן  כמו.  והתקות שהותקו מכוחו  1981-, תשמ"אלדרישות חוק הגת הפרטיות

בין    כלליה  השירותים  להסכם  בהתאם.  האם  החברה  בבעלות  היו,  מסחר  וסימן  מויטין  לרבות

זכות    יתההחברה האם לחברה    החברה   של  המסחר  ובסימי  במויטין,  בשם  בלעדית  לאלחברה 

 להעיק   מבלי ,  ספק  הסר  ולמען,  האם  החברה   ידי  על  שיקבעו  ובתאים  בדרך,  תמורה  ללא,  האם

 אודות הסכם השירותים  . לפרטים וספיםהמסחר  ובסימי  במויטין,  בשם  קייית  זכות  כל  לחברה

  .לתשקיף  8 לפרק 8.2.1, ראו סעיף הכללי

 הון אושי  .6.16

  כללי  .6.16.1

, וכן קבוצת מור בכללותה, רואה בהון האושי רכיב קריטי להצלחת החברה ועמידתה ביעדים האסטרטגיים החברה

  והאתגרים העומדים לפתחה.  

משקיעה ותמשיך להשקיע משאבים רבים בשימור הון אושי איכותי ומקצועי ובגיוס הון אושי כאמור,    החברה

עובדים ופעולות לרווחת    רווחת  תפיסת  פיתוחבין היתר, בצעדים הבאים:  כאשר לטובת עיין זה, וקטת החברה,  

מגוי תגמול ארוכי טווח מבוססי   אימוץ; מקצועי ואופק  קידום מסלולי, מקצועיות בהכשרות השקעההעובדים; 

  יעדים (דוגמת כתבי אופציות ויחידות פאטום של החברה ושל החברה האם).  

 מבה ארגוי   .6.16.2

  ספקי שירות.  כ אועובדים ועובדות, כ, מועסקים 29עסיקה החברה , ה 2019בשת 

חלו שיויים מהותיים במצבת כוח האדם של החברה, וכן הושקעו תשומות בגיוס הון אושי מקצועי    2020במהלך  

  ואיכותי לתפקידי יהול, השקעות, תפעול, שירות ובקרה. 

  פירוט אודות מצבת כוח האדם של החברה לתום התקופות המצוייות:  להלן

  2021אוקטובר   2021יוי  2020   

  תפעול 
  23  25  31  

  שירות 
12  13  21  

  שיווק ומכירות ודסק סוכים 
8  15  17  

  מטה, ההלה וכספים 
6  8  10  
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  2021אוקטובר   2021יוי  2020   

  השקעות ומערך בקרת השקעות
5  6  6  

  סה"כ
54  67  85  

בוסף החברה מקבלת שירותים וספים מהחברה האם, בייהם מחקר; ייעוץ משפטי; ציות ואכיפה פימית; יהול  

 .האם  החברה  עובדי  באמצעות,  ציבור  ויחסי  דוברות,  שיווק,  פרסום, אבטחת מידע וטכולוגיות מידע,  ITסיכוים;  

 הכללי   . למידע וסף אודות הסכם השירותיםמלאות  משרות   10  -כבשל עובדים כאמור    התקוןאת    מעריכה  החברה

  לתשקיף.  8לפרק זה ופרק  6.15.2  -ו 6.12.3 סעיפיםראו 

  זה.  לפרק 3-ולתרשים המבה הארגוי ראו עמוד 

יצוין כי וסף על האמור לעיל, החברה המהלת מקבלת שירותים שוים במיקור חוץ מספקים ומהעובדים המועסקים  

  שירותי תפעול, שירותי יהול טכולוגיות מידע, אבטחת מידע וכן שירותי ביקורת פימית).ידם (כגון -על

  להערכת החברה, המשך תפקודו של מר אורי קרן כמהל השקעות ראשי הוא משמעותי לחברה. 

  . 7.2וסעיף  7 פרקלמידע וסף על ושאי המשרה בחברה, ראו 

  . פרק זהמצורף בסוף בח הדירקטוריון הלדו 5 ףסעילפרטים בדבר מיויים בחברה ראו 

 הכשרת עובדים והדרכות .6.16.3

בהכשרת  משקיעה  החברה  עליה.  החלים  ולרגולציה  לדיים  ציות  להבטחת  פימית  ואכיפה  ציות  תכית  לחברה 

  עובדיה ובהדרכתם באופן שוטף, בהתאם לתוכיות האכיפה וההדרכה השתיות. 

כן, בחברה מועסק מהל ידע מקצועי בתחום הגמל והפסיה אשר אמון על תוכית הכשרות מקצועיות לעובדים,   כמו

  וכן על הקמת מערך ידע ושימור ידע בחברה. 

 בחברה העסקה הסכמי של וטיבם הטבות, עובדים תגמול .6.16.4

. תאי ההעסקה אלו כוללים, בין היתר, אישיים  העסקה  בהסכמי תאי העסקתם של כל עובדי החברה מוסדרים  

וספות, ימי חופשה סיעה או העמדת רכב    דמיהודעה מוקדמת,    ,זכאות לשכר חודשי, גמול בגין עבודה בשעות 

ת הדין, לרבות הפקדות להסדרים חברה או החזר הוצאות אחזקת רכב, ותאים סוציאליים וספים בהתאם להוראו

  פסיויים ותאים לווים או לחלופין תמורה קבלית בגין מתן שירותים כגד חשבוית. 

הסכמי ההעסקה כוללים התחייבות לשמירה על סודיות, אי תחרות ואי שידול עובדים במהלך תקופת ההעסקה, 

  וכן לאחריה, והכל באופן ובמידה המותאמים לתפקיד העובד. 

 בכפוף   והכלוכן למתן תגמול הוי,    אישית  הערכה  מבוססי  או  יעדים  מבוססי  מעקים  למתן  ביחס  דעת  שיקול  לחברה

 .  התגמול ולחוזר החברה של התגמול למדייות

 חוזר  הון  .6.17

  : כולל  2019 בדצמבר 31 ליום  החברה של החוזר ההון הרכב

  2,105אלפי ש''ח, חייבים ויתרות חובה וכסי מסים שוטפים בסך    6,517כולל מזומים בסך    -בצד הכסים השוטפים  

  אלפי ש''ח. 8,622אלפי ש''ח. סך הכל כסים שוטפים 

אלפי ש''ח, זכאים ויתרות    307כולל חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה בסך    -בצד ההתחייבויות השוטפות  

  אלפי ש''ח.  3,262אלפי ש''ח. סך הכל התחייבויות שוטפות  2,955סך זכות ב

  אלפי ש''ח.   5,360לחברה קיים הון חוזר חיובי בסך   2019בדצמבר  31כון ליום 

  : כולל  2020 בדצמבר 31 ליום  החברה של החוזר ההון הרכב
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  8,010אלפי ש''ח, חייבים ויתרות חובה וכסי מסים שוטפים בסך    9,845כולל מזומים בסך    -  בצד הכסים השוטפים

  אלפי ש''ח.  17,855אלפי ש''ח. סך הכל כסים שוטפים 

השוטפות ההתחייבויות  בסך    -   בצד  האם  מחברת  הלוואה  ש''ח   20,038כולל  של  16אלפי  שוטפות  חלויות  כולל   ,

אלפי ש''ח. סך הכל התחייבויות שוטפות   34,344פי ש''ח, זכאים ויתרות זכות בסך  אל  285התחייבות בגין חכירה בסך  

  אלפי ש''ח. 54,667

  אלפי ש''ח.  36,812לחברה קיים הון חוזר שלילי בסך  2020בדצמבר  31כון ליום 

העבירו   אלפי ש''ח ובעלי המיות בחברה  24,500לאחר תאריך הדוח קיבלה החברה הלוואה וספת מחברת האם בסך  

  . 29.11.2021אלפי ש"ח וספים כהשקעה בהון החברה כגד הפקת שטר הון עד ליום  28,243סך של 

  : כולל  2021 ביוי 30 ביום שהסתיימה לתקופה  החברה של החוזר ההון הרכב

וכסי מסים שוטפים בסך  אלפי ש''ח  19,383כולל מזומים בסך    -  בצד הכסים השוטפים ויתרות חובה  , חייבים 

  אלפי ש''ח.  33,034אלפי ש''ח. סך הכל כסים שוטפים  13,651

, חלויות שוטפות של התחייבות  19אלפי ש''ח  44,926כולל הלוואה מחברת האם בסך    -  בצד ההתחייבויות השוטפות

 81,759אלפי ש''ח. סך הכל התחייבויות שוטפות    36,517, זכאים ויתרות זכות בסך  אלפי ש''ח  316בגין חכירה בסך  

  אלפי ש''ח.

  אלפי ש''ח.  48,725לחברה קיים הון חוזר שלילי בסך  2021ביוי  30כון ליום 

אלפי ש"ח כהשקעה בהון החברה כגד הפקת שטר  6,779בעלי המיות בחברה העבירו לאחר תאריך הדיווח סך של 

  ון. ה

כל עוד תמצא החברה תחת שליטה  על ידי החברה האם לפיו לרשות שוק ההון לפרטים בדבר כתב התחייבות שיתן 

מתחייבת החברה האם לפעול להעמיד לרשות החברה את האמצעים הדרושים לה לצורך עמידה    ,האם  החברהשל  

כאמור של החברה האם  התחייבות  דבר  כמו כן, לפרטים ב  לעיל.  6.1.12, ראו סעיף  בדרישות ההון שבתקות ההון

בין    הלוואותהעמדת מסגרת  הסכם ללהשלמת הון עצמי כלפי החברה לרבות בקשר לעמידה בדרישות הזילות וכן  

  .  להלן 6.19.4 -ו 6.19.2פים לחברה ראו סעיהאם החברה 

 כאמור בסעיףלישראל בע"מ    האם פרעה באמצעות הלוואה מבק דיסקוט  החברההלוואת    2021בדצמבר    1ביום  

    .להלן 6.19.3

 השקעות  .6.18

יהול ההשקעות עשה בידי מהל ההשקעות הראשי של החברה, מר אור קרן אשר היו גם בעל עין   .6.18.1

תומכ ההשקעות  בפעילות  המוה    תבחברה.  ההשקעות  בית  מור  של  מחקר  אליסטים   16מחלקת 

מיות, אג"ח, י"ע חו"ל, כסים אלטרטיביים, אשראי לא   –ם באפיקי ההשקעה השוים  המתמחי

לעת  מעת  שותים  מחקר  מחלקת  תחת  שלא  וספים  אליסטים  קיימים  (בקבוצה  ודל"ן  סחיר 

שירותים לחברה). כמו כן, מערך ההשקעות כולל מהל השקעות אלטרטיביות, מהל מערך לא סחיר  

  ורכז פורום חוב. 

 
  ימים. 90הואיל והחברה האם יכולה לדרוש את פירעון ההלוואה בהודעה מוקדמת של           16
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פרק   .6.18.2 להוראות  מותה   5שבשער    2בחלק    4בהתאם  כסי השקעה',  'יהול  לעיין  שבחוזר המאוחד 

בחברה ועדת אשראי פימית אשר אחראית על בחיה והמלצה על השקעות אשראי מותאמות ומעקב 

אחר פירעון במועדים שקבעו וכן מרכז חובות בעייתיים ותפקידו לאתר חובות בעייתיים בשים לב,  

יתוח דוחות  לשי סי של לווים ובכושר הפירעון שלהם, ובהתבסס, בין היתר, עלויים במצבם הפי

המוסדי,  לגוף  הלווה  של  דיווחים  ערך,  יירות  לרשות  המפיקה  החברה  של  דיווחים  כספיים, 

אידיקאטורים מהשוק המשי הסחיר, עמידתם של הלווים בתיות חוזיות ואמות מידה פיסיות 

  טוחות שיתו כגד החוב. והערכת הב

השקעת הכסים עשית בהתאם למדייות ההשקעות של הדירקטוריון של החברה המהלת ובהתאם  .6.18.3

החברה  של  ההשקעות  ועדת  מתכסת  הפחות,  לכל  לשבועיים,  אחת  ההשקעות.  ועדת  להחיות 

בת השיוי  על  ההשקעות  ממהל  וסקירה  ומיקרו  מאקרו  סקירות  בפיה  ומוצגות  מהיל המהלת, 

ההשקעות ביחס לוועדה קודמת וביצועי הקופות בהשוואה למדדי ביצוע שוים. כמו כן, מוסר מהל 

מדייות  בהתאמת  קיים,  אם  הצורך,  ולגבי  השוק  התפתחויות  לגבי  הערכותיו  את  ההשקעות 

ההשקעות. לאחר דיון, מקבלת הוועדה החלטות בוגע לאפיקים השוים ובוגע למדייות ההשקעות 

ערך  של   ביירות  כלל  בדרך  דה  איה  ההשקעות  ועדת  המהלת.  החברה  שביהול  הגמל  קופות 

כאשר מדובר בעסקאות המחייבות אשור ועדת השקעות דוגמת השקעות   –מסוימים (למעט חריגים  

 לא סחירות). 

על  .6.18.4 מיושמת  החברה  של  ההשקעות  ועדת  הסיכון -מדייות  לרמת  יחסי  באופן  ההשקעות  מהל  ידי 

  ובהתאם לשיקול הדעת שהותירה בידיו הוועדה.   בכל מסלול שקבעה

ידי מהל ההשקעות בהתאם להמלצות של מערך -בחירת המיות ואגרות החוב הספציפיים עשית על .6.18.5

 המקרו ומחלקות המחקר בבית ההשקעות וליתוחי החברות המתקבלות מהם. 

מקיים בקרה אחר עמידה בחברה מערך תפעול ובקרת השקעות ה  –תפעול ובקרת השקעות    מערך .6.18.6

והמוצהרת, החלטות ועדת השקעות ועמידה בהוראות הדין הוגעות    התקוית במדייות ההשקעות  

על במישרין  מועסקים  המערך  יחידת  עובדי  ההשקעה.  מקצועית -למגבלות  וכפופים  החברה  ידי 

 ויהולית לסמכ"ל תפעול ובקרת השקעות של הקבוצה. 

פרט ליהול הסיכוים המתבצע כחלק מובה מעבודת יהול ההשקעות, לחברה    –יהול סיכוים    מערך .6.18.7

מהלת סיכוים האחראית, בין היתר, על זיהוי ומדידה של סיכוי שוק, זילות ואשראי, וכן בחיה 

  והערכה של סיכוים בעת כיסה לתחומי השקעה חדשים ועדכוים במדייות ההשקעות.  

 מימון .6.19

התממה  2021ביוי    30ביום    שהסתיימה  התקופה  של  חודשים  שישהוב  2020  שת  במהלך .6.19.1 החברה   ,

 באמצעות הלוואות שהועמדו על ידי החברה האם בתאים ובשיעור ריבית כמפורט להלן. 

ובמבר   .6.19.2 כי  2020בחודש  הוסכם  לפיו  האם,  החברה  לבין  החברה  בין  להלוואות  מסגרת  הסכם  חתם   ,

שים    6מיליון ש"ח, למשך    40לרשות החברה מסגרת לטילת הלוואות בסך כולל של    החברה האם תעמיד

") ההסכם  חתימת  הראשון ממועד  המסגרת  המסגרת  הסכם  הסכם  במסגרת  שתיתן  הלוואה  כל   .("

של    הראשון בשיעור  רבעוית  המחושבת  שתית  ריבית  ותישא  צמודה  לא  הלוואה    בתוספת   4%תהיה 

המסגרת   מהסכם  כחלק  שיתו  מההלוואות  אחת  כל  תקופת    תפרעה  הראשוןמע"מ.  תום    הסכםעד 

 המסגרת הראשון. 
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עודכן הסכם המסגרת הראשון, כך שהלוואת שהועמדו מתוך המסגרת ושיועמדו מתוך יתרת    22.3.21ביום  

במרץ   22החל מיום  מע"מ,  בתוספת 4.5%בשיעור של ) רבעויתהמסגרת, ישאו ריבית שתית (המחושבת 

2021 . 

  המסגרת  הסכםוספת מהחברה האם ("  האישר דירקטוריון החברה מסגרת הלווא   22.3.21בוסף, ביום  

. כל הלוואה שתיתן 2022  במרץ  22שים ממועד    3, למשך  וספים  מיליון ש"ח  20"), בסך כולל של  השי 

ת שתית המחושבת רבעוית בשיעור תהיה הלוואה לא צמודה ותישא ריבי  השי  המסגרת  הסכםפי  - על

עד    תפרעה  השימע"מ. פירעון כל אחת מההלוואות שיתו כחלק מהסכם המסגרת    בתוספת  4.5%של  

  המסגרת השי.  הסכםתום תקופת 

האם)   16.8.21  ביום החברה  דירקטוריון  לאישור  (בכפוף  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  אישרו 

התקבל תיקון וסף להסכמי המסגרת (הסכם המסגרת הראשון והסכם המסגרת השי), כך שכל הלוואה  

שיתה מכוח הסכמי המסגרת ושתיתן בעתיד עד לתקרת המסגרות שקבעו בהם, תישא ריבית בשיעור 

בתוספת מע"מ (מחושבת   1986- (י)), תשמ"ו3סעיף  לעיןוע בתקות מס הכסה (קביעת שיעור ריבית הקב

 יקראו   להם  והתיקוים  השי  המסגרת  הסכם,  הראשון  המסגרת(הסכם    23.8.21  מיום  החל  וזאת),  רבעוית

  ").  בעלים הלוואות: "ביחד

ש"ח. יתרת החוב    אלפי  44,926של    סךב  בעליםהעמידה החברה האם לחברה הלוואות    30.6.21ליום    עד

אלפי ש"ח על    584- אלפי ש"ח על חשבון קרן החוב ו  44,342על    עומדת  2021ביוי    30  ליוםלחברה האם  

  חשבון הריבית שצברה עד למועד זה.

ובתקופה של   4.68%  על  2020  בשת  עמדהבעלים    הלוואות  של  שתיים  במוחים  האפקטיבי  הריבית  שיעור

  . 5.10%על   2021יואר עד יוי  חודשים

ט  הלוואות הבעלים באמצעות הלוואה ממוסד בקאי, כמפור  פרעון  ביצעה החברה  2021דצמבר  ב  1  ביום

  החברה פרעה את הלוואות הבעלים במלואן.  כון לאותו מועד כך ש ,להלן 6.19.3בסעיף 

התקשרה החברה עם החברה האם בהסכם מסגרת הלוואות מעודכן, המחליף את 2022ביואר    19ביום  

הסכם המסגרת הראשון והשי, ובמסגרתו תעמיד החברה האם לחברה מסגרת להלוואות בהיקף של עד 

תקופת ("  2025ביואר    18"). הסכם המסגרת יעמוד בתוקף עד ליום  תקרת המסגרתמיליוי ש"ח ("  50

המסיומות שיועמדו לפיו יפרעו עד לתום תקופת המסגרת. כל הלוואה מסוימת    ") וכל ההלוואותהמסגרת

(י)  3תהיה לא צמודה ותישא ריבית מצטברת על בסיס רבעוי בשיעור משתה שיקבע מעת לעת לפי סעיף  

ובתוספת מע"מ. כל סכום הלוואה מסוימת שיפרע קודם   1%בתוספת    לפקודת מס הכסה [וסח חדש]

רת, ישוב לעמוד לרשות החברה ויחשב כחלק מיתרת מסגרת ההלוואות, עד לתקרת  לתום תקופת המסג

 14ידי החברה, לפי שיקול דעתה, בהודעה מראש ובכתב בת  -המסגרת. פירעון מוקדם כאמור, יבוצע על 

פרט   ימים.  30ימים. החברה האם תהיה רשאית לפרוע את ההלוואה בפירעון מיידי בהודעה מראש בת  

  ה, לחברה לא קיימות מסגרות אשראי וספות מול מוסדות בקאיים או גופים אחרים.להסכם מסגרת ז

לקבלת אשראי מבק דיסקוט לישראל בע"מ (להלן בסעיף   בהסכםהחברה    חתמה    2021ובמבר ב  30ביום   .6.19.3

" "המלווהזה:  והאשראי ",  ההלוואה"- "  היתר,  הסכם  בין  ישמש,  אשר  בהתאמה),  הלוואות   לפרעון", 

 מפורטים להלן:   זה, אשרלפרק  6.19.2בעלים שהעמידה החברה האם כמפורט בסעיף 

 בתוספת   פריים  בשיעור  משתה  ריבית  תישא  ההלוואה  קרן  מחציתמיליוי ש"ח.    60ההלוואה הוא    סך

  1.8%  של  בשיעור  קבועה  ריבית  תישא  הההלווא  קרן  של  האחרת  והמחצית,  0.1%  בשיעור  קבוע  מרווח

  בובמבר  30  ליום  ועד  2022  ביואר  1  מיום  החלרצופים    רבעוייםתשלומים    20  -ב  תפרע  הריבית.  לשה
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החל    רבעוייםתשלומים    12  -ב  תפרע  ההלוואה  קרן.  2026  30  ליום  ועד  2024  ביואר   1  מיוםרצופים 

  . 2026 בובמבר

הסכם ההלוואה טלה על עצמה החברה התחייבות לעמוד בתיות הפיסיות הבאות, עד לסילוק   במסגרת

החל מהדוחות   –]  DSCR  'Debt Service Coverage Ratio['  כיסוי  יחס: (א)  ומוחלטהאשראי באופן מלא  

יחס הכיסוי של החברה  , (בגילום שתי בגין כל השה) 2024בגין הרבעון השי לשת  החברההכספיים של 

  17ידי חלוקת "תזרים המזומים החופשי ליום הבדיקה" -. יחס הכיסוי יחושב על1.1  -יהיה גדול, בכל עת, מ

שווי  ,  2022הרבעון השלישי של שת  תחילת  מ  החל  –; (ב) שווי הכסים המוהלים  18סך "שירות החוב"ב

כסי קופות הגמל וקרות הפסיה המצאים ביהול החברה, כפי שיופיעו במערכות "גמל ט" ו/או "פסיה  

  "ח.  ש מיליארדי 25ט", לא יפחת בכל עת מסך של  

 להבטחת מוגבל בסכום    בלתיתשלומי האשראי למלווה, החברה האם תעיק למלווה כתב ערבות    להבטחת

: כדלהלן  פיסיות  בתיות  ודלעמ  התחייבהלמלווה. כמו כן, החברה האם  כל חובות והתחייבויות החברה  

"ח; (ב)  ש  מיליוי  70-מ  יפחת  לא,  ההלוואה  בהסכם  זה  מוח  כהגדרת,  האם  החברה  של  העצמי  הוה(א)  

, כהגדרת מוחים אלה בהסכם ההלוואה, יהיה קטן בכל עת האם  החברהשל    CAP  -ל  טו  פיסי  חוב  יחס

 .האם  היחסים הפיסיים יבחו על בסיס רבעוי במועד פרסום דוחותיה התקופתיים של החברה  .67%-מ

 חוב ה  יחסמיליוי ש"ח, ו   115.2הוה העצמי של החברה האם עמד על סך של    2021בספטמבר    30כון ליום  

  . 10%עמד על  האם החברהשל  CAP -ל טו פיסיה

לתוספת    תביאתהווה עילה לפירעון מיידי, וכן    של החברה והחברה האם  פיסיות אלה  תיותהפרה של  

    ).step-upבריבית (מגון 

  .  שחלות ככלעומדת בכל המגבלות החלות עליה,  החברה, התשקיףכון למועד 

  :  להלן המשמעותיים בייהםש החברה של  יםוספ והתחייבויותהסכם ההלוואה כולל תאים 

Subordination  –    יות שלחיתות ביחס לתשלומים מסוימים לבעלי המלרבות תשלומים מתוך   החברה)

או   קיימים  והוצאות  עמלות  ריבית,  קרן,  תשלומי  לרבות  בעלים,  הלוואות  הון,  שטרי  חשבון  על  או 

מפורשת והכל בכפוף להחרגה  ,  החברהעתידיים), וכן איסור על רכישה או מתן מימון לרכישה של מיות  

בכפוף   ,מיליוי ש"ח 48  -שטרי הון בסכום של עד כ: פירעון של )בגים לא יידרש אישור הבק(של הבאים 

של    להשלמת לציבור  ראשוה  ההלוואה   כפי  החברההפקה  בהסכם  מתן 19שקבע  בגין  תשלומים   ;

ו/או כל דין,   החברותשירותים; חלוקת דיבידדים (כהגדרתם בהסכם ההלוואה), בכפוף להוראות חוק  

דיבידדי שתשלום  לכך  הסכם   םובכפוף  של  הפרה  לאירוע  לגרום  צפוי  יהיה  ו/או  יגרום  לא  כאמור 

   ההלוואה.

 
יתרת מזומים, בתוספת תזרים מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת כפי שהוצג בדוח הכספי    -']  FCF" ['תזרים מזומים חופשי"           17

   ביכוי ריבית ששולמה על המימון.  האםשל החברה 

הסכום המצטבר הצפוי של הוצאות מימון האשראי בהתאם ליתרות האשראי ולשיעורי הריבית    -']  Debt Service" ['שירות החוב"          18

השוטפות    בארבעת  החלויות  תשלומי  בתוספת  האחרוים  הרבעויים  הכספיים  הדוחות  מועד  לאחר  העוקבים  הקלדריים  הרבעוים 

(למועד    החברה)לוח הסילוקין הידוע במועד החישוב בגין היתרה הבלתי מסולקת של האשראי (כולל חוב לבעלי האג"ח של    י פל  הצפויות ע

   .)"חאג הפקתהצעה לציבור של כולל  יו ותשקיף זה א  לא הפיקה אג"ח החברה זה 

  .מיליוי ש"ח  147ובלבד שבהפקה ראשוה לציבור של החברה, ככל שתתקיים, תגייס החברה לפחות           19
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כי לא תבצע כל התחייבה    החברה  –  שיוי מבה / שיוי שליטה  /   וספותמגבלה על ביצוע השקעות  

פעילות, שיוי    מכירתוכן לא תבצע  ,  ש"ח  מיליוי  20לסך של   מעל  שאיה במהלך העסקים הרגיל  השקעה

 ללא קבלת הסכמת הבק מראש ובכתב.  מבה, שיוי שליטה (כהגדרת מוחים אלה בהסכם ההלוואה), 

התחייבות לאי  והשוואת תאים;    חיתות כלפי ממים אחרים  אי   תיתי  –בהסכם ההלוואה  עוד קבע  

בהסכם ההלוואה קבע מגון   (שעבוד שוטף או קבוע);  כולם או חלקם  החברהעל כסי    יצירת שעבודים

step-up  (תוספת ריבית);    וןון פירעון מיידי (לרבות מגגמCross Default  ;(  אי ביצוע פירעון  וכןקבעו ת

 מוקדם בכפוף להודעה מראש ותשלום עמלת פירעון מוקדם.  

מסרה החברה האם לחברה כתב התחייבות להשלמת ההון עצמי המזערי לצורך   2022ביואר    19ביום   .6.19.4

ההון, במועד הקבוע בתקות ההון, וכן בדרישות  בתקות  עמידה בדרישות ההון העצמי המזערי הקבועות  

ת הקבועות בפרק ד' לתקות הפיקוח על שירותים פיסיים קופות גמל (כללי השקעה החלים על  הזילו

יבוצעו  2012- גופים מוסדיים), תשע"ב בהון החברה,  ידרש. השקעות החברה האם  ככל שהדבר  והכול   ,

  ידי האורגים המוסמכים של החברה ושל החברה האם. התחייבות זאת יתה בדרך ובאופן שיאושרו על

חודשים ממועד מסירתה, ובלבד   24בשים לב לתוכיותיה העסקיות של החברה, וכן תעמוד בתוקף למשך  

 שהחברה תמשיך להימצא בשליטת החברה האם. 

לצורך תפעול עסקיה   2022בדצמבר    31מקורות מימון וספים עד ליום    לה  לא ידרשוהחברה,    להערכת .6.19.5

  .  השוטפים

בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך,    ן בסעיף זה היהערכות והתייחסויות החברה  

ההערכות  1968-התשכ"ח בתחום    בסעיף.  החברה  ההלת  של  יסיוה  על  היתר,  בין  מבוססות,  זה 

הפעילות, על תכית העבודה של החברה (אשר איה בהכרח סופית) ועל הערכת ההלת החברה אשר 

כי ודאות  כל  אין  התשקיף  החברה    למועד  פעילות  על  השפעותיהם  או  לאלה  ביחס  החברה  הערכות 

ועסקיה תתממשה, במלואן או בחלקן. ההשפעה בפועל עשויה להיות שוה באופן מהותי מזו שחזתה 

כאמור. במסגרת הגורמים הפוטציאליים לאי התממשות הערכות ותחזיות הקבוצה כללים, בין היתר,  

המדי הכלכליים,  בתאים  בשווקים,  שיויים  תודות  בתחום,  התחרות  החרפת  והפוליטיים,  יים 

אשר אים בשליטת הקבוצה אושיוי אחרים  התהגות משקיעים, שיויים רגולטוריים, מגוון גורמים  

  לפרק זה.   6.26בהחלטות הקבוצה, ומכלול גורמי הסיכון של הקבוצה, כמפורט בסעיף  

 מיסוי  .6.20

  . 2020לשת רה לדוחות הכספיים של החב 14ביאור  ורא

 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה  .6.21

ביטוח   ההון,  שוק  רשות  על  והוראות הממוה  חוקים, תקות  של  והקופות מוסדרת מכוחם  פעילות החברה המהלת 

"). החוק העיקרי המסדיר פעילויות כאמור הוא חוק קופות הגמל, אשר מסמיך  הממוה על שוק ההון וחיסכון (להלן: "

  בין היתר את שר האוצר ואת הממוה על שוק ההון לקבוע הוראות בושאים מסוימים.   

ידי תקות מס הכסה (כללים לאישור ויהול קופת גמל)  -עד למועד חקיקת החוק, פעילות הקופות הוסדרה בעיקר על

  ידי תקות מכוח חוק קופות הגמל.  -, אשר חלקים ממה חלים גם כעת, והם מוחלפים בהדרגה על 1964-התשכ"ד

  בין הוראות ההסדר התחיקתי העיקריות לרבות תיקוים משמעותיים שערכו בהן, יתן למות את הבאים: 

ותקות מס הכסה    2005-חוק הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל), התשס"ה חוק קופות גמל,    –ותקותיו 

תקות מס הכסה והתקות שהותקו מכוחם מסדירים את אופן יהול קופת הגמל, החל מהקמת קופת הגמל, יהולה,  



  

 43-ו 

לרבות כל החובות המוטלות על חברה מהלת והטבות המס עבור הפקדות לקופת הגמל וכספים המשתלמים מקופת 

ללא חמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה מהלת,  חזיק יותר מלא יתן להכמו כן, לפי חוק זה    הגמל.

  היתר מהממוה של שוק ההון. קבלת 

מס'   הגמל    15תיקון  קופות  חדש    –לחוק  מוצר  הקמת  לעמיתים  גמל "קופתאפשר  חיסכון  שמאפשרת  להשקעה", 

 גיל לפי אף הצבורה ההשקעה את שתאפשר למשוך גמל קופת ש"ח, באמצעות אלפי 70 של שתית  עצמאיים עד תקרה

  חודשית.  כקצבה פרישה בגיל הכספים את  לעמית שימשוך הון רווחי על ממס פטור מלא פעמי, וכן חד כסכום הפרישה

 תשלום אסר רישיון, לפיו לסוכים ובעלי ועמלת הפצה עמילות דמי  תשלום עם בקשר    –  לחוק קופות הגמל  20מס'   תיקון

מהעמית כס לתוקף   היהול הגבים לדמי בזיקה מחושב רישיון,  כאשר הוא ובעלי לסוכים חברה מהלת בידי כאמור

 . 2017באפריל 

הסדרה המאפשרת לכל עמית למשוך כספי הפיצויים, ללא אישור לכך ממעסיקו,    –  לחוק קופות הגמל  21תיקון מס'  

  .חודשים מיום סיום העסקתו, אם המעסיק לא העביר התגדות מומקת בכתב לעיין משיכה זו 4בתום 

"סימן  . עיקרו של התיקון הוא הוספת לחוק חוק קופות הגמל 26תיקון פורסם  15.11.21ביום   – אג"ח מיועדות  רפורמת

" לחוק קופות הגמל, שעייו החלפת המגון של חובת קרן פסיה מקיפה (ותיקה או חדשה) להחזיק אגרות חוב  1ה'

של   מדד  צמודת  שתית  תשואה  (הושאות  ערד  מסוג  לקרות 4.86%מיועדות  תשואה  השלמת  הבטחת  של  במגון   (

על  א-הפסיה.  פסיה  קרן  של  ההשקעות  בתיק  יוגדר  התיקון,  מובטח  פי  השקעה  "אפיק  שייקרא  פרד  השקעה  פיק 

תשואה", שבו יוהלו בפרד הכסים שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה. השקעות אפיק ההשקעה מובטח  

התשואה יוהלו כמסלול השקעה בהתאם למדייות ההשקעות של המסלול שבו מוהלים היקף הכסים הגדול ביותר או  

ר. תשואת היעד המובטחת שממה יהה אפיק ההשקעה מובטח היה ריבית שתית בשיעור  בהתאם להחיות שיקבע הש

כשהיא מחושבת לפי שיטת ריבית דריבית וצמודה למדד המחירים לצרכן. כספי השלמת התשואה ישולמו מתוך    5.15%

יפתח בבק ישראל  קרן ייעודית להשלמת תשואה שתוקם במשרד האוצר ביהול החשב הכללי (ותוהל בחשבון פרד שי

והממשלה תפקיד בו כספים בשיעור הולך ופוחת). ההשלמה תבוצע ככל שיסתבר (בהתאם לבדיקה תקופתית שתיערך) 

חודשים (ומעת   60). ככל שבחלוף  5.15%כי התשואה שהיב אפיק זה ביהול הקרן, מוכה מתשואת היעד האמורה לעיל (

י אפיק ההשקעה מובטח התשואה היב (ביהול הקרן) תשואה גבוהה  לעת בהתאם לבדיקה תקופתית שתיערך) יסתבר כ

  מתשואת היעד המצטברת, תעביר הקרן לקרן הייעודית שביהול החשב הכללי את ההפרשים העודפים. 

שערך   גמל, קופות לחוק8 ותיקון    2012זה משת   ההכסה מס פקודת  מטרת תיקון  –  )190פקודת מס הכסה (תיקון מס'  

גמל. בין  קופות כספים באמצעות ויהול מיסוי הטבות וליורשי העמיתים פרישה בגיל לאפשר לחוסך היא יף,עק כתיקון

 באפיקי מס כאירועי שעשויות להיחשב פעולות ביצוע הון בעת רווחי על ממס  פטור  בתיקון: מתן שעוגו המס  יתרוות

 את לקבל העמית בו בחר במקרה ממס  פטור מס; תשלוםללא  השקעה מסלול/אפיק בין אחרים, אפשרות מעבר השקעה

 על   15%בשיעור מס תשלום תוך   ,מסוימים הקצבה בכפוף לעמידה בתאים  של פעמי  חד ולחלופין, היוון  ,כקצבה הכספים

ידי יורשיו וכן, המשך -האפשרות להמשך חיסכון לאחר פטירת עמית על בתיקון עוגו כן, הרווחים הומיאליים. כמו

  של העמית.  ליורשיו ביחס מיסוי חיסכון של כספי פיצויים לאחר הפסקת עבודתו של העמית, וכן הטבות

התשכ"ד גמל),  קופות  וליהול  לאישור  (כללים  הכסה  מס  עד    –  1964-תקות  ששימשו  הסדרת   2005תקות  לשם 

חיסכון, כללי המשיכה לעמיתים הפעילות של קופות הגמל. בין הכללים שותרו בתוקף, הם אלו הקובעים את ותק ה

  וכן הוראות לעיין הפקדות כספים בקופות הגמל לסוגיהן.  31.12.08שהפקידו כספים בקופות גמל עד 

 לתוקף כסו ההפצה עמלות תקות   –-2006 ו "התשס) הפצה עמלות (גמל) (קופות פיסיים שירותים על הפיקוח  תקות

 שלא ומוגדר קבוע בשיעור פסיויים ליועצים קבועים בשעורים הפצה  לותקבע תשלום עמ ומכוחן 2006 אפריל בחודש

  .מהצבירה לשה, והכל בהתקיים התאים הקבועים בתקות 0.25%על  יעלה
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את ההון העצמי המזערי הדרש תקות ההון, הקובעות כי ההון העצמי המזערי הדרש    קובעות התקות    –הון  התקות  

 0.1%-) צירוף הסכומים הבאים: סך השווה ל2מיליון ש"ח; (  10)  1לא יפחת מהגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן: (

של   תקרה  עד  המוהלים  ל   15מהכסים  השווה  סך  ש"ח;  המוהלים    0.05%-מיליארד  של  מהכסים  תקרה    15מעל 

  מההוצאות השתיות.  25%  -מיליארד ש"ח; סך השווה ל 

 החל ההרחבה לצו בהתאם – הקיבוציים ההסכמים חוק לפי במשק פסיוי לביטוח ההפרשות הגדלת בדבר הרחבה צו 

  .-6.5%ל המעסיק חשבון על ההפרשות ושיעורי  6%- ל  העובד חשבון על ההפרשות שיעורי הועלו 2017 יואר מחודש

  2008-תקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (תיקון), התשס"ח

קובעות את רשימת ההוצאות הישירות אשר יתן לגבות מכסי קופות הגמל, בוסף לדמי היהול השוטפים אותם גובה  

כת מעת לעת במסגרת הוראת שעה, הכוללת התייחסות גם לעמלות הקופה מעמיתיה. רשימת ההוצאות הישירות מתעד

יהול חיצוי (קרי תשלומים בגין השקעה במוצרים מוהלים דוגמת קרות השקעה, יהול תיקים זר, קרן חוץ, קרות סל  

סחיר או  וכיו"ב). במסגרת התקות קבעה הגבלה בגין שיעור ההוצאות הישירות שתשולמה בגין רכישת ייר ערך לא  

ובגין הוצאות הובעות ממתן משכתאות   יהול חיצוי כאמור  :  להלן(   0.25%לתקרה של    –מתן הלוואה, בגין עמלות 

ואז פקעה. בתיקון לתקות    2020והוארכה עד יוי    31.12.20"). הוראת השעה קבעה עד ליום  תקרת הוצאות ישירות"

, וכן הוחרגו מתקרת ההוצאות 28.2.2021ועד ליום    16.6.2020ם  יתה אורכה וספת להוראת השעה מיו  9.9.20מיום  

הישירות הוצאות בגין השקעות בטכולוגיה עלית, בכפוף להחיות הממוה. בוסף, קבע כי יחויב גוף מוסדי ליידע אדם  

ישירות   הוצאות  גם  ממו  ייגבו  היהול  דמי  על  וסף  כי  כעמית,  שביהולו  גמל  לקופת  להצטרף  ביצוע  המעויין  בשל 

השקעות ולדווח ללקוח פוטציאלי אודות שיעור ההוצאות הישירות שגבו מהעמיתים בשה החולפת, וכן מחייבות גוף  

מוסדי לדווח לעמיתיו את שיעור ההוצאות הישירות, סוגי ההשקעות שבגים גבו הוצאות ישירות אלה, ואת התשואה 

הדיווחים   במסגרת  והכל  ישירות,  הוצאות  ביום  ביכוי  לעמית.  השתי  השעה    10.3.2021בדוח  הוראת  שוב  הוארכה 

ות הפיקוח על שירותים פורסמה טיוטת תק  1.7.21. ביום  24-חודשים מיום התכסותה של הכסת ה  3לתקופה של עד  

, המאריכה את הוראת השעה 2021-סיים (קופת גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (הוראת שעה), התשפ"אפי

  תחת הכותרת "ועדת יפה".   למצוא  יתן ", ישירות"הוצאות  בושא  וספת הרחבה. 6.1.22עד ליום 

ויהול רישומים של מבטחים, סוכי  וצו איסור הלבת הון    2000חוק איסור הלבת הון התש"ס   (חובות זיהוי, דיווח 

קבעו הוראות הוראות בגבר זיהוי לקוחות,    –  2017- ביטוח וחברות מהלות, למיעת הלבת הון ומימון טרור), התשע"ז

לבת הכרת לקוחות, אימות פרטים, דיווחים לרשות לאיסור הלבת הון, בקרה שוטפת, קביעת מדייות, ויהול סיכוי ה

  הון. 

מוסדי   גוף  דירקטוריון  ב  –חוזר  לתוקף  הדירקטוריון   -24.4.19כס  יהול  לאופן  המתייחסות  רבות  הוראות  והחליף 

וועדותיו, שחלו עד למועד זה. החוזר קובע הוראות לעיין הרכב הדירקטוריון, סמכויותיו, אופן פעולתו וכשירות חבריו. 

שים ממועד התחילה. החוזר משפיע על    3מסויימים יחולו הוראות מעבר תוך    במסגרת החוזר קבעו כי ביחס לעייים

  הרכב הדירקטוריון ואופן פעילותו.   

במסגרתו וספו הוראות שוות לאופן מתן שירות    16.7.19פורסם ביום    –תיקון    –חוזר שירות לקוחות גופים מוסדיים  

ורת עם הלקוח, אופן מתן הודעות, משך זמן המתה למתן ללקוחות בגופים מוסדיים, בין היתר, בוגע לאמצעי תקש

  . 16.4.20וחלקן דחו למועד    25.7.19דקות. חלק מהוראות החוזר כסו לתוקף    5מעה טלפוי מקצועי, שלא יעלה על  

שהיו   –תיקון    –, במסגרת הוראת שעה, דחתה כיסתן לתוקף של חלק מהוראות חוזר שירות לקוחות  16.4.20  ביום

דקות, ידחה    5; כמו כן קבע כי אופן מדידת זמן ההמתה העולה על  29.10.20ליום    2020דות להיכס לתוקף באפריל  עתי

  . החל ממועד התקת תקות לשעת חירום עקב משבר הקורוה, ועד מועד פקיעתן

 הממשקים את  וועדכ 2018כסו לתוקף בשת    הפסיוי החיסכון ותוים בשוק  מידע חוזרי מבה אחיד להעברת 

ומעסקים  ,מוסדיים גופים המשמשים האחידים רישיון   המסלקה באמצעות לרבות הפסיוי, בחיסכון בתחום בעלי 

החל לפעול    2020ממוכים, ממשק יוד, אירועים, אחזקות וממשק מעסיקים. בפברואר    ממשקיםהפסיוית, במספר  

. ההליך המהיר השפיע על הכסותיה הפסיויתממשק היוד, אשר סייע לתהליך היוד מהיר וממוכן באמצעות המסלקה  
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האחדה של מבי הדיווח ויצירת מערכת מרכזית תרמה רבות לייעול פעילויות הליבה של תפעול  .  2020של החברה לשת  

עמיתים, גופים מוסדיים, שחקים ובעלי רישיון. להערכת החברה,    –ם השירותים ולשיפור הממשקים בין מגוון השחקי

פי תוכיתה של רשות שוק ההון במסגרת פרוייקט  -כלל שיורחב השימוש בשירותי המסלקה, כפי שעתיד להתבצע על 

א2025"פסיוי   לשפר  וכן  וללקוחות,  לעמיתים  המוצעים  השירותים  טיב  את  עפית  ברמה  לשפר  כדי  בכך  יהיה  ת ", 

ואוטומציה  דיגיטציה  ותמשיך להשקיע תשומות רבות לשיפור  ולשירותים השוים. החברה משקיעה  הגישות למידע 

על וזאת  התפעולי,  ובמערך  השירותים  הפועלים  -במתן  הרישיון  ולבעלי  לעמיתים  היתים  השירותים  את  לשפר  מת 

  מטעמים.

  

. 1968-ופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, התשכ"חבגדר מידע צ  ן הי  הז  בסעיףהערכות והתייחסויות החברה  

של   בסעיףערכות  הה תכית העבודה  על  של ההלת החברה בתחום הפעילות,  יסיוה  על  בין היתר,  זה מבוססות, 

החברה (אשר איה בהכרח סופית) ועל הערכת ההלת החברה אשר למועד התשקיף אין כל ודאות כי הערכות החברה  

ה בפועל עשויה להיות  ביחס לאלה או השפעותיהם על פעילות החברה ועסקיה תתממשה, במלואן או בחלקן. ההשפע

שוה באופן מהותי מזו שחזתה כאמור. במסגרת הגורמים הפוטציאליים לאי התממשות הערכות ותחזיות הקבוצה  

כללים, בין היתר, שיויים בתאים הכלכליים, המדייים והפוליטיים, החרפת התחרות בתחום, תודות בשווקים,  

מג  רגולטוריים,  שיויים  משקיעים,  גורמים  התהגות  בהחלטות אחרים  וון  שיוי  או  הקבוצה  בשליטת  אים  אשר 

  .  זה לפרק 6.26הקבוצה, ומכלול גורמי הסיכון של הקבוצה, כמפורט בסעיף  

שפורסמו   2020-תקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), תש"ף

פות גמל להשקעה לבין עצמן, וכן מאפשרות יוד בין קופות גמל להשקעה לבין קופות יוד בין קו  מאפשרות  2.9.20ביום  

מוסדיים   מגופים  כס  יוד  על  השפיע  ההליך  לתחרות.  להשקעה  הגמל  קופות  שוק  את  פותחות  ובכך  לקצבה,  גמל 

 מתחרים. 

מוסדיים   גופים  הפסיוי  '   2020-9-14חוזר  החיסכון  במכשירי  יהול  אירוע  ה  -תיקון    -דמי  רקע  על  שעה  וראת 

הגוף המוסדי להעלות את שיעור דמי היהול לפי  קבע הגבלה וספת ביחס לאפשרות    2.9.20שפורסם ביום  הקורוה',  

 6תום תקופת ההחה, בעקבות הפסקת תשלומים עבור העמית שלא אירעה בשל המעביד. תקופת ההגבלה הוארכה מ  

מים. הוראת השעה חלה על עמיתים שההפקדות בגים הופסקו החל מיום חודשים ממועד הפסקת התשלו  12  -חודשים ל 

קריאה לגופים מוסדיים לשמירה על פרסם הממוה "  3.3.21. בהמשך להוראת השעה, ביום  31.10.20ועד יום    1.3.20

בגים    " להצטרפות וולטרית למגון הגבלת העלאת שיעור דמי יהול לעמיתים שהופסקוסולידריות בתקופת הקורוה

חודשים,   12חודשים ועד    6וזאת לתקופה שבין    2021ועד חודש יוי    2020הפקדות שוטפות בתקופה שמחודש ובמבר  

  . החברה בחרה להצטרף לקריאה זו של הממוה. התשלומיםממועד הפסקת 

חקק חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש    2020במהלך שת    –חקיקה (כללית) בתחום הקורוה  

; תקות שעת  2020-הגבלת פעילות), תש"ף –; תקות שעת חירום (גיף הקורוה החדש 2020-(הוראת השעה), תש"ף

ג וכן חוקים    2020-יף הקורוה החדש), תש"ףחירום (הגבלת מספר עובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות 

בושא   הדין  הוראות  לאור  הישראלי.  המשק  לכל  ביחס  רבות  תועה  הגבלות  הוטלו  מכוחם  וספים,  וצווים  תקות 

חברה התפשטות גיף הקורוה, החברה סיפקה חלק יכר מפעילותה באמצעות גישה מרחוק. החברה שמחזיקה ברישיון  

קי, ביחס לחלק מהמגבלות שחלו על המשק, עובדה שאפשרה לה להמשיך לתת שירות רציף מהלת, הוחרגה באופן חל

  המשק היה תון לסגרים.   מרביתלעמיתיה, גם בשעה שבו 

 2021-במצב אבטלה), תשפ"א  עצמאי  -עמית  תקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של  

תאים    בהתקייםי למשוך כספים מקופת גמל לקצבה, בדרך של היוון חד פעמי  מאפשרות לעמית עצמא  2.2.21מיום    –

  . 31.12.21מסויימים, והן יחלו עד יום 

לעיין משיכת כספים מקרן השתלמות,  ,  2020-חוק התכית לסיוע כלכלי (גיף הקורוה החדש) (הוראת שעה), התש"ף

לה, אשר הוא או בן/בת זוגו פוטרו מעבודתם או יצאו אפשר לעמית בקרן השתלמות לא זי  29.7.2020שפורסם ביום  
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כספים מקרן ההשתלמות בסך    9.2.2021, למשוך עד ליום  2019לחל"ת או שהכסתם פחתה לעומת התקופה המקבילה ב  

ש"ח לחודש בלא יכוי מס. הוראת השעה הגדילה את כמות המשיכות בתקופת הדוח, אולם לא בסכומים   7,500של עד  

  מהותיים. 

 התחרות רשות פרסמה 2019בשת  –התחרות'  בתחום שלא מוסדיים משקיעים פעולה בין  שיתופי 1/19 'מס דעת גילוי

 החלטות לקבלת הוגע מסוים, בכל תאגיד של במיותיו המחזיקים גופים מוסדיים בין פעולה שיתופי שעייו דעת גילוי

 לא פעולה כאמור שיתוף בהתקיימם,   מסויימים אשר תאים מפורטים הדעת בגילוי  .תאגיד אותו של באסיפות הכלליות

  כובל מבחית דיי התחרות.  הסדר יהווה

  –   " בחרות  קרות   קביעת  להליך"כללים  ו עדכון"    – יין בחירת קופת גמל  "הוראות לע  2021-9-11חוזר גופים מוסדיים  

י המכרז הותאמו קבע  למצב השוק הוכחי  תאי המכרז השלישי לקביעת קרות בחרות. תא פורסמוחוזר הבמסגרת  

ובכלל זה יתה אפשרות לגופים מוסדיים שאים מהלים קרות פסיה להתמודד במכרז. בוסף, תוקן החוזר לעיין  

פיהם רשאי מעסיק לערוך מכרז לבחירת קרן ברירת  - ידי מעסיק וקבעו בו קריטריוים וספים על-קופת גמל על   בחירת

  מחדל.

על הקמת ועדה ציבורית מקצועית    2020חודש פברואר    במהלךהממוה על שוק ההון, משה ברקת, הודיע    –ה  יפ  ועדת

הבייים של מסקות הוועדה והמלצותיה אשר פורסם   דוחפסיה.  וה  הגמל  קופותלבחית סוגיית "ההוצאות הישירות" ב

להערות הציבור מתייחס, בין היתר, לעידוד יהול השקעות במסלולים פסיביים; מתן אפשרות לגופים המוסדיים להציע  

מסלולי השקעה עם דמי יהול מבוססי ביצועים, שיחושבו באופן סימטרי על בסיס ארוך טווח מעל ומתחת למדדי ייחוס; 

ה וישייהול דמי מבההוצאות  רכיב את בתוכו  הכולל, בלבד הצבירה מתוך מראש וידוע קבוע מחיר על שיתבסס כך ה"

    ".הישירות

החוזר מגדיר עקרוות ליהול סיכוי סייבר   –  יהול סיכוי סייבר בגופים מוסדיים  2016-9-14  מוסדיים  גופים  חוזר

על הגופים המוסדיים להל את סיכוי הסייבר באופן אפקטיבי,  החוזר קובע כי  בגוף מוסדי ומחייב להל סיכוים אלו.  

עדכי ושוטף, ועל בסיס עקרוות ממשל תאגידי אותים הכוללים התייחסות לשיטות, לתהליכים ולבקרות ובאופן אשר  

ולהל אירועי סייבריאפשר לה גופים מוסדיים  בחוזר אמירה ברורה כי    .ם להתמודד עם איומי סייבר  לאור מרכזיות 

בשוק ההון הישראלי, ולאור הסיכון הגבוה בתחום הגת הסייבר, מצופה מגוף מוסדי לאמץ סטדרטים גבוהים בתחום  

ון, יישום הגת סייבר בהיבט של מחישוב ען, החוזר קובע מסגרת ארגוית ביחס לכל המערכות והתשתיות של הארג  .זה

היבטים של משאבי אוש וקליטה כוה של עובדים, יהול הרשאות, הכשרה לפעולה בתחום ההגה מפי מתקפת סייבר,  

ביצוע סקרים ומבחי חדירה, אבטחת תשתיות   , מיפוי סיכוים,באלההקמת גופים פים ארגויים שירכזו את הטיפול  

 אבטחת פעילות באמצעות מיקור חוץ.וכן דירשות לצי תקשורת, ואבטחת ערו

מפרט את עקרוות העבודה על פיהם  החוזר  – יהול טכולוגיות מידע בגופים מוסדיים 2010-9-4חוזר גופים מוסדיים 

ת ציות יש להל את מערך טכולוגיות. החוזר כולל בין היתר התייחסות לממשל תאגידי בתחום טכולוגיות מידע; הבטח

בתחום טכולוגיות מידע וקיומם של תהליכים סדורים לעמידה בדרישות הציות החיצויות והפימיות בתחום זה; יהול 

סיכוי טכולוגיות המידע; בקרות מידע ויהול תוים לצורך הבטחת אמיות המידע, שלמותו, זמיותו; עקרוות והלים 

המידע; קיומה של מערכת הולמת ליהול שיויים במערכות המידע בגוף   בתחום הרכש ופרויקטים בתחום טכולוגיות

  מוסדי; עקרוות ווהלי עבודה להבטחת יהולם התקין של תהליכים המבוצעים על ידי מיקור חוץ. 

לפרטים וספים בדבר סיכוי אבטחת מידע וסייבר ודרכי ההתמודדות עימם ראו סעיף "סיכון אבטחת מידע וסייבר" 

לרשותם מערך  מהל הגת סייבר,  בחברה מכהים מהל טכולוגיות מידע, וכן  להלן.    6.26ורמי הסיכון בסעיף  בטבלת ג

ליהול   הדרש  הגבוה  בסטדרט  עמידה  הבטחת  לצורך  הסייבר  והגת  המידע  טכולוגיות  בתחום  ויועצים  ספקים 

המידע.   כסי  על  והגה  מידע  אחריהחברה  טכולוגיות  שוטף  באופן  המשתים,   עוקבת  ומאפיייהם  הסייבר  איומי 

כמו כן, החברה האם   .לצורך איתור, זיהוי ומיעה של אירועי סייבר  ובהתאמה, בוחת ומתאימה את מערך הכלים שלה

 היו ולתקופה למקרה  גבול אחריות כאשר, )2022 בדצמבר 11סייבר קבוצתית (הפוליסה בתוקף עד ליום פוליסת רכשה 
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"ב; הפוליסה כוללת כיסוי הוצאות שוות וזקים לחברה במקרה של אירועי סייבר, וכן כיסוי הוצאות  ארה  דולר  מיליון  5

בקשר לתביעות גד החברה על ידי צדדים שלישיים, כגון לקוחות וספקים, במקרה של אירועי סייבר, בכפוף לחריגים 

   שקבועים בפוליסה).

 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה  .6.22

 זה. לפרק 6.12.1ודות הסכם התפעול בו התקשרה החברה עם  אפ.אמ.אר, ראו סעיף פרטים אל .6.22.1

בו התקשרה החברה עם חברת ס,    וציוד  תוכה  שירותי  והעקת  תוכה  רכישתפרטים אודות הסכם  ל .6.22.2

 זה.  לפרק 6.12.2.1ראו סעיף 

להלוואות  םשירותי   מילפרטים אודות הסכ .6.22.3 והסכם מסגרת  לבין החברה האם  לרבות בין החברה   ,

הסכם מסגרת הלוואות מעודכן, במסגרתו תעמיד החברה האם לחברה מסגרת להלוואות בהיקף של 

לפרטים אודות כתב התחייבות שיתן לחברה .  לעיל  6.19.3  -ו    6.12.2, ראו סעיפים  מיליוי ש"ח   50עד  

 לעיל.  6.19.4סעיף בקשר להשלמת הון עצמי מזערי ודרישות זילות רגולטוריות ראו 

 . זה לפרק 6.3.6אודות שטרי ההון, ראו סעיף  לפרטים .6.22.4

 זה.   לפרק 6.19.3אודות הלוואה שטלה החברה ממוסד בקאי, ראו סעיף  לפרטים .6.22.5

 לתשקיף.  8לפרק   8.4.2השיפוי לושאי משרה בחברה, ראו סעיף וספים בדבר כתב  לפרטים .6.22.6

  לתשקיף.  3לפרק  3.3.1), ראו סעיף  SAFE-לפרטים אודות הסכם לגיוס הון (עסקת ה .6.22.7

   פרט להסכמים אלה, לחברה אין הסכמים מהותיים וספים.

 משפטיים  הליכים .6.23

לדוחות הכספיים של החברה   21פיהם, ראו ביאור  -לפרטים אודות הליכים משפטיים מהותיים שהחברה תבעת על

  . 2021 ביוי 30 ליוםלדוחות הכספיים  5, וביאור 2020לשת 

 עסקית ואסטרטגיה יעדים .6.24

ממוקדים מוצר ושיפור מתמיד של איכות המוצר בהיבטי יהול השקעות ובקרת השקעות,   2022יעדי החברה לשת  

. להגשמת מעסיקים  וכן,  יועצים ,  סוכיםערוצי ההפצה,  ל   שירותים  מתןשירות לעמיתים וללקוחות ותפעול, כמו גם  

 יעדיה העסקיים בכוות החברה לקוט בצעדים הבאים:  

 .לקוחותיה לקוחותיה הקיימים תוך שיפור מתמיד של השירות ומתן מעה לצורכי החיסכון של    שימור .6.24.1

ומקצועי  .6.24.2 איכותי  אושי  הון  גיוס  (קרי  האושי  בהון  משאבים  להשקיע  ותמשיך  משקיעה  החברה 

ים), במערכות המחשוב ובדיגיטציה, בטיוב תוי העמיתים, והמשך טיפוח והכשרת כוח האדם הקי

  והטמעת מערכות המאפשרות שירות מיטבי לעמיתים וכיו"ב.

, בכוות החברה להמשיך להרחיב את  2022מאמצי השיווק העצמאיים של החברה, במהלך שת  בצד .6.24.3

על  המוהלים  המוצרים  לכלל  ביחס  וההפצה  השיווק  החברה,  - ערוצי  התקשרידי  בהסכמי  תוך  ות 

שיווק עם סוכים פסיויים וספים, וכן הסכמי הפצה עם בקים ויועצים פסיוים וספים וכן השקת 

 . מיתוג ופרסום החברה
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מערך הלים מקיף, הרחבת   תחזוקהחברה תמשיך להשקיע תשומות במערכי היהול והבקרה, תוך   .6.24.4

 מערך הבקרות והביקורת ושיפור המוכות שלה לשעת חירום.  

במסלולי השקעה ביהול אקטיבי מבוסס מחקר, תוך צימצום מסלולי ההשקעה   התמקדות   משךה .6.24.5

 מבוססי מדדים, כל אלה בכפוף לאישור רשות שוק ההון. 

בתחומי   .6.24.6 פעילותה  תח  החיסכון   הגמלהגדלת  בתחום  המובילות  מהחברות  כאחת  מעמדה  וחיזוק 

  הפסיוי, וזאת בדרך של גידול הפעילות הקיימת באמצעות צמיחה אורגית. 

פסיה .6.24.7 קרות  יהול  לעולם  החברה  של  הצפויה  כיסתה  תשומות וכח  להקדיש  החברה  בכוות   ,

זה   ובכלל  זה,  עובדים החב  –ומשאבים להקמת מערכי היהול הדרושים לתחום  בגיוס  רה תמשיך 

למוקדי הפעילות הרלווטיים, תמשיך בהקמת מערכי ידע והכשרת עובדים, תפעל להשלמת רכישת  

זו ותרחיב את פעילותה העסקית והשיווקית מול מעסיקים   לפעילות  הדרושים  IT-מערכות ותשתית ה

 בפרט ושאר ערוצי ההפצה בכלל. 

ות מעת לעת ולעדכן את יעדיה בהתאם להתפתחויות החברה והגת לבחון את תכיותיה האסטרטגי

שחלות בעף קופות הגמל, בשוק ההון, במפת התחרות ובסביבתה העסקית. לחברה אין כל ודאות  

  ביחס להתממשותם יעדיה העסקיים, כולם או חלקם, או אופן התממשותם.

י עתיד, כהגד  ן הערכות והתייחסויות החברה בסעיף זה הייירות ערך, התשכ"חבגדר מידע צופה פ רתו בחוק-

זה מבוססות, בין היתר, על יסיוה של ההלת החברה בתחום הפעילות, על תכית העבודה    בסעיף. ההערכות  1968

של החברה (אשר איה בהכרח סופית) ועל הערכת ההלת החברה אשר למועד התשקיף אין כל ודאות כי הערכות  

ה בפועל  החברה ביחס לאלה או השפעותיהם על פעילות החברה ועסקיה תתממשה, במלואן או בחלקן. ההשפע

עשויה להיות שוה באופן מהותי מזו שחזתה כאמור. במסגרת הגורמים הפוטציאליים לאי התממשות הערכות  

ותחזיות הקבוצה כללים, בין היתר, שיויים בתאים הכלכליים, המדייים והפוליטיים, החרפת התחרות בתחום,  

  להרחבת  החברה  בקשת  אישור  הצפוי  במועד  ייהדחתודות בשווקים, התהגות משקיעים, שיויים רגולטוריים,  

 אחריםמגוון גורמים    הצורך בהשקעת הון וסף בחברה,  ,הבקשה  דחיית  או   ופסיה  ביטוח  בעף  לעיסוק  רישיוה

  6.26אשר אים בשליטת הקבוצה או שיוי בהחלטות הקבוצה, ומכלול גורמי הסיכון של הקבוצה, כמפורט בסעיף  

  לפרק זה.   

 ת בשה הקרובה צפי להתפתחו  .6.25

להערכת החברה, בהתבסס על תחזיותיה הקיימות למועד התשקיף, ובשים לב למיצוב של החברה בשוק פעילותה,  

צפויים היקף הכסים   ,קביעת קרות בחרותבהליך    הההפקדות לקופות הגמל שביהולה וזכייו  ההצטרפותקצב  

היקף הכסים המוהלים החברה מעריכה כי  ח.  להמשיך ולצמו  2023-ו  2022המוהלים של החברה והכסותיה לשים  

כ  31.12.21ליום   על  לתחזיות החברה,    ."חשמיליארד    30  -עמד  הגמל    הליםוהמ  הכסים  היקףבהתאם  בקופות 

סך ההכסות השתיות של להערכת החברה,  .  מיליארד ש"ח  43.7  -על כצפוי לעמוד    31.12.22ובקרות הפסיה ליום  

(בהתאם לתחזית זאת, דרישת ההון העצמי המזערי לפי   מיליון ש"ח  135.5  -על כצפוי לעמוד    2021  תלשהחברה  

על פי תחזיות החברה  , ולפרק זה)  6.3.4  מיליון ש"ח כמפורט בסעיף  51.5  -היא כ  2021בדצמבר    31ההון ליום    תתקו

(בהתאם לתחזית זאת, דרישת    ון ש"חמילי  246.7  -כלעמוד על    צפוי  2022סך ההכסות השתיות של החברה לשת  

 .מיליון ש"ח) 80 -על כצפוייה לעמוד   2022בדצמבר  31ום ההון העצמי המזערי לפי תקות ההון לי

וצבירה    2022מיליארד ש"ח בשת    10גמל בגובה  הקופות  ב  טו  צבירהההחות העיקריות שעמדו בבסיס התחזית:  

  היהול   דמי  , המוהלים  הכסים  על  3%בקצב שתי של    ברוטומיליארד ש"ח, תשואה    3טו בקרות הפסיה בגובה  

 החת  לקחה  הגמל  בקופות  היהול  דמי  ובגין  בחרת  פסיה  קרן   במכרז   שקבע  בשיעור  יעמדו  הפסיה  בקרות

 .שמרית שחיקה
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ובע מגידול אשר צופה החברה ביתרת הכסים הצפויה לסוף    2022המוערך בקצב ההכסות עד לסוף שת  הגידול  

הגמל. כך למשל, צבירה  קופות  וזאת לאור הגידול בצבירות החיוביות של החברה בחודשים האחרוים בכסי    ,שה

 ש"ח.  מיליארד 1.4 -עמדה על כ   2021ובמבר לחודשהגמל קופות של כסי  20טו

הבחרת וזאת כתוצאה מגידול במספר    הפסיהלקרן    עמיתים   הצטרפות  2022שת    במהלךעוד יצוין, כי החברה צופה  

 בקרן הפסיה של החברה כקרן הבחרת שלהם.  שיבחרוהעובדים שיצורפו על ידי מעסיקים 

 : 2022צאות הבאות ביחס לשת בוסף, תרחיש ללא צמיחה שערכה החברה העלה את התו

ממתחרים בקופות הגמל, היקף הכסים המוהלים בקופות הגמל    ויודיםא. בתרחיש של העדר מכירות חדשות  

מיליארד ש"ח, וכן סך ההכסות השתיות   34.6  -, צפוי לעמוד על כ 2022דצמבר    31ובקרות הפסיה של החברה ליום  

י  (בהתאם לתרחיש זה, דרישת ההון העצמי המזערי לפ   מיליון ש"ח  215  -, צפויים לעמוד על כ  2022של החברה לשת  

 .מיליון ש"ח)  70 -על כצפוייה לעמוד  2022בדצמבר  31ליום  תקות ההון

היקף הכסים ,  2022בשת    20%ב. בתרחיש של ירידה בכסים מוהלים בשל תשואות שליליות ומשיכות בגובה  

סות מיליארד ש"ח, וכן סך ההכ  27.6-צפוי לעמוד על כ   2022דצמבר    31המוהלים בקופות הגמל של החברה ליום  

(בהתאם לתרחיש זה, דרישת ההון העצמי המזערי לפי תקות ההון ליום    מיליון ש"ח  191  -על כ  יעמדו  2022לשת  

 .מיליון ש"ח) 64 -על כ צפוייה לעמוד   2022בדצמבר  31

 יםפכס של חדשים גיוסיםהעדר  -הגמל  קופותב: 2022ההחות העיקריות שעמדו בבסיס תרחיש ללא צמיחה לשת 

הפקדות שוטפות בגובה של כמיליארד   ,ממתחריםלקופות הגמל ביהול החברה    כספים  יודהעדר  ו  הגמל  לקופות

מיליארד    3של    34טו  צבירה  –. קרות פסיה המוהלים הכסים  על  3%ותשואה ברוטו של    )קיימים(מעמיתים  ש"ח  

  . על הכסים המוהלים 3% ש"ח ותשואה של

היו תחזית בלבד המבוססת על תוים לא סופיים שאים מבוקרים או סקורים,    31.12.2021לגבי    הצפייובהר כי  

לצורך תשקיף זה בלבד  יתים    והתרחישיםהתחזית    מדובר בתחזית שהיה הערכה עתידית בלבד.   2022ולגבי שת  

לגבי העתיד לאחר הפיכתה  תרחישים וספים    או ואין החברה מתחייבת או מתכוות בהכרח להמשיך ולתת תחזיות  

 שיוהלו   הכסים  להיקף  ביחסלעיל, לרבות    כאמור  החברהשל    והתרחישים  תחזיות  ,הערכותה  .לחברה ציבורית

  תוים  של  שורה  על  מבוססות  2022  -ו   2021  לשים  והכסותיה,  ההפקדות,  העמיתים  הצטרפות  קצב,  ידיה  על

  השייה   במחצית  המכירות  קצב  על  המתבססות  שמריות  החות  זה  ובכלל,  זה  למועד  בחברה  הקיימים  יסוד  והחות

 של  התשואות רמת על שמירה  היחה החברה . העסקית  ובסביבה בעף הגוברת  בתחרות בהתחשב, 2021 שת של

והעדר שיויים מהותיים   מסויימת  לשחיקה  בכפוף  היהול   דמי  שיעור  על,  והפקדות  מכירות  היקפי  על  ,החברה

ועדכוים של הוראות רגולציה. החות כאמור הין  צופה פי   בגדר מידע  במאפייי המוצרים כתוצאה משיויים 

התשכ"ח ערך,  יירות  בחוק  כהגדרתו  על    והתרחישים  תו התחזי.  1968-עתיד,  היתר,  בין  מבוססות,  זה  בפרק 

הלת החברה בתחום הפעילות, על תכה של היסיו  ועל הערכת (ה בהכרח סופיתאשר אי) ית העבודה של החברה

שהן בלתי ודאיות מטבען, אין בשליטת החברה, עשויות שלא להתקיים או להתקיים באופן שוה  ההלת החברה 

אין כל וודאות כי הערכות הקבוצה ביחס לכל  .  מתכוי החברה, ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיביות בלבד

בחלקן.   או  במלואן  תתממשה,  ועסקיה  הקבוצה  פעילות  על  השפעותיהם  או  לעיל  המפורטים  מהגורמים  אחד 

לאי    ותבפועל עשוי  התוצאות  להיות שוה באופן מהותי מזו שחזתה כאמור. במסגרת הגורמים הפוטציאליים 

בין היתר,    כאמורתחזיות  הו   , התממשות הערכות  לרבות    הפקדות  או   המכירות  בהיקף  עצירה  או   קיטון כללים, 

 קרן כאמור) ב  יודים  כולל(  והפקדות  מכירות  של  מוך  קצבשל כספים לקופות המוהלות על ידי החברה,    יודים 

 
  החברה   ביהול   הגמל   לקופות   כספיםהעברות    -"כ הפקדות ביכוי משיכות ובתוספת העברות טו; "העברות טו"  סה  -צבירה טו"  "          20

'יודים החוצה'   –אחרות (קרי    לקופות  החברה   של   הגמל  מקופות   כספים  העברות'יודים פימה' ממתחרים) ביכוי    –מקופות אחרות (קרי  

 למתחרים). 
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בתשואת הכסים   ירידות,  החברה  ידי  על  המוהלות  מהקופות  כספים  של  יודים  לרבותבמשיכות    גידולהפסיה,  

הגמל   בקופות  התחרות  הפסיה,    ובקרןשיוהלו  החרפת  והפוליטיים,  המדייים  הכלכליים,  בתאים  שיויים 

תודות   משקיעיםירידות    או בתחום,  התהגות  הציבור  בשווקים,  של  השקעה  בטעמי  שיויים  ושיויים   ,

שע  רגולטוריים או  גמל  בקופות  ההשקעה  כדאיות  על  להשפיע  השקעה שעלולים  מכשירי  על  להשפיע  שויים 

  דחיית   או   ופסיה  ביטוח  בעף  לעיסוק  רישיוה  להרחבת  החברה  בקשתבמועד הצפוי אישור    דחייה,  תחליפיים

אשר אים בשליטת הקבוצה או שיוי בהחלטות  אחריםמגוון גורמים , בחברה וסף  הון  בהשקעת  הצורך, הבקשה

בסעיף   כמפורט  הקבוצה,  של  הסיכון  גורמי  ומכלול  זה.    6.26הקבוצה,  מאמיה  לפרק  שהחברה  אף  על  לפיכך 

שציפיותיה כמוצג בתחזית הין סבירות, לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה, הערכותיה ותכיותיה יתממשו ולפיכך 

  .היות שוות מהותית מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מתחזית זו תוצאות פעילותה עשויות ל

 גורמי סיכון .6.26

  כחברה ליהול קופות גמל חשופה החברה לסיכוים מסוגים שוים ובכללם: 

אי עמידה ביעדים העסקיים כך שהיקף הכסים המוהלים לא יספיק על מת לכסות את ההוצאות   –  סיכוים עסקיים

סדי לאורך זמן (בין היתר כהשפעה של שיויים רגולטוריים שיצמצמו את הכסותיה או יגדילו הדרשות לתפעול גוף מו

  את הוצאותיה באופן לא צפוי). 

אי עמידה בהוראות הדין, ובכללם החוקים, התקות והחוזרים השוים החלים עליה מכוח חוק קופות    –  סיכוי רגולציה

  הגמל ותקותיו. 

מעילות והואות, תקלות מחשב, סייבר, שיבושים תפעוליים ועוד שעלולים לפגוע בפעילות סיכוי    –  סיכוים תפעוליים

  השוטפת של החברה. יצוין, כי לחברה פוליסת ביטוח אחריות מקצועית וושא משרה.

במסגרת הקמת קרן הפסיה, סיכון בהצטרפות עמיתים לקרן ברירת מחדל (ללא חיתום), סיכוי   –  ביטוחיים  סיכוים

  הערכת ההתחייבויות והמאזן האקטוארי, סיכוי קטסטרופה והחשיפה למבטח משה.

  להלן טבלה המציגה את גורמי הסיכון המשפיעים על החברה המהלת:  
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סיכוי  
  מאקרו

ההון שוק  במצב  החברה    –  תלות  פעילות 
מושפעת מתודות בשווקי ההון בארץ ובעולם. 
בפרט  ההון  ושוק  בכלל  הישראלי  המשק 
והמדיי.   הביטחוי  מהמצב  גם  מושפע 
יתן   בבורסות  שערים  עליות  של  בתקופה 
בקופות  המוהלים  הכסים  בגידול  להבחין 
הגמל. הגידול בכסים ובע הן מטייה פוחתת 

תקו בתום  כספים  החיסכון למשיכת  פת 
הכסים  של  ערכם  מעליית  והן  המיימאלית 
ירידות  זאת,  לעומת  הקיימים.  המוהלים 
שערים בבורסות והאטה בשווקי ההון גורמים  
ולפגיעה   המוהל  הכסים  בהיקף  לירידה 
הפגיעה   החברה.  של  העסקיות  בתוצאות 
גוברת  מטייה  הן  ובעת  העסקיות  בתוצאות 

מירי והן  זילים  כספים  ערך  למשוך  דת 
  הכסים המוהלים.  

פיטורים   אבטלה,  שיעורי  לגידול  כן,  כמו 
והאטה במשק עלולה להיות השפעה על היקף 
ומעבידים   עמיתים  של  השוטפות  ההפקדות 

  אשר מבוצעות ישירות מהשכר. 

 √  

  

  

  

  

  

מגוון       מציעה  החברה 
השקעה   מסלולי 
לציבור החוסכים אשר  
מעה   לתת  עשויים 
הסיכון   לרמת  מסוים 

לחוסכים המ תאימה 
בכפוף מסוימים  ,

הקבועות   למגבלות 
התחיקתי   בהסדר 
להיקף  ביחס 
המותר  המסלולים 

.  בוסף, תחת כל מוצר
ועדת ההשקעות ומערך 
בחברה  השקעות 

פי שיקול  -עלמספקים   
המקצועי   מעה דעתם 

מסוימים  לסיכוים 
להערכות  בהתאם 
בשוק  צפויות  לתודות 
שימוש   תוך  ההון 

לר שוים  בות בכלים 
זאת  וכל  גידורים 
למדייות  בהתאם 
המוצהרת  ההשקעות 

החברה  ולמידע    של 
בידי   חברה  ה  המצוי 

הערכות  ביצוע  במועד 
כאמור לא   .ובחיות 

את  למוע  יתן 
גורמים   של  ההשפעה 

  אלו על החברה. 

  

סיכוים 
  עפיים 

השוק בו פועלת החברה הוא   –  סיכון תחרות
שוק תחרותי. התחרות בין החברות סבה על 
הגלום  הסיכון  מול  אל  הקופות  תשואות 
שעשויות   יהול  בדמי  הטבות  ועל  בהשקעות 
למשווקים  ו/או  לעמיתים  להציע  קופות 
בשחיקה   ביטוי  לידי  הבאים  ההפצה  ולערוצי 

  בהכסות מדמי היהול.  

    

  

 √  

העף,     של  היותו  חרף 
הממוקד   תחרותי  עף 
רגעיות,   בהצלחות 

ממוקדת    החברה
ארוכת   מוצר  ראיית 
השקעת   תוך  טווח, 
משאבים רבים באיכות  
ויהול   המוצר 
החברה   הסיכוים. 
גם   להשקיע  החלה 
על  ובתדמית  במיצוב 
את   להגביר  מת 
גם  למותג  המודעות 

קצה לקוחות   .בקרב 
את  למוע  יתן  לא 
גורמים   של  ההשפעה 

  אלו על החברה. 

ורגולציה   חקיקה  ההון    –  שיוי  שוק  פעילות 
מתבצעים  השים  לאורך  ומפוקחת.  מוסדרת 
היעדר   שוים.  ורגולציה  חקיקה  שיויי 
הסתגלות של החברה לשיויי חקיקה תכופים 
העסקית.   בפעילותה  לפגיעה  לגרום  עלולה 
בין   להשפיע,  עשויים  חקיקה  שיויי  כי  יצוין 
העצמי,   ההון  הכספי,  המצב  על  היתר, 

הפ תוצאות  ותזרימי  ההכסות,  עילות 

מעקב  החברה      √    מהלת 
החקיקה אחר   שיויי 

מוקדמת ,  ובהיערכות 
היתן, מת    ככל  על 

לה   לעמוד שיתאפשר 
התפעוליים,   באתגרים 
והמיכוים   היהוליים 
משיויי   הובעים 
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המזומים של החברה וזאת בעיקר וכח היקף  
 השקעות המשאבים הדרשת לפי עיין. 

  

יתן   לא  החקיקה. 
למוע את ההשפעה של  
על   אלו  גורמים 

  החברה. 

משפטיות   גדלה   –   תביעות  האחרוות  בשים 
ייצוגיות   משפטיות  תביעות  הגשת  כמות 

שוים בשוק ההון גורמים  גד  וואחרות בכלל  
בפרט, לרבות חברות מהלות וחברות ביטוח.  
החברה חשופה לתביעות משפטיות מעמיתיהן 

מחייבו תקדימיות  להחלטות  ביחס וכן  ת 
  לפעילות בתחום עיסוקה ולתביעות ייצוגיות. 

מאופיין      √    הפעילות  עף 
של   מרובה  בהגשת 
והליכים   תביעות 
בחלקם  אשר  אחרים, 
להתברר  עשויים 
מוצדקים,  כבלתי 
לאחר   זאת  אולם 
ממושך   זמן  השקעת 
רבים.  ומשאבים 
כמיטב  עושה  החברה 
חשיפה   להל  יכולתה 
יעיל  באופן  כאמור 

יתן    ואפקטיבי. לא 
למוע את ההשפעה של  
על   אלו  גורמים 

  החברה. 

סיכוים 
מיוחדים  
  לחברה 

החברה חשופה לסיכוים    –  סיכוים עסקיים
כל תחומי  על  עלולים להשליך  עסקיים, אשר 
כגון   חדשים  פעילות  תחומי  לרבות  פעילותה, 
הפסיה. הסיכוים יכולים לבוע מגורם אושי 
מרמת  החל  הפעילות,  רמות  בכל  מקצועי 
הדירקטוריון והההלה לעיין קבלת החלטות 
המקצועי   היהול  לרמת  ועד  אסטרטגיות 

  הפעילות של החברה. בתחום 

    

  

העסקית   √  הפעילות 
תהליכים  על  מבוססת 
יתוחים   של  מושכלים 
תכיות   מקדימים, 
ואישורים  מפורטות 
האורגים  בקרב 
תהליך  המוסמכים. 
קבלת  של  מובה 
את   מצמצם  החלטות 
מקבלת   הובע  הסיכון 
  החלטה עסקית שגויה. 
את  למוע  יתן  לא 
גורמים   של  ההשפעה 

  אלו על החברה. 

פעילות החברה במישור    –  סיכוים תפעוליים  
תפעול עמיתים ותפעול השקעות, תוך שימוש  
החברה  את  חושפת  רבות  מחשוב  במערכות 
לסיכוים תפעוליים כגון טעויות אוש, תקלות  
במערכות המחשוב, תקלות במערכות המידע, 
בהוראות  עמידה  או  ועוד  והואות  מעילות 

ל החברה, כמו רגולטוריות. כמו כן,  היותו ש 
במתפעל  משתמשת  אחרים  מוסדיים  גופים 

  חיצוי במיקור חוץ.  

מקיימת      √    החברה 
פימית  בקרה  מגוי 
הדדי,   פיקוח  הכוללים 
מקצועיות  הדרכות 
מוגדרים   עבודה  והלי 
וברורים על מת לוודא 
הדרישות   בכל  עמידה 
לרבות עבודה עם ותי  
על   חיצויים  שירות 
המידע  כי  לוודא    מת 
המתקבל מהם עוה על 

יתן   הדרישות. לא 
למוע את ההשפעה של  
על   אלו  גורמים 

  החברה. 
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מויטין   החברה   –  סיכון  של  פעילותה  תחום 
רבים   ופרסומים  לקוחות  בריבוי  מאופיין 
התקשורת  באמצעי  ומתחריה  החברה  אודות 
של  הטוב  בשמה  פגיעה  לכך,  אי  השוים. 
תוצאותיה  על  לרעה  להשפיע  עלולה  החברה 

השוק היו שוק תחרותי, ומיצובה העסקיות.  
כגורם תחרותי בשוק  של החברה עלול לסמה  

ל ועלול  הפגיעה  הגמל  סיוות  את  הגביר 
  במויטין שלה מצד המתחרים.

החברה משקיעה ובוה        √ 
את המויטין שלה תוך 
להוגות,   ביטוי  מתן 

וזמיות. לא    שקיפות 
את  למוע  יתן 
גורמים   של  ההשפעה 

  אלו על החברה. 

לאור העלייה,    –  סיכוי אבטחת מידע וסייבר  
בכמות   האחרוה,  העת  את  המאפיית 
הרחבת  בשל  (לרבות  הסייבר  מתקפות 

מרחוק) לעבור  הסיכוים    האפשרויות  גדלים 
לרבות  פגיעה,  או  שיבוש  מהשבתה,  הובעים 
החברה  במערכות  הקיים  במידע  מידע,  דלף 
שירותים   המעיקים  אלו  לרבות  ספקיה  ו/או 

  במערכות תפעול ומערכות יהול לקוחות. 

  

מטמיעה       √  החברה 
יכולתה   כמיטב 
טכולוגים   אמצעים 
ועדו  אשר  ותהליכים 
יכולות  את  לשפר 
הצמצום   היטור, 
סיכוי  של  והבקרה 
בוסף   וזאת  הסייבר 
אבטחה   סקרי  לביצוע 
ובחיות  סדירים 
פימיות  חדירות 

על  גורם  -וחיצויות  ידי 
תלוי. וכח   בלתי 

התגברותן של תקיפות  
החברה  סייבר, 
ומתרגלת  משקיעה 

תגו בה אמצעי 
ההחה   תחת  לתקיפה, 

לצמצם   יתן  לא  או  כי 
את הסיכון מפי למוע  

באופן  סייבר  תקיפות 
אודות    מוחלט. למידע 

סייבר  פוליסת 
על  שרכשה    קבוצתית 
ראו  האם,  החברה  ידי 

  לפרק זה.   6.21סעיף 

סיכוים 
של קופות  
גמל בעלי 
השפעה 
  מהותית 

פיסיים החברה  סיכוים  פעילות  בשווקים : 
סיכוים   של  למגוון  אותה  חושפת  הפיסים 

  פיסים ובכללם לסיכוים הבאים: 

זילות מהותי סיכון  כספי  להפסד  הסיכון   :
השקעה  כסי  למכור  יכולת  מאי  כתוצאה 
במחיר סביר בשווקים השוים בהם מוחזקים 

  כסי הקופה. 

שוק כתוצאה  סיכון  כספי  להפסד  הסיכון   :
של ההוגן  בשווי  ההשקעה   משיוי  כסי 

המוהלים  חסכון  כספי  כגד  המוחזקים 
על המוהלים  הפסיוים  ידי  -במוצרים 

החברה, הובע משיויים בתאי השוק, לרבות  
  סיכון ריבית וסיכון מט"ח.

: במסגרת תמהיל תיק הכסים,   סיכון אשראי
משקיעה הקופה חלק מכסיה באג"ח קוצרי,  

תאגידים  סחירות ולא סחירות וכן בהלוואות ל
יציבות  בבקים.  ובפיקדוות  שוים  ולווים 
הלווים, שווי הביטחוות שיתו ודרוג האג"ח 

     √     יותמדי קביעת 
כללית   השקעה 

על ידי  -ופרטית 
הדירקטוריון 

השקעות  וועדת 
  אמה.בהת

   ,יהול וןגקיום מ
ובקרה  פיקוח 

  אות
  הלי בקרה קביעת

למעקב שוטף אחר 
מדייות  יישום 

ההשקעות 
  שקבעה. 

  תיק פיזור 
ההשקעות 

אפיקי   מבחית 
ומבחית  השקעה 
גאוגרפי,   פיזור 

 עפי ומטבעי. 
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    סוג הסיכון

  גורם הסיכון

ההשפעה של גורם  מידת 
  הסיכון על החברה המהלת 

  דרכי התמודדות  

השפעה 
  גדולה 

השפעה 
  ביוית

השפעה 
  קטה

משפיעים על שווי האשראי והפיקדוות בתיק  
הכסים. עליית הריבית בארץ ובחו"ל ופתיחת 
עלולה   הקוצרי  באג"ח  התשואות  מרווחי 

  .להקשות על החברות למחזר את החוב

גדי צד  סיכוסיכוי  בקים,  :  מול  בפעילות  ן 
ברוקרים וקסטודי.  אלו יוצרים סיכון צד גדי,  
מוחזקים   באמצעותם  גורמים  בהיותם 
עסקאות   מבוצעות  או  ערך  ויירות  פיקדוות 
ומכשירים  ערך  יירות  של  ומכירה  רכישה 

 פיסיים.  

   גזרים עלשימוש ב
סיכון.  לגדר    מת 
צפויה   החברה 
התקשרות   לקדם 

  ISDAבהסכמי  
 .  2022במהלך שת 

את   למוע  יתן  ללא 
גורמים   של  ההשפעה 

    אלו על החברה.

תלות באיש 
  מפתח

כמהל השקעות הראשי   אור קרן המכהן  מר 
מ איש  להוות  עשוי  החברה  וכח  של  פתח 

ויסיוו   בחברה  אחריותו  ותחומי  תרומתו 
הישגיה  שהעשיר בתחום ההשקעות, והעובדה  

ההשקעות   בתחום  החברה  גורם של  מהווים 
צמחיתה המואצת של החברה ושל משמעותי ב

  היקף הכסים המוהלים על ידה.

 √        

  

בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו    הים  לעיל  המפורטים  הסיכון  גורמי  עם   ההתמודדות  לדרכיביחס    החברההערכות  

זה מבוססות, בין היתר, על יסיוה של ההלת החברה בתחום    בפרק ערכות  ה. ה1968-בחוק יירות ערך, התשכ"ח

הפעילות, על תכית העבודה של החברה (אשר איה בהכרח סופית) ועל הערכת ההלת החברה אשר למועד התשקיף 

ביחס לאלה או השפעותיהם על פעילות החברה ועסקיה תתממשה, במלואן או בחלקן.  אין כל ודאות כי הערכות החברה  

לאי   הפוטציאליים  הגורמים  במסגרת  כאמור.  שחזתה  מזו  מהותי  באופן  שוה  להיות  עשויה  בפועל  ההשפעה 

, החרפת התממשות הערכות ותחזיות הקבוצה כללים, בין היתר, שיויים בתאים הכלכליים, המדייים והפוליטיים

בשליטת  אים  אשר  גורמים  מגוון  רגולטוריים,  שיויים  משקיעים,  התהגות  בשווקים,  תודות  בתחום,  התחרות 

  .   זההקבוצה, או כתוצאה משיוי בהחלטות הקבוצה, ומכלול גורמי הסיכון של הקבוצה, כמפורט בסעיף  

  . 2020של החברה לשת  לדוחות הכספייםבושא "יהול סיכוים" בדוח הכספי  19ביאור ראו 

 לושאי משרה מדייות תגמול .6.27

 כללי  .6.27.1

  תגמול לושאי משרה. הבהוראות הדין החברה אימצה מדייות  כדרש

קיים דירקטוריון החברה וועדת הביקורת (בשבתה כוועדת תגמול) דיון במדייות    21ביום __ ב_______ 

לושאי משרה  התגמול של החברה גם את מדייות התגמול  ועודכה  הכוללת  . מדייות התגמול תוקפה 

והותאמה כך  בהתאם לשיויים שחלו במבה הארגוי של החברה (בין היתר לאור צמיחתה המהירה), וכן  

  של חברה ציבורית הכפופה לדיי יירות ערך.  לושאי משרה ייות תגמול מדשתכלול 

לציבור של    לתקות ההקלות, מדייות תגמול שתוארה בתשקיף או במסמך הצעה  1בהתאם לאמור בתקה  

א לחוק החברות  267חברה המציעה לראשוה יירות ערך שלה לציבור תיחשב כמדייות שקבעה לפי סעיף

 
  . ]הדיון טרם התקיים[          21
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) שים מהמועד שבו תירשמה לראשוה מיות החברה למסחר 5ה אישור רק בחלוף חמש (והיא תהיה טעו

   22.לתשקיף 8לפרק  ' ב ספחכשל החברה מצורף לושאי משרה בבורסה. העתק מדייות התגמול 

 לושאי משרה עיקרי מדייות התגמול .6.27.2

החברה מייחסת חשיבות רבה להון האושי הפועל במסגרתה ומדייות התגמול משקפת את שאיפת החברה 

לקשור בין תגמול בעלי התפקיד המרכזיים והעובדים להצלחות החברה, תוך אימוץ מגוים אשר יבטיחו 

  שמירה על טובת העמיתים ועמידה בתיאבון הסיכון של החברה ויעדיה העסקיים.  

(שאיו תלוי בהצלחה או בעמידה   התגמול,  לושאי משרה  תגמולה  ייותמדפי  - על מורכב ממרכיב קבוע 

או מיות    ביעדים) ויכול להיות מורכב גם ממרכיב משתה (התלוי בביצועיו של כל עובד או בביצועי החברה

, קובעת  ובחוק החברות  , כדרש בחוזר התגמוללושאי משרה  . מדייות התגמול)החברה או החברה האם 

הקבוע לרכיב המשתה וכן מגבלות שוות ביחס לתמהיל היעדים המרכיבים מגבלות על היחס בין הרכיב  

"ב וכיו  דעת  בשיקול  תגמול  שהיו  התגמול  סך,  מדידים  פיסים  יעדים  יחס  –את הרכיב המשתה, קרי  

  ). משרה לושאי ביחס(והכל 

ה למיות,  התגמול מאפשרת לחברה, בכפוף לאישור האורגים המוסמכים, להעיק כתבי אופצי  מדייות

מיות, מיות חסומות ו/או יחידות מיות חסומות וכיו"ב, ולאמץ תכיות להעקת מיות, זכויות המירות  

ושאי המשרה בחברה, ל", בהתאמה),  יירות ערך" ו"תכית תגמול הוילמיות כאמור (להלן בסעיף זה: "

פאטום. מכשירים הויים או מעין הויים   ידות יחולאמץ תוכיות להעקת    23פאטום  יחידותוכן להעיק  

  יכול שיועקו ביחס למיות החברה ו/או החברה האם. 

החברה האם   למיות  המירות תוכית אופציות    27.11.18יצוין כי דירקטוריון החברה האם, אישר ביום  

וושאי משרה בחברה), לפרטים אודות עיקרי לעובדים ומהלים בקבוצה (ובכללם עובדים, בעלי תפקידים 

  28.4.21כן, ביום    כמו.  2020לדוחות הכספיים של החברה לשת    21אור  יהתוכית האמורה ותאיה, ראו ב

אושרה בדירקטוריון החברה ובוועדת הביקורת (בשבתה כוועדת תגמול) תוכית העקת מיות ו/או כתבי 

) מהלים וושאי משרה: 3למיות החברה לשלושה (  ריםיהמאופציה  אופציות ליצעים, מתוכן הועקו כתבי  

החברה,  של  הראשי  ההשקעות  למהל  הכפוף  השקעות  וסמכ"ל  החברה  למכ"ל  משה  החברה,  מכ"ל 

  . 2021ביוי  30ליום  לדוח הכספי 6אור ילפרטים אודות עיקרי התוכית האמורה ותאיה, ראו ב

על   החלטת אופציות  כתבי  של  העקה  להעדיף  חסומות  -החברה  מיות  באופן   טמוהפי  הקבוע  ביעד 

איהרטי בכתב האופציה, בדמות תוספת המימוש שקבעה לכתב האופציה. תוספת המימוש מהווה תמריץ  

ר התפקיד הזכאים לכתבי אופציות לשאוף להציף ערך לחברה, אשר יגולם בדרך כלל גם בעליית מחי  לבעלי

המיה והגדלת התמורה לאותם בעלי תפקיד. באופן זה וצרת הלימה מרבית בין האיטרסים של החברה, 

  של ושאי המשרה המתוגמלים ושל המשקיעים בחברה.  

תהיה כפופה בין היתר להוראות הבאות: התגמול לושא משרה  על פי מדייות התגמול, העקת תגמול הוי  

  ) שים, בשיטת הקו הישר.3שלוש (מ תפחת אשל  תקופהההוי יבשיל על פי 

בדבר   של    החלאיסור  העוד קובעת מדייות התגמול הוראות  בעלויות העסקתו  לשאת  ושא  על החברה 

בה בשל כהותו בתאגיד אחר, לרבות תאגיד שהוא חלק מהקבוצה; אפשרות להעיק מעק לגבי שת  משרה  

תקרה שקבע במדייות התגמול; הוראות בדבר איסור  העבודה הראשוה שאיו מותה בביצועים וכפוף ל

הסדרי    בדברקבלת תגמול בשל כהוה בחברה מגורם אחר ובכלל זה מבעלי השליטה בחברה; והוראות  

 
  טרם צורף לטיוטת התשקיף.           22
 ת ערך מיית החברה או כל רכיב משתה הוי אחר המסולק במזומן.זכות לקבלת תשלום כספי מחקה עליי          23
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ישיב לחברה סכומים ששולמו לו כרכיב  ושא משרה  דחיית תשלום תגמול והוראות בדבר השבה לפיהן  

  .משתה בהתקיימות סיבות חריגות

, היחס בין עלות תאי הכהוה וההעסקה הממוצעים של כל ושאי המשרה 2020בדצמבר    31ליום    כון  . 

(למעט דירקטורים חיצויים או בלתי תלויים אך לרבות    2020שת  גין  בחברה, עבור שירותיהם לחברה, ב

ולעלות השכר  דירקטורים ויו"ר הדירקטוריון אשר החברה שאה בעלות שכרם), לעלות השכר הממוצע  

,  2020שת  גין  החציוי, כולל מעקים, ששולם ליתר העובדים בחברה, לא כולל ושאי המשרה בחברה ב

   . 24, בהתאמה7.18 -ו  6.75הוא 

, מימושן  במועד,  לעובדים  מעיקות  הפאטום  יחידות .  פאטוםהתגמול מאפשרת העקת יחידות    מדייות

 של  אחת  רגילה  מיה  של  הכספי  בשוויה  העלייה  לסכום  ההשוו,  כספי  סכום  מהחברה  לקבל  הזכות  את

  –  למיה רגילה אחת של החברה (ככל שתושלם הפקה ראשוה לציבור של מיות החברה או  האם החברה

הין הטבה    הפאטום  יחידות.  עובד  לאותו  שהועקו  היחידות  במספר  מוכפל  כשהוא),  בכפוף לתאי ההעקה 

גרידא, המועקת על  של ידי החברה, והיא איה מיה, אופציה או מכשיר הוי אחר. כל מהותה  -כספית 

  החברהשווי מית    עלייתשוויה מחושב בעת מימושה, בהתבסס על    רשאהיה הטבה כספית,    פאטוםיחידת  

  קה. פי המפורט במכתב ההע- , עלאו מיית החברה (כאמור לעיל), לפי העין האם

  ליחידות (המתווספות     פאטום  יחידותובכלל זה לושאי משרה    לעובדים  החברה   העיקה  26.10.21  ביום

מהלך   במסגרת  בוצעה  כאמור  העקה).  משרה  וושאי  עובדים  3  -ל  2021  שת   במהלך  שהועקו  פאטום

יחידות   המועסקים    פאטוםלהעקת  מור  קבוצת  מצטייים.   קבוצהב לעובדי  לעובדים  וכן  שה,  מעל 

 תגמול גם לעובדיה ולושאי המשרה בה.    פאטום  ידותיח  החליטה החברה להעיקבמסגרת העקה כאמור  

 העובדים   את  המחבר  באופן  זמן  פי  על  עובדים  בשימור  תומך  פאטום  יחידות  באמצעות  עובדים

 .הקבוצה  וחברות  החברה  מהצלחות  ליהות  להם  ומאפשר  הקבוצה  חברות  של   הטווח  ארוכת  לאסטרטגייה

  . 2021 ביוי 30 ליום הכספילדוח  'ח6 ביאור ראו וספים לפרטים

רא וסף בתחום ההשקעות  ולבעל תפקיד  בחברה  לושא משרה  כתבי אופציות  העקת  אודות   ו לפרטים 

  . 2021 יויב 30ח' לדוחות הכספיים של החברה ליום 6ביאור 

    דירקטוריון  דוח .6.28

  ביוי   30חודשים שהסתיימו ביום    הש יולש  2020בדצמבר    31יובא דוח הדירקטוריון לשה שסתיימה ביום    להלן

2021 .  

  

 
עלות השכר מחושבת לפי ההוצאה החשבואית (כולל עדכוי הפרשות לחופשה, הבראה ובווס, כולל ההוצאה החשבואית בגין     24

הבסיס   שכר  ,עובדים שעבדו במשרה חלקית תשלום מבוסס מיות), ללא מס שכר ובתוספת שווי זקף בשכר בגין הטבות שוות לעובדים.
עובדים שעבדו בחברה פחות מרבעון  ולשכר זה התווספו מעקים ששולמו (אם שולמו).     תורגם למשרה מלאה   החודשי המשולם להם

 לשכר  הותאם  הבסיס החודשי המשולם להם  שכר  ,עובדים שעבדו יותר מרבעון אך פחות משה  ., לא לקחו בחשבון2020במהלך שת  
אדם. לא לקחו בחשבון   וחלרשימת העובדים המועסקים בחברה התווספו עובדי כמעקים שתיים (אם שולמו).    ולשכר זה התווספו  ,שתי

שהים   האם  החברה (גם אם הגמל שאה בחלק יחסי משכרם), מלבד עובדי    לחברהעובדים המועסקים דרך חברת האם וותים שירותים  
בחלק יחסי משכרם. ושאי משרה כאמור, כללו בתחשיב לפי עלות שכר של משרה מלאה ולא    שאה  החברהש  ובלבד   בחברהושאי משרה  

  חוייבה החברה. בולפי החלק היחסי  

 .  

 



 

 

  

  
  
  
  
  
  

  קופות גמל בע"מ  מור
  

  על מצב התאגיד  הדירקטוריון דוח
  

    2020בדצמבר,  31של שה שהסתיימה ביום  לתקופה
  2021ביוי,  30הסתיימה ביום  ש חודשים שישה לש ולתקופה
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(להלן "הדוח") מתכבדת להציג את דוח הדירקטוריון  )  "החברה המהלתאו "  "החברה"  -(להלןמור קופות גמל בע"מ  

 2021ביוי,    30ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום     2020,  בדצמבר  31ביום    ה שהסתיימ   שהה של  פ לתקו

"  הממוה("  וחיסכון  ביטוח,  ההון  שוק  על  הממוה  ידי  על  שקבעו  הגילוי  לדרישות  בהתאם,  ")תקופת הדוח"  -(להלן

דוח דירקטוריון זה ערך בהחה שבפי הקורא מצוי תיאור עסקי התאגיד, כפי שכלל בפרק   .)בהתאמה,  "הרשות"-ו

  )."התשקיף "( לתשקיף החברה אשר דוח זה מצורף אליו  6

  

  תיאור של החברה המהלת ושל קופות הגמל .1
  

וקופת   ולפיצויים  לתגמולים  גמל  קופתמהלת  הכחברה פרטית. החברה פועלת כחברה    2013החברה הוקמה בשת  

. במועד פרסום הדוח, הוה  לילד  טווח  ארוך  לחיסכון  גמל  וקופתהשתלמות, קופת גמל להשקעה    קרןגמל לחיסכון,  

י.ד. מור השקעות בע"מ שהי-המופק והפרע של החברה מוחזק על  (להלן: "החברה האם") ח  אידי  ברה ציבורית 

שהפיקה   בהתאם להיתר שליטה  1בדילול מלא   7%81.6-ובמהוה המופק והפרע של החברה    %83.79-(המחזיקה ב

מהוה המופק    14.78%-ידי מר אור קרן (המחזיק ב- ) ועל2018באוגוסט    26רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מיום  

  . )2ילול מלא בד 14.8%-וב  והפרע של החברה

  .לתשקיף 4- ו 3  פרק הרא  החברה בפעילות  שיוייםו בוצה קה הבמ לרבות וספים  לפרטים

 
 עסקי החברה ותוצאות פעילותה  מצב .2

  
 31.12.2020עסקי החברה ותוצאות פעילותה ליום  .2.1

  

  החברה של הכספי המצב על דוח  .א

  לעומת  "חש אלפי    66,663  -כ של    סך ב  כסיםבהסתכם    ,2020,  בדצמבר  31ליום    החברה  של  הכספי  המצב   על   הדוח 

  . 2019, בדצמבר 31ליום  ח'' שאלפי   14,996 -של כ סךב כסים

  :המאזן בסעיפי מהותיים שיוייםל  הסברים  להלן

  הסעיףשם 
  ליום 

31.12.2020    
ליום 

31.12.2019  
  הסבר

  אלפי ש"ח  

 505 486 מוחשיים בלתי כסים

מוחשי     בכס  הכרה   עבור בלתי 
תחרות   אי    700  של  בסכוםהסכם 

  בלתי  כס הפחתת  בקיזוז"ח  שאלפי  
 . תוכה - מוחשי

  . מס לצורכי הפסדיםגידול ב  6,600 2,680דחים   מיסים

 229 39,432 הוצאות רכישה דחות 
באמצעות   משמעותי  כספים  גיוס 

  . סוכים
חייבים ויתרות חובה  
 וכסי מיסים שוטפים 

  . גידול בפעילות השוטפת 2,105 8,010

  - (20,038) הלוואה מחברת האם 

 (2,955) (35,008)  זכות  ויתרות זכאים

ובע    עיקר כספים    מגיוס השיוי 
סוכים באמצעות  אשר   משמעותי 

  לשלם  הוצאותב  חל גידול  בעקבותיו
  .לסוכים

 
דילול מלא עומד איו כולל הקצאה עתידית   האם על בסיס, שיעור ההחזקה של החברה הדוח פרסום  למועד1

  לדוח זה.  6.4.9כמפורט בסעיף  SAFE-למשקיעי ה
  

דילול מלא עומד איו כולל   על בסיס  אור קרן, שיעור ההחזקה של  הדוח  פרסום  למועדלעיל,    1כאמור תחת ה"ש    2
של אור קרן בדילול מלא שיעור ההחזקה  כמו כן,    לדוח זה.  6.4.9כמפורט בסעיף    SAFE- הקצאה עתידית למשקיעי ה 

כתבי אופציות בובע מהחזקות מר אור קרן  ) ה 0.39%בדילול מלא עומד על    (ששיעורו  פה החזקה עקישל  חלק  כולל  
זאת   עם  האם,  החברה  למיות  להמרה  מכיוון  היתות  תיאורטי  היו  כאמור  מלא  בדילול  העקיף  ההחזקה  חלק 

ב ימומשו  טושהאופציות  מימוש  למיות ,  מגון  זכאי  יהיה  בפועל אלא  ישלם את מחיר המימוש  לא  היצע  לפיו 
      .מימוש בכמות המשקפת את שווי ההטבה בלבד
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 של החברה   הון ודרישות עצמיה הוןה  .ב

 

  ליום  
31.12.2020    

  ליום
  הסבר  31.12.2019

  אלפי ש"ח  

 9,491 9,658 סך ההון העצמי 
  לתקופה   כולל  מהפסד  בעיקרובע  

 הון  שטרי הפקת בקיזוז
  

  

מזערי הדרש מחברה   יתרת ההון הדרשת על פי תקות הפיקוח על שירותים פיסים (קופות גמל) (הון עצמי 

  הדוח   תאריך  לאחר''ח.  ש אלפי   18,590 היה הדוח  לתאריך  2012 מהלת של קופת גמל או קרן פסיה), התשע"ב 

  ות בדוח  10  ביאור   ראה.  בתקות  ידה עמ   לצורך''ח  ש  אלפי  8,932  בסך   מיותיה  לבעלי  הון  שטרי   החברה   הפיקה

  . 2020  מבר , בדצ31ליום  יםכספי ה

  

  החברה של הפעילות תוצאות  .ג

  : 2018-2020  לשיםההסברים לשיוי בסעיפים העיקריים של תוצאות הפעילות    להלן

    לשה שסתיימה ביום   

  הסבר  31.12.2018  31.12.2019    31.12.2020  הסעיףשם 

  אלפי ש"ח  

מדמי  הכסות 
 יהול 

24,213 1,135 476 

  משמעותית   עלייה
הכסים    בהיקף

לוותה   אשר  המוהלים 
  דמי   שיעור בעליית  

  הממוצעים   היהול
 . הגבים

, הוצאות  עמלות
 שיווק ורכישה 

11,322 53 - 

ובעת   העלייה בהוצאות 
  בהוצאות   מעלייה  בעיקר

, עקב  סוכים  עמלותבגין  
  גיוסים גבוהים 

הוצאות ההלה  
 וכלליות 

28,045 10,913 1,881 

הדוח   בתקופת  העלייה 
מגידול   בעיקר  ובעת 
ולוות,   שכר  בהוצאות 
כוח   במצבת  גידול  עקב 
בהוצאות   גידול  האדם, 
תפעול, כל זאת כתוצאה  
פעילות   היקף  מהרחבת 
בהיקף   וגידול  החברה 

  הכסים המוהלים 

  גידול בהפסד צבר  - 2,680 3,920  הטבת מס 
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  תזרים  .ד

  : 2018-2020להלן פירוט השיויים בתזרים המזומים של החברה לשים 

    לשה שסתיימה ביום   

  הסבר  31.12.2018  31.12.2019    31.12.2020  הסעיףשם 

  אלפי ש"ח  

ששימשו   מזומים
 לפעילות שוטפת 

26,980 9,998 364 
עיקר השיוי ובע מגידול  
דחות   רכישה  בהוצאות 

 בהפסד לתקופה וגידול 

בעו  מזומים ש 
לפעילות  ) שימשו(

  השקעה 
(700) 1,823 (2,495) 

קיטון   עקב  ובע  השיוי 
הדרשות   בהשקעות 
הפעילות   תקופת  לאחר 

  הראשוית של החברה. 

מזומים שבעו  
  מפעילות מימון 

31,008 7,344 7,500 

המימון   בצרכי  גידול 
בפעילות,   הגידול  לאור 
עמלות   תשלומי  בעיקר 

בשת     2020לסוכים. 
הלוואה  כולל   קבלת 

האם בסך    מהחברה 
ש"ח   19,842   אלפי 

בסך    הון יומהפקת שטר 
  .אלפי ₪  11,423

  

  
  2021630.0.עסקי התאגיד ותוצאות פעילותה ליום  .2.2

  

  החברה של הכספי המצב על דוח  .א

לעומת סך של  "ח שאלפי   113,813 - כסך של ב, הסתכם 2021ביוי,  30ליום   החברה של הכספי   המצב על  הדוח

  . 2020, בדצמבר 31ח ליום '' אלפי ש 66,663 -כ

  :מהותיים בסעיפי המאזן שיוייםהסברים ל  להלן

  הסעיףשם 
  ליום 

30.6.2021    
  ליום

31.12.2020  
  הסבר

  אלפי ש"ח  

  7,183 6,600דחים   מיסים
בעיקר   ובעת  גידול העלייה    עקב 

  .הפסדים לצורכי מסב

 39,432 71,107 הוצאות רכישה דחות 
משמעותי  לאור   כספים  גיוס 

  . באמצעות סוכים
חייבים ויתרות חובה  
 וכסי מיסים שוטפים 

13,651 8,010 
בדמי   גידול  הכולל  בפעילות  גידול 

  יהול לקבל.  

 (20,038) (44,926) הלוואה מחברת האם 
עקב   וספת  גידול  הלוואה  טילת 

 ₪ בתקופה. אלפי    24,500  -בסך של כ

 (35,008) (37,650)  זכות  ויתרות זכאים
לשלם   הוצאות  מעדכון  בעיקר  ובע 

  .לסוכים
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 של החברה  ודרישות הון עצמי ה ההון  .ב

  ליום  
30.6.2021    

  ליום
  הסבר  31.12.2020

  אלפי ש"ח  

 9,658 29,247 סך ההון העצמי 
  לתקופה   כולל  מהפסד  בעיקרובע  

 . הון שטרי הפקת בקיזוז
  

מזערי הדרש מחברה   יתרת ההון הדרשת על פי תקות הפיקוח על שירותים פיסים (קופות גמל) (הון עצמי 

  הדוח   תאריך  לאחר''ח.  ש אלפי   36,026 היה הדוח  לתאריך  2012 מהלת של קופת גמל או קרן פסיה), התשע"ב 

  בדוחות   4  ביאור  ראה.  בתקות  עמידה  לצורך''ח  ש  אלפי  6,779  בסך  מיותיה   לבעלי  הון  שטרי  החברה  הפיקה

  .2021ביוי   30ליום  הכספיים

   

  תוצאות הפעילות של החברה  .ג

  תקופות שלהלן: להלן ההסברים לשיוי בסעיפים העיקריים של תוצאות הפעילות ל

  
  

  הסעיףשם 

  
לשישה חודשים  
  שסתיימו ביום  

30.6.2021  
   

  
לשישה חודשים  
  שסתיימו ביום  

30.6.2020  
  

  
  

לשה שסתיימה  
  31.12.2020ביום 

  
  
  

  הסבר

  באלפי ש"ח  

הכסות מדמי  
  יהול 

52,039 3,862 24,213 

בהיקף  לאור   עליה 
המוהלים   הכסים 
בעליית   לוותה  אשר 
היהול   דמי  שיעור 

 הממוצעים הגבים 
,  עמלות

הוצאות שיווק  
 ורכישה 

24,393 1,431 
11,322 

 

מעליה   בעיקר  ובעת 
עמלות   בהוצאות 

  סוכים 

הוצאות  
ההלה  
 וכלליות 

29,353 9,485 28,045 

מגידול   בעיקר  ובע 
ולוות,   שכר  בהוצאות 
כוח   במצבת  גידול  עקב 
בהוצאות   גידול  האדם, 
זאת   כל  תפעול, 
מהרחבת   כתוצאה 
החברה   פעילות  היקף 
הכסים   בהיקף  וגידול 

 המוהלים 

  3,920 1,786 583  הטבת מס 
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  תזרים  .ד

  
  

  הסעיףשם 

  
לשישה חודשים  
  שסתיימו ביום  

30.6.2021  
   

  
לשישה חודשים  
  שסתיימו ביום  

30.6.2020  
  

  
  

לשה שסתיימה  
  31.12.2020ביום 

  
  
  

  הסבר

  באלפי ש"ח  

מזומים ששימשו  
  לפעילות שוטפת 

36,426 8,352 26,980 

בתקופת    העליהעיקר  
התקופה   לעומת  הדוח 
אשתקד   המקבילה 

מעליה בהוצאות    ובעת 
בחייבים   עליה  דחות, 
וירידה   חובה  ויתרות 

 . בזכאים ויתרות זכות
מזומים ששימשו  

  לפעילות השקעה 
- 700 700 

  

מזומים שבעו  
 מפעילות מימון 

45,964 7,994 008,13  
מהשיוי   קבלת  ובע 

האם   הלוואה מהחברה 
 ומהפקת שטרי הון 

  

  

   :החברה שביהול הקופות של הכספי מצבן תיאור .3

  
ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום    2020בדצמבר,    31תוי צבירה טו לשה שהסתיימה ביום   .3.1

  :2021ביוי,   30
  

  -הסתכם לסך של כ  2021היקף הכסים המוהלים בקופות הגמל של החברה לסוף הרבעון השי של שת  

בהיקף    העלייה.  2020מיליון ש''ח לסוף שת    9,552-מיליון ש''ח וזאת בהשוואה לכסים בסך של כ  19,952

כ  2021  שת  של   השי  רבעוןבהכסים   של  בסך  חיובית  טו  מצבירה  בעיקר  ש''ח.     -  8,778ובעת  מיליון 

  העלייה  מיליון ש''ח.  6,950העברות טו חיוביות בתקופת הדוח בסך של   -בעיקרה מגיוס כספים ממתחרים  

  מגיוס   בעיקרה"ח.  ש  מיליון    ,8,269ובעת בעיקר מצבירה טו חיובית בסך  2020  שת  לסוף  הכסים  בהיקף

  מיליון ש''ח.  6,120העברות טו חיוביות בתקופת הדוח בסך של   -כספים ממתחרים 

 

בדצמבר    31של קופות הגמל שביהול החברה לשה שהסתיימה ביום    מצטברתתשואות ומיליות ברוטו   .3.2

 : 2021ביוי,   30ולתקופה של שישה חדשים  שהסתיימה ביום   2020

  
  אלפא מור תגמולים 

  

מספר 
 אוצר

  30.06.2021  31.12.2020  שם מסלול

 10.82% 10.71%- 35מחקה מדד ת"א  8695

 1.90% 0.60% שים  5-10אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של   8696

 1.57%- 1.54% מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות  8697

 3.56% 0.08% 20מדד תל בוד  8698

 0.00% 0.00% מזומים ושווי מזומים  8699

 S&P500 8.59% 15.81%מחקה מדד  9452
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מספר 
 אוצר

  30.06.2021  31.12.2020  שם מסלול

 5.16% 1.50%- מעורב מחקה מדדים 9677

 15.78% 33.48% מיות   12531

 9.97% 17.77% 50מדרגות עד   12532

 7.96% 14.23% 50-60מדרגות  12533

 5.28% 8.32% ומעלה  60מדרגות  12534

 5.36% 10.62% במיות  25%אג"ח עד   12957

  

  

  מור השתלמות 

  

מספר 
 אוצר

  30.06.2021  31.12.2020  שם מסלול

 11.54% 7.69%- 35מחקה מדד ת"א  8701

 2.16% 0.63%- שים  5-10ישראל, צמוד מדד לטווח של  אג"ח ממשלת  8702

 1.59%- 0.33% מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות  8703

 3.63% 0.53%- 20מדד תל בוד  8704

 0.00% 0.00% מזומים ושווי מזומים  8705

 P 500   &S 8.70% 16.02%מחקה מדד 9451

 4.85% 2.99%- מעורב מחקה מדדים 9676

 8.28% 14.23% כללי   12535

 15.97% 30.67% מיות   12536

 5.35% 9.93% במיות  25%אג"ח עד   12956

  

  מור קופת גמל להשקעה 

  

מספר 
 אוצר

  30.06.2021  31.12.2020  שם מסלול

 10.91% 10.61%- 35מחקה מדד ת"א  7957

 2.29% 0.69% שים  5-10אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של   7961

 1.57%- 1.20% מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות  7962

 3.67% 0.85%- 20מחקה מדד תל בוד  7960

 0.00% 0.00% כספי  7963

 P 500  &S 9.23% 16.28% מחקה מדד 7958

 7.93% 11.87% כללי   12538

 14.75% 25.65% מיות   12537

 4.92% 13.19% במיות  25%אג"ח עד  -מור קופת גמל להשקעה 12955
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  מור חיסכון לכל ילד 

  

מספר 
 אוצר

  30.06.2021  31.12.2020  שם מסלול

 3.82% 0.68% סיכון מועט  9421

 6.34% 0.55% סיכון בוי  9414

 10.65% 0.17% סיכון גבוה  9420

 3.66% 0.90% מסלול הלכה  9113

 0.94% 0.14% מסלול שריעה  9303
  

  
  
  
 

 2021ביוי  30וליום  2020בדצמבר   31ליום  ש"ח,שווי זכויות עמיתים בקופות הגמל באלפי  .4
  

  

  אלפא מור תגמולים 

  

מספר 
 אוצר

  שם מסלול
סה"כ זכויות 

  31עמיתים ליום 
  2020בדצמבר 

סה"כ זכויות 
  30עמיתים ליום 

  2021 ביוי

 8,816 1,888 35מחקה מדד ת"א  8695

8696 
ישראל, צמוד מדד לטווח של  אג"ח ממשלת 

 שים  5-10
7,828 13,895 

8697 
מחקה מדד שקליות ריבית קבועה  

 ממשלתיות 
18,953 15,846 

 2,868 2,899 20מדד תל בוד  8698

 16,356 21,270 מזומים ושווי מזומים  8699

 S&P500 24,532 68,546מחקה מדד  9452

 1,908 1,599 מעורב מחקה מדדים 9677

 1,467,135 567,521 מיות   12531

 1,594,288 746,547 50מדרגות עד   12532

 4,897,357 2,354,580 50-60מדרגות  12533

 2,502,618 1,474,020 ומעלה  60מדרגות  12534

 194,809 94,081 במיות  25%אג"ח עד   12957

 10,784,442 5,315,719 סה"כ  
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  מור השתלמות 

  

מספר 
 אוצר

  שם מסלול
סה"כ זכויות 

  31עמיתים ליום 
  2020בדצמבר 

סה"כ זכויות 
  30עמיתים ליום 

  2021ביוי 

 6,826 6,259 35מחקה מדד ת"א  8701

8702 
  5-10אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של  

 שים 
13,734 20,857 

 13,826 17,384 מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות  8703

 6,688 5,201 20מדד תל בוד  8704

 9,478 13,672 מזומים ושווי מזומים  8705

 P 500  & S 36,570 79,514מחקה מדד 9451

 3,950 3,649 מעורב מחקה מדדים 9676

 4,327,449 2,145,953 כללי   12535

 1,756,533 635,336 מיות   12536

 204,069 93,734 במיות  25%אג"ח עד   12956

 6,429,190 2,971,492 סה"כ  

  

  מור קופת גמל להשקעה 

  

מספר 
 אוצר

  שם מסלול
סה"כ זכויות 

  31עמיתים ליום 
  2020בדצמבר 

סה"כ זכויות 
  30עמיתים ליום 

  2021ביוי 

 19,592 13,783 35מחקה מדד ת"א  7957

7961 
  5-10אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של  

 שים 
7,869 13,247 

 7,971 7,998 מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות  7962

 3,464 2,439  20מחקה מדד תל בוד  7960

 5,992 5,535 כספי  7963

 P 500 & S 54,974 103,196 מחקה מדד 7958

 1,053,823 421,591 כללי   12538

 979,274 309,443 מיות   12537

 92,163 42,752 במיות  25%אג"ח עד  -להשקעהמור קופת גמל   12955

 2,278,723 866,384 סה"כ  
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  מור חיסכון לכל ילד 

  

מספר 
 אוצר

  שם מסלול
סה"כ זכויות 

  31עמיתים ליום 
  2020בדצמבר 

סה"כ זכויות 
  30עמיתים ליום 

  2021ביוי 

 281,387 247,215 סיכון מועט  9421

 15,249 13,124 סיכון בוי  9414

 108,061 89,668 סיכון גבוה  9420

 43,087 38,077 מסלול הלכה  9113

 11,738 10,755 מסלול שריעה  9303

 459,522 398,839 סה"כ  

  

 כלכלי  המקרו  בסביבה התפתחויות .5
  

    תיאור הסביבה העסקית 

המשיך את מגמת ההתאוששות הכלכלית שהתרחשה ברבעון הראשון, עם גידול    2021של שת    השיהרבעון  

ברוב הפרמטרים הכלכליים, בייהם תוי תעסוקה, אבטלה, צמיחה, צריכה פרטית והשקעות. ההתאוששות,  

בתוכיות   והמשיכה  המרכזיים  הבקים  של  תקדים  וחסרת  אגרסיבית  מהתערבות  כתוצאה  החלה  אשר 

תמכת כעת בהתאוששות ריאלית של הכלכלה שמשתקפת בתוי האבטלה, התוצר    פיסקאליות משמעותית,

, החלו מדיות רבות בתהליכי חיסוים מאומצים,  2020והשכר. בוסף לכך, מאז אישורי החיסוים בובמבר  

כאשר שיעור המחוסים בישראל, ארה"ב, בריטיה ומדיות מפותחות באופן כללי עולה בעקביות. החיסוים  

ר עומדים כיום במבחן אל מול התפתחות של וריאטים שוים מהווים דבך חשוב ביציאה מהמגיפה כיוון  אש

כללי. לאור   קורוה קשה באופן  כגד מחלת  הראה אפקטיביים  וככל  כלפי הגיף הראשוי  יעילים  שמצאו 

  לרמה   עלה ביוי  אשרמדד מהלי הרכש הגלובלי  ההתאוששות המואצת, ישה עלייה בביקושים המשתקפת ב

באה  ש  מעידה על התרחבות יכרת בפעילות הכלכלית  , רמה זו2010אפריל  שבה לא היה מאז    קודות   56של  

  לידי ביטוי הן ברכיב השירותים והן ברכיב התעשייה. 

ב הצמיחה  ציפיות  וסין,  אירופה  בארה"ב  גם  החיסוים  תהליך  האצת  ובזכות  מכך  חיוביות    2021-כתוצאה 

תמך בעיקר מהצמיחה בארה"ב וסין, ובהמשך השה מגוש האירו, בתוך כך עדכה קרן המטבע  ואמורות להי 

ל הצמיחה  תחזיות  את  במקביל,2022-ב  4.9%וכן    6%- ל  2021- העולמית  לשבור   .  ממשיכות  המיות  שווקי 

  שיאים, כאשר שוק המיות הישראלי רשם התאוששות מרשימה.  

בעון השי ועל אף תוי האיפלציה אשר היו גבוהים מהצפי, הייו  במקביל להמשך העליות בשוקי המיות בר

-בסוף חודש מרץ ל  1.74%-שים בארה"ב, אשר ירדו במהלך הרבעון מ 10-עדים לשיוי בכיוון של התשואות ל

בסוף חודש יוי. הירידה התרחשה עקב ההתפשטות המחודשת של גיף הקורוה והחשש מפי וריאטים    1.4%

  זן הדלתא אשר עשויים להעיב על ההתאוששות מהמגיפה.  שוים כמו

המקומי המשיך בהתאוששות, שובעת מעלייה בגיוסים של קרות האמות וחזרת הציבור    השוק הקוצרי

  לשוק ההון. כתוצאה מכך, מרווחי הסיכון המשיכו להצטמצם ברבעון השי. 

כאשר עיקר העלייה התרחשה    7.2%-בשים עשר החודשים האחרוים ב ו  0.7%-בחודש יוי במחירי הדירות עלו  

  3.7%-בהתאמה. מחירי הדירות החדשות לעומת זאת עלו ב  1.4%-ו  1.3%ועמדה על    בתל אביב ובצפון הארץ

החולפת. בשה  המשכתאות    בלבד  של   2021  יוי היקף  שיא  להיקפי    11.6  קבע  בהמשך  ש"ח,  מיליארדי 
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המשכתאות הגבוהים מתחילת השה ועל רקע הכיסה לתוקף של הוראת בק ישראל להתרת מגבלות הפריים  

  שים ולממחזרי הלוואות משכתא. ללווים חד

הפעילות הכלכלית   על המשק,  הגבלות משמעותיות  או  סגרים  יידרשו  ולא  שבהיתן  ישראל  בק  צופה  כיום 

- ו  2021ובשים    6%- ו  5.5%צפויה לחזור לקו המגמה מתקופת טרום המשבר. התוצר צפוי לצמוח בשיעור של  

. עוד על פי התחזית מעריך בק  2022בסוף    5.5%-ר של כבהתאמה, תוך ירידה בשיעור האבטלה עד לשיעו  2022

ישראל כי הצעדים וההרחבות אשר קטו לצורך המלחמה בקורוה יופסקו לגמרי וההערכה היא שהגירעון  

על   שיעמוד  כך  לקטון  ב  3.8%-ו   7.1%צפוי  תוצר  צפוי    2022-ו  2021-אחוזי  תוצר  החוב  שיחס  כך  בהתאמה 

 ים הללו.בכל אחת מהש 74%-להסתכם בכ

  איפלציה, תקציב וריבית 

סביבת הריבית שארה יציבה ברמה זו והבקים    0.1%- ל  0.25%-לאחר הורדת הריבית לפי כשה מהצעדים  

המרכזיים במדיות מפותחות אים צופים העלאה בעתיד הראה לעין. בק ישראל המשיך לפעול בשוק המט"ח  

. בוסף  2021מיליארד דולר לשת   30רכישות שהשיק בגובה של  בעיקר דרך רכישת דולרים, בהמשך לתוכית ה

  לכך האריך בחצי שה את ההקלות על דרישת ההון ומיוף מהבקים.

של השה. ייסוף השקל אל מול סל    השיברבעון    0.8%של    עלייהבהסתכלות על מדד המחירים לצרכן, רשמה  

האיפלציה בסביבת  משמעותי  גורם  להוות  ממשיך  האיפלציה    המטבעות  ישראל  בק  להערכת  הוכחית. 

ב  12במהלך   (המסתיימים  הקרובים  ב30.06.2022-החודשים  להסתכם  צפויה  צפויה    2022ובסיכום    1%-) 

  .1.2%-להסתכם האיפלציה ב 

המטבע   המשיך  דולרים  רכישת  באמצעות  ישראל  בק  של  ההתערבות  שלמרות  לראות  יתן  המט"ח  בשוק 

ברבעון השי. . היורו מצא במגמה דומה אל מול השקל    2.4%-ל מול השקל וירד בהחלשות אהאמריקי במגמת  

  בתקופה זו.  1.34%-וחלש ב
  

    המיות שוק

בכ  S&P 500-, מדד ה2021ברבעון השי של שת     NASDAQ-ומדד ה  4.6%- בכ  Dow Jones-, ה8.1%-עלה 

עלו    125- , ו90,  35. מדדי תל אביב רשמו ביצועים חיוביים גם כן כאשר המדדים  9.5%-הוביל עם תשואה של כ

. מדד תל אביב דל"ן בלט עם  5.4%רשם עלייה של    600  היורוסטוקסבהתאמה ומדד    6.3%- ו  8.9%,  5.2%-בכ

  מה. בהתא 7.6%-ו  8.6%-ומדדי הבקים ותל אביב פט וגז עלו ב 14.3%תשואה של  

  מתמשכת  לירידהבכל מדדי המיות בעולם במקביל    עליות, רשמו כאמור  2021הראשון של    החציוןיכום  בס

  . בתודתיות

  "ח אג שוק

ברבעון השי.    0.43%כאמור לעיל מדדי אגרות החוב רשמו עליות, מדד אגרות החוב הממשלתי הכללי עלה  

בוד    המדדים כאשר מדדי התל  העלייה  במגמת  ב  60  -ו  40,  20הקוצרים המשיכו    2%-ו  1.9%,  2.2%-עלו 

  בהתאמה. 

 ("משבר הקורוה") הקורוה גיף התפשטותמשבר  אירועי השפעות

המשך לתהליך    חל, בו המשק הישראלי (והעולם כולו) החל בתהליך חיסוים,  2021הרבעון השי של    במהלך

יחה הדרגתית של הכלכלה בישראל ובעולם. על אף מאמצי ההתחסות ברחבי העולם, ברבעון  חזרה לשגרה ופת

השי עדיין היו השלכות על היבטי רציפות התפקוד של כלכלות העולם לאור מגבלות על התועה ועל פעילויות  

ת מסגרים  שוות. לאחר מועד הדוח, הואריאט ההודי (דלתא) הוביל להחזר המגבלות, אם כי בצורה ממות 

קודמים. על אף המגבלות הקיימות, כסי הסיכון המשיכו לרשום תשואות חיוביות (שוקי המיות ושוק אגרות  

  החוב הקוצריות) וזאת על אף חזרת המשקיעים לכסי "חופי מבטחים" דוגמת אג"ח ארה"ב. 
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שת   בראשית  שפרץ  החריף  הכלכלי  ולמשבר  להתפרצות  לתגובה  ובקים  ,  2020בהמשך  ממשלות  המשיכו 

פגועות,   לתעשיות  כספים  הזרמות  ריבית,  הורדות  הכולל  תקדים  חסרות  תמיכה  בפעולות  בעולם  מרכזיים 

הפגיעה   בעוצמת  לירידה  הביאו  אלה  שפעולות  ראה  הדוח,  כתיבת  למועד  כון  ועוד.  למובטלים  מעקים 

פקוד תקין, בין היתר גם אזרחים שפוטרו  , ואפשרו לעסקים רבים להישאר בת2021בשווקים הפיסים במהלך  

מעבודתם וזכו לקצבאות ודמי אבטלה ארוכים. מדיות רבות ממשיכות לתמוך בכלכלות ובתעשיות פגועות,  

  . 2020 שתב  אשראם כי במידה פחותה מ 

  

בהתאם להתאוששות מחירי יירות הערך בבורסה ליירות ערך בתל אביב ובבורסות מרכזיות ברחבי העולם  

, חזר שוק הגמל וההשתלמות בכללותו לגייס, ובהתאמה הדבר הוביל לעלייה  2021הלך הרבעון השי של שת  במ

  בשווי הכסים המוהלים בקופות הגמל וההשתלמות על ידי החברה. 

 

במשרדים   עובדים  וכחות  צמצום  תוך  מרחוק  לעבודה  המתאימות  עבודה  שגרות  אימצה  החברה  כי  יובהר 

יק את מלוא שירותי הליבה לעמיתיה מרחוק בתקופות  בתקופת משבר קורוה, דבר שמאפשר לחברה להע

ובין אם בשל המצב    2020המוגדרות כתקופות חירום (בין אם בשל דרישות סגרים ו/או בידוד שאפייו את שת  

  ). למועד זה, מרבית העובדים עובדים ממשרדי החברה.2021הביטחוי בישראל ברבעון השי לשת 

 
איתור    מערך ההשקעות,  במדייות  התאמות  בביצוע  הצורך  את  שוטף,  באופן  בוחן  וכן  ערך,  ההשקעות 

זילות מספקת. לצד האופטימיות המסתמת בשווקים, למועד פרסום   הזדמויות השקעה ושמירה על רמת 

מי, וכן  הדוח, בארץ ובחו"ל, לאור סימים עקביים ברחבי העולם המעידים על יציאה ממשבר הקורוה העול

לאור הקלות רגולטוריות רבות מצד ממשלות ומדיות ברחבי העולם, יכרת התאוששות בשווקים. עם זאת,  

החברה סבורה שיש להתהל במשה זהירות ובגישה זהירה מבחית יהול הסיכוים בתחום ההשקעות, ולשים  

     זרה לשגרה.לב גם לתרחישים פחות אופטימיים, שעלולים להופיע בשווקים בעתיד עם הח

  

 הקבוצה  של הפיסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות .6
  

 :קריטיים חשבואיים אומדים 6.1

הכת הדוחות הכספיים על פי עקרוות חשבואיים מקובלים מחייבת את ההלת החברה לבצע הערכות  

בקשר   וכן  והוצאות  הכסות  התחייבויות,  הכסים,  של  המדווחים  הערכים  על  המשפיעים  ואומדים 

פים  לכסים והתחייבויות מותים. ההלת החברה מבססת את האומדים על יסיון העבר ועל גורמים וס

התוצאות בפועל יכול שתהייה שוות מהערכות אלו  .  שלדעתה הים רלווטים בהתחשב בסיבות העיין

  . 2020לדוחות הכספיים לשת   'יד 2ראה פירוט גם בביאור   .תחת החות או תאים שוים

ב קריטי  חשבואי  אומדן  זיהתה  החברה  ההכסה  ההלת  על  לפי    –מסים  מחושבים  הדחים  המסים 

הזמיים שיעו ההפרשים  של  מימושם  במועד  הצפויים  המס  קי  רי  לרווח  החברה  מעבר  מועד  .  ומועד 

שיעור המס הצפוי במועד המימוש של הפרשים זמיים המיוחסים בוסס על תחזית ההכסות  המעבר ו

של   בספרים  בערכם  מהותיים  לשיויים  להביא  עשויים  אלו  בהחות  שיויים  החברה.  של  העתידיות 

  .  המסים הדחים ובהוצאות המס

המשולמות    היקף(עמלות    דחות  רכישה  עלויות  הפחתת  באופן,  יזיהתה אומדן חשבואי קריטכמו כן,  

אלו   עמלות  פסיויים).  ומשווקים  לקוחות    משולמותלסוכים  גיוס    מסויים היקף    מעל  חוסכיםבגין 

.  וייבו לה הכסות  החברה  ותכלקוח  יסושגוי  ותהלקוח   יישארו  שבה  המשוערת  התקופהעל פי    ומופחתות

עזר ב  תלשם הערכת התקופה האמורה    החברה   של  הפעילות  ותקופת  מאחר  אך,  העבר  יסיוןהחברה 

  בחברות   בשוק  מקובלים  אומדים  על  גם  החברה  תמכת , מסיחסית  קצרה)  משמעותיים   פעילות (בהיקפי  
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  שיויים ,  לרבות  סיבות  מגווןאלו יכולים להשתות עקב    אומדים.  והפסיה  הגמל  בתחום  הפועלות  אחרות

כלכלייםהמושגות  בתשואות  תודות,  לחסוך  הלקוחות  ברצון משברים  המוצרים  ,  במאפייי  שיויים   ,

על הרגולציה- המוכתבים  או    ידי  מהצפוי  גבוה  בקצב  לקוחות  לטישת  להביא  יכולים  אשר  וכד', 

  . מהחזוי להישארותם תקופה ממושכת יותר

(להלן "ביטולים"), באם    ששולמו  ההיקף  עמלותשל    יחסיקיימת זכות לקבלת החזר    חברהל לסוכים 

.  בהתאם,  לגיוסו  הראשוות  השתיים   במהלך   החברה  לקוח   להיות  אלו  עמלות  שולמו  שבגיו  לקוח  פסיק י

  להלן (זה    אומדןבשתיים העוקבות לגיוס.    הביטולים  סך  אומדן  את  הדחות העמלותמקזזת החברה את 

    .הצבר ליסיוה בהתאם ומעודכן החברה   הערכתל בהתאם עשה ")  הביטולים  יחס"

  מסך   הפחתה  באמצעותיחס הביטולים עשה    ואילושים    6   פי  עלהדחות    העמלות  את  מפחיתה  החברה

  בשה   3.5%-ו   הראשוה  בשה  5%  של  בסךלגביהן חבות תשלום בתקופת הדיווח,    שוצרה  ההיקף  עמלות

  . השייה

  י בהתאם לתו  הדחות  העמלות  של  ההפחתה  בתקופת  אפשריים  שויים  לעייןטבלת יתוח רגישות    להלן

  : 2021ביוי  30- ל כון המוצגות  הדחות העמלות

חודשים    6-ל  ההפחתה  תקופת
ב ביוי    30- שסתיימו 

2021    

(בהתבסס    חודשים  12-ל
  )  30.6.2021תוי על

  "ח) ש(באלפי  הפחתה"כ סה  

  8,766  3,829  שים  8

  10,021  4,378  שים  7

  11,703  5,113  ) בפועל(מצב  שים 6

  14,025  6,127  שים  5

  17,531  7,658  שים  4

  

  : 2021יוי   30- הביום  שסתיימו החודשים לששת  החברה של טו כוללהרווח ה  (הפחתת) תוספת

    2021ביוי   30- חודשים שסתיימו ב 6-ל  ההפחתה  תקופת
  באחוזים   "ח ש באלפי  

  49.4  989  שים  8

  28.2  566  שים  7

  -  0  ) בפועל(מצב  שים 6

  ) (39.0  ) (781  שים  5

  (97.8)  (1,960)  שים  4

  

            על תוצאותיה העסקיות.  במיוחד  משמעותיתהחברה לשיויים ביחס הביטולים לא קיימת השפעה    לדעת 

  
  חוזר הון 6.2
  

 : כולל 2019בדצמבר   31הרכב ההון החוזר של החברה ליום 

, חייבים ויתרות חובה וכסי מסים שוטפים  אלפי ש''ח 6,517כולל מזומים בסך  -בצד הכסים השוטפים 

  אלפי ש''ח.  8,622אלפי ש''ח. סך הכל כסים שוטפים   2,105בסך 

אלפי ש''ח, זכאים   307כולל חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה בסך   -בצד ההתחייבויות השוטפות 

  אלפי ש''ח. 3,262שוטפות התחייבויות האלפי ש''ח. סך הכל ה  2,955ויתרות זכות בסך 
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  אלפי ש''ח.    5,360לחברה קיים הון חוזר חיובי בסך  2019בדצמבר   31כון ליום 

  : כולל 2020בדצמבר   31הרכב ההון החוזר של החברה ליום 

אלפי ש''ח, חייבים ויתרות חובה וכסי מסים שוטפים   9,845כולל מזומים בסך  -בצד הכסים השוטפים 

  אלפי ש''ח. 17,855כסים שוטפים אלפי ש''ח. סך הכל   8,010בסך 

  1אלפי ש''ח, (ההלוואה פרעה ביום   20,038כולל הלוואה מחברת האם בסך  -בצד ההתחייבויות השוטפות 

אלפי ש''ח, זכאים ויתרות זכות בסך   285), חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה בסך 2021בדצמבר 

  אלפי ש''ח.  54,667פות שוט התחייבויות  האלפי ש''ח. סך הכל ה  34,344

. אלפי ש''ח 36,812לחברה קיים הון חוזר שלילי בסך  2020בדצמבר   31כון ליום   

ובעלי המיות   אלפי ש''ח  24,500לאחר תאריך הדוח קיבלה החברה הלוואה וספת מחברת האם בסך 

  . אלפי ש"ח וספים כהשקעה בהון החברה כגד הפקת שטר הון 28,243בחברה העבירו סך של 

  : כולל 2021 ביוי  30  ביום שהסתיימה לתקופה החברה של החוזר ההון הרכב

אלפי ש''ח, חייבים ויתרות חובה וכסי מסים שוטפים   19,383כולל מזומים בסך  -בצד הכסים השוטפים 

  אלפי ש''ח.   33,034אלפי ש''ח. סך הכל כסים שוטפים  13,651בסך 

אלפי ש''ח, חלויות שוטפות של   44,926כולל הלוואה מחברת האם בסך  -בצד ההתחייבויות השוטפות 

אלפי ש''ח. סך הכל   36,517אלפי ש''ח, זכאים ויתרות זכות בסך  316ירה בסך  התחייבות בגין חכ

  אלפי ש''ח.   81,759התחייבויות שוטפות 

  אלפי ש''ח.   48,725לחברה קיים הון חוזר שלילי בסך   2021ביוי  30כון ליום 

חברה כגד  אלפי ש"ח כהשקעה בהון ה 6,779בעלי המיות בחברה העבירו לאחר תאריך הדיווח סך של 

  הפקת שטר הון. 

  

  

כל עוד תמצא החברה תחת  לפרטים בדבר כתב התחייבות שיתן לרשות שוק ההון על ידי החברה האם לפיו 

מתחייבת החברה האם לפעול להעמיד לרשות החברה את האמצעים הדרושים לה   ,שליטה של החברה האם

ההון שבתקות  ההון  בדרישות  עמידה  סעיף  לצורך  ראו  התחייבות    6.4.21,  בדבר  לפרטים  כן,  כמו  להלן. 

כאמור של החברה האם להשלמת הון עצמי כלפי החברה לרבות בקשר לעמידה בדרישות הזילות וכן הסכם  

    .להלן 6.4.20 -ו  6.4.1להעמדת מסגרת הלוואות בין החברה האם לחברה ראו סעיפים  

  
 :"חהדו  בתקופת מהותיים אירועים 6.3

 
מיה דירקטוריון החברה את מר אורי קיסוס למכ"ל החברה, בכפוף להודעת    2021ביואר,    14ביום   6.3.1

  ג'  6לפירוט אודות המיוי ראה ביאור    2021בפברואר,    14אי התגדות מהרשות, שהתקבלה ביום  

דירקטוריון  קיבל    2021באפריל    28. בהמשך לאמור שם, ביום  2021,  יויב  30ליום  לדוחות הכספיים  

 החברה החלטה על אימוץ תכית העקת מיות ו/או כתבי אופציות ליצעים. 

בכפוף    2021במרץ    22ביום   6.3.2 הדירקטוריון,  ליו"ר  גרידיש  מאיר  מר  את  החברה  דירקטוריון  מיה 

, וזאת חלף מר יצחק  2021  מאיב  9ם  אשר התקבלה ביו  להודעת אי התגדות מטעם הרשות למיוי

 .2021במרץ   3ודיע על סיום כהותו בדירקטוריון החברה ביום  אסטרייכר אשר ה
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 :"חהדו תקופת לאחרמהותיים  אירועים  6.4
 

, לתיקון הסכמי המסגרת להלוואות  2021באוגוסט,    16הדירקטוריון מיום  לפרטים אודות אישור   6.4.1

 . 2021,  יויב 30ליום ' לדוחות הכספיים ו  6בין החברה והחברה האם ראה ביאור 

  .2021ביוי   30ליום  הכספיים  בדוחות 4  ביאור ראהלפרטים אודות השלמת הון עצמי  6.4.2

'  ה   6בחברה ראה ביאור    משרה בכיר ולמשה למכ"ללושא  העקת יחידות פאטום  לפרטים אודות   6.4.3

 . 2021, יויב  30לדוחות הכספיים של החברה ליום 

לפרטים אודות הודעת רשות שוק ההון על כך שקרן פסיה ביהול החברה תשמש כקרן בחרת החל   6.4.4

מהמועד שבו תקבל החברה מאת הממוה על שוק ההון רישיון מבטח בעף ביטוח פסיה ותהליכי  

  30לדוחות הכספיים של החברה ליום  '  ז  6ביאור  הקמת קרן פסיה בחרת ביהול החברה, ראה  

  .  2021, יויב

  החלה העסקתו של מר אלדד צימן בתפקיד משה למכ"ל החברה.  2021בחודש אוגוסט    6.4.5

מוה מר רועי מזרחי למהל טכולוגיות מידע של החברה. הודעה בדבר אי    2021בחודש אוגוסט    6.4.6

  .  2021באוקטובר,  17התגדות הממוה למיוי התקבלה ביום 

בהתאם להמלצת ועדת האיתור של החברה, את    אישרה האסיפה הכללית,  2021בחודש ספטמבר   6.4.7

מיויה של גב' יעל אדורן קרי, כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, והכל בכפוף להליך  

אישר דירקטוריון החברה, בכפוף להליך אי    2021אי התגדות של רשות שוק ההון. בחודש ובמבר  

גב'   של  מיויה  את  ההון,  שוק  רשות  של  ההשקעות  התגדות  ולוועדת  הביקורת  לוועדת  אדורן 

כוועדת משה לאשראי).   גם  גב'    2021בחודש דצמבר  (המשמשת  קיבלה החברה את הודעתה של 

המהווה   בתאגיד  כהותה  המשך  בשל  החברה  לדירקטוריון  להתמות  תוכל  שלא  כך  על  אדורן 

–הריכוזיות, התשע"ד  חוק לקידום התחרות ולצמצום כהגדרת מוח זה    " תאגיד ריאלי משמעותי"

2013  . 

אישרה האסיפה הכללית את עדכון תקון החברה, כך שיכללו את שמה החדש    2021בחודש ספטמבר   6.4.8

 More Provident Funds and Pensionשל החברה בעברית "מור גמל ופסיה בע"מ" ובאגלית " 

Ltdהדוח, טרם התקבל אישור  ידי רשות שוק ההון. למועד פרסום  -"  או שם דומה כפי שיאושר על

וטרם הוגשה בקשה מתאימה לרשם    רשות שוק ההון לבקשת עדכון מסמכי ההתאגדות כמפורט

  .  החברות

  בחברה   ש"חמיליוי    53.7רטים אודות התקשרות החברה בהסכמי השקעה פרדים להשקעה של  לפ  6.4.9

  .  2021, יויב  30לדוחות הכספיים של החברה ליום  ח' 6, ראה ביאור והתוספת להסכמים אלה

אוקטובר   6.4.10 משרה    2021בחודש  לושא  גישור  הלוואת  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  אישרו 

לדוחות הכספיים של החברה  '  ט  6  אלפי ש"ח,  לפרטים וספים ראה ביאור  360בחברה בהיקף של  

  . 2021, ביוי 30ליום 

ו 6.4.11 לעובדים  פאטום  יחידות  העקת  אודות  ביאור    ושאי משרהלפרטים  ראה  לדוחות  '  י  6בחברה 

  . 2021, יויב 30הכספיים של החברה ליום  

לפרטים אודות העקת כתבי אופציות לושא משרה בחברה ולבעל תפקיד וסף בתחום ההשקעות   6.4.12

  .  2021, יויב  30לדוחות הכספיים של החברה ליום  ב'י  6ראה ביאור 

פרופ'  2021בחודש אוקטובר   6.4.13 בוועדת    הסתיימה תקופת כהותו של  טישלר בדירקטוריון החברה, 

  הביקורת ובוועדת ההשקעות. 

מיה דירקטוריון החברה את מר ישעיהו אורזיצר לשמש כאקטואר החברה    2021בחודש אוקטובר   6.4.14

פי הסכם למתן שירותי אקטואריה בין החברה לבין ישעיהו אורזיצר ייעוץ אקטוארי בע"מ, והכל  -על

 ת שוק ההון.  בכפוף להליך אי התגדות של רשו
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דירקטוריון החברה,  ב  השר ואשולפתיחת מסלול חדש  לפרטים  אודות הגשת בקשה למיזוג מסלולים   6.4.15

' לדוחות הכספיים של  אי  6ביאור  , ראה  2021בובמבר,    3יום  בבהתאם להמלצת ועדת ההשקעות,  

 .  2021, יויב 30החברה ליום  

  30ליום    הכספיים  בדוחות'  א  6  ביאור  ראהתקופת הדוח    לאחראודות השלמת הון עצמי    לפרטים 6.4.16

 . 2021ביוי 

פירוט לגבי  ל  . בישראל  בקאי  מוסד  עם  הלוואה  בהסכםהחברה    התקשרה  2021בובמבר    30ביום   6.4.17

 .  2021, יויב 30של החברה ליום  הכספייםלדוחות    ג'י  6התאים, ראה ביאור 

  חברת   על ידי  שיתו  מסולקות   הבלתי  ההלוואות  יתרת   את  פרעה  החברה  2021בדצמבר     1  ביום 6.4.18

  .   מועד לאותו כון, האם

. מהל הגת סייבר  למהל הגת הסייבר בחברה  מוריץ  שלמה, מוה מר אילון  2022  ביואר  2  ביום 6.4.19

  מיוםגוף מוסדי"    "דירקטוריון  2018-9-31"בעל תפקיד משמעותי" בחוזר גופים מוסדיים  מוגדר כ

 .  2018באוגוסט   26

  המחליף,  מעודכן  הלוואות  מסגרת   בהסכם  האם   החברה  עם   החברה  התקשרה  ,2022ביואר    19  ביום 6.4.20

  מסגרת   לחברה  האם  החברה  תעמיד  ובמסגרתוהמסגרת המקורית והמסגרת החדשה,    הסכמי   את

ראה ביאור  המסגרת שהועמדה לחברה,  תאי לגבי   פירוט. ש"ח מיליוי  50  עד של  בהיקף להלוואות 

 .  2021, יויב  30של החברה ליום  הכספייםלדוחות  ו' 6

מסרה החברה האם לחברה כתב התחייבות להשלמת ההון עצמי המזערי    , 2022ביואר    19יום  ב 6.4.21

וכן   ההון,  בתקות  הקבוע  במועד  ההון,  הקבועות  המזערי  העצמי  ההון  בדרישות  עמידה  לצורך 

(כללי   גמל  קופות  פיסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקות  ד'  בפרק  הקבועות  הזילות  בדרישות 

  הכספיים   לדוחות  'ב  5  ביאור  ראה. לפירוט וסף,  2012-ע"בהשקעה החלים על גופים מוסדיים), התש

  . 2021, יויב 30ליום 

על ההון  שוק  לרשות  שמסרו  מהתחייבויות  גורעת  איה  החברה  השליטה  - התחייבות  בעלת  ידי 

  המזערי לפי תקות ההון.   השלמת ההון העצמי, בדבר 2021ומובמבר  2018אוגוסט מ

  תרומות .7
  

 זה טרם אימצה החברה מדייות תרומות.   למועד

 ופיסית חשבואיתדירקטורים בעלי מומחיות  גילוי בדבר .8
 

וועדותיו), תשס"ז3(2תקה   (דירקטוריון  (ביטוח)  פיסים  על שירותים  לתקות הפיקוח  כי   ,2007-)    קובעת 

בוסף,  פחות מחצית מהדירקטורים החיצויים המכהים בחברה יהיו בעלי מומחיות חשבואית ופיסית.  ל

ביום   זאת,  לגורע מהוראה  דירקטוריון החברה  2022ביואר    19ומבלי  כי המספר המזערי הראוי של  , קבע 

, המכהים  קטוריםהדיר  אודות  פרטים   .משלושה  יפחת  לא הדירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית  

  לתשקיף.   7, ראו פרק ופיסית  חשבואית מומחיות בעלי דירקטורים וכן

 גילוי ביחס לדירקטורים בלתי תלויים  .9
 

  בחברה. הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים איו כולל  חברה התקון 
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 החברה  של  הפימי המבקר בדבר גילוי . 10
 
רו"ח ישראל גבירץ    המבקר הפימי של החברה הוא רו"ח ישראל גבירץ, ממשרד רואי החשבון פאהן קה.   10.1

שים בביצוע עבודות בתחום הביקורת    18קה יהול בקרה, ובעל יסיון של מעל    היו שותף במשרד פאהן

והבקרה במגוון ארגוים כגון: גופים מוסדיים, בתי השקעות, בקים, חברות ציבוריות, ממשלתיות, משרדי  

ן  ); רואה חשבו2004הפימי תואר ראשון בכלכלה וחשבואות מאויברסיטת בר אילן (  למבקרממשלה ועוד.  

); מהל  2006(  iia)); מבקר פימי מוסמך, לשכת מבקרי הפים העולמית (2005מוסמך, מועצת רואה חשבון (

 . )(2012 (iia) סיכוים מוסמך

  ועדתידי  -על   אושר  הפימי  המבקר  מיוי.  2019בחברה כמבקר פים בחודש יואר    כהותוהמבקר החל את  

. הדירקטוריון  רלווטיות  חלופות  ובחית  כישוריו  בחית   לאחר,  החברה  ודירקטוריון  החברה  של  הביקורת

    וועדת הביקורת קבעו והחו את המבקר לביצוע מטלות הביקורת, וקבעו את סמכויותיו.

 על המבקר הפימי הוא יו"ר הדירקטוריון.   הארגוי הממוה 10.2

מבקר הפים, מבקר הפים  עמידת המבקר הפימי בדרישות חוקיות: למיטב ידיעת החברה, לפי הודעתו של   10.3

-"ב לחוק הביקורת הפימית, התש 8- ו ) (א3לחוק החברות, ובהוראות סעיפים   )(ב146עומד בהוראות סעיף 

1992.  

לא יתן למבקר סיוע  למבקר אין כל קשרים עסקיים מהותיים עם החברה פרט למתן שרותי ביקורת פימית.   10.4

 החברה. ידי גורמים אחרים בחברה. המבקר איו עובד  -על

בשת   10.5 בחברה  העסקתו  ודירקטוריון    850- כ  היה  2020היקף  ביקורת  ועדת  לאישור  בהתאם  וזאת  שעות 

ש"ח    190שכרו של מבקש הפים הוא    החברה של תוכית עבודה רב שתית המבוססת על סקר סיכוים.

  לשעת ביקורת בתוספת מע"מ. 

בה  -לע 10.6 שה,  כל  שתית, המתעדכת  רב  ביקורת  תכית  ערכת  הפימית  הביקורת  חוזר מערך  הוראות  פי 

ידי  - פי סקרי סיכוים תקופתיים שערכים על-פי סדר הקדימויות שקבע, ועל-מוצגים ושאי הביקורת, על 

לאחר עיון    סקרים ההלים, תהליכי העבודה, אופן קבלת ההחלטות והביצוע בפועל.    המבקר. בושאים אלו

ידי ועדת הביקורת מוגשת התכית לאישור הדירקטוריון. בסיום הבדיקה מוגש דוח  - ואישור התוכית על

 מפורט לוועדת הביקורת ולדירקטוריון החברה.

ולות החברה, ותוכית העבודה של מבקר הפים  דירקטוריון החברה סבור שההיקף, האופי והרציפות של פע 10.7

העבודה   תכית  על  בהסתמך  בה.  הפימית  הביקורת  מטרות  את  להגשים  כדי  בהם  ויש  סבירים,  הים 

 השתית, המלצות הביקורת, וממצאיה בוחן הדירקטוריון את העמקת והרחבת פעילות המבקר.  

 ו לצורך קיום הביקורות.  למבקר הפימי יתת גישה רחבה למסמכים ולמידע הדרוש ל 10.8
 

 מבקר חשבון רואה בדבר גילוי . 11
 

  מידע אודות רואה החשבון המבקר של החברה:   להלן

, תל  48משמש כרואה החשבון המבקר של החברה, מעו דרך מחם בגין  זיו האפט BDOרואי חשבון  משרד 11.1

 אביב.  

 . לישיסקי מלכיא רו"ח יבחברה ה  תהמטפל  פההשות 11.2

 היה זכאי לו הכולל שכר הטרחה המשולם לרואה החשבון בגין שרותי ביקורת דוחות כספיים בלבד. השכר 11.3

אשר    2019  שת  אלפי ש''ח (כולל מע"מ כדין), לעומת  146עמד על סך של    2020רואה חשבון המבקר בגין שת  

 כולל מע"מ כדין).( חש''  אלפי 117על סך של שכרו עמד בה 

 . 2018 משרד רואי החשבון החל לכהן בובמבר 11.4
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 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפימיתהבקרה  אפקטיביות . 12
 
 : והלים לגבי הגילויבקרות  12.1

ההלת החברה, בשיתוף המכ"ל ומהלת הכספים של החברה העריכו לתום התקופה הסקרת בדוח זה את  

ומהלת   זו, מכ"ל החברה  על בסיס הערכה  הגילוי של החברה.  לגבי  וההלים  האפקטיביות של הבקרות 

ה של  הגילוי  לגבי  וההלים  הבקרות  זו  תקופה  לתום  כי  הסיקו  מת  הכספים  על  אפקטיביות  הין  חברה 

הדין   להוראות  בהתאם  הרבעוי  בדוח  לגלות  דרשת  שהחברה  המידע  על  ולדווח  לסכם  לעבד,  לרשום, 

 והוראות הדיווח שקבעה רשות שוק ההון, ובמועד שקבע בהוראות אלו.

 בקרה פימית על דיווח כספי: 12.2

לא אירע כל שיוי    2021,  יויב   30ביום    הרבעון שהסתייםו 2020בדצמבר    31השה שהסתיימה ביום  במהלך  

בבקרה הפימית של החברה על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי  

  על הבקרה הפימית של החברה על דיווח כספי. 

 כספי  דיווח על הפימית הבקרה בדבר והההלה הדירקטוריון דוח 12.3

 של וקיומה לקביעתה  אחראית(להלן:"החברה")  מור קופות גמל בע"מ  של  ,הדירקטוריון בפיקוח ,הההלה

 סבירה מידה לספק כדי תוכה  החברה של הפימית הבקרה מערכת כספי דיווח על אותה פימית בקרה

 המפורסמים כספיים דוחות  של  אותה   והצגה  הכה לגבי החברה  של  ולההלה לדירקטוריון ביטחון של

 התכון  רמת  בטיב תלות ללא .  ההון שוק על  הממוה   והוראות)  IFRS(  בילאומי  כספי  דיווח לתקי בהתאם

 הין אלו מערכות כי קבע אם גם  לפיכך .מובות  מגבלות  יש הפימית הבקרה מערכות לכל   ,שלהן

    .כספי דוח של ולהצגה לעריכה  בהתייחס בלבד בטחון של סבירה מידה לספק  יכולות הן אפקטיביות

 מבוצעות  עסקאות כי להבטיח המיועדת  מקיפה  בקרות מערכת מקיימת הדירקטוריון בפיקוח ההלה

 בפיקוח הההלה  ,בוסף  .מהימים החשבואיים והרישומים ,מוגים הכסים  ,הההלה להרשאות בהתאם

 monitor) (  ומטרים  אפקטיביים והתקשורת המידע שערוצי להבטיח כדי צעדים  וקטת הדירקטוריון

 אפקטיביות את העריכה הדירקטוריון בפיקוח החברה ההלת  .פימית בקרה הלי ביצוע לרבות ,ביצוע

 שקבעו קריטריוים  על בהתבסס    ,2020 בדצמבר 31 ליום כספי ה  דיווח על  החברה של  הפימית  הבקרה

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway    של הפימית הבקרה במודל

Commission  COSO   הלה ,זו  הערכה  על התבססבהמאמי  הה   (belives) 2020 בדצמבר 31 ליום כי 

  .אפקטיבית היה כספי  דיווח  על החברה  של הפימית הבקרה

  

  2022ביואר,  19   
  

          _______________                                             _______________ 
    קיסוס אורי                                                        גרידיש מאיר                                                                 

         מכ"ל                                                        יוןדירקטוריו"ר ה                                                               
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 (certification)הצהרה 

  
  , מצהיר כי:קיסוס אוריאי, 

  
  (להלן: "הדוח").  2020,  לשתשל מור קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה") שתי סקרתי את הדוח ה .1

   
כולל כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  בהתבסס על ידיעתי, הדוח איו   .2

החוץ כדי שהמצגים שכללו בו, לאור הסיבות בהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה  
  המכוסה בדוח. 

   
אות, מכל .3 ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן  ידיעתי, הדוחות הכספיים  על  הבחיות    בהתבסס 

החברה   של  המזומים  ותזרימי  העצמי  בהון  השיויים  הפעולות,  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות, 
  למועדים ולתקופות המכוסים בדוח. 

   
בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות והלים לגבי הגילוי ולבקרה    אי ואחרים .4

  - הפימית על דיווח כספי של החברה וכן
   

המיועדים    .א כאלה,  והלים  בקרות  של  פיקוחו  תחת  לקביעתם  גרמו  או  כאלה,  והלים  בקרות  קבעו 
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת  

  ההכה של הדוח; 
    

על דיווח כספי, המיועדת לספק  קבעו בקרה פימית על דיווח כספי, או פיקחו על קביעת בקרה פימית    .ב
מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקי  

  ) ולהוראות הממוה על שוק ההון; IFRSדיווח בילאומיים ( 
    

לגבי    .ג מסקותיו  את  והצגו  החברה  של  הגילוי  לגבי  וההלים  הבקרות  של  האפקטיביות  את  הערכו 
האפקטיביות של הבקרות וההלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתו;  

  - וכן
    

על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי,    גיליו בדוח כל שיוי בבקרה הפימית של החברה  .ד
  - כספי; וכןאו סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפימית של החברה על דיווח 

    
אי ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גיליו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של   .5

  הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתו העדכית ביותר לגבי הבקרה הפימית על דיווח כספי: 
    

בהפעלתה של הבקרה הפימית על  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או    .א
דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי;  

  - וכן
    

כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, בה מעורבת הההלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם    .ב
  דיווח כספי. תפקיד משמעותי בבקרה הפימית של החברה על 

   
   

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 
   
     
   
   

  2022ביואר,  19   
                                                                                                                  _____________  

  קיסוס  אורי                                                                                                                      
  מכ"ל                                                                                                                           
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 (certification)הצהרה 
  

  כי:  ה, מצהיר לוי  סיוןאי, 
  

  (להלן: "הדוח").  2020,  לשתשל מור קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה")  שתיסקרתי את הדוח ה .1
   

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איו כולל כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית   .2
החוץ כדי שהמצגים שכללו בו, לאור הסיבות בהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה  

  המכוסה בדוח. 
   

ידיעתי,   .3 על  אות, מכל הבחיות  בהתבסס  ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן  הדוחות הכספיים 
הכספי המצב  את  המזומים  המהותיות,  ותזרימי  העצמי  בהון  השיויים  הפעולות,  תוצאות  החברה  ,  של 

  למועדים ולתקופות המכוסים בדוח. 
   

ות והלים לגבי הגילוי ולבקרה  בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקר  אי ואחרים .4
  - הפימית על דיווח כספי של החברה וכן

   
המיועדים    .א כאלה,  והלים  בקרות  של  פיקוחו  תחת  לקביעתם  גרמו  או  כאלה,  והלים  בקרות  קבעו 

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת  
  ההכה של הדוח; 

    
בעו בקרה פימית על דיווח כספי, או פיקחו על קביעת בקרה פימית על דיווח כספי, המיועדת לספק  ק  .ב

מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקי  
  ) ולהוראות הממוה על שוק ההון; IFRSדיווח בילאומיים ( 

    
ש   .ג האפקטיביות  את  לגבי  הערכו  מסקותיו  את  והצגו  החברה  של  הגילוי  לגבי  וההלים  הבקרות  ל 

האפקטיביות של הבקרות וההלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתו;  
  - וכן
    

על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי,    גיליו בדוח כל שיוי בבקרה הפימית של החברה  .ד
  - ר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפימית של החברה על דיווח כספי; וכןאו סבי

    
אי ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גיליו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של   .5

  : הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתו העדכית ביותר לגבי הבקרה הפימית על דיווח כספי
    

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפימית על    .א
דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי;  

  - וכן
    

ובדים אחרים שיש להם  כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, בה מעורבת הההלה או מעורבים ע  .ב
  תפקיד משמעותי בבקרה הפימית של החברה על דיווח כספי. 

   
   

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 
   
     
   
   

     
  2022ביואר,  19   

                                                                                                                           _____________  
  סיון לוי                                                                                                                           
  מהלת כספים                                                                                                                    
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  יהול החברה   - 7פרק 

  החברה  דירקטוריון  .7.1

 :כון למועד התשקיף החברה דירקטוריון חברי אודות פרטים להלן

 שם: 
, יו"ר  מאיר גרידיש

  הדירקטוריון 
 1יר צרפתי  יוטב שמואל קוסטיקה  יוסף לוי

יהודית טיטלמן  
 זיידברג 

  ורד קרין 

  038296273  014058986  028034445  041245192  055311187 028888337 מספר זיהוי: 
  2.11.1975  18.7.1968  21.11.1970  16.12.1983  5.5.1958 13.2.1973  תאריך לידה: 

 דין: -מען להמצאת כתבי בי
רעה,   ,60א עקיב

4326322  
,  ב26 אוסישקין  רמת גן , 1תרפ"ב   ,תל אביב  58רידיג  בת ים  ,25הרב קוקיס 

 הרצליה  
, תל  16אמיר גלבוע 

  אביב 
  ישראלית  ישראלית  ישראלית   ישראלית  ישראלית   ישראלית  תיות:

 עדות הדירקטוריון: וחברות בו
ביקורת 2חבר בוועדת השקעות   לא לא  לא ועדת  ועדת   ,

 השקעות 
השקעות ועדת  ,  יו"ר 

  חברת ועדת ביקורת 
  ת חיצוי  יתדירקטור   חיצויתדירקטורית  לא  לא לא  לא :חיצוי  דירקטור  או  תלוי בלתי דירקטור 

חשבואית ופיסית או   מומחיותבעל 
  בעל כשירות מקצועית:  

מומחיות    בעל
  חשבואית ופיסית  

בעל מומחיות חשבואית  
  ופיסית

חשבואית    בעל מומחיות 
  ופיסית  

מומחיות    בעל
 חשבואית ופיסית  

מומחיות    בעלת
 חשבואית ופיסית  

מומחיות    בעלת
  חשבואית ופיסית  

  כן  כן  לא לא לא  לא  : מומחה חיצוי דירקטור

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה  
או של בעל עיין בה   ה קשורה של

 והתפקיד אותו ממלא: 

י.ד.  ביו"ר הדירקטוריון  
בע"מ;   השקעות  מור 

הדירקטוריון  כן  ו יו"ר 
השקעות   בית  במור 
בע"מ,   תיקים  יהול 
אמות  קרות    במור 

וכן מכהן  ;  ) בע"מ2013(
במור מגה      כדירקטור  

איי. אם בע"מ ובחברות  
מור;   בקבוצת  וספות 
ומכ"ל   דירקטור 
מור   ב.י.מ  בחברת 

  . השקעות בע"מ

בית   מור  ומייסד  בעלים 
משותף   מכ"ל  השקעות. 

בי.ד.   מור  ודירקטור 
בע"מ,,  השקעות 

ודירקטור בחלק מחברות  
  הקבוצה.

  
  

עסקי   פיתוח  מהל 
מור  והשקעות   בי.ד. 

בע"מ,   כלכלן  השקעות 
השקעות   ומהל  ראשי 
אמות  קרות    במור 

.  )1.11.21(עד    ) בע"מ2013(
השקעות   ועדת  חברה 
אמות   קרות  במור 

  ) בע"מ.2013(

מחלקת   סמכ"ל 
מור  מחקר   בי.ד. 

הל  ומהשקעות בע"מ,  
קרות   במור  השקעות 

  . ) בע"מ )2013אמות 

  לא  לא

  25.10.2018  28.04.2021  25.10.2018  25.10.2018  25.10.2018 25.10.20183 תאריך תחילת כהוה כדירקטור: 

 

 . שהחברה מבקשת למות לכהוה כדירקטורים חדשים מועמדים  לגבי מיויים של שוק ההון, ביטוח וחיסכוןמרשות  מר צרפתי עתיד לסיים את כהותו כדירקטור לאחר קבלת אישור 'אי התגדות'    1
 .3.2.2021עדת ביקורת ביום סיים כהותו כחבר ו   2
 .2021במאי   9אשר התקבלה ביום   , ביטוח וחיסכוןהתגדות' מרשות שוק ההון-'איבכפוף להודעת  ,מיה דירקטוריון החברה את מר מאיר גרידיש כיו"ר הדירקטוריון .202122.3ביום    3
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 שם: 
, יו"ר  מאיר גרידיש

  הדירקטוריון 
 1יר צרפתי  יוטב שמואל קוסטיקה  יוסף לוי

יהודית טיטלמן  
 זיידברג 

  ורד קרין 

 השכלה: 

   ;הדסאי    יועץ מס
דירקטורים   קורס  בוגר 

בכירים    וושאי משרה 
להב,    –בתאגידים  

  אויברסיטת ת"א 

ראשון   בכלכלה,  תואר 
  תואר שי במהל 

 עסקים, מהל השקעות 

כלכלה   ראשון  תואר 
וחשבואות, תואר שי  
עסקים   מהל 
תל   באויברסיטת 

  אביב 

דוקטורט   לימודי 
עסקים   במהל 

  ללא (התמחות מימון 
תעודה , )קבלת 

  האויברסיטה העברית 
משולב    MAתואר  

  מהל עסקים וכלכלה, 
  האויברסיטה העברית 

בכלכלה    BAתואר  
וסטטיסיקה,  

  אויברסיטה עברית 

לבעלי   דל"ן  לימודי 
MBA    (תעודה)

מהאויברסיטה  
בירושלים,   העברית 

שי במהל    תואר 
התמחות  עסקים   עם 

ההון   ושוק  במימון 
האקדמית  מ הקריה 

ראשון   תואר  אוו, 
ויהול    בכלכלה

תל   מאויברסיטת 
  אביב 

 תעסוקה בחמש השים האחרוות:  

בכיר   עסקי  יועץ 
בחברות קבוצת אמ איי  
דיאמודס   האום  די 
דירקטור   בע"מ; 
בחברת מ.ג כרם ישראל  

דירקטור    2014 בע"מ; 
של  גשם  בחברת 
בע"מ;   ואור  חקלאות 
אר   בחברת  דירקטור 
אמ בי אי אור וחקלאות  
דירקטור   בע"מ;  
אור   ג.ש.מ.י  בחברת 
חקלאיים   גידולים 

(לא  והשק בע"מ  עות 
דירקטור   פעילה); 
בחברת אמ בי אי בע"מ  

  (לא פעילה).
  

  פברואר   לחודש  עד  כיהן 
סמכ"ל כספים  כ   2019

מקבוצת   בחברות 
  אמ.אי.די. האוס אוף 

  דיאמודס בע"מ.

מכ"ל    -   2006-2004
בית   במור  משותף 
(אשר   בע"מ  השקעות 

ביום   לחברה    14מוזגה 
יהול  2019ביולי   ומור   ,(

  2020(באוקטובר  תיקים  
סיים את כהותו כמכ"ל  
תיקים,  יהול  מור 
את   התלה  לכך  ובהמשך 

  רישיוו); 
מכ"ל    -ואילך    2006מאי  

בי.ד מור השקעות בע"מ,  
מיואר     2020והחל 

  מכ"ל משותף; 
יו"ר    –ואילך    2014אפריל  

יהול   במור  דירקטוריון 
  עמיתים בע"מ; 

יו"ר    -ואילך    2014אפריל  
שוקי   במור  דירקטוריון 

  . הון בע"מ;

ומהל   ראשי  כלכלן 
קרות   במור  השקעות 

 . ) בע"מ )2013אמות 

מחלקת   סמכ"ל 
מור  ב מחקר   י.ד. 

ומהל   בע"מ  השקעות 
קרות   במור  השקעות 

  . ) בע"מ )2013אמות 

חברת    –  2021-2019
קרן   השקעות  ועדת 
לעובדי   השתלמות 

  המדיה בע"מ; 
יועצת    –  2020-2019

סיואייל  פ ית 
  שלזיגר;

דח"צית    -  2020-2015
ביקורת,   ועדת  יו"ר 
וועדת   מאזן  ועדת 
דלק   קבוצת  תגמול 

  בע"מ; 
דח"צית    -  2020-2011

יו"ר ועדת מאזן וועדת  
  תגמול סלע

  קפיטל דל"ן בע"מ; 
דח"צית    -  2020-2019

ועדת השקעות     – ויו"ר 
גמל    –מחוג   מהל 

חשמל   חברת  לעובדי 
  . לישראל בע"מ

בקרן  מהל שותפה   ת 
  ארבל; 

  
  החל משת 

למימון    2017 מרצה 
ובבית   למהל  במכללה 
עסקים   למהל  הספר 
האקדמית   בקריה 

  אוו; 
  

מהלת    –  2017-2013
  מערך האשראי בבית 

  . ההשקעות פסגות

פירוט תאגידים וספים בהם משמש  
 כדירקטור: 

תחת  פירוט    ראו 
בחמש   "תעסוקה 

  השים האחרוות" 

תחת   פירוט  ראו 
השים   בחמש  "תעסוקה 

  האחרוות" 

  אין   אין   אין  אין 

 בעל עיין אחר בחברה:  של  משפחה בן

מר  בו  לא   משמש לוי,    אלי, 
בחברה  כ משותף  מכ"ל 

קרות   מור  ומכ"ל  האם 
  . ) בע"מ )2013אמות 

  לא  לא  לא  לא

  כבעל אותו  רואה   שהחברה  דירקטור
  לצורך ופיסית חשבואית מומחיות 

  שקבע  המזערי במספר   עמידה
  : הדירקטוריון

  כן   כן   כן   כן  כן   כן 
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 ושאי משרה בכירה אחרים (שאים דירקטורים)  .7.2

 :כון למועד התשקיף דירקטורים בחברה)גם  פירוט אודות ושאי המשרה הבכירה בחברה (שאים  להלן

 

  שרון אגוזי  יה צור   5סיון לוי  4אורית שעיה  רותם זיידל קרן שמואל   אור  אלדד צימן   אורי קיסוס שם: 
 18.05.1978  26.7.1982 41864190 31.08.1970 23.1.1986 16.8.1977  12.12.1982  24.10.1981  : לידה תאריך
 031426158  318023918  4.9.81 027816347  032473373  034174003  066241100  049037930  : זיהוי מספר

תפקיד שממלא  
בחברה, בחברה בת,  
בחברה קשורה של  

בעל עיין  בהחברה או  
 בה: 

השקעות    משה למכ"ל   מכ"ל   מהל 
  ראשי 

  
דירקטור וחבר ועדת  

מור  ב  השקעות
אמות   קרות 

  ) בע"מ2013(

משפטית   יועצת 
  חברה ה ומזכירת 

  
משפטית   יועצת 
חברה   ומזכירת 

השקעות  ב מור  י.ד. 
  בע"מ

כספים   -בסמכ"ל 
השקעות   מור  י.ד. 
ובחברות   בע"מ 

  הקבוצה 

  מהלת סיכוים  מהלת כספים  
  

אכיפה   סמכ"ל 
ומהלת   פימית 

מור  בסיכוים   י.ד. 
בע"מ    השקעות 

קרות  יהול  במור  ו
)    )2013אמות 

  ;  בע"מ
  

אכיפה   סמכ"ל 
במור   בית  פימית 
  יהול  השקעות 

  בע"מ  תיקים

חיסכון    ,סמכ"ל
  ארוך טווח 

  29.12.20207  27.11.2018 4.8.20206 16.08.2021  25.10.2018  1.1.2019  08.08.2021  14.2.2021  : כהוה תחילת תאריך
בן משפחה של ושא  

משרה בכירה אחר או  
  של בעל עין בחברה: 

  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא

 

 להלן.  7.3על מצבת ושאי המשרה בשל היותה מורשית חתימה עצמאית בחברה כמפורט בסעיף  גב' שעיה איה מכהת כושאת משרה בחברה, אך מית    4
 בחברה.  ואת מקומה צפוי למלא בתקופה זו רו"ח שחף פליגלטאוב  2022בחודש פברואר  לחופשת לידהגב' לוי עתידה לצאת    5
  .2020באוגוסט   4התגדות' מרשות שוק ההון אשר התקבלה ביום -ם של החברה, בכפוף להודעת 'אימיה דירקטוריון החברה את הגב' לוי כמהלת הכספי  2020ביוי   30ביום    6
 סוכים.  –החלה את פעילותה בחברה בהקמת מערך יהול ערוץ הפצה  2020 בתחילת שת  .2014אגוזי מועסקת בקבוצת מור החל משת הגב'    7
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  שרון אגוזי  יה צור   5סיון לוי  4אורית שעיה  רותם זיידל קרן שמואל   אור  אלדד צימן   אורי קיסוס שם: 

 השכלה: 

ו ראשון  -תואר 
MBA    הלבמ

מהמרכז   עסקים, 
הביתחומי  

  הרצליה; 
  

לשיווק   רישיון  בעל 
ושיווק   פסיוי 

  השקעות 

ראשון   תואר 
עם   ויהול  בכלכלה 
במימון   התמחות 

מהמכללה  
ת"א -האקדמית 

  יפו; 
במהל   שי  תואר 
עסקים עם התמחות  
מהמכללה   במימון 

  יפו. -האקדמית ת"א

ראשון   תואר 
ויהול   בכלכלה 

  מאויברסיטת ת"א 
ב שיה  מהל  תואר 

עסקים עם התמחות  
  במימון 

האויברסיטה  מ
  העברית 

ושי   ראשון  תואר 
  במשפטים

בר  מ אויברסיטת 
  אילן;  

  
עריכת    בעלת רישיון 

  דין 

ראשון   תואר 
בכלכלה וחשבואות  

תל -מאויברסיטת 
  ;  רו"חאביב, רישיון 

קורס   בוגרת 
וושאי   דירקטורים 
בכירים   משרה 

להב,    – בתאגידים  
  אויברסיטת ת"א.

כלכלה   בוגרת 
  ,חשבואותו

בר  מ אויברסיטת 
ו עם    MBA-אילן 

ביהול   התמחות 
  פיסי

  אויברסיטת ת"א  מ
רואת   רישיון  בעלת 

  חשבון 

במדע   ראשון  תואר 
  המדיה

אויברסיטה  מה
  העברית;  

דירקטורים   קורס 
משרה   וושאי 

  –בכירים בתאגידים  
אויברסיטת   להב, 

  ת"א; 
  

קורס יהול סיכוים  
ל   FRM-הכה 

מאויברסיטת  
  אריאל 

תואר ראשון במהל  
  עסקים מכללת דרבי 

תעסוקה בחמש שים  
 אחרוות: 

עוזר    –  2017-2013
הפיקס   מכ"ל 
  חברה לביטוח בע"מ 

  
מהל עסקים    -  2017

גמל   אקסלס  ראשי 
    ;בע"מ

  
"ל  מכ  -  2018

גמל   אקסלס 
  ; בע"מ והשתלמות

   
מכ"ל    -  2019

אקסלס   הפיקס 
  ;  בע"מ  פסיה וגמל

  
מכ"ל    -  2020

  ריקטק בע"מ; 
  

מכ"ל    –  2021
  החברה.

  

12/2017-11/2016–  
-ב  –סמכ"ל תפעול  

FMR ;  
  

2019-2018   –  
תפעו   לסמכ"ל 

באקסלס   ושירות 
  גמל והשתלמות; 

  
8/2021-4/2019   – 

תפעול   סמכ"ל 
חברה   בפיקס 

  לביטוח בע"מ; 
  

משה   –  8/2021
  החברה.  למכ"ל

  
  

מכ"ל    –  2018-2011
משותף, ילין לפידות  
אמות   קרות 

  ; בע"מ
  

עו"ד    –  2017-2012
במחלקה המשפטית  
בית   אי.בי.אי.  של 

  השקעות בע"מ; 
יועצת    –ואילך    2017

ומזכירת   משפטית 
מור  של  חברה   י.ד. 

בע"מ ושל    השקעות 
  חברות בקבוצה 

קצית    10/2018
  ציות בחברה 

 

  –ואילך    01/2014
כספים   סמכ"ל 

השקעות  ב מור  .י.ד. 
ובחברות   בע"מ 

  הקבוצה; 
  

  7/2018עד     05/2015
במור    – דירקטורית 

יהול    בית השקעות 
  תיקים בע"מ;   

  
עד   09/2015
11/2018   – 

במור   דירקטורית 
קרות    יהול 

)  )2013אמות  
  "מ.בע

2020-2019   -   
כספים   סמכ"ל 
מיטב תכלית קרות  

  ; בע"מ אמות 
2019-2017   -  

כספים   סמכ"ל 
סל תעודות    תכלית 

  בע"מ; 
חשבת      -  2017-2014

סל תעודות    תכלית 
  בע"מ.

  –ואילך    2013
אכיפה   על  ממוה 

במור   יהול  פימית 
אמות    קרות 

  ;  ) בע"מ2013(
  

  –ואילך    2012
אכיפה   סמכ"ל 

במור   בית  פימית 
יהול  השקעות  

  בע"מ;  תיקים
  

  –ואילך    2017
אכיפה  סמכ"ל  

ומהלת    פימית 
מור   בי.ד.  סיכוים 

  השקעות בע"מ 
  

  -ואילך     2018
סיכוים   מהלת 
גמל   קופות  במור 

  בע"מ; 

ואילך    –  2020
מכירות   סמכ"ל 
טווח   ארוך  חיסכון 
מור קופות גמל ומור  

 השקעות 
  – ואילך    2014

מור   שיווק  סמכ"ל 
יהול   השקעות  בית 

  . בע"מ תיקים
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 עצמאיים  חתימה מורשי .7.3

אחת    תקופה  שמשכההתחייבות חוזית    אופעמית  -התחייבות חוזית חד  יצירת, לעין  בחברהמורשי החתימה העצמאיים  

  חוזית   התחייבות  יצירתלעין  ;  ש"ח   15,000מול ספקים וותי שירותים, אשר סכומה לא יעלה על    חודשים  12  בת(בלבד)  

  15,000בסכום של עד    פעולות  –  החברה שם  - על(וסטרו)    עצמיים   בק  בחשבוותחתימה    זכויותולעין  ;  הפצה   ערוצי  מול

), תשלומים למס הכסה, ביטוח סכום  הגבלת(ללא    בקבוצהאו בין חברות  /ו  8החברה שם  - על   חשבוות  בין  פעולות"ח,  ש

לוי, אורי קיסוס, אורית  -  משכורות  תשלומילאומי, מע"מ,   יוסף  גרידיש,   ואל קרן משעיה, אור ש  הים ה"ה: מאיר 

  .אלדד צימןו

  לעיל בתשקיף.   7.2- ו 7.1אודות מורשי החתימה העצמאיים, ראו סעיפים וספים לפרטים 

 לדירקטוריון הוגעות החברה הוראות תקון ההתאגדות של .7.4

משך כהותם,   להוראות תקון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים בחברה, דרכי מיוים או בחירתם,

להן, ראה תקון החברה    יוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שיתן להעיקמילוי מקומם, סיום כהותם, שכרם ומ

  לתשקיף. 4בוסח המצורף כספח לפרק 

 פרטים וספים  .7.5

 משרדה הרשום של החברה  .7.5.1

   .5257334, רמת גן 2דרך בן גוריון 

 עורכי הדין של החברה לצורך התשקיף .7.5.2

  , תל אביב.1גרוס ושות', מרכז עזריאלי 

 רואי החשבון של החברה   .7.5.3

   ., תל אביב48מחם בגין רואי חשבון, דרך  - BDOזיו האפט 

  

 

 

העברת כספים בין חשבוות הבק של החברה בבקים שוים,    –לרבות הפעולות הבאות  , משמען,  החברהשם  -על  חשבוות  ביןפעולות     8
 . רכישת יירות ערך, הפקדה לפיקדוות
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1-ח

   ין בחברה וושאי משרה בכירהיבעלי ע  - 8פרק 

   בכירה משרה  ולושאי עיין  לבעלי תגמולים .8.1

של    ובתקופה  2020,  2019  אחת מהשים  בכל  בחברהלבעלי עיין וושאי משרה בכירה    יתולהלן פירוט התגמולים ש

  בדוחותיה   שהוכרו  כפי,  )לחברה שתית    עלות  במוחי"ח,  ש(באלפי    2021  ביוי  30שהסתיימו ביום    החודשים  ששת

  :  אלה כל בשל, החברה  של הכספיים

הבכירה   .8.1.1 המשרה  ושאי  מבין  ביותר  הגבוהים  התגמולים  בעלי  מחמשת  אחד  בתאגיד    בחברהכל  או 

, בין אם התגמולים  האו בתאגיד שבשליטת  חברה, אם התגמולים יתו לו בקשר עם כהותו בהשבשליטת

ביותר מתאגיד אחד  בכירה  כיהן אדם כושא משרה  ידי אחר;  על  יתו  ובין אם  ידי החברה  על  יתו 

  מהתאגידים האמורים, ייבחו תגמוליו במצטבר;

שהתגמולים יתו לו    בחברה כל אחד משלושת ושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר   .8.1.2

  ; 8.1.1, אם לא מה בפסקה העצמ בחברהר עם כהותו בקש

חברה בת של החברה, אם התגמולים    למעט,  8.1.2או    8.1.1  בסעיפים, שאיו מה  בחברהכל בעל עיין   .8.1.3

או    בחברהבקשר עם שירותים שתן כבעל תפקיד    האו על ידי תאגיד שבשליטת  החברהיתו לו על ידי  

ושא -ם יחסי עובד, בין אם מתקיימיהבתאגיד בשליטת ובין אם לאו, ואף אם בעל העיין איו  מעביד 

   משרה בכירה;



 

 2-ח 

 : 2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה השה אודות פרטים להלן .8.1.4

  1שירותים  בעבור תגמולים   התגמולים  מקבל פרטי
  תגמולים 
  אחרים 

  "כסה
  תפקיד  שם

  היקף
  2משרה 

  בהון  החזקה  שיעור
(בדילול   התאגיד

  3)מלא 
  מעק   4שכר

  תשלום
  מבוסס
  5מיות 

  אחר 

  "חשאלפי ב תוים 
 3,771  8908  -  1,7657 1,116  -  100%  (לשעבר) מכ"ל   6סיי  דב

  9קרן  שמואל  אור
מהל השקעות ראשי  

  וסמכ"ל בכיר 
100%  15.03%  944  500  172  -  1,616 

  דקה  עודד
סמכ"ל כספים  

  (לשעבר) 
-  -  312 10  4  -  326  

 243  -  -  32 211  -  100%  "ל (לשעבר) מכ  10שלייפר  אייל
 146  -  - 1912 127  1.17%  80%  דירקטור   11גרידיש מאיר 
  144  -  - 19 125  6.34%  100%  דירקטור   13לוי  ף יוס

    :2020בדצמבר  31פרטים אודות השה שהסתיימה ביום  להלן .8.1.5

  1שירותים בעבור תגמולים   התגמולים  מקבל פרטי
  תגמולים 
  אחרים 

  "כסה
  תפקיד  שם

  היקף
  14משרה 

  בהון  החזקה  שיעור
(בדילול   התאגיד

  3)מלא 
  מעק   4שכר

  תשלום
  מבוסס
  5מיות

  אחר 

  "חשאלפי ב תוים 
מהל השקעות    קרן  שמואל  אור

ראשי וסמכ"ל  
  בכיר 

100%  15.03%  1,012 1,159  129  -  2,300 

 790  -  55  137  598  -  100%  "ל (לשעבר) מכ   15שלייפר  אייל

 
 במוחי עלות לחברה.            1
מתייחס להיקף    בטבלההמוצג    העובדים המועסקים על ידי חברת האם, היקף המשרה ולגבי     31.12.19היקף המשרה הוא ליום             2

קשר לושאי המשרה  בם  יפורטו בהערות שולי  רהבהיקפי המשרה המיוחסים לח  המשרה בקבוצה ולא לחלק המיוחס לחברה בלבד.
  הרלווטיים. 

יף זה. שיעור ההחזקה כולל את שיעור ההחזקה הישירה וככל  ובטרם ההפקה והרישום למסחר על פי תשק  30.6.2021כון ליום              3
שהדבר רלווטי גם את שיעור ההחזקה בעקיפין הובע מהחזקה ביירות ערך של החברה האם. האחזקות של אור שמואל קרן  

אלא יהיה זכאי  ", לפיו היצע לא ישלם את מחיר המימוש בפועל  Cashless"  -כוללות אופציות אשר ימומשו במגון מימוש טו  
למיות מימוש בכמות המשקפת את שווי ההטבה בלבד, ועל כן ההחזקה הובעת מהן בדילול מלא הכללת בטבלה היה תיאורטית  

  בלבד.
מעביד, וכל  -לרבות תאים לווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד  –"  שכר"           4

  לפי חלק יחסי מעלות השכר המיוחס לחברה. עלות השכר איה כוללת מס שכר.   הכסה שזקפה לשכר בשל מרכיב שהועק לעובד.
 .כמשמעותו לפי כללי החשבואות המקובלים  –" תשלום מבוסס מיות"            5
, כאשר לאחר מכן המשיך להיות מועסק כיועץ שכיר. השכר המוצג כולל את עלות  2019ביולי  31דב סיי כיהן כמכ"ל החברה עד            6

  . 2019העסקתו עבור כל שת 
לל  ואיו כו  2019בדצמבר    31המעק המוצג היו החלק היחסי שצבר ממעק הפרישה לפי הסכם הפשרה שצבר לזכותו עד ליום              7

. התשלומים בטבלה אים  2020ביואר    31אלפי ש"ח. דב סיי סיים את העסקתו בחברה היום    110את יתרת מעק הפרישה בסך  
ש"ח בגין העסקתו כיועץ  לפי  א  121תשלום בסך    ; ש"ח ששולמו לדב סיי כגד רכישת תוכה לחברהלפי  א  550כוללים תשלום בסך  

יואר   בסך    ; 2020בחודש  במשך  א  700ותשלום  תחרות  לאי  התחייבות  כגד  ששולמו  ש"ח  העסקתו    3לפי  סיום  ממועד  שים 
 וההוצאה החשבואית בגים פרשה על פי תקופה זו.  

התשלום הוא תשלום בגין פיצוי וויתור על טעות   ששולם על ידי החברה האם לפי הסכם הפשרה כאמור.של החברה האם    תשלום             8
 מיות החברה.בקשר עם הסכם רכישת  

  .2019בפברואר  1אור שמואל קרן החל העסקתו בחברה ביום            9
  . במועד סיום העסקתו פקעו כתבי האופציה שהועקו לו.  2019באוגוסט   18אייל שלייפר החל העסקתו בחברה ביום          10
המוצג בטבלה היו החלק שחוייבה החברה בגין שכרו של מאיר גרידיש  התגמול    .2018מוה כדירקטור בחברה בשת    מאיר גרידיש           11

  2021ובמחצית הראשוה של שת    2020מהיקף משרתו בשת    10%-כ  של  היקף (המשקף  לפי מע"מ  בקשר עם כהותו בחברה  
בקבוצה בגין יתר תפקידיו בקבוצה, לרבות    ול שלו התגמלוא עלות  ואיו מהווה את מ)  2019מהיקף משרתו בשת    12%-והיקף של כ

הוא היקף המשרה  בטבלה  היקף המשרה המוצג  תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה האם ודירקטור בחברות בות בקבוצה.  
  בקבוצה.  ו של תפקידי

 . 2019אושר באסיפה הכללית בחודש יולי ש 2018אלפי ש"ח בגין שת  105המעק כולל גם חלק יחסי ממעק בסך של          12
של יוסף לוי בקשר   התגמולהמוצג בטבלה היו החלק שחויבה החברה בגין  התגמול . 2018יוסף לוי מוה כדירקטור בחברה בשת         13

  10%-והיקף של כ  2021ובמחצית הראשוה של שת    2020בשת    משרה  12%-כ  של  היקףהמשקף  (לפי מע"מ  עם כהותו בחברה  
בקבוצה בגין יתר תפקידיו בקבוצה, לרבות תפקידו כמכ"ל משותף  התגמול שלו  ואיו מהווה את מלוא עלות  )  2019משרה בשת  

 בקבוצה.  והוא היקף המשרה של תפקידי בטבלה  היקף המשרה המוצג  ודירקטור בחברה האם ודירקטור בחברות בות בקבוצה. 
(למעט לגבי עודד דקה), ולגבי העובדים המועסקים על ידי חברת האם, היקף המשרה מתייחס   31.12.20היקף המשרה הוא ליום          14

  להיקף המשרה בקבוצה ולא לחלק המיוחס לחברה בלבד. 
  במועד סיום העסקתו פקעו כתבי האופציה שהועקו לו.         15
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  1שירותים בעבור תגמולים   התגמולים  מקבל פרטי
  תגמולים 
  אחרים 

  "כסה
  תפקיד  שם

  היקף
  14משרה 

  בהון  החזקה  שיעור
(בדילול   התאגיד

  3)מלא 
  מעק   4שכר

  תשלום
  מבוסס
  5מיות

  אחר 

  "חשאלפי ב תוים 
יועצת משפטית    16זיידל  רותם

ומזכירת חברה,  
  סמכ"לית 

100%  0.07%  231 41  -  -  272  

 261  -  -  37 224  -  100%  כספים "לית  סמכ  17לוי  סיון 
  סמכ"ל כספים  18דקה  עודד

  (לשעבר) 
100%  -  154 -  )1(19  -  15310 

  152  -  - 7 145  7.61%  100%  דירקטור   13לוי יוסף 
  112  -  - 4 108  1.41%  80%  יו"ר דירקטוריון   11גרידיש מאיר 

  :2021 ביוי 30 ביום שהסתיימו החודשים ששת אודות פרטים להלן .8.1.6

  1שירותים בעבור תגמולים   התגמולים  מקבל פרטי
  תגמולים 

  ם אחרי
  "כסה

  תפקיד  שם
  היקף
  משרה 

  החזקה  שיעור
  התאגיד בהון

  3)מלא (בדילול 
  מעק   4שכר

  תשלום
  5מיות  מבוסס

  אחר 

  "חשאלפי ב תוים 

  קרן  שמואל  אור
מהל השקעות ראשי  

  וסמכ"ל בכיר 
100%  15.03%  515.3 610  42.5  -  1,168 

  765  -  357.7  25.5  381.7  1.96%  100%  "ל מכ  20קיסוס  אורי 

  21אגוזי  שרון
סמכ"לית מכירות  
  חיסכון ארוך טווח 

100%  0.07%  282.1 294  19.9  -  596 

 252  -  - 36.1  215.5  -  100%  כספים "לית  סמכ  לוי  סיון 
 18125  -  24) 55.4( 92.523 143.6  -  100%  "ל (לשעבר) מכ  22שלייפר  אייל

 87  -  - - 87  7.61%  100%  דירקטור   13לוי יוסף 
 64  -  - - 64  1.41%  80%  יו"ר דירקטוריון   11גרידיש מאיר 

   אור שמואל קרן  מר .8.1.6.1

. מר 2019, החל מפברואר  בחברהמר אור קרן מכהן כמהל ההשקעות הראשי וסמכ"ל בכיר  

  מרכן,    כמו  .ש"ח (ברוטו), עבור היקף משרה מלאה  61,000קרן זכאי לשכר חודשי בסך של  

  - מר קרן זכאי ל  .חודשים  3הודעה מוקדמת של  ב  העסקתו   את לסיים  רשאים   החברה  או   קרן

  ולקרן   פסיוי  להסדר  ;לחודש  ש"ח (ברוטו)  2,000אחזקת רכב בסך    ;בשה   ימי חופשה  24

של  ;  השתלמות הבראה  דמי  בשה  7לתשלום  זכאי  קרן  מר  .לווים  ולתאים  ימים    יהיה 

במהלך העסקתו   לאי תחרות התחייבות לחוק פיצויי פיטורים. 14לפיצויי פיטורין, לפי סעיף 

  בחברה ולתקופה עוקבת בת שה. 

 
הוא היקף המשרה של תפקידיה  בטבלה  היקף המשרה המוצג  .  2018באוקטובר    25רה בשת  רותם זיידל מותה כושאת משרה בחב          16

זיידל בקשר עם כהותה בחברה  לפי מע"מ  השכר המוצג בטבלה היו החלק שחוייבה החברה  בקבוצה.   בגין שכרה של רותם 
  דיה בקבוצה.  ואיו מהווה את מלוא עלות שכרה בקבוצה בגין יתר תפקימשרה)    50%-(המשקף היקף של כ

  . 2020ביוי  7סיון לוי החלה העסקתה בחברה ביום          17
  .2020ביולי   2עודד דקה סיים העסקתו בחברה ביום         18
  הסכום השלילי ובע עקב פקיעת האופציות במהלך התקופה (לפי שהבשילו).         19
  .2021ביואר   24אורי קיסוס החל העסקתו בחברה ביום          20
הוא היקף המשרה של תפקידיה בקבוצה.  בטבלה  היקף המשרה המוצג  .  2021שרון אגוזי מותה כושאת משרה בחברה האם בשת             21

  היקף (המשקף  בגין שכרה של שרון אגוזי בקשר עם כהותה בחברה  לפי מע"מ  השכר המוצג בטבלה היו החלק שחוייבה החברה  
  ואיו מהווה את מלוא עלות שכרה בקבוצה בגין יתר תפקידיה בקבוצה.  )  משרה 90%-כ של

. במועד סיום העסקתו פקעו כתבי האופציה שהועקו לו. אייל שלייפר מעיק  2021במרץ    31אייל שלייפר סיים העסקתו ביום          22
. הסכם השירותים  עם החברה האם  האם במסגרת הסכם שירותי ייעוץ בתחום יהול פרויקטים ולחברה  תי ייעוץ לחברה  שירו

להסתיים   צפוי  השירותים  הסכם  העסקתו.  לסיום  בסמוך  עימו  חתם  לשת  האמור  הראשון  שתחודש  2022ברבעון  ויכול   ,
לחברה שירותים כאמור באמצעות מר שלייפר. הסכום המוצג  בסיס צורכי החברה מעת לעת. החברה האם העיקה  -ההתקשרות על

בטבלה איו כולל את התמורה שהחברה שילמה לחברה האם בגין השירותים כאמור שהסתכמה בששת החודשים שהסתיימו ביום  
  ש"ח (כולל מע"מ).  לפי א 182בסך של   2021ביוי  30

 מעק פרישה.            23
 , עקב פקיעת האופציות. 2020טול ההוצאה שרשמה בשת הסכום השלילי ובע מבי            24
 לעיל.  24אלפי ש"ח, כמפורט בה"ש  -55.4תשומת הלב כי סכום זה כולל סכום שלילי בסך          25
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זכאי למעקים השתיים הבאים: מעק שתי תלוי יעדים מדידים ומעק  להיות    עשויבוסף  

הערכה   מבוסס  דעתשתי  היו(  ושיקול  דעת  בשיקול  של    המעק  לתקרה   3עד  בכפוף 

וכן מעק שתי    ;חברהידי האורגים המוסמכים ב  , והכל כפי שיקבע מידי שה על)משכורות

של   הכסות    10%בשיעור  הוצאות    החברהמתוך  סה"כ  בהסכם  החברהביכוי  כהגדרתן   ,

ה ("סך  מקובלים  חשבואות  כללי  פי  על  זאת,  כל  השווה   ביכוי,  רווח")העסקתו,  סכום 

 הקבועות   התקרותמעק זה לא יעלה על    –  בסך הרווח  החברהלמכפלת שיעור המס החל על  

המעקים השתיים שישולמו למר קרן מידי שה כפופים להוראות רשות    .התגמול  במדייות

(המהווה    שוק ההון, המסדירות בין היתר את היחס המרבי בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתה

השתיים) למעקים  תקרה  וכן  למעשה  המשתה.    קובעות,  הרכיב  תשלום  פריסת  הסדרי 

יהיו כפופים להוראות חוק    ,המעקים  בותלר,  לעיל  המפורטים  הסעיפים  לפי  התגמול  תשלום

התרת הוצאה לצורכי מס בשל  - תגמול לושאי משרה בתאגידים פיסיים (אישור מיוחד ואי

  .  ולחוזר התגמול ")חוק התגמול(להלן בסעיף זה: " 2016 -תגמול חריג), תשע"ו 

יעדי המעק  ואת משקלם של  יעדי המעק    אתקובעים מידי שה    חברההמוסמכים ב  האורגים

התגמול וחוק   חוזרייהיה זכאי מר קרן בהתאם לתקרות הקבועות במדייות התגמול,    להם

  2020  לשים)  SHARP(יעדים מבוססי  התגמול. משקל היעדים הפיסיים המדידים שקבעו  

היעדים  70%  מהווה  2021  -ו סך  של  כפופים    המעקים.  ממשקלם  קרן  מר  של  השתיים 

  ים בשיטת הקו הישר.  ש 3פריסה בת  לתקופת

)  Cash-lessמגון  ב (  1%למר קרן אופציות בשיעור של    הועקו  2019כן, בחודש פברואר    כמו

כון למועד ההעקה, וזאת בתאי תוכית האופציות לעובדי הקבוצה    החברה האםמהוה של  

   .2017בשת  החברה האםידי  שאומצה על

מכרה למר  החברה האם    2018  בשת ,  החברהיצוין כי במקביל להעסקתו של מר קרן על ידי  

החברה  והתקשרה עימו בהסכם בעלי מיות. במסגרת זו העיקה    החברהממיות    15%קרן  

הלוואות  החברה האם  קרן הלוואה לרכישת המיות כאמור ומעת לעת העמידה לו    למרהאם  

על מת שתעמוד בדרישות ההון המזערי    בחברהשבוצעו    בהשקעותוספות לצורך מימון חלקו  

   לתשקיף.   3בפרק    3.5.4ראו סעיף  החלות עליה. לפרטים בדבר הסכם בעלי המיות וההלוואות  

   מר אורי קיסוס .8.1.6.2

  החברה במשרה מלאה.  מכ"לאת תפקידו כ מר אורי קיסוס  החל  2021ביואר  24ביום 

,  2022יואר  מ, כאשר החל  ש"ח ברוטו  45,000למשכורת חודשית בסך של    זכאימר קיסוס  

של   בסך  חודשית  למשכורת  זכאי  או החברה רשאים   מר.  ברוטו  ש"ח  50,000יהיה  קיסוס 

ימי חופשה   20  -מר קיסוס זכאי ל  .ימים  90לסיים את העסקתו בהודעה מוקדמת בכתב בת  

של   הבראה  דמי  לתשלום  ולקרן השתלמות;  פסיוי  להסדר  בשה  10בשה;  דמי ל;  ימים 

לפיצויי  יהיה זכאי קיסוס  מר  .ותאים לווים ש"ח (ברוטו) 10,000סיעות חודשיים בסך של 

  בחברה  העסקתו  במהלךלאי תחרות    התחייבות  לחוק פיצויי פיטורים.  14פיטורין, לפי סעיף  

  . שה חצי בת עוקבת ולתקופה

החברה רשאית, לשלם למר קיסוס, בכפוף לאישור האורגים המוסמכים לעיין זה, מעק 

דעת התגמול  בשיקול  במדייות  הקבועות  לתקרות  קיסוס  בכפוף  מר    זכאי  להיות  עשוי. 

 , הוגעים, בין היתר, להישגיו ולתרומתו של מר קיסוס לחברה. מותים בביצועיםבווסים  ל

המירבי הבווס  בביצועים כאשר  הבווס מותה  של    לשה  כאמור,  בגובה  משכורות   9היו 

בו   (במקרה  מ  שיעורברוטו  הגבוה  בשיעור  יהיה  קיסוס  מר  של  ביעדים    120%  -העמידה 
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כמו כן, מר קיסוס עשוי להיות זכאי למעק מבוסס  מהיעדים בגין שת הכספים שחלפה).  

בוסף, .  להוראות חוזר שוק ההון ביחס למעקים בשיקול דעתהערכה ושיקול דעת בכפוף  

(  200,000, וכן  ה האםיחידות פאטום בחבר  323,236מר קיסוס  ל  הועקו  לאכתבי אופציה 

כפי    פק והפרע של החברהמהון המיות המו  2%) לרכישת מיות בחברה בשיעור של  שומיםר

  .(לפי ההקצאה) שהיה במועד ההעקה

  ועדת  ידי  על  שקבעו  ביעדים  המצטבר  העמידה  שיעור  משמעו  ביעדים  עמידהשיעור  ,  כאמור

 החברה   של  התגמול  למדייות  בכפוף,  הכספים  שת  בתחילת  החברה  ודירקטוריון  הביקורת

  : להלן למפורט בהתאם, התגמול  ולחוזר

 4  יהיה  הבווס  גובה(כולל),    70%  עד  של  שיעורב  שחלפה  הכספים  בשת  ביעדים  עמידה  בגין

עד   70%של    שיעורב  שחלפה  הכספים  שתב  ביעדים  עמידהבגין  ;  ברוטו  חודשיות  משכורות

יהיה  80% הבווס  גובה   שתב  ביעדים  עמידהבגין  ;  ברוטו  חודשיות  משכורות  5  (כולל), 

  חודשיות   משכורות  6  (כולל), גובה הבווס יהיה  90%עד    80%של    שיעורב  שחלפה  הכספים

(כולל), גובה   100%עד    90%של    שיעורב   שחלפה  הכספים  שתב  ביעדים   עמידהבגין  ;  ברוטו

  שיעור ב  שחלפה  הכספים  שתב  ביעדים  עמידהבגין  ;  ברוטו  חודשיות  משכורות  7  הבווס יהיה

יהיה  120%עד    100%של   הבווס  גובה   עמידה בגין  ;  ברוטו  חודשיות  משכורות  8  (כולל), 

 משכורות   9  , גובה הבווס יהיה120%  -למעלה משל    שיעורב  שחלפה  הכספים  שתב  ביעדים

  .ברוטו חודשיות

למר   שישולמו  השתיים  ההון,   קיסוסהמעקים  שוק  רשות  להוראות  כפופים  שה  מידי 

הסדרי    קובעותתה, וכן  המסדירות בין היתר את היחס המרבי בין הרכיב הקבוע לרכיב המש

המשתה.   הרכיב  תשלום  לרבות    תשלוםפריסת  לעיל,  המפורטים  הסעיפים  לפי  התגמול 

המעקים, יהיו כפופים להוראות חוק תגמול, חוזרי התגמול והתקרות הקבועות במדייות 

  התגמול של החברה. 

   גב' שרון אגוזי .8.1.6.3

מותה   2020בובמבר    30ביום    .2014קבוצת מור החל משת  ב   לעבוד  החלהגב' שרון אגוזי  

להל   אגוזי  גב'  תמשיך  זה  ובתפקידה  הקבוצה,  מכירות  מערך החברה    עבורלסמכ"ל  את 

    סוכים ושותפים ותיקח חלק בפיתוח אסטרטגיית המכירות ויהול קשרי שותפים.   –ההפצה  

. גב' ברוטו לחודשש"ח    35,000בסך של    האם  חברהמה  זכאית למשכורת חודשית  אגוזיגב'  

'  גב  ימים.  30רשאים לסיים את העסקתה בהודעה מוקדמת בכתב בת  האם  אגוזי או החברה  

ימי חופשה בשה; להסדר פסיוי ולקרן השתלמות; לתשלום דמי הבראה    16  -לאגוזי זכאית  

ולפי הותק דין  פי  לרכב צמוד  על  עד לשווי הקבוע במדייות תגמול;    תאיםלו  בתקרה של 

 התחייבות.  לחוק פיצויי פיטורים  14אגוזי תהיה זכאית לפיצויי פיטורין, לפי סעיף  '  גב.  םלווי

  חודשים.   12 -לאי שידול לקוחות ועובדים חדשים ל

פברואר   אגוזי    2017בחודש  לגב'  תוכית    האם  החברה  שלמיות    48,120הוקצו  במסגרת 

  30,000הוקצו לגב' אגוזי    2020ביולי    1ומיות לעובדים וביום    2017  משתהעקת אופציות  

מעק  זכאית ללהיות    עשויהגב' אגוזי  בוסף,    .האם  החברה  של  ) לא סחירות(כתבי אופציות  

ומעק שתי מבוסס הערכה  משכורות,    15בכפוף לתקרה של עד  שתי תלוי יעדים מדידים  

ידי האורגים   משכורות, והכל כפי שיקבע מידי שה על  3בכפוף לתקרה של עד    ושיקול דעת

   .בחברההמוסמכים 
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פאטום הצמודות לעליית ערך המיה של    ידותיח  אגוזי'  לגב  הועקו  2021  באוקטובר   26  ביום

  סעיף רוחבית שבוצעה בחברות קבוצת מור, כמפורט ב  ידותיח  העקת  במסגרתהחברה האם,  

 לתשקיף זה.   6לפרק  6.27.2

 מר אייל שלייפר  .8.1.6.4

 בחודש וסיים את כהותו    2019  באוגוסט  18שלייפר החל לכהן כמכ"ל החברה ביום    איילמר  

  ש"ח   100,000מעק פרישה בסך    שלייפרמר  ל  החברה  שילמה  כהותו  סיום  בגין.  2021  מרץ

עם מר שלייפר בהסכם שירותים האם  , התקשרה החברה  2021במרץ    25  ביוםברוטו. כמו כן,  

, ויכול שיחודש 2022ברבעון הראשון לשת  צפוי להסתיים    אשרבתחום יהול הפרוייקטים  

על   החודשית עבור שירותי הייעוץ האמורים עומדת  התמורה.  מעת לעת לפי צורכי החברה

התקשרות    במסגרתככל שיהיו.    שיוציא  הוצאות  החזר  ובצירוף"מ  מע  בתוספת"ח,  ש  51,900

 לתחום   החברה  כיסת  בתהליך  לרבות,  שוים  בתחומים  ייעוץ  לחברה  שלייפרמר  זאת, העיק  

  . שלייפר מרידי -בחלקה בשירותי הייעוץ שהועקו על  שאה החברה. הפסיה

 מר מאיר גרידיש  .8.1.6.5

 מוה   2021  במאי   9, וביום  כדירקטור בחברה  גרידיש  מאיר   מר  מוה  2018  באוקטובר   25  ביום

החברה  כהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של  ממר גרידיש  כיו"ר דירקטוריון החברה.    גרידישמר  

  . בקבוצהכן מכהן כדירקטור פעיל ו/או כיו"ר דירקטוריון במספר חברות ו, האם

השליטה  מבעלי  מאירוב,  משפחת  של  יועץ  בתפקיד  כשכיר  גם  מועסק  הדירקטוריון  יו"ר 

שליטה   בעלי  בבעלות  חברה  בע"מ,  דיאמודס  אוף  האוס  אמ.איי.די  בחברת  האם,  בחברה 

אליה  האם  בחברה הקשורים  גופים  ו/או  ובחברות   ," יחד:  חברות  שהין    ")MID(להלן 

  .פרטיות

יו"ר הדירקטוריון בחברה האם. במסגרת תשלום   להלן יפורטו תאי כהותו והעסקתו של 

יו"ר דירקטוריון כמפורט בסעיף     - ב , החברה ושאת  להלן 8.2.2לחברה האם עבור שירותי 

, כהגדרתו החברההמעק בקשר לתוצאות הפעילות של  מעלות העסקתו בקבוצה (למעט    30%

  להלן) בקשר עם כהותו בחברה.

  בחברה כסו לתוקף עדכוים לתאי הכהוה וההעסקה של מר גרידיש    2020ביולי    24ביום  

ש"ח ברוטו, צמוד    65,157שתמציתם כמפורט להלן: מר גרידיש זכאי לשכר חודשי בסך  האם  

של   משרה  היקף  עבור  שקבעו,  בתאים  לצרכן  המחירים  דירקטוריון    80%למדד  כיו"ר 

  -(אם וככל שמר גרידיש יסיים את העסקתו ב  ועבור תפקידיו הוספים בקבוצההאם    החברה

MID  ,כי הוא יוכל, לפי בקשתו ובכפוף לאישור ועדת  הכללית של החברה האם    באסיפה  אושר

, כך שהשכר החודשי שלו יותאם  100%  -הביקורת, להגדיל את היקף המשרה שלו בחברה ל

באופן יחסי, וללא שיוי בכל יתר תאי הכהוה וההעסקה למעט שיויים הובעים מלוות, 

   .הפרשות ותאי סיום כהוה המבוססים שכר)

ימי חופשה בשה (לרבות אפשרות צבירה ופדיון בתאים שקבעו);   30  -מר גרידיש זכאי ל

שה; להחזר הוצאות;  יום ב  24להסדר פסיוי ולקרן השתלמות; לתשלום דמי הבראה של  

  6לרכב צמוד בתאים שקבעו וגילום המס בגיו (או לתשלום חלף העמדת הרכב), גם למשך  

לטלפון ייד וגילום המס בגיו, לטלפון    ולתאים לווים, ובכלל זה  חודשים מתום העסקתו

" זה:  בסעיף  (להלן  בעלותם  תשא  שהחברה  יומי  ולעיתון  בביתו,  התאים  ואיטרט 

חודשים מתום העסקתו. מר    6"). מר גרידיש יהיה זכאי לתאים הוספים גם במשך  ם הוספי
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ימים מראש. מר   180לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של    רשאיםחברה  וה גרידיש  

לחוק פיצויי פיטורים. בוסף, במקרה של    14גרידיש יהיה זכאי לפיצויי פיטורין, לפי סעיף  

ביוזמת   העבודה  יחסי  האם  החבסיום  זכאי רה  יהיה  הוא  חריגות),  בסיבות  (ושלא  בלבד 

חודשים שבה ישולם לו שכר חודשי מלא, לרבות הזכויות והתאים   6לתקופת הסתגלות בת  

  הלווים.  

יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי למעקים שתיים כמפורט להלן, שסכומם המצטבר בגין שת  

יהיה זכאי    החברה האם   של  "ר הדירקטוריוןאלפי ש"ח. כמו כן, יו  1,900מעק לא יעלה על  

  .החברה למעק וסף, שייגזר מהיקף הכסים המוהלים על ידי 

, הכולל את הרכיבים הבאים שסכומם  2020-2022מר גרידיש זכאי למעק שתי בגין השים  

אלפי ש"ח (בכפוף לתאי הסף שקבעו): מעק    1,900המצטבר בגין שת מעק לא יעלה על  

(המיוחס לבעלים של חברת האם, לפי    החברה האםמהרווח השתי של    1.5%של  בשיעור  

ולפי תשלום רכיב זה של המעק למר יוסף לוי)    תשלום המעק השתי כאמור למר גרידיש

בחברה מהיקף הכסים המוהלים    0.01%מיליון ש"ח; וכן מעק בשיעור של    20העולה על  

מיליארד ש"ח, ומהתוספת להיקף הכסים בכל אחת   2.5,ככל שאלו יעלו על  2020בסוף שת 

  - מיליארד ש"ח, בהתאמה  3-מיליארד ש"ח ו 2.5,ככל שזאת תעלה על  2022- ו 2021מהשים 

הפעילות של   לתוצאות   בקשר  המעק: "בסעיף זה  (להלן  והכל בכפוף להוראות חוק התגמול

יהיו כפופים   ,המעקים  לרבות,  לעיל  המפורטים  הסעיפים  לפי  התגמול  תשלום.  ")החברה

  . ולחוזר התגמול תגמולהלהוראות חוק 

 מר יוסף לוי .8.1.6.6

מבעלי השליטה לוי היו    מר  .2018  באוקטובר  25מכהן כדירקטור בחברה מיום    מר יוסף לוי

בחברה  האם  בחברה משותף  וכמכ"ל  כדירקטור  מכהן  מכהן ו  ,2006ביוי    1מיום  האם  , 

  .  הכדירקטור בחברות שוות בקבוצ

יפורטו תאי כהותו והעסקתו של מר לוי. במסגרת תשלום לחברה האם עבור שירותי    להלן

בסעיף   כמפורט   בקבוצה   העסקתו  מעלות  30%  -ב  ושאת  החברה,  להלן 8.2.2דירקטוריון 

 כהותו   עם  בקשר)  להלן  כהגדרתו,  החברה של    הפעילות  לתוצאות  בקשר  המעק(למעט  

  .בחברה

  3לתקופה בת  האם    בחברהאושרו תאי הכהוה וההעסקה של מר לוי    2020במרץ    18ביום  

לוי זכאי לשכר חודשי בסך  .  2020ביולי    24שים החל מיום   ש"ח ברוטו, צמוד   81,466מר 

לרבות אפשרות  (ימי חופשה בשה    30  -למדד המחירים לצרכן בתאים שקבעו. מר לוי זכאי ל

, להסדר פסיוי ולקרן השתלמות; לתשלום דמי הבראה של ) צבירה ופדיון בתאים שקבעו

או לתשלום  (יום בשה; להחזר הוצאות; לרכב צמוד בתאים שקבעו וגילום המס בגיו    24

הרכבח למשך    )לף העמדת  ייד   6גם  לטלפון  זכאי  לוי  בוסף מר  חודשים מתום העסקתו. 

בעלותם   תישא  שהחברה  יומי  ולעיתון  בביתו,  ואיטרט  לטלפון  בגיו,  המס  להלן  (וגילום 

חודשים   6. מר לוי יהיה זכאי לתאים הוספים גם במשך  )"התאים הוספים בסעיף זה: "

חודשים   3ברה זכות לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של  מתום העסקתו. למר לוי ולח

מראש, בה יהיה מר לוי זכאי לשכר חודשי מלא ולכל הזכויות והתאים הלווים. מר לוי יהיה  

סעיף   לפי  פיטורין,  לפיצויי  פיטורים  14זכאי  פיצויי  יחסי   .לחוק  סיום  של  במקרה  בוסף, 

, הוא יהיה זכאי לתקופת  )בות חריגות שצויוושלא בסי(בלבד  האם  העבודה ביוזמת החברה  

    .חודשים שבה ישולם לו שכר חודשי מלא, לרבות הזכויות והתאים הלווים 6הסתגלות בת 
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מר לוי זכאי למעק שתי הכולל את הרכיבים הבאים שסכומם המצטבר בגין שת מעק לא  

על   ש"ח    1,900יעלה  שקבעו(אלפי  הסף  לתאי  בשיע)בכפוף  מעק  של  :  מהרווח    1.5%ור 

המיוחס לבעלים של חברת האם, לפי תשלום המעק השתי כאמור  (  האם    השתי של החברה

מהיקף   0.02%מיליון ש"ח; וכן מעק בשיעור של    20העולה על    )למר לוי וליו"ר הדירקטוריון

מיליארד ש"ח, ומהתוספת    2.5  , ככל שאלו יעלו על2020בסוף שת    חברההכסים המוהלים ב

 3  -מיליארד ש"ח ו  2.5, ככל שזאת תעלה על  2022  -ו   2021להיקף הכסים בכל אחת מהשים  

"  –  מיליארד ש"ח, בהתאמה (להלן בסעיף זה:    המעק והכל בכפוף להוראות חוק התגמול 

של    לתוצאות  בקשר ,  לעיל   המפורטים  הסעיפים  לפי  התגמול  תשלום  .")החברההפעילות 

  .  ולחוזר התגמול תגמולהלהוראות חוק יהיו כפופים  ,המעקים לרבות

 גמול דירקטורים .8.1.7

ולחוזר    היו,  בחברהלדירקטורים    המשולםהגמול   .8.1.7.1 החברה  של  התגמול  למדייות  בהתאם 

יעלה על הסכום המקסימלי המותר בתקות    לאלגבי יו"ר הדירקטוריון, הוא    למעטוהתגמול,  

"תקות הגמול (להלן:  2000-החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), תש"ס

לעתלדח"צים מעת  החברה  תסווג  בה  הדרגה  פי  על  להחזר    .'),  זכאים  יהיו  הדירקטורים 

 הוצאות בהתאם לתקות הגמול. 

לדירקטור .8.1.7.2 והוצאות  גמול    יוסף   מר,  גרידיש  מאיר  מרלמעט  ים כאמור,  העלות הכוללת של 

, 2019ש"ח בגין שת    אלפי  253על סך של    עמדה  ,27קוסטיקהיר צרפתי ומר יוטב    מר,  26י ול

ביוי   30חודשים שהסתיימו ביום    שישהש"ח בגין    אלפי  255  -ו   2020ש"ח בגין שת    אלפי  282

202128.   

 . להלן  8.4בדבר ביטוח ושיפוי לושאי המשרה בחברה ראו סעיף   לפרטים .8.1.8

   עסקאות עם בעלי שליטה.8.2

להלן פירוט, למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות בין בעלי שליטה בחברה לבין החברה, או עסקה של החברה עם  

מו למועד התשקיף  צד ג' שלבעלי שליטה היה עיין אישי באישורה, אשר בהן התקשרה החברה במהלך השתיים שקד

 :או שהין בתוקף במועד התשקיף

 29") הכללי  השירותים הסכם(להלן בפרק זה: " סכם שירותים כללי בין החברה האם לחברהה.8.2.1

ר וועדת הביקורת  ושיא  אשר קיבל,  חברהלהחברה האם    חתם הסכם שירותים בין    , ביום ___ ב_______

, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה (לפי שיקול לחברהלפיו החברה האם תעיק  ו  ודירקטוריון החברה,

), לרבות באמצעות חברות מהקבוצה, שירותים שוים (לרבות ובכפוף לתאים שקבעו האם החברהדעת 

מוצר "יםאספקת  זה:  בסעיף  (להלן  בקבוצה  כהוג  בקבוצה  היתים  שירותים  ולגבי  ").  השירותים ), 

(להלן בסעיף זה:   והחברה  האם  החברה  ביןקודם    שירותים  הסכם  להחליף  צפוי  לליהכ  השירותים  הסכם

אשר יתבטל עם כיסתו לתוקף של הסכם השירותים הכללי מהמועד שבו   ,")הסכם השירותים הקודם"

   כמתואר להלן.  הוא יחול,

 
 להלן.   8.2.2לפרטים בדבר הסכם השירותים במסגרתו יתים שירותי דירקטורים אלה ראו סעיף    26
שאה בהוצאות בגין כהותם. במסגרת הסכם השירותים  לא  החברה    2021-ו  2020דירקטורים אלו מועסקים בחברה האם, בשים     27

 ים המועסקים על ידי החברה האם.   שא בעלות שירותי דירקטורילהלן) החברה ת 8.2.1הכללי (כאמור בסעיף 
כלל גמול דירקטורים שהחברה האם שילמה למר אשר טישלר לפי  הסכומים כוללים מע"מ.             28 יצוין כי בסכומים האמורים לא 

  תקות הגמול לדח"צים בגין כהותו כדח"צ בחברה האם. 
  חתם.ובדירקטוריון החברה וטרם  אושר בוועדת הביקורת למועד טיוטה זו ההסכם טרם           29
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הפיכת    הכללי  השירותיםהסכם   מיום  החל  לתוקפו  מיום    החברהיכס  החל  ויחול  ציבורית   1לחברה 

ל להיות  כיו "), בסופם  תקופת ההסכם הראשוה(חמש) שים (להלן בסעיף זה: "  5למשך    2022ביואר  

" התקופות הוספות (להלן בסעיף זה: "  30(חמש) שים כל אחת   5ההסכם לתקופות וספות בות    מחודש

  ").  ההתקשרותתקופת ויחד עם תקופת ההסכם הראשוה: "

על אף האמור לעיל, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בתקופת ההסכם הראשוה 

הסכם, באמצעות מסירת הודעה בכתב לצד ב  כמפורטכבים,  רשכירות שטחים ו  לשירותיאך ורק ביחס  

ם אחרים או להסכם גם ביחס לשירותי –(תשעים) ימים מראש, ובתקופות הוספות  90השי לכל הפחות  

(מאה ושמוים) ימים מראש.   180כולו או חלקו, באמצעות מסירת הודעה בכתב לצד האחר, לכל הפחות 

האם תחדל להיות בעלת שליטה (הן בעצמה והן    החברהשכתוצאה ממו    בחברהבמקרה של שיוי שליטה  

באותו מועד או בכל   ,לידי סיום, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי להביא הסכם זה  בחברהביחד עם אחרים)  

   (תשעים) ימים מראש. 90באמצעות מסירת הודעה בכתב לצד האחר לכל הפחות  עת לאחר מכן,

, בתוספת מס ערך מוסף כדין, בגין כל רבעון, לא יאוחר מתום  האם  לחברהתשלם את התמורה    החברה

אופן חישוב התמורה בגין אותו   האם תעביר פירוט בדבר  החברההרבעון העוקב כגד חשבוית מס כדין.  

ימים תשלם החברה גם ריבית    14בגין פיגור בתשלום העולה על    .ימים מתום אותו רבעון  45רבעון עד חלוף  

פיגורים בשיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבקאית, שקובע החשב הכללי במשרד 

 בגין ו  שלישי ככל שבאמצעותו יתן השירות  האוצר, בתוספת של תשלום שהחברה האם חייבת לשלם לצד

  . בתשלום איחור

ו/או ללקוחותיה ו/או לצדדים   לחברהשיגרמו    לזקיםכן, קבע כי החברה האם לא תשא באחריות    כמו

בלבד בשל פעולה ו/או מחדל שעשו על    לחברהשלישיים בקשר לשירותים, למעט לזקים ישירים שגרמו  

המרבית המצטברת של   הכל מקרה אחריותב,  אולםו/או ברשלות רבתי.  האם עצמה בזדון    החברהידי  

האם בגין כל האירועים שהתגלו או אירעו בשה קלדרית מסויימת תהיה מוגבלת עד לסך השווה    החברה

בפועל בגין אותו השירות, שבמסגרתו גרם   הוקיבל  ת זכאי  היתההאם    החברהלתשלום השתי, אשר לו  

כמו כן, החברה האם לא תהיה אחראית לעיכוב במתן שירות    .לה  שקדמה  המלאההזק, בשה הקלדרית  

  . כוח עליון  בשלאו בביצוע התחייבויותיה 

עלות  לפי מכפלת  זה, תחושב ככלל  לפי הסכם  בגין השירותים שהחברה האם תעיק לחברה  התמורה 

, כגון עלות שקבעו  כפי  השירות  למתן  עקיפות  או  לוות  הוצאות  לרבות,  האם  לחברה  וללתהכהשירות  

החברה או עבור חברות   עבורו/או מי מטעמה    החברה האם  ידי  על  שרכשו  רכישות  ועבורהעסקת עובדים,  

  : ולהלן   לעיל(  לסכומים אלו  12%בתוספת דמי יהול בשיעור של    ,היויש  ככל,  מהקבוצה (כולל החברה)

יחס ,  33, יחס שטחים 32ובדים ע  , בהתאם לסוגי השירות: יחסםבמפתחות החלוקה הבאי  , ("31יהול  דמי"

 
 .ולאישור החברה האם  האורגים המוסמכים של החברה על פי דין כפוף לאישור שלכאמור  חידוש   30
  שבבעלות השתתפות בעלויות משרדים ושטחים אחרים (למעט חיות),    יובהר כי דמי היהול יחולו בגין כל השירותים, למעט בגין            31

ולמעט בגין עובדים של החברה האם אשר במהלך הרבעון העיקו שירותים לחברה    החברה האם, המשמשים את החברה  של  מלאה
) שלהם  היקף המשרה  באופן  100%בכל  קבע מפתח/שיעור השתתפות  שבגים  בשירותי מחלקות/יחידות  כללים  אים  (והם   (

 מפורש בהסכם).
העובדים שהועסקו על ידי החברה (לרבות עובדים מושאלים ועובדים שהחברה האם מעיקה  היחס בין ממוצע משוקלל של מספר                32

באמצעותם לחברה שירותים לפי ההסכם) במשך הרבעון הרלווטי, לפי משך העסקתם ברבעון ללא התחשבות בהיקף המשרה  
משוקלל של מספר העובדים שהועסקו  (כולל מועסקים כגד חשבוית הותים שירותים ממשרדי הקבוצה דרך קבע) לבין ממוצע 

על ידי הקבוצה (כולל החברה) במשך הרבעון הרלווטי, לפי משך העסקתם ברבעון ללא התחשבות בהיקף המשרה (כולל מועסקים  
  כגד חשבוית הותים שירותים ממשרדי הקבוצה דרך קבע). 

  העובדים שהועסקו על ידי החברה במשך הרבעון הרלווטישו את  לגבי כל קומה בפרד, היחס בין סכום השטחים (במ"ר) אשר שימ         33
שטחים ששימשו את עובדי החברה האם במתן שירותים לפי  סכום ה (למעט שטחים שהחברה שוכרת מצד ג' באופן ישיר) בתוספת  

דים (כפי שקבע  הסכם זה לחברה אשר ישוקללו לפי המפתח/יחס הרלווטי שבו משוקללים השירותים היתים על ידי אותם עוב
בהסכם), לפי המדידה האחרוה שבוצעה (המדידה תבוצע אחת לשה אלא אם כן יחול שיוי מהותי בשימוש בשטחים על ידי עובדי  

ששימשו את העובדים שהועסקו  של אותה קומה,  השטחים (במ"ר)  סכום  החברה או עובדי הקבוצה המעיקים לה שירותים) לבין  
 רה) במשך הרבעון הרלווטי. על ידי הקבוצה (כולל החב
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ויחס   users(36, יחס משתמשים assets under management (35)יחס היקף כסים מוהלים (,  34שטחים כולל 

  .37מחזור הכסות

, לחברההאם שאה בה אך ורק לשם מתן שירות    שהחברהתישא באופן מלא בכל הוצאה    החברה  בוסף

  בתוספת דמי יהול כאמור.  

החברה   שאי ת  בהם  השיעורים   אומפתחות החלוקה  ו  התמורהבמסגרת הסכם השירותים, קבעו בין היתר  

  : ורטים להלןשהעיקרים שבהם מפ ביחס לשירותים ולהוצאות

  ביחס לשטחים (יותלמעט ח)ג' דשוכרת מצ שהחברה האם :  

ההוצאות  ב"  השטחים "יחס    מכפלת ברבעון  סך  קומה  בקשרהשוטפות  "סך ל.  לכל  זה,  עיין 

כל תשלום בגין שימוש בשטחים לרבות דמי שכירות, דמי יהול (דמי ועד), ההוצאות השוטפות":  

    .ארוה וחשמל

   שבבעלותהשתתפות חיות),  (למעט  אחרים  ושטחים  משרדים  של    בעלויות  , האם  החברהמלאה 

  :החברההמשמשים את 

ש"ח למ"ר (צמוד למדד הבסיס) בתוספת    73  -סך השטח בקומה (במ"ר) וב"יחס השטחים" במכפלת  

כל  עיין זה, "סך ההוצאות השוטפות":  ל   בסך ההוצאות השוטפות ברבעון.  "יחס השטחים "מכפלת  

    .ארוה וחשמל, (דמי ועד) דמי יהולום בגין שימוש בשטחים לרבות תשל

   ,חבות מעבידים וביטוח  ג'  צד  ביטוח  ביטוח תכולה,  עסק,  אחזקה שוטפת של המשרדים, ביטוח 

 : שמירה ויקיון שירותי

שטחיםמכפלת   האם  ב"  כולל  "יחס  החברה  של  ההוצאות  כאמור,  ל  בקשרסך  פוליסות  רכישת 

   .שירותי יקיון ושמירהורכישת 

 שירותי מטה ותפעול  : 

שירותים לחברה ומועסקים  ההשתתפות בעלויות העסקה של עובדים ובעלי תפקידים המספקים את  

(להלן:   בהסכםתחושב לפי שיעור שקבע    התמורה,  מהשירותיםעל ידי החברה האם. ביחס לחלק  

 לחברה  השירותים  במתן  מחלקה  מאותה  הדרש  הזמן  הערכת  על  המבוסס  ,")השירות  היקף  שיעור"

 
את    היחס    34 שימשו  אשר  (במ"ר)  השטחים  סכום  הרלווטי בין  הרבעון  במשך  החברה  ידי  על  שהועסקו  שטחים  כולל  (  העובדים 

ג' באופן ישיר) בתוספת   שטחים ששימשו את עובדי החברה האם במתן שירותים לפי הסכם זה  סכום השהחברה שוכרת מצד 
לחברה אשר ישוקללו לפי המפתח/יחס הרלווטי שבו משוקללים השירותים היתים על ידי אותם עובדים (כפי שקבע בהסכם),  

על ידי עובדי החברה  לפי המדידה האחרוה שבוצעה (המדידה תבוצע אחת לשה אלא אם כן יחול שיוי מהותי בשימוש בשטחים  
ששימשו את העובדים שהועסקו על ידי הקבוצה (כולל    השטחים (במ"ר)סכום  או עובדי הקבוצה המעיקים לה שירותים) לבין  

, רמת גן), כולל שטחים  2, ברח' בן גוריון  1בביין בו יושבת הקבוצה (למועד זה מגדל ב.ס.ר.    , החברה) במשך הרבעון הרלווטי
  . ולא כולל חברות בקבוצה שישבו בבייים אחרים, ה באופן ישיר מצד ג'אותם שוכרת החבר

היחס בין הממוצע של היקף הכסים שוהלו על ידי החברה בתום כל אחד מהחודשים ברבעון הרלווטי לבין הממוצע של היקף             35
טי, כאשר מהיקף הכסים כאמור וטרלו  הכסים שוהלו על ידי הקבוצה (כולל החברה) בתום כל אחד מהחודשים ברבעון הרלוו

בשימוש  ו  הקבוצה   של  התיקים  מהל  ידי   על  ים מוהל  בתיקים  ומוחזקות  הקבוצה  של  הקרן   מהל  ידי   על  המוהלות קרות אמות  
  צורכות יוטרלו גם כסים המוהלים על ידי חברות הקבוצה, שלא    –לצורך השתתפות בהוצאות הוגעות לשירות מסוים  זה  ביחס  

 . את אותו השירות
היחס בין כמות המשתמשים/העמדות/הרישיוות ששימשו את החברה במועד הבדיקה לבין סך המשתמשים/העמדות/ הרישיוות               36

בדיקה רבעוית לפי מספר המשתמשים    –במועד הבדיקה, לפי העיין, ששימשו את כל הקבוצה (כולל החברה). מועד הבדיקה  
  בתום הרבעון. 

החישוב מבוצע בכל רבעון על בסיס תוי    היחס בין מחזור ההכסות של החברה לבין מחזור ההכסות של הקבוצה (כולל החברה).           37
 הרבעון הקודם.
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עובדי אותה מחלקה  38עלות העסקהמסך   בתוספת    יחידה/של  הוצאות סך  מכפלת  בחברה האם, 

, קבע םשירותיהוביחס לחלק אחר מבמפתח חלוקה שקבע בהסכם.    39הרלווטית  יחידה/המחלקה

חלוקה    40המחלקה   עלותמכפלת סך  כ  תחושב  התמורהכי   קבע .  שקבע בהסכםבמפתח  כן,  כמו 

  תבקש   החברה  אשר,  האם  החברהבהסכם כי שיעור הייחוס בגין כל מחלקה ו/או יחידה אחרת של  

-עלשל החברה, יקבע בגין שירותים כאמור מפתח ייחוס    דרישתהלפי    בעתיד צרוך ממה שירותים  ל

 . האם החברה ושל החברה של הביקורת ועדתידי 

  41להתעדכן מעת לעת לפי מגון שקבע בהסכם. שיעור היקף השירותים עשוי

מים שירותים היתים על פי הסכם השירותים למועד התשקיף במסגרת שירותי המטה והתפעול 

משפטית-על מחלקה  האם:  בחברה  הבאות  היחידות   / המחלקות  וההלת   ;ידי  כספים  מחלקת 

  יהול   מחלקת  ;)IT( מידע  טכולוגיות  מחלקת  ;רכש  מחלקת  ;שכר  חשבותמחלקת    ;חשבוות

 מחלקת  ;השקעות  ובקרת  תפעול  מחלקת  ;טלמיטיג  מחלקת  ;אוש  משאבי  מחלקת  ;סיכוים

על)PR( ודוברות"צ  יחומחלקת    ;פרסום יתים  כאמור,  אלה,  שירותים  ועובדות  -.  עובדי  ידי 

ה מהלי  התשקיף,  פרסום  למועד  ומהליהן.  הרלווטיות  היחידות   / הבאות,  המחלקות  מחלקות 

ושאי משרה   על היותם  גם כושאי משרה בחברה: היועצת בכירה  בוסף  בחברה האם, מכהים 

וושאות משרה אלו,  ושאי  המשפטית, מהלת הסיכוים ומהל מערכות המידע. לפרטים אודות 

  לתשקיף זה.   7ראו פרק 

 (ליזהא) 42שירותי מחקר : 

    43.עלות המחלקהסך בכסים מוהלים"  "יחס מכפלת 

יצויין כי מחלקת אליזה של החברה האם, כוללת מספר אליסטים המועסקים על ידה, לרבות מר  

, אשר עלות העסקתו במחלקה איה משמעותית ביחס לסך עלות 44אוראל לוי, קרוב של בעלי שליטה

המחלקה (כהגדרתה לעיל) ואשר תאי העסקתו מאושרים מעת לעת על ידי האורגים המוסמכים 

  .  של החברה האם (ובכלל זה האסיפה הכללית שלה)

   ,טלפון,  שירותי מזכירות ומשרד, לרבות הוצאות בגין כיבוד במשרד, משרדיות, לוגיסטיקה, דואר

 : ציוד משרדי

 
השכר המשולם לעובד בתוספת כל עלויות המעביד ביחס אותו עובד, כגון הוצאות סוציאליות (הפרשות מעביד    -"  העסקה  עלות"   38

ביטוח פסיוי, קרן השלמות, חופשה שתית, ודמי הבראה), עלות העמדת רכב, טלפון, עיתון ולווים אחרים, החזר הוצאות  בגין  
(לרבות תגמול    הוי  תגמול  אושתי    מעק  כל  של  עלות  -"  עלות רכיבים משתים("  אחרות לעובד, להוציא עלות רכיבים משתים

 מהמחלקות, יכללו עד שליש מסך עלות רכיבים משתים של עובדי אותה מחלקה., כאשר ביחס לחלק הוי המסולק במזומן)

ביחס לכל מחלקה, תשלומים לספקים חיצויים וכל הוצאה אחרת בקשר עם אותה מחלקה או אותו    -"  המחלקה  הוצאות  סך"   39
על המטופל  עבור  -תחום  שאים  ככל  המחלקה  עובדי  של  רכב  הוצאות  לרבות  המחלקה,  החברה),  ידי  (שאיה  ספציפית  חברה 

  בהתאם לתחשיב המפורט ביחס לאותה מחלקה, ולמעט הוצאות שוטפות או הוצאות בהן שאה החברה במישרין עבור עצמה 
    .)כל תשלום בגין שימוש בשטחים לרבות דמי שכירות, דמי יהול (דמי ועד), אבטחה, ארוה וחשמל  -" שוטפות  הוצאות("

  מחלקה   אותה  עובדי   של  ההעסקה  עלות  סך   בצירוף   הרלווטית   המחלקה  הוצאות  סך   יהיה ,  מחלקה  לכל  ביחס   -"  מחלקה  עלות  סך"   40
 . המחלקה אותה  של משתים רכיבים  עלות וסך

קודות אחוז    5היקף השירות האחרון שקבע עד    לשיעוראחת לשה, יתן יהיה להוסיף או להפחית    -"  מגון עדכון השיעור"   41
), בכפוף  65%-ל 55%יתן יהיה לעדכו באותה שה כך שיהיה בין  60%היקף השירותים עד אותה שה עמד על שיעור (כלומר אם 

יעלה  היקף השירות לא  שיעור  , אך בכל מקרה  החברה האםושל ועדת הביקורת של    החברהלקבלת אישורם של ועדת הביקורת של  
 .70%על 

 לפרק זה)). 8.2.2למעט שירותי יהול מחקר (לגביהם חתם בין הצדדים הסכם פרד (כמפורט בסעיף    42
לכלול גם הוצאות בקשר לבדיקת כסים  העלות עשויה    ,לעיל. יובהר כי לגבי שירות זה  40עלות המחלקה כהגדרתה בה"ש    סך   43

  (טיסות, אש"ל וכו').
 לוי, דירקטור בחברה (ובעל תפקידים וספים בקבוצה), ואחיו של מר אלי לוי (ובעל תפקידים וספים בקבוצה).בו של מר יוסף    44
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עובדים"  מכפלת   ההוצאות  ב"יחס  האם    שלסך  "סך ברבעוןשירותים    בגין החברה  זה,  בעיין   .

של עובדי המזכירות בחברה האם, השתלמויות והדרכות, סך ההוצאות    45עלות העסקה   ההוצאות":

   .הישירות שהחברה האם תשא בהם מול צדדים שלישיים לצורך השירות

   ושאי 46ביטוחשירותיו דירקטורים  ביטוח  כגון  קבוצתיות  פוליסות  ורכישת  ביטוח  יעוץ  לרבות   ,

 : משרה

שכר טרחת יועצי הביטוח, ברבעון. בעיין זה, "סך ההוצאות":  החברה האם    שלמסך ההוצאות    30%

   דמי ביטוח, עמלות והוצאות ישירות לצורך עריכת הביטוח.

 ימית ושירותי ביקורת פ- SOX : 

  ..ביחס "מחזור הכסות"האם בקשר לשירותים אלה  החברהמסך הוצאות  50%מכפלת 

אחד  פי  על  תיוחס   מסויים,  חלוקה  למפתח  ההסכם  לפי  מיוחסת  שאיה  אחרת  עלות  או  הוצאה  כל 

.  של החברה   הביקורת  ועדת  ידי  על  שיאושר  כפי,  ממפתחות החלוקה הקבועים בהסכם לפי טיבה ומהותה

ובהר כי אין בתשלום התמורה לחברה האם על פי ההסכם, כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה ה  בהסכם

 השקעות לקבלת תשלומים להם היא זכאית מכוח היותה בעלת מיות בחברה ו/או מכוח הלוואות (לרבות  

ייחשב, בשום מקרה ותשלום התמורה לא  הון) שהעמידה לחברה,  בגין ההחזקה  כגד שטרי  , כתשלום 

  .הון שטרי כגד שבצעו  השקעות אובמיות החברה או בגין הלוואות שהועמדו 

, החברה האם תהא זכאית  בהסכםבגין שירותים הכרוכים בהוצאות חד פעמיות אשר אים מפורטים  

(בתוספת מע"מ) אחת   47לצרכן   המחיריםאלף ש"ח צמוד למדד    200לקבלת החזר הוצאות בסכום של עד  

כפי שיקבע בהסכמה בין   ,החברהלרבעון, אשר ייקבע כתלות במהות ההוצאה והיקף הצריכה בפועל של  

  . החברה של הביקורת ועדתובכפוף לאישור הצדדים 

, עמד היקף התשלומים אשר שילמה החברה  2021ביוי    30ביום    ההסתיימש   התקופה  לחודשים ש   שישהב

הסכם השירותים הכללי, אשר צפוי להחליף את   אלפי ש"ח.  8,321הקודם על  על פי הסכם השירותים  

השירותים  בהסכם  שיושמו  העקרוות  של  ומורחב  מפורט  תיאור  מהווה  הקודם,  השירותים  הסכם 

מדידים יותר  במפתחות    )הערכת זמןחישובים שהתבססו על מפתחות פחות מדידים (כגון  הקודם, ומחליף  

החברה,   להערכת  שקבעו.  השירותוביחסים  הסכם  מיושםילו  היה  הכללי  ל  ם  תקופה, אותה  ביחס 

השירותים אשר הייתה משלמת החברה עבור השירותים הכללים בו לעומת   ביחס להיקף________  

יובהר כי האמור לא חל   48.התשלומים ששילמה בפועל עבור שירותים אלה לפי הסכם השירותים הקודם

  להלן.  8.2.2הסכם המתואר בסעיף  ביחס ל

 49בין החברה האם לחברהושירותי יהול מחקר  יםדירקטור, שירותי יו"ר דירקטוריוןהסכם  .8.2.2

בוועדת  דוו  עיקריו  אשר  האם,  החברה  לבין  החברה  בין  המתגבש  השירותים  הסכם  תיאור  להלן 

ההפקה לפי תשקיף זה: ידם קודם להשלמת  -הביקורת ובדירקטוריון החברה וצפוי להיות מאושר על

תעיק    החברה שירותי   בעצמה,  לחברההאם  דירקטוריון,  יו"ר  שירותי  מטעמה,  מי  באמצעות  ו/או 

 
 לעיל.  38עלות העסקה כהגדרתה בה"ש    45
  . להוציא ביטוח עסק, ביטוח תכולה, צד ג' וחבות מעבידים           46
המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות, המפורסם על ידי הלשכה המרכזית  מדד המחירים הידוע בשם "מדד    –לעיין זה "מדד"     47

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא  
 במקומו, בין אם יהיה בוי על אותם התוים שעליהם בוי המדד הקיים ובין אם לאו. 

 עד זה טרם הושלמה ההערכה. למו   48
  למועד טיוטה זו ההסכם טרם חתם.             49
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מחקריםדירקטור יהול  ושירותי  "זה  בסעיף(להלן    בקבוצה  כהוג  ,  מחקר:  ויהול  כהוה  "). שירותי 

  מכהן  האם  החברה  מטעם  עובד  או  משרה  ושאי  עוד  כל  ייתו  דירקטוריוןיו"ר  /דירקטור  שירותי

השירותים לפי סעיף זה, מחליפים את שירותי הכהוה ויהול    כאמור בחברה.  דירקטוריוןיו"ר  /כדירקטור

בסעיף (כהגדרתו  הקודם  השירותים  בהסכם  שהוסדרו  כפי   השירותים   כי  יובהרלעיל).    8.2.1  המחקר 

בהסכם    לשירותים  בוסף  הים  ההסכם  לפי  האם  החברה  ידי  על  היתים כמפורט  ידה  על  היתים 

  לעיל.  8.2.1מתואר בסעיף השירותים הכללי ה

  ועשויים ,  זה  למועד  כוים  הים  האם  החברה  ידי  על  היתים  שירותי הכהוה ויהול המחקר  כי  יובהר

  .האם החברה של דעתה לשיקול ובהתאם החברה לצרכי בהתאם להשתות

כמתואר בהסכם השירותים הכללי    הים(למעט התמורה)  ההתקשרות ותאים כלליים וספים    תקופת

מאיר גרידיש, הסכם השירותים  מר  אלי לוי ומר  לעיל), בשיויים המחויבים. ביחס ל  8.2.1(המפורט בסעיף  

  אישור  טעוןלוי    ף יוסמר  ל  ביחס  וההסכם,  שים  5-ל  אחת  החברה  של  מחדש  אישור  טעוןכאמור בסעיף זה  

   .שים 3 -ל אחת החברה של מחדש

  עלות  מסך  30%  -ו   40%  האם  לחברהתשלם    החברה,  דירקטורו  דירקטוריון"ר  יו  שירותי  עבור  בתמורה

 בקשר   שמשולם  ככל  מעק(למעט    בקבוצה  כאמורהדירקטור  ו  הדירקטוריון"ר  יו  של  הכוללת  התגמול

קבע בהתחשב דירקטוריון ה"ר יובגין שירותי  התשלום. , בהתאמה)החברה של הפעילות לתוצאותישיר 

   .גרידיש מר, כפי שיקבע מעת לעת, ובהיקף המשרה של בחברהבתגמול דירקטור חיצוי 

 המשולם   הדירקטורים  גמול  סכום  על  יעלה  לא)  דירקטוריון"ר  יו(למעט    דירקטורים  שירותי  בגין  התשלום

התגמול בגין שירותי יו"ר דירקטוריון לא יעלה על   בהתאם לתקות הגמול לדח"צים.,  חברהב"צים  לדח

בחברה.    7 לדירקטורים הבלתי תלויים  הכולל המשולם  ותקרת    התשלוםפעמים ממוצע השכר השתי 

, כפי שיקבע מעת בחברהקבע בהתחשב בתגמול דירקטור חיצוי  דירקטוריון  ה"ר  יובגין שירותי  התשלום  

   .בקבוצה גרידיש מאיר מרשל קף המשרה לעת, ובהי

לוי   לפרטים יוסף  ומר  בחברה)  הדירקטוריון  (יו"ר  גרידיש  מאיר  מר  של  והעסקה  כהוה  תאי  בדבר 

 7.1לעיל, ולפרטים וספים לגביהם ראו סעיף    8.1.6.6-8.1.6.5(דירקטור בחברה) בקבוצה, ראו סעיפים  

 .לתשקיף 7 לפרק

המיוחס של מר אלי לוי,  ול  סך עלות התגממ   בחלק  החברה  תישא  בקבוצה  המחקריהול    שירותיל  בתמורה

מסך היקף משרתו    25%  -לתפקידו כמכ"ל האחראי על מחלקת המחקר בקבוצה, המוערך למועד זה בכ

לוי אלי  מר  בקשר  )בחברה  אחר  תפקיד  ממלא  איוש(  של  שמשולם  ככל  מעק  לתוצאות   ישיר   (למעט 

החברה של  זה  הפעילות  יעד  של  לתוקפו    שמיוחס  הקרות  תוצאות  על  המחושב  מעק  ולמעט(  בכפוף 

  .  "מוהלים כסים היקף"ליחס  בהתאם ))לקרות במלואו

  וכמכ"ל     2019בובמבר    24מר אלי לוי, מבעלי השליטה בחברה, מכהן כמכ"ל החברה במשותף מיום  

כמו כן, מר . 2006ביוי  1החל מיום  )"מור קרות אמותלהלן: "(בע"מ ) 2013(מור יהול קרות אמות 

   .הלוי מכהן כדירקטור בחברות שוות בקבוצאלי 

מוסדרים בהתקשרות ישירה עימו כמכ"ל בקבוצה  לוי אלי תאי התגמול של מר  טיוטת התשקיףלמועד 

בע"מ, חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאה    מור קרות אמות וכן בהתקשרות ישירה עם אלדוט 

  .ובחברות בות שלההאם בגין כהותו של מר לוי כדירקטור בחברה  "),אלדוטשל מר אלי לוי (להלן: "

  . בקבוצה לוי אלי  יפורטו תאי כהותו והעסקתו של מר להלן
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שים החל    3האם לתקופה בת    בחברהלוי  אלי  אושרו תאי הכהוה וההעסקה של מר    2020במרץ    18ביום  

וכן אלדוט תהיה זכאית לדמי    ש"ח ברוטו  20,362לוי זכאי לשכר חודשי בסך  אלי  . מר  2020ביולי    24מיום  

(מדד הבסיס    למדד המחירים לצרכן בתאים שקבעו  יםצמוד  סכומים אלה  כאשרש"ח,    92,253יהול  

  . ) 2019המדד בגין חודש ובמבר היו 

ימי   20לוי זכאי לעד  אלי  לוי על ידי מור קרות אמות: מר  אלי  להלן תמצית יתר תאי העסקה של מר  

שתלמות; לתשלום  הצבירה ופדיון בתאים שקבעו); להסדר פסיוי ולקרן    חופשה בשה (לרבות אפשרות

  . ") התאים הוספים (להלן בחלק זה: "  ולתאים לווים  יום בשה; להחזר הוצאות  24דמי הבראה של  

חודשים מתום העסקתו במור קרות אמות. למר   6גם במשך  הוספים  לוי יהיה זכאי לתאים  אלי    מר

ולמור  אלי   אמות  לוי  של  קיימת  קרות  מוקדמת  בהודעה  ההתקשרות  את  לסיים  חודשים   3הזכות 

לוי יהיה  אלי  מר    והתאים הלווים.  הזכויותלוי זכאי לשכר חודשי מלא ולכל  אלי  מראש, בה יהיה מר  

אלי  ידי מר    לחוק פיצויי פיטורים. יובהר, כי מתן הודעה מוקדמת על  14זכאי לפיצויי פיטורין, לפי סעיף  

או על ידי  לוי או על ידי מור קרות אמות כאמור, יראו אותה גם כמתן הודעה מוקדמת על ידי אלדוט  

העיין, אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים ובמקרה כזה ההתקשרות בין אלדוט לבין   , לפיהאם  החברה

ביוזמת מור קרות  בוסף, במקרה של סיום יחסי העבודה    לחול באותם תאים.  תמשיך  האםהחברה  

חודשים שבה ישולם לו    6הסתגלות בת    אמות בלבד (ושלא בסיבות חריגות), הוא יהיה זכאי לתקופת

  שכר חודשי מלא, לרבות הזכויות והתאים הלווים. 

ימים בשה,   20לוי יהיה זכאי להיעדר מעבודתו    אלי  להלן תמצית יתר תאי ההתקשרות עם אלדוט: מר

ימים בלבד ולא יתן יהיה לפדותם; כן יהיה זכאי להחזר הוצאות. לחברה ולאלדוט   40  שיוכלו להצבר עד

חודשים מראש, בה תהיה אלדוט זכאית לקבל את    3מוקדמת של    זכות לסיים את ההתקשרות בהודעה

ההתקשרות ביוזמת החברה בלבד (ושלא בסיבות    דמי היהול והתאים הלווים. בוסף, במקרה של סיום 

לכל סכום שאלדוט זכאית לו    חודשים.  6שצויו), אלדוט תהיה זכאית לתשלום דמי יהול עבור    חריגות

  יתווסף מע"מ כדין.  

אלדוט תהיה זכאית למעק שתי הכולל את הרכיבים הבאים שסכומם המצטבר בגין שת מעק לא יעלה  

הרווח לשה של מור קרות  מ  2.75%  (בכפוף לתאי הסף שקבעו): מעק בשיעור שלש"ח  אלפי    1,900על  

(לפי מס, לפי המעק כאמור  יהול לחברה) העולה על    אמות  וכן למעק    10ולפי דמי  מיליון ש"ח; 

מיליארד   2.5ככל שאלו יעלו על  ,  2020שת    בסוף  בחברהמהיקף הכסים המוהלים    0.01%בשיעור של  

מיליארד ש"ח   2.5תעלה על    , ככל שזאת2022  -ו   2021ש"ח, ומהתוספת להיקף הכסים בכל אחת מהשים  

התגמול  3  -ו חוק  להוראות  בכפוף  והכל  בהתאמה,  ש"ח,  "  מיליארד  זה:  בסעיף   בקשר   המעק(להלן 

של    לתוצאות יהיו המעקים  לרבות,  לעיל  המפורט  ףהסעי  לפי  התגמול  תשלום  .")החברההפעילות   ,

  . תגמול ולחוזר התגמול הכפופים להוראות חוק 

, עמד היקף התשלומים אשר שילמה החברה  2021ביוי    30ביום    ההסתיימש   התקופה  לחודשים ש   בשישה

פי הסכם השירותים הקודם ויהול המחקר,  על  בגין שירותי הכהוה  להערכת   .ש"חאלפי    227  -כ  על, 

ביחס  החברה, לו הסכם שירותי הכהוה ויהול המחקר היה מיושם ביחס לאותה תקופה, ________  

הכללים בו לעומת התשלומים ששילמה שירותים  ה  עבורהחברה  הייתה משלמת  להיקף השירותים אשר  

  50.בפועל בגין שירותים אלה לפי הסכם השירותים  הקודם

 הסכם מסגרת הלוואות מחברת האם .8.2.3

  לתשקיף.  6פרק ל 6.19.2פרטים אודות הסכם מסגרת הלוואות מחברת האם, ראו סעיף ל

 
 למועד זה טרם הושלמה ההערכה.    50
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 לחברה האם ולאור קרןהפקת שטרי הון  .8.2.4

  . לתשקיף 6פרק ל 6.3.6לפרטים אודות שטרי ההון שהפיקה החברה לבעלי מיותיה, ראו סעיף 

 51לישראל בע"מ דיסקוטעם בק  הלוואה בהסכם החברה להתקשרותערבות חברת האם בקשר  .8.2.5

מבק דיסקוט    "חש  מיליוי  60  בסךבהסכם לקבלת אשראי    התקשרה החברה  2021ובמבר  ב  30ביום  

בע"מ, בסכום של החברה האם  לישראל  מוגבלת  בלתי  בערבות  וספיםמגובה  לפרטים  אודות הסכם    . 

  לתשקיף. 6פרק ל 6.19.3ראו סעיף  ההלוואה

ועד   ההלוואה  תשלומי  עם  בקשר  להיווצר  שעלולים  וספים  ותשלומים  ההלוואה  תשלומי  להבטחת 

כלפי הבק    האם  בהסכם ההלוואה, התחייבת החברה  החברהלסילוקם המלא, וכן להבטחת התחייבויות  

  כדלהלן:  

  ערבות בלתי מוגבלת בסכום

החברה    האםהחברה   בסכום.  מוגבלת  בלתי  ערבות  כתב  על  סיום    האםחתמה  על  להודיע  רשאית 

תחול ביחס לחיוביים    שההודעה  כךימים    30התחייבויותיה לפי כתב הערבות בהודעה מראש ובכתב בת  

  עתידיים בלבד.   

  ולחברה האם  תיות פיסיות ביחס לחברה

  .לתשקיף 6 לפרק 6.19.3אודות התיות הפיסיות, ראו סעיף  לפרטים

 ")הסוכות(להלן: " "מבע) 2019(  פסיוי לביטוח סוכות 4.בי.סילהחברה  בין שירותיםהסכם  .8.2.6

 לפיו הסכם שירותים    הסוכותלבין  החברה  בין  הסוכות היה חברה בבעלות מלאה של החברה האם.  

,  לעמלה   בתמורה,  שביהול החברה  הגמל  קופות  את  שווקת  רישיון סוכן ביטוח  תבעל  היה, אשר  ותהסוכ

  .להן ובכפוף התחיקתי ההסדר להוראות בהתאם

, ימים  14  בת  בכתב  מוקדמת  בהודעה  ההסכם  את  לסיים  רשאי  צד  כל,  בזמן  מוגבל  איו  ההסכם  תוקף

  על   להודיע  זכות  לחברה  מקים  אשר,  בהסכם  מפורטים  אשר,  אירועים  מספר  ישם.  בהמקה  צורך  ללא

במקרה של סיום ההסכם על ידי מי מהצדדים, למעט ביטולו המיידי על ידי   .ההסכם  של  מיידי  ביטול

בגין קיומה של אחת או יותר מעילות הביטול המיידי, החברה תמשיך לשלם לסוכן עמלה בגין   החברה

  לקוחות מזכים, וזאת כל עוד הסוכן זכאי לעמלה לפי הסכם זה.

 אחרים   גורמים  עם  להתקשר  רשאי  צדדיםמה  אחד  וכל,  מהצדדים  למי  בלעדיות  מקה  איו  ההסכם

  . בהסכם הקבועים הפעילות בתחומי העוסקים

 הלקוחות   לזכות  העומדים  הסכומים  מסך  שיעור ,  מזכים  לקוחות  בגין  חודשית  עמלה  לסוכן  תשלם  החברה

, המזכים  הלקוחות  אוכלוסיית  סוג  פי  על  יקבע  אשר,  חודש  כל   של  האחרון  העסקים  ביום,  בקופות  המזכים

  .  0.3% -ל 0.1%, בטווח שבין בהסכם כמפורט

 
 .  חתם ההסכםלמועד טיוטה זו טרם             51
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עמידה ביעדים, בהתאם לתאים   עבור  שישולםוסף    כירותמ  תגמולרשאית לקבוע    תהיהכן, החברה    כמו

ל  .שיקבעו המשולם  המכירות  לתגמול  דומים  בתאים  יהיה  הוסף  המכירות  בהיקף   סוכויותתגמול 

  הפעילות של הסוכות (ככל שהחברה תערוך הבחה בין סוכויות בעלות היקף פעילות שוה).  

 (להלן: "מור מגה")  מור מגה איי.אם בע"מהסכם עם  .8.2.7

ל) (רכישה, מכירה והחזקה של יירות ערך), תקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל  בהתאם

החברה  ")ומכירה  רכישה  תקות "  :(להלן  2009-תשס"ט של  ההשקעות  ועדת  אישרה   פעילות   לבצע, 

 ת העוסק בפעילו  קשור  צד  אשהי  ,מגה  מור  באמצעותידי החברה  -המוהלות על  קופותברוקראז' עבור ה

ביחס לשי אפיקי מסחר ביירות    אושרה. הפעילות  שים  3למשך תקופה של    ,זרים  ערך   ביירות  ' ברוקראז

 שקיימה התחרותי    בהליך(שאיו צד קשור)    אחרעלתה על הצעת זוכה    לאערך זרים, בהם הצעת מור מגה  

הרכישות   בהתאם.  החברה כלל  בשל  המכירה  או  הרכישה  עמלות  שיעור  ומכירה,  רכישה  לתקות 

אחוזים    20ידי החברה במהלך השה, לא יעלה על  - קופות הגמל המוהלות על  עבור  שבוצעווהמכירות  

ידי החברה    ששולמומסך כל עמלות הרכישה או המכירה    והמכירה   הרכישהבמהלך השה. עמלות  על 

  ידי החברה. -מוכרות כהוצאות ישירות המשולמות מתוך הכספים המוהלים על  כאמור

להשתתף בהליך התחרותי החדש שתקיים החברה במהלך שת   למיטב ידיעת החברה, מור מגה צפויה

והתקשרות החברה עמה תעשה בכפוף לכללים הקבועים בתקות רכישה ומכירה ביחס להתקשרות    2022

 עם צד קשור. 

 52אסורה העדפה מיעת מדייות .8.2.8

התהלות  הקובעת    מדייות  תקיימבקבוצה   מספר    למקריםעקרוות   המהלות הקבוצה    חברות מבהן 

מובילה /היוזמת  לחברה  בהתאם  בחים  העקרוות  .מסוימת  בהשקעה  חלק  לוקחותכספים עבור אחרים  

הקבועים    העסקה  את וספים  לפרמטרים  האורגים    .במדייותובהתאם  בהחלטת  הקבוצה,  חברות 

כוח הוראות המוסמכים בהן, יכולות לקבל החלטה על עדכון העקרוות מעת לעת, ככל שהדבר דרש מ

רגולטוריות, אימוץ או שיוי תהליכי עבודה, שיוי בהיקפי פעילויות או בפעילויות הקבוצה, מסקות של  

    ביקורות ובקרות וכיו"ב.

 החזקת מיות החברה על ידי בעלי עיין וושאי משרה בכירה  .8.3

ראו  למועד פרסום התשקיף,    ,לפרטים אודות החזקות בעלי עיין או ושאי משרה בכירה ביירות הערך של החברה

   לתשקיף. 3פרק ל 3.4סעיף 

 שיפוי וביטוח ושאי משרה ודירקטורים בתאגיד .8.4

 כמפורט להלן: , שיפויו כון למועד תשקיף זה, כל הדירקטורים וושאי המשרה בחברה זכאים לתאי ביטוח

    ביטוח ושאי משרה .8.4.1

דירקטורים וושאי משרה, ביחס לכל הדירקטורים וושאי עורכת מעת לעת פוליסת ביטוח החברה האם 

ובכלל זה   המשרה בחברה ובחברות הבות שלה, לרבות ביחס לכל הדירקטורים וושאי המשרה בחברה

, הפוליסה  , כפי שיהיו מעת לעתדירקטורים שהים בעלי שליטה או שלבעל שליטה יש עין אישי בהם

 
  .[דירקטוריון החברה אימץ מדייות זו ביום _______]           52
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  באוקטובר   14  ביום  וסיומה  2021  באוקטובר  15  ביום  שתחילתה  חודשים  12  של  לתקופההאחרוה ערכה  

  ). בהתאמה", הביטוח תקופת" -ו "ת הביטוח פוליס(להלן: "  2022

 20של  בפוליסת הביטוח הוא בסך  ) גבול אחריות  1הים כדלקמן: (  הקיימת  הביטוח  תתאי פוליסעיקרי  

דולר   לכל תקופת  מיליון  ובסך הכול  (הביטוחארה"ב לאירוע  גם 2;  לכסות  פוליסת הביטוח מורחבת   (

תביעות אזרחיות כגד החברה אשר יוגשו בישראל שעיין קיה או מכירה של יירות ערך של החברה  

להרחבה זו, קבעו סדרי תשלום של תגמולי  ).  Entity Cover(  הסחרים בבורסה ליירות ערך בתל אביב

לקב ושאי המשרה  של  זכותם  לפיהם  (ביטוח  לזכותה של החברה;  שיפוי מהמבטח קודמת  דמי  3לת   (

) אין השתתפות עצמית לדירקטורים  4אלפי דולר ארה"ב; (  140  -הביטוח לכל תקופת הביטוח יעמדו על כ

) המשרה;  וושאי  הדירקטורים  גד  שיוגשו  בתביעות  המשרה  העצמית 5ולושאי  ההשתתפות  גובה   (

הוא   לתביעה  100לחברה  ארה"ב  דולר  בארה"ב(  אלפי  המוגשות  אזרחיות    בתביעות  ובתביעות  וקדה 

  . )אלפי דולר ארה"ב 200 –המוגשות גד החברה עצמה, לפי דיי יירות ערך 

 לשיפוי מראש התחייבות  .8.4.2

המיות של החברה  בעלי  ואסיפת  הדירקטוריון  ב_______ אישרו   __ כתבי התחייבות   53ביום  העקת 

חברה ב  לדירקטורים ולושאי משרה בכירה  ,לפרק זה  ' א  ספחכ  המצורף  השיפוי  לכתב  בהתאם,  לשיפוי

ושאי זה: " עיף  להלן, יחדיו בס(ו/או בתאגידים המוחזקים על ידה, המכהים או כפי שיכהו בה מעת לעת  

בשל כל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שתוטל על ושא המשרה עקב פעולות שעשה או יעשה    ),"משרה

לרבות פעולות (בתוקף היותו ושא משרה בחברה ו/או ושא משרה או עובד מטעם החברה בתאגיד אחר  

יותר )שבוצעו עובר למועד העקת כתב ההתחייבות לשיפוי , הקשורות במישרין או בעקיפין, לאחד או 

בשיפוי  מס המזכים  כאירועים  ושסווגו  ההתחייבות  בכתב  שכללו  אירועים  " (וגי  האירועים להלן: 

המירבי    )"המזכים השיפוי  סכום  על  יעלה  לא  השיפוי  שסכום  להלן(ובלבד  לתאי  )כמפורט  בהתאם   .

השיפוי, התחייבות לשיפוי ושאי המשרה תחול בגין חבות או הוצאה בהתאם להוראות תקון החברה 

ק החברות, וכן כל חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי דין אשר בגין יתן ו/או יהיה יתן וחו

   .לשפות ושא משרה

בוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח (סכום השיפוי שתשלם החברה  

ל ושאי המשרה, במצטבר, לכ  )אחריות דירקטורים וושאי משרה שרכשה ו/או שתרכוש החברה מעת לעת

מההון העצמי של   25% עלעל פי כתב ההתחייבות, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המזכים, לא יעלה 

החברה   של  האחרוים  הכספיים  הדוחות  לפי  השיפוי,  בר  האירוע  קרות  במועד  או    יםסקור(החברה 

המרכזית   )יםמבוקר הלשכה  ידי  על  המתפרסם  לצרכן  המחירים  מדד  עליית  לשיעור  מותאם  כשהוא 

ירוע בר לסטטיסטיקה מהמדד הידוע בתאריך הדוחות הכספיים האחרוים של החברה עובר למועד הא

   .השיפוי ועד למדד הידוע במועד האירוע בר השיפוי

  

  

    54מדייות תגמול לעיין תאי כהוה והעסקה של ושאי משרה .8.5

בעלי המיות של החברה, בהתאם להוראות    החברה ואסיפת  דירקטוריון ו  התגמול  ועדת  וביום __ ב________ אישר

"),  התקות(בסעיף זה להלן: "  2013- לתקות החברות (הקלות לעיין החובה לקבוע מדייות תגמול) תשע"ג  1תקה  

 
  למועד הטיוטה טרם התקבלו האישורים.            53
 למועד הגשת טיוטת התשקיף טרם אושרה מדייות התגמול של החברה.            54
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מדייות תגמול שתיכס לתוקף בכפוף לאישור אסיפת בעלי המיות של החברה, וזאת עובר לרישום לראשוה של  

"). בהתאם לתקות, מדייות תגמול המתוארת בתשקיף  מדייות התגמולסחר (להלן: "יירות הערך של החברה למ

א לחוק החברות, 267של תאגיד מדווח המציע לראשוה יירות ערך שלו לציבור, תיחשב כמדייות שקבעה לפי סעיף  

ול מצורפת לפרק ותהא טעוה אישור רק בחלוף חמש שים מהמועד בו הפך התאגיד לתאגיד מדווח. מדייות התגמ

   .' בספח זה כ
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 שיפוי כתב וסח - ' א ספח
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  מדייות תגמול  - 'ב ספח



16437/1641/7282373v1 1-ט  

 דוחות כספיים - 9 פרק

 דוחות כספיים  .9.1

    זה הדוחות הכספיים הבאים: 9מצורפים לפרק  ,פרטי התשקיףב לתקות 56להוראות סעיף  בהתאם

 ; 2020בדצמבר  31דוחותיה הכספיים של החברה ליום  .9.1.1

 ; 2021  ביוי 30דוחותיה הכספיים בייים של החברה ליום  .9.1.2

  רואה החשבון המבקר של החברה, לפי העיין.   ות, מצורפים דוחלעיל 9.1.2 -ו  9.1.1בסעיפים  המפורטיםהכספיים  לדוחות

 . 2021בספטמבר  30זה דוחות כספיים בייים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום   9בוסף, כללים כצרופה לפרק 

 מכתב הסכמה  .9.2

 להכללת   המבקר  החשבון  רואה  של  ההסכמה  מכתבלהלן    מצורףתשקיף,  הלתקות פרטי    )1(א62בהתאם להוראות תקה  

  . , לפי העייןלעיל 9.1.1-9.1.3בסעיפים חוות דעתו והדוחות הכספיים כמפורט 

  



 

  

    

- 1 -  

  

  2022  ביואר 19

              

                       לכבוד

  (להלן: "החברה") ות גמל בע"ממור קופ  הדירקטוריון של

  ,רמת גן 2דוד בן גוריון 

,.ג.א  

    קופות גמל בע"מ מור שלף דותשקיף מ להשלמה תשקיףטיוטת מכתב הסכמה בקשר להדון: 

    2202  ביואר 19 יוםמ

  ה להשלמטיוטת תשקיף  ך  מסבמ  יה)בדרך של הפי  לרבות(   הו להודיעכם כי או מסכימים להכללה

  שבדון של הדוחות שלו המפורטים להלן: ותשקיף מדף 

רואה   .1 מיום  החשבוןדוח  הכספיים    2022  ,יוארב   19  המבקר  הדוחות  לימיםעל  החברה    31  של 

  2020בדצמבר  31 ולכל אחת משלוש השים בתקופה שהסתיימה ביום 2019   -ו  2020בדצמבר 

בקרה פימית על דיווח כספי   ישל רכיב  תרעל ביקו  2022  ,רואיב 19 רואה החשבון המבקר מיוםח דו .2

 . 2020בדצמבר  31של החברה ליום 

המבקר    סקירהדוח   .3 החשבון  רואה  כספי    2022  ,יוארב  19מיום  של  מידע  לתקופות  תמציתי  על 

ליום  ל  ש  בייים חודשים    2021יוי    30החברה  ושלושה  שישה  של  באותו  ולתקופות  שהסתיימו 

 . תאריך

סקיר  .4 המבקר  ה  דוח  החשבון  רואה  תמציתי    2022  ,יוארב  19מיום  של  כספי  מידע  לתקופות  על 

באותו   ושלושה חודשים שהסתיימ תשעה ושל  ות ולתקופ  2021 בספטמבר 30ליום   החברהשל  בייים 

 תאריך. 

 

  זיו האפט

  רואי חשבון

  

  

  

  

  

  



 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  "מ בע  גמל קופות מור

  דוחות כספיים

  

  2020בדצמבר  31ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

    



  

  
  

    
  

  
  מור קופות גמל בע"מ 

  
  2020 ,בדצמבר 31דוחות כספיים 

  
  
  

  
  

 עייים התוכן 
  
  
  

  עמוד                                                                 

  

          2                           בקרה פימית על הדיווח הכספי על ה  -המבקר דוח רואה החשבון  

 3                                                 דוח רואה החשבון המבקר  

           4                                                     דוחות על המצב הכספי 

 5                                                                   הכולל  )פסדה הרווח (הדוחות על 

   6                                                                               שיויים בהון  העל   ותדוח

       7                                                               מזומים                            העל תזרימי  דוחות  

  8-39                                                                                                                      ים לדוחות הכספיים ביאור

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  



  

2 

 

  
  

  דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המיות של 

  בקרה פימית על דיווח כספי – גמל בע"מקופות מור 

  
,  2020,  בדצמבר   31"החברה המהלת") ליום    (להלן:  מור קופות גמל בע"מאת הבקרה הפימית על דיווח כספי של  וביקר

 Committee of Sponsoring  -בהתבסס על קריטריוים שקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פימית שפורסמה על ידי ה
Organizations of the Treadway Commission להלן)-  COSO.(  

ולהערכתם את   דיווח כספי  על  פימית אפקטיבית  לקיום בקרה  והההלה של החברה המהלת אחראים  הדירקטוריון 
טיביות של בקרה פימית על דיווח כספי של החברה המהלת, הכללת בדוח הדירקטוריון והההלה בדבר הבקרה  האפק

אחריות  המצורף.  כספי  דיווח  על  החב  והפימית  של  כספי  דיווח  על  הפימית  בקרה  על  דעה  לחוות  המהלת  היא  רה 
  . ובהתבסס על ביקורת

  
בארה"ב בדבר    Public Company Accounting Oversight Board   (PCAOB)-בהתאם לתקי ה  ו את ביקורת   ו ערכ

  אתו ישראל. על פי תקים אלה דרש מאומצו על ידי לשכת רואי חשבון ב ש  כפי  ביקורת של בקרה פימית על דיווח כספי,  
פימית  ימה, מכל הבחיות המהותיות, בקרה  השיג מידה סבירה של ביטחון אם קולתכן את הביקורת ולבצעה במטרה ל 

אפקטיבית על דיווח כספי של החברה המהלת. ביקורתו כללה השגת הבה לגבי בקרה פימית על דיווח כספי, הערכת  
פימית   והתפעול של בקרה  והערכה של אפקטיביות התכון  וכן בחיה  על  הסיכון שקיימת חולשה מהותית,  בהתבסס 

  ושביקורת  יםסבור   וחשבו כחוצים בהתאם לסיבות. א ש  כללה גם ביצוע הלים אחרים  והסיכון שהוערך. ביקורת
  . ומספקת בסיס אות לחוות דעת

  
היה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי המהימות    שהיא גוף מוסדי  בקרה פימית על דיווח כספי של חברה

לדרישות    ) ובהתאםIFRSבילאומיים (וח  לתקי דיושל דיווח כספי וההכה של דוחות כספיים למטרות חיצויות בהתאם  
, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל)  הממוה על שוק ההון ביטוח וחסכון  על ידי     הגילוי שקבעו

) מתייחסים  1כוללת את אותם מדייות והלים אשר: (שהיא גוף מוסדי  . בקרה פימית על דיווח כספי של חברה  התשס"ה
(לרבות   אות את העסקאות וההעברות של כסי הקופה  ליהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן 

) רשמות כדרש כדי לאפשר הכת דוחות כספיים  2הוצאתם מרשותה)  ) מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות 
ודרישות הגילו שקבעו    וחסכון  ביטוח,  ההון  שוק  על  הממוה  ), להחיותIFRSבילאומיים (  כספי  ווחדי  לתקי  בהתאם

  יירות  תקות  הוראותבהתאם לו  2005  –על ידו בהתאם לחוק הפיקוח על השירותים הפיסיים (קופות גמל), התשס"ה  
של הקופה עשים רק בהתאם להרשאות  . ושקבלת כספים והוצאת כספים  2010- "עהתש)  שתיים   כספיים(דוחות    ערך

ו והההלה של החברה המהלת;  גילוי במועד של  3(  -הדירקטוריון  או  לגבי מיעה  ביטחון  ) מספקים מידה סבירה של 
רכישה, שימוש או העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי מורשים של כסי הקופה, שיכולה להיות להם השפעה מהותית  

  על הדוחות הכספיים. 
  

מגבלותיה המובות, בקרה פימית על דיווח כספי עשויה שלא למוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקות    בשל
לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות וכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכה לבלתי מתאימות בגלל שיויים  

  . לרעה בסיבות או שמידת הקיום של המדייות או ההלים תשתה
  

של החברה המהלת    , החברה המהלת קיימה, מכל הבחיות המהותיות, בקרה פימית אפקטיבית על דיווח כספי ולדעת
  .COSOבהתבסס על קריטריוים שקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פימית שפורסמה על ידי    ,2020,  בדצמבר  31ליום  

  
  -ו  2020,  בדצמבר  31  לימיםהכספיים של החברה  גם בהתאם לתקי ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות    וביקרת

, כלל חוות  2022 יוארב  19מיום   ווהדוח של 2020בדצמבר    31ביום    השהסתיימ   השים לתקופהמשלוש  כל אחת  ול ,2019
  על אותם דוחות כספיים. דעת בלתי מסויגת

  
  זיו האפט,  

  
  רואי חשבון 

  
                                                   
  2022ביואר   19  ,אביב-תל
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  קופות גמל בע"מ  מור של  המיות לבעלי המבקרים החשבון  רואי  דוח

  
  

  2019  -ו  2020בדצמבר    31  םוהחברה) לי  –(להלן    קופות גמל בע"ממור  של    ףעל המצב הכספי המצור  ותאת הדוח  וביקר
השים בתקופה  משלוש  כל אחת  לעל השיויים בהון והדוחות על תזרים המזומים    ותהדוח הכולל,  רווח  על ה  ותואת הדוח

  ו דוחות כספיים אלה הים באחריות הדירקטוריון והההלה של החברה. אחריות   ,  2020בדצמבר    31  םויב  שהסתיימה
  . והיא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורת

  
  

  ולתקי  גמל קופות  מהלות  לחברות האוצר  במשרד  וחסכון  ביטוח,  ההון שוקרשות    להחיות בהתאם  וביקורת  את   וערכ
  פי   על .  1973  –   ג "התשל),  חשבון  רואה  של  פעולתו   דרך(  חשבון   רואי  בתקות   שקבעו  תקים  לרבות ,  מקובלים  ביקורת 
  הכספיים   בדוחות  שאין  ביטחון  של  סבירה   מידה  להשיג  במטרה  ולבצעה  הביקורת  את  לתכן  מאתו  דרש  אלה  תקים
  ביקורת .  הכספיים  שבדוחות  ובמידע  בסכומים  התומכות  ראיות  של  מדגמית  בדיקה  כוללת  ביקורת.  מהותית  מוטעית  הצגה

  של  והההלה  הדירקטוריון  ידי  על  שעשו   המשמעותיים  האומדים  ושל  שיושמו  החשבואות  כללי  של  בחיה  גם  כוללת
  . ודעת  לחוות  אות  בסיס  מספקת  ושביקורת   יםסבור  וא.  בכללותה  הכספיים  בדוחות  ההצגה  אותות  הערכת  וכן  החברה

  
  

בדצמבר   31  לימים  החברה  של   הכספי  מצבה  את,  המהותיות  הבחיות  מכל,  אות  באופן  ףמשק  ל"ה   הכספי   הדוח,  ולדעת
המזומיםפעולותיה  תוצאות  ואת  2019- ו  2020 ותזרים  העצמי  בהוה  השיויים  אחת  ל  ,  בתקופה    ים שהמשלוש  כל 

,  ההון  שוק  על  הממוה  החיות ל  ,(IFRS)  בילאומיים  כספי   דיווח  לתקי   בהתאם,  2020בדצמבר    31  וםבי שהסתיימה  
 – הפיקוח על השירותים הפיסיים (קופות גמל), התשס"ה  שקבעו על ידו בהתאם לחוק    ידרישות הגילוו  וחסכון  ביטוח
  . 2010-"עהתש) שתיים כספיים(דוחות  ערך יירות תקות הוראותבהתאם לו  2005

  
  

 לשכת   ידי  על  שאומצו  כפי,  כספי  דיווח  על  פימית  בקרה  של  ביקורת  בדבר  ב"בארה  PCAOB  לתקי  בהתאם,  גם  וביקר
  קריטריוים  על  בהתבסס,  2020,  בדצמבר  31  ליום  החברה  של  כספי  דיווח  על  הפימית  הבקרה  את,  בישראל  חשבון  רואי

 דעת  חוות  כלל  2022  יוארב  19  מיוםו  של   והדוח  COSO  ידי  על  שפורסמה  פימית  בקרה  של  המשולבת  במסגרת  שקבעו
  . החברה  של כספי דיווח על  הפימית הבקרה אפקטיביות  על  מסויגת בלתי

  
  
             
  

      
  זיו האפט,  

  
  רואי חשבון 

  
                                                   
  2022ביואר   19  ,אביב-תל
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  דוחות על המצב הכספי 

  

  בדצמבר  31ליום    

   2020 
 

2019 

  ש"ח אלפי  ביאור  

   כסים:

 486   4 יםבלתי מוחשי  יםכס

  

505 

    6   2,186  2,838כס זכות שימוש 

  14   6,600 2,680דחים   םמיסי

 229 39,432   5 הוצאות רכישה דחות 

 122 104  7  רכוש קבוע 

  1,415  5,904   8 חייבים ויתרות חובה 

       2,106  690כסי מיסים שוטפים 

 6,517 9,845   ושווה מזומיםמזומים  

 14,996  66,663    סך כל הכסים 

     : הון

 10,000 10,000  10  הון מיות 

 817 1,062    קרות הון 

 7,705 19,128   10  שטרי הון  

 ) 9,031( ) 20,532( 4ב10  יתרת הפסד 

 9,491 9,658    סך כל הון 

     התחייבויות:
 2,550 1,959   6  התחייבות בגין חכירה  

  - 20,038  17  הלוואה מחברת האם 
 2,955 35,008  9 זכאים ויתרות זכות 

 5,505 57,005   סך כל ההתחייבויות

 14,996 66,663    סך כל ההון וההתחייבויות 
  
 

  . המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות כספיים אלה אוריםיהב
  
  
  

   _______________         _______________             _______________  
  , רו"ח  סיון לוי                       אורי קיסוס                    מאיר גרידיש          
  כספים ת מהל                            מכ"ל                            יוןדירקטורהיו"ר        

  
  
  
  

    . 2022ביואר   19תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
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  דוחות על הרווח הכולל 

 בדצמבר  31 לשה שהסתיימה ביום  

  2020   2019   2018 

 אלפי ש"ח  ביאור 

 24,213          15   ת גמל, טו והכסות מדמי יהול מקופ 

  

1,135 

 

476 

 (4) 9 -   פיסיות רווחים (הפסדים) מהשקעות 

 472 1,144 24,213   סך כל ההכסות 

 - 53 11,322     11    עמלות, הוצאות שיווק ורכישה 

 1,881 10,913 28,045  12   הוצאות ההלה וכלליות 

 14 47 267  13   הוצאות מימון 

 1,895 11,013 39,634   סך כל ההוצאות 

 (1,423) (9,869) (15,421)   לפי מיסים על ההכסההפסד 

 - 2,680 3,920     14   הטבת מס 

 (1,423) (7,189) (11,501)   הפסד כולל   סך הכל
  
  

) 1.15(    בש"ח –  למיה ומדולל בסיסי הפסד   

 

)0.72 (  

 

)0.49 (  
       

 2,932 10,000 10,000    מספר המיות המשוקלל לצורך החישוב ה"ל (באלפים) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות כספיים אלה.  אוריםיהב
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      דוחות על השיויים בהון 

       

 מיות הון  

 קרן הון בגין 

 תשלום

מבוסס 
 שטר הון מיות

 קרן הון בגין 

 עסקאות 

בעל  עם 
 שליטה 

יתרת  
 סה"כ הפסד 

 אלפי ש"ח   

        
 2,593  ) 419(  512 -  - 2,500  8201 ביואר 1 ליום יתרה

  ) 1,423(  ) 1,423(   -    -  -  -    הפסד כולל לתקופה 
  129  -  129  -  -  -    הטבה מבעל שליטה 

  7,500  -  -  -  -  7,500  הפקת מיות 

  8,799  ) 1,842(  641   -  -  10,000  2018 דצמברב  31ליום  יתרה

              
  ) 7,189(  ) 7,189(  -    -  -  -  שה הפסד כולל ל

  176  -    -    -  176  -  מיות תשלום מבוסס 
  7,705  -    -   7,705  -  -  הפקת שטר הון 

  9,491   ) 9,031(  641   7,705  176  10,000    2019בדצמבר  31יתרה ליום 

              
  ) 11,501(  ) 11,501(  -    -  -  -  שה הפסד כולל ל

  245  -  -    -  245  -  תשלום מבוסס מיות 

  11,423  -  -   11,423  -  -  הפקת שטר הון 

  9,658  ) 20,532(  641   19,128  421  10,000    2020בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . אלהמהדוחות כספיים  רדהמצורפים מהווים חלק בלתי פ םיראויהב
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  דוחות על תזרימי המזומים 

  
  בדצמבר  31לשה שהסתיימה ביום 

2020  2019    2018 
  ש"ח אלפי  תזרימי מזומים מפעילות שוטפת 

 ) 7,189( ) 11,501(   שההפסד ל

 

)1,423 (  

     פריטים שאים כרוכים בתזרימי מזומים: 
  4  )14( -   הפסדים (רווחים) מהשקעות פיסיות 

  -  176 245  הוצאות בגין תשלום מבוסס מיות 
  129  -  -  הטבת בעלים 

        פחת והפחתות: 

  -   4   18   רכוש קבוע 

  -      321   60כס זכות שימוש 

  -      719   46כסים בלתי מוחשיים

  -   -   196   ריבית בגין הלוואה מהחברה האם הוצאות 

  -   13   * 67   אחרות  הוצאות מימון
 1,566  285 133  

      שיויים בסעיפי כסים והתחייבויות: 

  -  ) 229( ) 39,203(  גידול בהוצאות רכישה דחות, טו 

  )43( ) 1,975( ) 5,905( עליה בחייבים ויתרות חובה 

  969 1,785 32,053  עליה בזכאים ויתרות זכות 

  -   ) 2,680(  ) 3,920(  גידול במיסים דחים 
 )16,975 ( )3,099 (  926  

       :התקופה במהלך(ששולמו)  שבעו מזומים
    *)70( תשלומי ריבית עבור התחייבות בגין חכירה 

  -  5  -  ריבית שהתקבלה  
  ) 364( ) 9,998( ) 26,980( לפעילות שוטפת, ששימשו מזומים טו

      תזרימי מזומים מפעילות השקעה

  ) 2,495( -  - רכישת השקעות פיסיות   

  -   2,499  -  תמורה ממימוש כסים פיסיים   

  -   ) 550(  ) 700(  יםבלתי מוחשי יםרכישת כס  

  -   ) 126(  -  רכישת רכוש קבוע  

  ) 2,495( 1,823 ) 700( השקעה   מזומים טו, שבעו (שימשו) לפעילות 

      תזרימי מזומים מפעילות מימון 
  7,500   -   -  הפקת מיות  
  -   7,705   11,423  הפקת שטרי הון   
  -   -   19,842  קבלת הלוואה מהחברה האם 
  -   ) 361(  * )257(  פירעון התחייבות בגין חכירה 
  7,500 7,344   31,008 מזומים טו, שבעו מפעילות מימון 

  4,641  ) 831( 3,328 עליה (ירידה) במזומים ושווי מזומים 

  2,707  7,348  6,517 יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת השה  

  7,348  6,517  9,845 יתרת מזומים ושווי מזומים, טו לסוף השה   

  בתזרים השקעה ומימון שאין כרוכות    עסקאות   . א 
        מזומים 

  - 2,537  -  התחייבות בגין חכירה כגד זכות שימוש 
  

  מהותי  לא*תיקון 

  המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות כספיים אלה.  אוריםיהב
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לדוחות הכספיים     ביאורים 

  כללי  – 1 ביאור
  

  : תיאור כללי של החברה ופעילותה  .א

  12ביום  בישראל  התאגדה  (להלן: "החברה")  )  קופות גמל בע"מ    (לשעבר איטרגמל   בע"מ מור קופות גמל  

גמל  2013באוגוסט   קופות  ביהול  לעסוק  ההון  במטרה  שוק  על  מהממוה  שקיבלה  לרישיון    . בהתאם 

, חתמה י.ד  2017בובמבר   15 םביו  .גן  רמת  2  גוריון  בן  בכתובת  ופועלת  ישראל  כתושבת  מוגדרת  החברה

(להל  מור השקעות "בע"מ  הן:  הסכ"אם חברת  על  בחברת    ם)  אחזקות  "לרכישת השליטה  אס.או.איי. 

  אס. או.איי". שהחזיקה בבעלות מלאה בחברה ממר דב סיי בעל השליטה ב  (להלן: "אס.או.איי")   "בע"מ

היתר לשליטה משותפת ולהחזקת אמצעי   ןיטוח וחסכוון ביקה רשות שוק הה, הע 2018באוגוסט   26 םביו

ליהול קופות גמל   ון בלה החברה רישי כן קי  אמור לעיל. כמומההרכישה    םסכלהאם  שליטה בחברה בהת 

מסלולי השקעה   םשל החברה ומאפשר לחברה להקי  דם  את רישיוה הקו  ףובלתי מותה המחלי  כןמעוד

עברת מלוא מיותיה של  עם ההושלמה עסקת רכישת החברה    ,2018בספטמבר   25 ם ביו.  ביהול אקטיבי

ממיות    15%, הושלמה עסקה למכירת  2019באפריל,    28  ביום  . הקובכן  גד ערכ םהחברה לחברה הא

ממיות החברה), למר אורי קרן,    100%החברה, מחברת האם (אשר עד למועד השלמת העסקה החזיקה  

    .הקוב  שוויין תמורת החברה של הראשי  ההשקעות ומהל  ל" כסמכ משמש אשר

  :קופות הגמל שביהול החברה  .ב

  להלן:   קופות הגמלאת מהלת  החברה למועד הדוח,  

  מסלול  הקופה סוג
מס' 

  אישור
קופת גמל  
  לתגמולים
ולפיצויים  

וקופת גמל  
  לחסכון 

  " 35מדד "מיות תל אביב  –אלפא מור תגמולים 

  שים  5-10אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של  –אלפא מור תגמולים 

  אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה –אלפא מור תגמולים 

  (הוגשה בקשת מיזוג)  " 20מדד "תל בוד  –אלפא מור תגמולים 

  מסלול מזומים ושווי מזומים  –אלפא מור תגמולים 

  S&P500מיות מדד  –אלפא מור תגמולים 

  (הוגשה בקשת מיזוג)  מעורב מחקה מדדים -אלפא מור תגמולים

  מיות   -אלפא מור תגמולים

  50מדרגות עד  -מור תגמוליםאלפא 

  50-60מדרגות  -אלפא מור תגמולים

  ומעלה  60מדרגות  -אלפא מור תגמולים

  במיות  25%אג"ח עד  -אלפא מור תגמולים

8695  

8696  

8697  

8698  

8699  

9452  

9677  

12531  

12532  

12533  

12534  

12957  
  

קרן  
   השתלמות

  

  " 35מדד "מיות תל אביב  -מור השתלמות 

  אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד   -מור השתלמות

  אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה  -מור השתלמות

  (הוגשה בקשת מיזוג)  " 20מדד "תל בוד  -מור השתלמות

  מסלול מזומים ושווי מזומים -מור השתלמות 

  S&P500מיות -מור השתלמות 

  מיזוג) (הוגשה בקשת  מעורב מחקה מדדים -מור גמל השתלמות

  כללי   -מור השתלמות

  מיות  -מור השתלמות

                                                       במיות 25%אג"ח עד  -מור השתלמות

8701  

8702  

8703  

8704  

8705  

9451  

9676  

12535  

12536  

12956  
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  : (המשך) כללי – 1 ביאור
    

  

מס'   מסלול  הקופהסוג 
  אישור

קופת גמל  
   להשקעה

  

  35מסלול מחקה מדד ת"א  -מור קופת גמל להשקעה

  S&P500מסלול מחקה מדד  -מור קופת גמל להשקעה

  (הוגשה בקשת מיזוג)  20מסלול מחקה מדד תל בוד -מור קופת גמל להשקעה 

מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות מדד   -מור קופת גמל להשקעה
  שים  5-10ממשלתי לטווח 

מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות   -מור קופת גמל להשקעה
  בריבית קבועה 

  מסלול כספי  -מור קופת גמל להשקעה

  כללי פאסיבי  -מור קופות גמל להשקעה

  מיות    -מור קופות גמל להשקעה

    כללי  -מור קופות גמל להשקעה

        במיות  25%אג"ח עד    -מור קופות גמל להשקעה

7957  

7958  

7960  

7961  

7962  

7963  

11938  

12537  

12538  

12955  

קופת גמל  
 חיסכון לכל ילד 

  

  הלכה  –מור חיסכון לילד 

  שריעה  –מור חיסכון לילד 

  חוסכים המעדיפים סיכון ביוי  –מור חיסכון לילד 

  חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר  –מור חיסכון לילד 

  חוסכים המעדיפים סיכון מועט  –חיסכון לילד  מור

9113  

9303  

9414  

9420  

9421  

  

  : הגדרות  .ג

  .מור קופות גמל בע"מ –החברה 

  י.ד. מור השקעות בע"מ.  –החברה האם 

 . - IAS24כהגדרתם ב –צדדים קשורים 

  . 2010 -, התש"ע)דוחות כספיים שתיים( כהגדרתם בתקות יירות ערך  –בעלי עיין ובעל שליטה 

  רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.  –רשות שוק ההון 

  הממוה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.  –הממוה 

  . 2005 –, התשס"ה )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיסיים  –חוק הפיקוח על הגמל 

מזערי הדרש מחברה מהלת   הון עצמי ( )קופות גמל(תקות הפיקוח על שירותים פיסיים    –תקות ההון  

    .2012 התשע"ב ),של קופת גמל או קרן פסיה

ההשקעה   גופים    –כללי  על  החלים  השקעה  (כללי  גמל)  (קופות  פיסיים  שירותים  על  הפיקוח  תקות 

שפורסם על   לי השקעה החלים על גופים מוסדיים"וחוזר "כל  2012-מוסדיים), התשע"ב

  .  ידי הממוה
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  חשבואית מדייות – 2 ביאור
 
 מתכות עריכת הדוחות הכספיים:   .א

בהתאם לדרישות הגלוי שקבעו    ,)IFRSכספים אלו ערוכים בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומי (דוחות  

הוראותע"י הממוה   על    לפי  הפיקוח  גמל) התשס"ה  חוק  (קופות  פיסיים  והתקות    2005-שירותים 

  . 2010-"עהתש) שתיים כספיים(דוחות  ערך  יירות תקות  להוראות  בהתאםו  שהותקו מכוחו

  : מבה הדיווח

  ללא   זילות  סדר  לפיהדוחות על המצב הכספי, הכוללים את הכסים וההתחייבויות של החברה, הוצגו  

יותר, כפי זו מספקת מידע מהימן ורלבטי  וכפי     1IAS  -שדרש ב  הבחה בין שוטף ללא שוטף. הצגה 

  של הממוה.  ע בדרישות הגילוישקב

  

 בסיס המדידה:   .ב

  .עלותה הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס 

  
 מדייות חשבואית עקבית:   .ג

  המדייות החשבואית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, למעט אם צוין אחר. 

  
 מזומים:  ימזומים ושוו  .ד

היתים למשיכה מיידית וכן  קדוות  יידי, פ כוללים מזומים היתים למימוש מימזומים    ימזומים ושוו 

ואשר מועד פירעום , במועד ההשקעה בהם, איו  קדוות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם  יפ

  . עולה על שלושה חודשים

  רכוש קבוע:   .ה

יחסן במישרין לרכישת רכוש קבוע ולהבאתו למיקום  לפי עלות, לרבות עלויות שיתן ל  מוכר לראשוה

צב הדרושים לצורך הפעלתו. בתקופות שלאחר ההכרה הראשוה, הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות  ולמ

ביכוי פחת צבר וביכוי הפסדים שצברו לירידת ערך. החברה מפחיתה בפרד את הרכוש הקבוע באופן  

שיטתי על פי אורך החיים השימושיים שלו, החברה משתמשת בשיטת הקו הישר. הוצאות הפחת לכל  

  . על הרווח (ההפסד) הכוללקופה מוכרות בדוח ת

, או אורך  )לרבות תקופת האופציה( חכירהמשך תקופת ההקצר מבין שיפורים במושכר מופחתים על פי 

  . השימושיים החיים 

מטופלים  ו  אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת, וערך השייר בחים לפחות בכל סוף שה והשיויים

    . אופן של מכאן ולהבאכשיוי אומדן חשבואי ב

  כדלקמן: םהפחת ה שיעורי 

  33%  – אלקטרויציוד 

  .12.5%  –שיפורים במושכר 
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  (המשך): חשבואית מדייות – 2 ביאור
  

    :פיסיות התחייבויותופיסיים כסים   .ו

  בחשבואות  שימוש  תוך  המכשיר  של  החוזיות  להוראות  לצד  הפכה  החברה  כאשר  וכרמ פיסי    כס .1

מדדים  .העסקה  סליקת  מועד פיסיים  בשווי    כסים  שמוחזקים    ימכשיר   .הוגןלראשוה  חוב, 

לגבות את תזרימי המזומים החוזיים ושהתאים   על מת  בהתאם למודל עסקי שמטרתו החזקה 

וריבית   קרן  תשלומי  שהם  מזומים  לתזרימי  מוגדרים  במועדים  זכאות  מספקים  שלהם  החוזיים 

עלויות עסקה שיוחסו במישרין, למעט   לראשוה בשווי הוגן בתוספת  מדדו    הכסות לקבלבלבד, 

בעלות   מדדו  אלה  כסים  לראשוה,  ההכרה  לאחר  שלהם.  העסקה  במחיר  לראשוה  שמדדו 

הכסות ריבית לפי שיטת הריבית האפקטיבית הוכרו לפי הערך בספרים ברוטו של הכס    מופחתת.

 ). הפיסי (כלומר לפי יכוי ההפרשה לירידת ערך

 החוזיות של המכשיר.  התחייבות פיסית הוכרה כאשר החברה הפכה לצד להוראות  .2

לראשוה   מדדות  בחברה  פיסיות  התחייבויות  מופחתת:  בעלות  המדדות  פיסיות  התחייבויות 

 יכוי עלויות עסקה שה, התחייבויות  יתן לי בשווי הוגן בחסן במישרין לעסקה. לאחר ההכרה לראשו

  אלה מדדות בעלותן המופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

  
  מיסים על הכסה:   .ז

  :סים דחיםי סים שוטפים ומיתוצאות המס לתקופה כוללות מ
  

 שוטפים  מסים .1

חבות בגין מסים שוטפים קבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם  

הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות דרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שים  

 קודמות. 

  

 מסים דחים  .2

  מסים דחים מחושבים בגין: 

   כללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים בחשבון לצרכייים בין הסכומים ההפרשים זמ

  מס.

   סה חייבתוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכ יים, שטרםהפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמ

 עתידית שכגדה יתן יהיה לצלם. 

  דחים והתחייבויות מיכסי מ לפי שיעורי המס הצפויים בתקופה שבה  יסים  סים דחים ימדדו 

ס אשר חקקו או אשר  ימומש הכס או תסולק ההתחייבות, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המ

דרש אומדן של הההלה על מת    .חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדוח על המצב הכספי

לקבוע את סכום כס המסים הדחים שיתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי וסכום ההכסה החייבת  

  במס הצפויה ואסטרטגיית תכון המס. 

  דחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיז גד התחייבות מס שוטפת  מסיםכס מס שוטף כ וז

  והמסים הדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס 
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  : )(המשך חשבואית מדייות – 2 ביאור

אלא אם הם בעו מעסקה או  תוצאות המס בגין מסים שוטפים או דחים זקפות לרווח או הפסד  

שאז    בתקופה אחרת  מחוץ לרווח או הפסד או בצירוף עסקים אירוע אשר הוכרה באותה תקופה או  

  .מוצג יחד עם הפריט בגיו וצר 

 הוצאות רכישה דחות:   .ח

, המיוחסות במישרין לרכישת חוזים ליהול כסים  בגין גיוס לקוחות)  עמלות(הוצאות רכישה תוספתיות  

אשר  כ  )DACאו      Deferred Acquisition Costs(  פות גמל, רשמות כהוצאות רכישה דחות קושל  

 ששבאמצעות דמי יהול. הוצאות הרכישה הדחות מופחתות על פי  צפויה    שבתןהויתן לזהותן בפרד  

לקבלת    אומדן   את  המהווה   שים המשוערת  יהולהתקופה  מדמי  מתן    ההכסות  עם  עקבי  שהוא 

הספציפי החוזה  במסגרת  שסופקו  בוחת  .  השירותים  תקופהחברה  ערךמדי  לירידת  סממים    של   ה 

    .כלל המידע שבידיה בסיסעל הוצאות הרכישה הדחות  

  
 כסים בלתי מוחשיים:  .ט

עלויות רכישה    כסים בלתי מוחשיים הרכשים בפרד מדדים עם ההכרה הראשוית לפי העלות בתוספת

שימושיים מוגדר מופחתים על  כסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים    ישירות. לאחר ההכרה הראשוית,

פי אורך החיים השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ובחת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים  

סימים המצביעים על ירידת ערך. החברה סוקרת את אורך החיים השימושיים ואת שיטת ההפחתה שבה  

כספים שת  סוף  בכל  לפחות  שימוש  תק  .עשה  לכל  ההפחתה  הפסדהוצאות  או  ברווח  מוכרות  .  ופה 

    .מדןו שיויים מטופלים כשיוי א

  :אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה הוכחית ולתקופות השוואתיות היו כדלקמן

לאי תחרות של מכ"ל החברה הקודם, בהתאם להסכם הפרישה  להסכם  מתייחס    –   כס אי תחרותא)  

  . שים 3מופחת בקו ישר ע"פ -שחתם עמו

  שים.  6מופחתת בקו ישר על פי  –  ה) תוכב

  
  : חכירות  .י

  . חכירה  ובהתחייבות  שימוש  זכות   בכס  הכספי  המצב  על   בדוח  הכירה  החברה  החכירה  תחילת  במועד

הערך הוכחי של תשלומי החכירה    בגובהחכירה  ה מדדה במועד תחילת החכירה את התחייבות    החברה

.  מועד  באותו  החברהשאים משולמים במועד תחילת החכירה, מהווים בשיעור הריבית התוספתי של  

  שימוש זכות  לראשוה    מדדכס  ההכרה  של  מ  המורכבת  בעלותבמועד  לראשוה  המדידה  סכום 

תחילת   במועד  למחכיר  ששולמו  חכירה  תשלומי  בתוספת  החכירה,  מועד  .  החכירההתחייבות  לאחר 

על   ריבית  לשקף  מת  על  בספרים  הערך  הגדלת  ידי  על  מדדה  החכירה  התחייבות  החכירה,  תחילת 

התחייבות החכירה; הקטת הערך בספרים על מת לשקף את תשלומי החכירה שבוצעו. החברה הכירה  

שלא כללו במדידת  ברווח או הפסד בריבית שצברה על התחייבות החכירה וכן בתשלומי חכירה משתים  

לאחר מועד תחילת החכירה, החברה מדדה את כס זכות  .  התחייבות החכירה בתקופה שבה אירע האירוע

  .  החברה מפחיתה את כס זכות השימוש על פי תקופת החכירה .השימוש בעלותו, ביכוי פחת 

  

 הכרה בהכסות:   .יא

תקן להוראות  בילאומידיווח    בהתאם  במועד    15  כספי  לקוחות  עם  מחוזים  בהכסה  מכירה  החברה 

ומודדת את ההכסה בסכום המייצג את התמורה שהחברה מצפה   ללקוח  על שירות  העברת השליטה 

  דוח על הרווח הכולל כאשר  ה קיימת הכרה בהכסות במסגרת להיות זכאית לה עבור אותו שירות
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  : )(המשך חשבואית מדייות – 2 ביאור

ו לחברה  יזרמו  לעסקה  הקשורות  הכלכליות  שההטבות  צפוי  למדידה  יתות  העלויות   כןההכסות 

    .מןמהי פןהעסקה יתות למדידה באו יןשהתהוו או שיתהוו בג 

  דמי יהול 

. ההכסות מדדות  מוכרות על בסיס צבירה ומחושבת כשיעור מהיקף הכסים הכסות מיהול קופות גמל  

  רות הכסים המוהלים, בהתאם להחיות הממוה.  על בסיס ית ומחושבות

  הכסות ממתן שירותים 

מוכרות לאורך זמן, על פי התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את    יהול קופות גמלמתן שירותי  מהכסות 

סופקו   שבהן  הדיווח  לתקופות  בהתאם  מוכרות  ההכסות  החברה.  ביצועי  ידי  על  המופקות  ההטבות 

  השירותים.  

  ות בשל הטבות לעובדיםהתחייבוי   .יב

  קצר לטווח הטבות לעובדים 

והפקדות    סוציאליות  קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה, הפקדותלטווח  הטבות לעובדים  

בגין התחייבות  השירותים.  מתן  עם  כהוצאות  ומוכרות  לאומי  תוכית    לביטוח  או  במזומן  בווס 

משפטית או משתמעת לשלם את הסכום    קיימת מחויבותלהשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לחברה  

  לאמוד באופן מהימן את הסכום.  האמור בגין שירות שיתן על ידי העובד בעבר ויתן

  ארוך  לטווחהטבות לעובדים 

  הטבות עקב פיטורין: 

כהטבות עקב פיטורין כללים תשלומים בהם מחויבת החברה לשאת שיתן לייחסן במישרין להפסקת  

ד מעביד. תשלומים אלו יכול שיכללו פיצויי פיטורין ששולמו ע"פ חוק ואים מכוסים בתשלומים  יחסי עוב

הפסקת   במסגרת  עודפות  הטבות  מתן  עקב  וספים  תשלומים  וכן,  מוגדרת  הפקדה  לתוכית  ששולמו 

מי בסיבות  קצר  והעסקה  זמן  או  עם הפסקת ההעסקה  ומשולמים  פי הסכם, המבוצעים  על  או  חדות 

פיטורי  לאחריה. עקב  כך  הטבות  אלו  הטבות  למתן  התאים  התגבשות  עם  הפסד  או  ברווח  מוכרות  ן 

      שקיימת מחויבות בלתי חוזרת של החברה לביצוען.

  : הטבות לאחר סיום העסקה

הפקדות לקופות גמל והן    בחברה קיימות מספר תוכיות הטבה לאחר העסקה. התוכיות ממומות על ידי

  ה מוגדרות וכן כתוכיות הטבה מוגדרות. מסווגות כתוכיות הפקד

  תכית להפקדה מוגדרת  .1

קבועים   תכית להפקדה מוגדרת היה תוכית לאחר סיום העסקה שלפיה החברה משלמת תשלומים 

וספים. מחויבויות    לישות פרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים

בתקופות שבמהלכן סיפקו    קפות כהוצאה לרווח והפסד החברה להפקיד בתכית הפקדה מוגדרת, ז

  מוגדרת אשר עומדות לתשלום תוך    העובדים שירותים קשורים. התחייבויות להפקיד בתכית הפקדה

  תכית להטבה מוגדרת  .2

שאיה העסקה  סיום  לאחר  הטבה  תכית  היה  מוגדרת  להטבה  מוגדרת.    תכית  להפקדה  תכית 

ככל  הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה,    סת לתכיתמחויבות טו של החברה, המתייח 

תכית שקיימת   כל  לגבי  לעובד    מחושבת  שתגיע  ההטבה  של  העתידי  הסכום  אומדן  ידי  על  בפרד 

  בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.  לשירותיו בתמורה

  . מדידות מחדש זקפות מיידית, דרך רווח כולל אחר ישירות לעודפים
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  ):(המשך  חשבואית מדייות – 2 ביאור

  עסקאות תשלומים מבוססי מיות   . יג

לגידול  במקביל  שכר    כהוצאתזקף  מעקי תשלום מבוסס מיות לעובדים    ההעקה שלבמועד  השווי ההוגן  

בה   התקופה  פי  על  בלתיבהון  זכאות  כהוצאה  .למעקיםמותית    מושגת  שזקף  מעקי    הסכום  בגין 

תאי  מיות,    מבוסס   תשלום שהים  הבשלה  בתאי  תאיושירות  המותים  שאים  ביצוע  שוק,    תאי 

    להבשיל.  צפוייםמספר המעקים אשר  מותאם על מת לשקף את

בעסקאות בהן מעיקה חברת האם לעובדי הקבוצה זכויות למכשיריה ההויים, מטפלת החברה בהעקה  

כל הויים,  במכשירים  מיות המסולקת  מבוסס  של ההעקה  כעסקת תשלום  ההוגן  בשווי  מכירה  ומר 

  . ישירות בהון, בהתאם לאמור לעיל

  

  ורמים לחוסר ודאות באומדים מהותיים ג  .יד

דורשת מההלת החברה לערוך אומדים ולהיח    IFRS-הכת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם ל

יסיון העבר    ההלת החברה בוחת את האומדים על בסיס מתמשך בהתבסס עלהחות לגבי העתיד.  

בהתאם לסיבות לגבי אירועים שיתרחשו בעתיד. התוצאות  ועל גורמים וספים, כגון החות סבירות  

באומדן מוכרת בדרך של מכאן ולהבא  בפועל עשויות להיות שוות מאומדי הההלה. השפעה של שיוי  

עתידיות, אם  ובתקופות  בתקופת השיוי, אם השיוי משפיע על תקופה זו בלבד, או בתקופת השיוי  

להלן תיאור של החות לגבי העתיד ושל גורמים אחרים לחוסר ודאות באומדים    .השיוי משפיע גם עליה

  : בסוף תקופת הדיווח

בהתאם להערכת החברה, הפחתתן של עלויות להשגת חוזה להשגת    –הפחתת הוצאות רכישה דחות  

יקף") ואין מהוות תשלום מתוך ההטבות הכלכליות  הכסות  המשולמות בגין סכומי גיוס  ("מעקי ה

של ברות ההשבה של עלויות אלו כלומר,  השוטפות שהתקבלו, מתבצעת על פי אומדן התקופה החזויה 

  הידעלהערכת הההלה, המבוססת על    בהתאם,  בה יתקבלו ההטבות הכלכליות בגין חוזים אלוהתקופה  

  '. ח2ראה גם ביאור   .בישראל הגמל בעף האמורה התקופה לגביהצבר  והיסיון

המסים הדחים מחושבים לפי שיעורי המס הצפויים במועד מימושם של ההפרשים    –מסים על ההכסה   

שיעור המס הצפוי במועד המימוש של הפרשים  המעבר ו מועד  . קי  ומועד מעבר החברה לרווח הזמיים

העתידיות   ההכסות  תחזית  על  בוסס  המיוחסים  עשויים  זמיים  אלו  בהחות  שיויים  החברה.  של 

    .להביא לשיויים מהותיים בערכם בספרים של המסים הדחים ובהוצאות המס

 
  מגזרי פעילות  – 3 ביאור

  
  :  הים במגזר הכלולים  הגמל  מוצרי . גמל קופות יהולהכולל     הגמל מגזר וישה יחיד   פעילות  מגזר בחברה

  לחיסכון   גמל  קופתו  להשקעה  גמל  קופת ,  השתלמות  קרן,  וקופת גמל לחיסכון  לתגמולים ולפיצויים  קופת גמל

  ההכסות וההוצאות של החברה מיוחסות למגזר זה.   כל . לילד טווח ארוך
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  יםבלתי מוחשי יםכס – 4 ביאור

 סה"כ   אי תחרות    תוכה 

 ש"ח אלפי  

  עלות

 

 

 

 

 - - -  2019ביואר,  1יתרה ליום 

 550 - 550  תוספות במהלך השה 

 550  - 550 2019, בדצמבר 31יתרה ליום 

 700 700 -  תוספות במהלך השה 

 (550) - (550)  גריעות במהלך השה 

 700  700 -  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

    פחת שצבר 

 - - -  2019ביואר,  1יתרה ליום 

 45 - 45  תוספות במהלך השה 

 45  - 45 2019, בדצמבר 31יתרה ליום 

 283 214 69  תוספות במהלך השה 

 (114)  - (114)  גריעות במהלך השה* 

  (45) 214  169 

 214 214 -  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

2020בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום   - 486  486 
  

2019בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום   505  -   505 

  

     צפי להיעדר שימוש עתידי.  הלאור  ,שרכשה בעבר הערך בספרים של תכהיתרת הפחתה מלאה של בגין * 

  
  

   הוצאות רכישה דחות– 5 ביאור
  

  בדצמבר   31  
  2020    2019  
  ח " שאלפי   

  229   ביואר  1יתרה ליום 

  

-  
      

  241  41,875   תוספות במהלך השה 
      

  )12(  ) 2,672(  הפחתה שוטפת 
      

 229 39,432  בדצמבר  31יתרה ליום 
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  ) חכירותכסי זכות שימוש ( – 6 ביאור

  בובמבר   1  מיום  החל,  שים  8  בת   לתקופה   משרדים  בחכירת  החברה   התקשרה  , 2019  באוקטובר  7  ביום  .א

מע"מ,  ש"ח  אלפי   309- כ  של  בסכום  שתיים  חכירה  תשלומי  תמורת,  2019 בתוספת    החכירה   בשת, 

ומתעדכיםש"ח אלפי    326-, כהראשוה .  שה  כל  3%-כ  של   בתוספת  , בתוספת מע"מ, בשה השייה 

  החכירה   תקופת  את  לסיים  רשאים   יהיו   הצדדים.  חכירה  שת   לכל   מראש  משולמים  החכירה   תשלומי 

  שתיים   בתום  רק,  זו  הודעה  למסור  הזכות  תהא  למחכיר,  לעיל  האמור  חרף.  שה  של  מראש  בהודעה 

  לפי , ואילך שים 3  בתוך לתוקף תיכס ההסכם סיום לגבי שההודעה כך( ואילך ההסכם תחילת ממועד

  ). העיין

  
    :כסי זכות השימוש  .ב

  

  מקרקעין 

 ש"ח אלפי  

  עלות

  2,898 2020ביואר,  1יתרה ליום 
  ) 331(  שיויים אחרים 

 2,567  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

   פחת שצבר: 

 60  2020ביואר,  1יתרה ליום 

 321  פחת השה 

 381  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
 31יתרת עלות מופחתת ליום 

 2,186  2020בדצמבר, 
  
  

  מקרקעין 

 ש"ח אלפי  

  עלות

  - 2019, ביואר 1יתרה ליום 

 2,898  *חדשות תוספות בגין חכירות  

 2,898  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

   פחת שצבר: 

 -  2019ביואר,  1יתרה ליום 

 60  פחת השה 

  60  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
 31יתרת עלות מופחתת ליום 

 2,838  2019בדצמבר, 
  

  אלפי ש"ח.  361 של סך במזומן שולם האמור  הסכום מתוך* 
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  (המשך):  )חכירותשימוש (כסי זכות  – 6 ביאור

  
 :ההתחייבות בגין חכיר   .ג

  
  

  מקרקעין 

 ש"ח אלפי  

  2,550 2020ביואר,  1יתרה ליום 

   השה  שיויים במהלך

  ) 327(  תשלומים בגין חכירות 

    67  וצאות ריבית ה

  ) 331(  שיויים אחרים 

 1,959  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

 -  2019ביואר,  1יתרה ליום 

   השה  שיויים במהלך

 2,898  תוספות 

  ) 361(  תשלומים בגין חכירות 
  13  הוצאות ריבית 

 2,550  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
  
  
  

  רכוש קבוע  - 7 ביאור

 

מחשבים  
 וציוד היקפי

  

שיפורים 
 במושכר

  

 סה"כ

 ש"ח אלפי  

 עלות
 

 

 

 

 

 126  117 9 2020ביואר,  1יתרה ליום 

 - - -  השה תוספות במהלך  

 126  117 9  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

 פחת שצבר 
   

 4 2 2  2020ביואר,  1יתרה ליום 

 18 15 3  תוספות במהלך השה 

 22 17 5  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

2020בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום   4 100 104 
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  (המשך):  קבוערכוש  - 7 ביאור

 

מחשבים וציוד  
   היקפי

שיפורים 
 סה"כ   במושכר

 ש"ח אלפי  

  עלות

 

 

 

 

 - - - 2019ביואר,  1יתרה ליום 

 126 117 9  תוספות במהלך השה 

 126  117 9  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

    פחת שצבר 

 - - - 2019ביואר,  1יתרה ליום 

 4 2 2  תוספות במהלך השה 

 4 2 2  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

2019בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום   7 115 122 
  
  
  

  חייבים ויתרות חובה  - 8 ביאור

 בדצמבר  31 

  2020  2019 

 אלפי ש"ח  

 180    הוצאות מראש

  

1,109 * 

 296 5,359  הכסות לקבל  

 - 29 מוסדות 

 -  190  צדדים קשורים 

 10 146  אחרים 

 5,904 1,415 
  ה.  21 ביאורגם הסכם פשרה, ראה   בגיןמראש תשלום  כולל* 
  
  

  זכאים ויתרות זכות - 9 ביאור

 בדצמבר  31 

  2020  2019 

  אלפי ש"ח  

 3,815 עובדים ומוסדות בגין שכר 

  

1,527 

 604 26,923  הוצאות לשלם 

 773 4,221 צדדים קשורים 

 51 49  ספקים וותי שירותים

 35,008 2,955 
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  הון עצמי ודרישות הון -10 ביאור
  
  הרכב הון המיות   .א

 
 2019-ו 2020בדצמבר,  31

 מופק ופרע  

 אלפי ש"ח   

 10,000 ע. כ"א  ש"ח 1רגילות בות 
  

  יהול ודרישות הון   .ב
  

פעילותה  מדייות הההלה, היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את   . 1

כדי שתוכל להיב בעתיד תשואה לבעלי מיותיה וכן על מת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. החברה  

  כפופה לדרישות הון הקבעות על ידי הממוה. 

 : והחיות הממוה  להלן תוים בדבר ההון הדרש והקיים של החברה בהתאם לתקות ההון . 2

 בדצמבר  31ליום  

 2020  2019 

 ח " אלפי ש 

 18,590   (*) ההון הדרש ע"פ תקות ההון

 

10,000 

 9,491 9,658  הון עצמי קיים 

) 8,932(  למועד הדיווח ביחס להון הדרש ע"פ התקות בהון  חוסר  (509) 

  

 בדצמבר  31ליום  

 2020  2019 

 אלפי ש"ח   

:הדיווח  תאריך לאחר פעולות   

 

 

 1,014 8,932   להלן) 3שטרי הון (ראה סעיף הפקת 

 505    - עודף בהתחשב בפעולות לאחר תאריך הדוח 

  הזילות בכללי העומדים  כסים  כגדו שאין הדרש  העצמי  ההון סכום
 - -      וההשקעה

  
  הסכום הדרש כולל דרישות הון בגין:   (*) 

  הגבוה מבין:   

 בדצמבר  31ליום  

 2020  2019 

 אלפי ש"ח   

  10,000  מיימלי לחברה מהלת הון התחלתי   .א

 

10,000  

      צירוף של:   .ב
  623  9,552  היקף כסים מוהלים                                                            

 2,724 9,038  הוצאות שתיות               
  18,590  3,347  
      

 10,000 18,590  הדרש  הסכום כל סך
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  (המשך):  עצמי ודרישות הוןהון  -10 ביאור
  

  החברה   בהון  כהשקעה"ח  ש  אלפי   8,932של    סך  הדיווח  תאריך  לאחר  בעלי המיות בחברה העבירו . 3

 כגד הפקת שטר הון.  

לחברה שיקול דעת בלעדי בקשר עם פירעון שטר ההון ומועדיו ולבעלי המיות מוקית הזכות לדרוש  

אודות הפקת שטרי  וספים    לפרטים  במועד פירוק החברה.את פירעון שטר ההון מהחברה, אך ורק  

 .  להלן ב  22 ביאור ה, ראהדיווחהון לאחר תאריך 

אלפי ש"ח וכן תזרים שלילי מפעילות    20,532כון לתאריך הדוח, לחברה הפסד צבר מפעילותה  בסך  . 4

וה פעילותה ההתחלתיים  גמל בשלבי  יהול קופות  צפויים לחברת  תוים אלו  ם עקביים  י שוטפת. 

והכספים  ולת ההון  להזרמת  המיות  בעלי  של  מחויבות  קיימת  החברה.  ההלת  של  העסקית  כית 

  "עצמי מזערי  וןדרישות ה "  פיסייםהפיקוח על שירותים  תקות  לשם עמידה בהוראות    .הדרשים

קופת גמל או   של הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הדרש מחברה מהלת

, בדרישות הזילות החלות על חברה מהלת  וכן  )ב להלן  21  ביאור (ראה גם    2012  -קרן פסיה), תשע"ב 

התקשרה החברה עם החברה האם בהסכם מסגרת  כמו כן,  התומכים בהתאם לתקות ההשקעה.   

(ראה ביאור   ). כלל התחייבויות אלה מהוות את התמיכה הדרשת לצורך המשך  להלן  ג  22מעודכן 

 .פעילותה השוטפת של החברה

  רכישה ו, הוצאות שיווק עמלות -11 ביאור

 לשה שהסתיימה ביום   

 בדצמבר 31  

 2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  

  8,650  עמלות שוטפות 

 

41    

 

- 

 -    2,672 12דחות   הפחתת הוצאות רכישה

  11,322 53   - 

  

  הוצאות ההלה וכלליות  -  12 ביאור

 לשה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר  31 

 2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  

  13,653 * ולוותעבודה  שכר 

  

7,410  

  

598 

 370  1,365  2,664    שירותים מקצועיים

 562 537 5,385  תשלום לגורם מתפעל 

 116  488  662  אחזקת משרד 

 99  356  541  אחזקת מחשבים ותקשורת 

 52 227 872  דמי יהול לחברת האם 

 9 166  1,243  פחת והפחתות 

 - -  1,785  עמיתים החזר ל

 75 364 1,240  אחרות 

  28,045  10,913  1,881 
  

  .)ש"ח  אלפי 176 קודמת(שה  ש"ח  אלפי 245 בסך מיות מבוסס תשלום בגין  הוצאה  וללכ*
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  הוצאות מימון -13 ביאור

 לשה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר  31 

 2020  2019  2018 

  ש"ח אלפי  

 4 עמלות בקים 

 

34 

 

14 

 - 13 67 ריבית בגין חכירה מימוית 

 - - 196  ריבית לחברה האם 

 267 47 14 

  

  מיסים   -14 ביאור

  כללי   .א

  . 1976-החברה היה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

  רווח. שכר ו  המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים, ובכללם החברה, מורכב ממס חברות וממס

  שיעור המס הכולל שיחול על מוסדות    .23%שיעור של  עומד מס החברות על    ,2018  ביואר  1  החל מיום

  .34.19%על    2018 שתמד החל מו ע, ובכלל זה החברה, לרבות מס רווח ומס שכר  כספיים

  .2015הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שת המס  לחברה

  

 הפסדים מועברים   .ב

סך  ל  2020בדצמבר    31לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשים הבאות ומסתכמים ליום  

צברים. החברה צופה כי  הפסדים  הובע ממס דחה    בכסהכירה    החברה  .אלפי ש"ח  23,043-כשל  

  . הראה לעין בעתידצברים למס הכסה את ההפסדים ה תצל

  

  :הרכב  .ג

 בדצמבר  31לשה שהסתיימה ביום  

 2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   

  :סים דחיםימ הכסות 

 

 

 

 

 -  ) (2,680 ) (3,920 של הפרשים זמיים גידול  

  - ) 2,680( ) 3,920(  סך הכסות מיסים  
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  (המשך):  מיסים  -14 ביאור

 מסים דחיםתועה ב  .ד

 

הטבות 
  סה"כ  הפסד מועבר  לעובדים

  ש"ח אלפי   
    יתרת כס מס דחה  

  -   -   -   2019 ,ביואר 1יתרה ליום 
  2,680  2,070   610   יויים אשר זקפו לרווח והפסדש

        יתרת כס מס דחה 
  2,680  2,070   610   2019 ,בדצמבר 31ליום 

  3,920 3,230  690   והפסד  שיויים אשר זקפו לרווח
      יתרת כס מס דחה 

  6,600 5,300  1,300   2020בדצמבר,  31ליום 
  

 תיאורטי  מס  .ה

  

  בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  
 2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח   

  ) 1,423(  ) 9,869(  ) 15,421(  הפסד לפי מיסים על ההכסה

  34.19%  34.19%  34.19%  שיעור מס סטטוטורי 

  ) 487(  ) 3,374(  ) 5,272(  חיסכון במס מחושב לפי שיעור מס סטטוטורי 

      עליה (ירידה) במיסים הובעת מהגורמים הבאים : 
  60 13 82  הוצאות לא מוכרות 

מיסים דחים שחושבו בשיעור מס שוה משיעור המס  
  -  1,105  1,571  החל על החברה 

 -  מס דחה  ףבהפסד לצרכי מס בגיו לא זק(קיטון) גידול 
  
)424 ( 427  

  - - ) 301(  אחרים 

  487 694 1,352  עליה במיסים סה"כ 

  -  ) 2,680( ) 3,920(  חיסכון במיסים על ההכסה 
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  יהול מדמי הכסות -15 ביאור

  להלן דמי היהול שגבתה החברה מהלת מהקופות שביהולה ושיעור הממוצע של דמי היהול בכל קופה: 

 שעור ממוצע של דמי יהול    דמי יהול  

 לשה שהסתיימה ביום    לשה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר   31   בדצמבר   31 

 2020  2019  2018  2020  2019  2018 

 אחוזים    ש"ח אלפי  

 13,810  אלפא מור תגמולים ופיצויים

 

179 

 

32 

 

0.67 

 

0.45 

 

0.35 

 0.35 0.44 0.66 31 181 7,602 מור השתלמות 

 0.35 0.40 0.65 68 186 1,999 ה ע מור גמל להשק

 0.23 0.23 0.23 345 589 802 מור חיסכון לכל ילד 

    476  1,135  24,213  דמי יהול מצבירה  סך הכל
  

  תוים אודות קופות הגמל שביהול החברה   -16 ביאור

    היקף הכסים מוהלים, תקבולים ותשלומים  .א

 לשה שהסתיימה ביום    מבר צבד 31 

 2020בדצמבר  31  2020 

 תשלומים   תקבולים   סך כסים 

 אלפי ש"ח  

  5,315,719 אלפא מור תגמולים ופיצויים

 

1,274,306 

 

22,932 

 15,134 238,826 2,971,492  מור השתלמות 

 19,044  611,200 866,384  ה ע גמל להשקקופת מור 

 3,638 85,585 398,839  מור חיסכון לכל ילד 

 9,552,434 2,209,917 60,748  
  

   

 לשה שהסתיימה ביום    מבר צבד 31 

 2019בדצמבר  31  2019 

 תשלומים   תקבולים   סך כסים 

 אלפי ש"ח  

  123,730 אלפא מור תגמולים ופיצויים

 

48,554 

 

1,061 

 1,441 11,001 94,312  מור השתלמות 

 7,168  56,293 91,423  ה ע גמל להשקקופת מור 

 585 102,185 313,190   מור חיסכון לכל ילד 

  622,655  218,033  10,255  
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  (המשך):   תוים אודות קופות הגמל שביהול החברה  -16 ביאור

  (המשך): היקף הכסים מוהלים, תקבולים ותשלומים א.  

 לשה שהסתיימה ביום    מבר צבד 31 

 2018בדצמבר  31  2018 

 תשלומים   תקבולים   סך כסים 

 אלפי ש"ח  

  10,387 אלפא מור תגמולים ופיצויים

 

1,179 

 

177 

 36 4,269 13,604  מור השתלמות 

 2,288 25,157 34,164  ה ע גמל להשקקופת מור 

 275  79,632  189,417   מור חיסכון לכל ילד 

 
 247,572  110,237  2,776 

  העברות כספים   .ב

 
  בדצמבר 31שסתיימה ביום לשה   
  2020    2019    2018  
  אלפי ש"ח   

            העברות לחברה מגופים אחרים
  -  1,814  536,784  העברות מחברות ביטוח 

  -  371  132,353  עברות מקרות פסיה ה
  6,784  125,000  5,508,127  העברה מקופות גמל 

        
  6,784  127,185  6,177,264  סה"כ העברות לחברה 

        
        העברות מהחברה לגופים אחרים 

  -  35  -  העברות לחברות ביטוח 
  -  28  1,131  עברות לקרות פסיה ה

  2,140  4,559  56,280  העברה לקופות גמל 
        

  2,140  4,622  57,411  חברה מהסה"כ העברות 
        

  4,644 122,226 6,119,853  העברות טו
  

   יתרות ועסקאות עם בעלי עין וצדדים קשורים -   71 ביאור
  

  יתרות עם בעלי עין וצדדים קשורים   .א

 
 בדצמבר  31ליום 

 
2020  2019 

 
 ש"ח אלפי 

  190  חייבים ויתרות חובה 

  

-  

  ) (773 ) 4,221(  חברות קשורות 

  )39(  -  שכר דירקטורים לשלם 

  )47(  )31(  שכר עבודה לחברת האם בגין דירקטורים 

 ) 648(  ) 1,732(  שכר ולוות לשלם לאשי מפתח בההלה* 

 - (20,038)  ** הלוואה מחברת האם

 ) 7,705(  ) 19,128(  שטרי הון  

  . שכר מס כוללים אים הסכומים* 
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  (המשך): יתרות ועסקאות עם בעלי עין וצדדים קשורים -   17 ביאור

לפיו חברת האם תעמיד לרשות  חברה האם  ל החברה    בין  מסגרת  הסכם  חתםבתקופת הדיווח    **

ממועד חתימת    שים  6  תקופה של מיליון ש"ח ל  40  של החברה מסגרת לטילת הלוואות בסך כולל  

  שתית   ריבית  ותישא  צמודה  לא  הלוואה  תהיה  ההסכם  במסגרת  שתיתן  הלוואה  כלההסכם.  

כל אחת  לא קיים לוח סילוקין אך  להלוואה   לשה בתוספת מע"מ.  4%  בשיעור  רבעוית  המחושבת

פירעון הלוואה    לעיין  .יתו כחלק מהסכם המסגרת יפרעו עד תום תקופת המסגרתי ש  מההלוואות

 . להלן ג  22ראה גם ביאור   הדוח על המצב הכספילאחר תאריך מסגרת הסכם ועדכון 

  
  עסקאות עם בעלי עין וצדדים קשורים    .ב

  

  בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום   

 2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  

 872  לחברה האם*  דמי יהול

 

227 

 

52 
 - - 196  הוצאות מימון 

 434 1,889 7,262  * חברה אם -הוצאות אחרות  

 486 2,116 8,330  "כסה  
  

כח  חברת האם מעמידה לרשות החברה וחברות אחרות בקבוצה משרדים ושירותים שוים לרבות:   * 

שירותי משרד, ההלת חשבוות, מחשוב ושירותים וספים. תמורת שירותים אלה, בהתייחס  אדם, 

לחלקה היחסי של החברה בהם, משלמת החברה לחברה האם סך השווה לעלות בה שאה החברה  

אספקתם   בגין  של  האם  בשיעור  יהול  דמי  בתוספת  כחלק     .12%לחברה  כללו  אלו  הוצאות 

  ), במסגרת הסעיפים הרלווטיים עבורם שולמו.   12ההלה וכלליות (ראה ביאור   מהוצאות

  

 שאים מועסקים בחברה  עיין  ולבעלי קשורים לצדדים והטבות  תגמול  .ג
  

  בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 2020  2019  *2018 

  
מס'  

  מקבלים

 סכום
(אלפי  
    ש"ח) 

מס'  
  מקבלים

  סכום
    (אלפי ש"ח) 

מס'  
  מקבלים

  סכום
(אלפי  

  "ח) ש

  282  3  רים שכר דירקטו

  

3 253 

  

4 191 
שכר עבודה לדירקטורים  
(כלל בתשלומים לחברת  

  האם)
  
2 

  
310 

  
2 

  
335 

  
2 

  
25 

   

  א.1 ביאור*התוים החל ממועד העברת הבעלות לחברה האם. ראה 
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  :(המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עין וצדדים קשורים -   17 ביאור

   *תגמול והטבות לאשי מפתח בההלה  .ד
  

  בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 2020  2019  ***2018 

  
'  מס

  מקבלים
  סכום

    (אלפי ש"ח) 
'  מס

  מקבלים
  סכום

    (אלפי ש"ח) 
'  מס

  מקבלים

  סכום
(אלפי  
  ש"ח) 

  3,137  3    קצר לטווח  הטבה

  

3 2,681 

  

1 180 
מכ"ל  –הטבות בגין פיטורין 

  -  -  1,885  1  -  -  * לשעבר*

  -  -  172  1  184  2  תשלום מבוסס מיות  
  

  .הסכומים אים כוללים מס שכר*   
  550-אלפי ש"ח בגין הסכם אי תחרות ו 700שולמו תשלומים של , לשעברבמסגרת הסכם פרישה של המכ"ל ** 

   .)להלן ה21 ביאורגם ראה  ( אלפי  ש"ח עבור רכישת תכה שרשמו ככסים בחברה
  א.1 ביאורהתוים החל ממועד העברת הבעלות לחברה האם. ראה ***

  
 עיין עסקאות עם בעלי   .ה

ממיות החברה, מחברת האם (אשר עד למועד    15%, הושלמה עסקה למכירת  2019באפריל,    28  ביום

החזיקה   העסקה  קרן,    100%השלמת  אורי  למר  החברה),    ומהל   ל"כסמכ  משמש  אשרממיות 

  . הקובערכן   תמורת ,החברה של הראשי ההשקעות 

 
  הטבות לעובדים  – 81 ביאור

הטבות   כוללות  לעובדים  ארוהטבות  לטווח  אחרות  הטבות  העסקה,  סיום  לאחר  הטבות  קצר,  ך  לטווח 

  . פיטוריןהטבות בגין ו

דיי העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה  

ברה בשל  כמתואר להלן. התחייבויות הח  14או לבצע הפקדות שוטפות בתוכית הפקדה מוגדרת, לפי סעיף  

חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי  .  כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה

  .םהזכות לקבלת הפיצוייהסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר, לדעת הההלה, יוצרת את  

פיטורין,    חוק פיצוייל  14, חלים תאי סעיף  העתידים להשתלם לעובדי החברה  הפיצוייםתשלומי    עלככלל,  

ה"ל,    .1963-התשכ''ג לסעיף  החברה  בהתאם  של  השוטפות  גמל,  הפקדותיה  ו/או  לקופות  פסיה  קרות 

פוטרות אותה מכל התחייבות וספת לעובדים, בגים הופקדו הסכומים כאמור  ח  בפוליסות בחברות ביטו

  . מוגדרתפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תכיות הפקדה . הלעיל

  

 לשה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר  31 

 2020  2019  2018 

  ש"ח אלפי  

475  הוצאות בגין תכית להפקדה מוגדרת    348  28 
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  יהול סיכוים  -  91 ביאור

  כללי   .א

פעילות החברה חושפות אותה לסיכוים שוים, כגון סיכוי    .החברה פועלת בעף קופות הגמל

סיכוי    סיכוי זילות,  ,המוהלים בקופות הגמל של החברה  הכסיםבשווי  לרבות שיויים  שוק  

  אשראי וסיכוים תפעוליים. 

  

  תיאור שיטות יהול הסיכוים  .ב

השקעות  בביצוע  החברה  של  היומיומית  מפעילותה  חלק   היו  הסיכוים  ביהוליהול    יה. 

לקבוע החברה,  בפי  העומדים  הסיכוים  את  ולתח  למדוד  לזהות,  שואפת  החברה    הסיכוים 

הולמות ובקרות  ליהול  מגבלות  השיטות  במגבלות.  והעמידה  הסיכוים  על  ולפקח    לסיכוים 

ובפעילות החברה. החברה,    הסיכוים סקרות באופן שוטף בכדי לשקף שיויים בתאי השוק 

באמצעות הכשרה, הלים ובקרות, פועלת לפיתוח סביבת בקרה יעילה בה כל העובדים מביים  

  תפקידם ומחויבותם. את

  לחברה ולקופות הגמל ביהולה מוה מהל סיכוים פיסיים, כגורם אובייקטיבי ובלתי תלוי

  קב שוטףליצירת תשתית מתאימה להבה, זיהוי ומדידה של סיכוי שוק וסיכוי אשראי, למע

  מהל הסיכוים מבצע בקרות   אחריהם, לקבלת החלטות ולקביעת מדייות המבוססת עליהם.

  . שוטפות ומדווח לדירקטוריון וועדותיו בהתאם לדרישות הרגולטוריות

  

  דרישות חוקיות   .ג

 יהולה מוהלתלחברה ולקופות הגמל בים  תה מושא משרה בחברהסיכו ,  כגורם אובייקטיבי ,

מתאימה להבה, זיהוי ומדידה של סיכוי    סביבה  ליצירתטורית משתה,  רגול  במסגרת סביבה

וסיכוי   בפרק  שוק  כמפורט  לרבות  התחיקתי,  ההסדר  להוראות  בהתאם  לקודקס    3וספים, 

אודות הסיכוים, מבצעת הליך    מעקב שוטף מבצעת  הרגולציה בושא סיכוים. מהלת הסיכוים  

קובעת מדייות מבוססת סיכוים, וכן ותת חוות דעתה  ,  תםשל כימות, הערכת הסיכוים ומדיד

ועורכת סקרי סיכוים   שוטפות  בקרות  תהסיכוים מבצע תקבלת החלטות. מהלבמסגרת הליך 

  להוראות הדין. לדירקטוריון בהתאם  תמדווח אשר ידוים בוועדת הביקורת. כמו כן  

  

  שוק סיכוי   .ד

כתוצאה משיוי בשווי ההוגן של תיק ההשקעות הפיסיות  סיכון שוק הוא הסיכון להפסד כספי  

של החברה הובע משיויים בתאי השוק. סיכון שוק כולל סיכון לשיוי במחירי ושערי הבורסה,  

סיכון בסיס במטבע, סיכון בשיוי בשווי ההוגן עקב שיוי בשערי הריבית וסיכון השיוי במדד  

כולל השקעה  איו    2020בדצמבר    31ת של החברה ליום  תיק ההשקעות הפיסיו .המחירים לצרכן

  .כסים פיסיים למעט מזומים בש"חב

בשתיים האחרוות, לחברה    הדוח על המצב הכספי כון לתאריכי    - מבחי רגישות לסיכוי שוק 

לא קיימים כסי חוב או כסים פיסיים אחרים, למעט אחזקה במזומים ושווי מזומים במטבע  

.  משתהיעור ריבית  שבפיסיות  בויות  יהתחי לא קיימות לחברה  . כמו כן,  בעו"ש בק  ישראלי 

   בשיעורי הריבית.לשיויים של שווי הכסים וההתחייבויות בהתאם לא קיימת חשיפה 
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  : (המשך)  יהול סיכוים -  91 ביאור

 סיכון זילות   .ה

כסיה   את  לממש  תידרש  שהחברה  הסיכון  היו  זילות  לעמוד  סיכון  מת  על  חות  במחיר 

ובזמן קצר עשוי לחייב מימוש   בהתחייבויותיה. צורך אפשרי לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי 

. על  כסים משמעותי באופן מהיר ומכירתם במחירים שלא בהכרח ישקפו את שווי השוק שלהם

  המזערי   ןמההו 50% - בכסים זילים בסכום שלא יפחת מ קפי כללי ההשקעה על החברה להחזי 

  הדרש.  

הים מזומים היתים למימוש מידי (שה    ח "שאלפי    9,845  הדוח על המצב הכספי, כון לתאריך  

  ) ח"ש אלפי  6,517קודמת 

ת (בסכומים ומיליים לא  לגבי התחייבויות החברה ראה פירוט מועדי הפירעון של ההתחייבויו

  מהווים): 

   

  2020בדצמבר  31

  מועדי פירעון  התחייבויות החברה 
  סה"כ
  ) ח" ש(אלפי 

  20,038  שים 6עד   * חברת האםהלוואות מ 

  עד שה   : התחייבויות חכירה

  שים  1-3

  שים  4-5

  שים  5מעל 

  

336  

704  

746  

893  

2,175  
  7,370  עד שה   התחייבויות פיסיות אחרות

  665  שים  1-3  
    8,035  

  26,973  עד שה   ספקים וותי שירותים
  
את כל היתרה הבלתי   מידיימים מראש, להעמיד לפירעון  90חברת האם רשאית בהתראה של * 

לעיין פירעון ההלוואה וחתימה על הסכם     .מסולקת של ההלוואות המסוימות או כל חלק מהן
  ג להלן. 22 ראה ביאור מסגרת מעודכן לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי 

  
  

  2019בדצמבר  31

  סה"כ  מועדי פירעון  התחייבויות החברה 
  ) ח" ש(אלפי 

  עד שה   : התחייבויות חכירה
  שים  1-3
  שים  4-5

  שים  5מעל 
  

374  
785  
834  
884 

2,877    

  2,300  עד שה   התחייבויות פיסיות אחרות

  655  עד שה   ספקים וותי שירותים
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  : (המשך)  יהול סיכוים -  19 ביאור

   :פירוט הכסים וההתחייבויות של החברה בחלוקה לבסיסי הצמדה  .ו

  2020בדצמבר   31ליום  

  
  

  לא צמוד 
  

 צמוד מדד
פריטים לא  

 פיסיים  
  

 סה"כ

 באלפי ש"ח  כסים  
  -  - 486 486כסים בלתי מוחשיים  

  -  -  6,600  6,600דחים   םסיימ

  39,432 39,432  -  - הוצאות רכישה דחות 
 104  104   -  - רכוש קבוע 

 5,904 545  -  5,359 חייבים ויתרות חובה  
  2,106  2,106  - -  שוטפים  מיסים כסי

 9,845 - -   9,845   מזומים ושווי מזומים 
 2,186 2,186 -  - השימושכס זכות  

   
 -    15,204כסים"כ סה

  
51,459 

  
66,663 

 9,658 9,658   -   - "כ הון: סה

     התחייבויות:
 1,959 - -   1,959 התחייבות בגין חכירה 
 20,038 - -   20,038 הלוואה מחברת האם 

 35,008  - -   35,008  זכאים ויתרות זכות 

 57,005 - -  57,005 סך כל ההתחייבויות 

  66,663  9,658 -  57,005 סה"כ הון והתחייבויות 
  

  2019  בדצמבר 31 ליום 

  
  
  צמוד  לא

  
 מדד צמוד

לא   פריטים
  פיסיים  

  
 "כסה

"ח ש באלפי כסים    

  -  - 505 505כסים בלתי מוחשיים  
 2,680 2,680 -  - סים דחים ימ

  229 229 -  - הוצאות רכישה דחות 
 122 122  -  - רכוש קבוע 

 1,415 1,119 -  296 חייבים ויתרות חובה  
    - -  690  690כסי מיסים שוטפים 

 6,517 - -  6,517 מזומים ושווי מזומים 
  -  - 2,838 2,838כס זכות השימוש

   
 סה"כ כסים

6,813 - 8,183 14,996 

 9,491 9,491  -  - הון: סה"כ 

     התחייבויות:
 2,550 - -  2,550 התחייבות בגין חכירה 

 2,955 - -  2,955 זכאים ויתרות זכות 
 5,505  - -  5,505 סך כל ההתחייבויות 

 14,996 9,491 - 5,505 סה"כ הון והתחייבויות 
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  שיויים בהתחייבויות הובעות מפעולות מימון  -  20 ביאור

    

שתזרימי המזומים בגין סווגו  בין יתרות הפתיחה ובין יתרות הסגירה של התחייבויות  ה להלן התאמ

  : כתזרימי מזומים מפעילות מימון בדוח על תזרימי המזומים

  

  2020  

  

הלוואות 
  מחברת האם 

התחייבויות  
  בגין חכירה 

  תזרים סך
  מימון מפעילות

  -  2,550  -  ביואר  1יתרה ליום 

לזמן  קבלת הלוואה 
  19,842  -  19,842  ארוך 

פירעון התחייבות בגין  
  ) 257(  ) 257(  -  חכירה 

סה"כ שיויים מתזרימי  
  19,585  ) 257(  19,842  מזומים מפעילות מימון 

      

  

      שיויים בשווי ההוגן: 
ריבית שצברה וטרם  

  196  שולמה 

  
10  

      

  -  שיויים אחרים  
  

)344 (  
    1,959  20,038  בדצמבר  31יתרה ליום 

  

  

  2019  

  

התחייבויות  
  בגין חכירה 

  תזרים סך
  מימון מפעילות

  -  -  ביואר  1יתרה ליום 

פירעון התחייבות בגין  
  ) 361(  ) 361(  חכירה 

סה"כ שיויים מתזרימי  
  ) 361(  ) 361(  מזומים מפעילות מימון 

    : שיויים בשווי ההוגן

  

ריבית שצברה וטרם  
  13  שולמה 

    
התחייבות חדשה בגין  

  2,898  חכירה 
    

  2,550  בדצמבר  31יתרה ליום 
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  מהותיות התקשרויותו תלויות התחייבויות -  12 ביאור

   הליכים   החברהכגד או מטעם    יםמתהל   לא,  הדיווח  לתאריך   כון,  החברה   לההלת   הידוע  פי  על  .א

 . פטייםמש

  ההון   שוק  על   הממוה  כלפי  התחייבות  על   החברה  של  המיות  בעלי  חתמו   2018  באוגוסט  1  ביום  .ב

  שירותים  על  הפיקוח   לתקות  בהתאם  הדרש   לסכום   העצמי  ההון   להשלמת  וחיסכון   ביטוח 

)  פסיה  קרות  או  גמל  קופות  של  מהלת  מחברה  הדרש  מזערי  עצמי  הון) (גמל  קופות(  פיסיים

 .   שיידרש ככל) "ההון תקות": להלן( , 2012 – ב"התשע

  המזערי   עצמי  ההון  להשלמת  התחייבות   כתב   לחברה  האם   החברה   מסרה   2022ביואר    19  ביום

  וכן ,  ההון  בתקות  הקבוע   במועד,  ההון  הקבועות  המזערי  העצמי  ההון  בדרישות  עמידה   לצורך

  כללי(  גמל  קופות  פיסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקות'  ד  בפרק  הקבועות   הזילות  בדרישות

  החברה   השקעות.  שיידר  שהדבר  ככל  והכול,  2012-ב"תשע ה),  מוסדיים  גופים  על  החלים  השקעה

  החברה   של  המוסמכים  האורגים  ידי-על   שיאושרו  ובאופן  בדרך  יבוצעו ,  החברה  בהון  האם

  וכן ,  החברה  של  העסקיות  לתוכיותיה  לב  בשים  יתה  זאת  התחייבות.  האם  החברה  ושל  המהלת

  בשליטת   להימצא  תמשיך  שהחברה  ובלבד,  מסירתה  ממועד  חודשים  24  למשך  בתוקף  תעמוד

 .  האם החברה

 . להלן 'ג22-ו ' ב22 ,'א17  ביאורים גם הרא המיות  בעלי  מחויבות  לעיין

  עם  שביהולה  הגמל  קופות  כסי  תפעול  שירותי  למתן  הסכם  על  החברה  חתמה,  2019,  במאי  5  ביום  .ג

  של   הסבה  החברה  ביצעה,  2019  אוקטובר  חודש  במהלך.  מ"בע  תפעול  שירותי  אר.אמ.פא  חברת

  אר.אמ.אפ  חברת   באמצעות   תפעול',  דוסי'  מערכת  באמצעות  פימי  מתפעול   התפעולית   המערכת

 . מ"בע  תפעול  שירותי

  ובייהם ,  לעובדים  אופציות  של  הקצאה   םהא   החברה   דירקטוריון  אישר,  2018  בובמבר   27  ביום  .ד

  אופציות  632,000  החברה  לעובדי  הועקו,  2019  בפברואר  1  ביום  לכך   בהתאם.  החברה  עובדי

  של  אחת  למיה  למימוש  והיתות  זמן  פי  על  המבשילות,  למסחר  רשומות  לא,  שם  על  רשומות

  משרה  וושאי  לעובדים  הועקו  אופציותה .  ")האופציות ("   .ע  ח"ש  0.01  בת,  הסופית  האם  חברת

    .ל"מכ  או  דירקטורים שאים, בחברה

  מיית  של  העילה שער  של   המשוקלל  לממוצע  בהתאם   קבע   שהוקצו   האופציות  של  המימוש מחיר

  למועד   שקדמו  המסחר  ימי  בשלושים,  מ" בע  אביב  בתל  ערך  ליירות  בבורסה   הסופית  האם  חברת

  המימוש   מחיר,  הוכחית  להקצאה  ביחס.  הסופית  האם   חברת  דירקטוריון  ידי  על  ההעקה  אישור

  במגון   יבוצע  המימוש,  האופציות  לתאי   בהתאם  כי   יודגש.  ח"ש  5.47  היו  לעיל  כאמור  המחושב

  תיאורטי   יהיה  אלא,  היצעים  ידי  על  בפועל  ישולם  לא המימוש  מחיר  בו "),    ")Cashlessטו  מימוש

 . ההטבה שווי חישוב  לצורך בלבד

  הראשוה   שהמה  כך(  מתוכן  אחת  מה  תבשיל  שה  מידי  כאשר  מות  בארבע  הועקו  האופציה  כתבי

  ממועד   שים  4  בתום  תבשיל  האחרוה   והמה   האופציה   כתבי   העקת  ממועד   שה  בתום  תבשיל

  ההבשלה תקופת סיום במועד אוטומטי  באופן  למיות   ימומשו האופציות ). האופציה כתבי  העקת 

  לגביה ,  מס  לצורך  הון  רווח  במסלול  שהוקצתה  ככל,  הראשוה  המה  למעט,  מהמות  אחת  כל  של

    .הכסה  מס לפקודת  102 סעיף  פי  על  החסימה תקופת תום במועד יתבצע האוטומטי   המימוש

  הסתכם   ההעקה  ביום  ל"ה   בתוכית  החברה  לעובדי  שהועקו  האופציה  כתבי  של  הכולל  השווי

  .  ח"ש מיליון 0.4-כ של לסך
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  (המשך):  מהותיות והתקשרויות תלויות התחייבויות -  21 ביאור

  החברה  לעובדי  להקצות  החברה   גם  ואישרה  האם  החברה  דירקטוריון   אישר   2020  במאי  27  ביום

  כתבי  של   הכולל  השווי   .2020  ביולי  1  ביום  לעובדים  בפועל   הועקו  האופציות.  אופציות  160,000

  המחושב   המימוש  מחיר  .ח" ש  מיליון  0.4- כ  של  לסך   הסתכם  ההעקה  ביום   ל"ה   בהעקה   האופציה

  טו  מימוש  במגון   יבוצע  המימוש,  הקודמת  בהעקה  כמו  .ח"ש   8.32  היו  לעיל  כאמור

")Cashless.(" 

  תשלום   מעסקאות  הון   קרן   כגד   הכולל  הרווח   על   לדוחות   זקפות   התוכית  בגין  השכר   הוצאות 

  הוצאות   הוכרו  הדוח  בשת  .האופציה  וכתבי  המיות  של  ההבשלה   תקופת  לאורך,  מיות  מבוסס

  . מיות מבוססים תשלומים בגין) ח"ש אלפי  176 קודמת שה( ח"ש אלפי  245 בסך

   סיי   דב  מר  לשעבר, חתמו החברה וחברת האם על הסכם עם מכ"ל החברה  2019ביולי    25  ביום  .ה

  החל  החברה"ל  כמכ  סיי  מר  של   כהותו  סיום   בדבר  להסכמות   הגיעו  במסגרתו ")  סיי(להלן: "מר  

  בהסבת  לסייע  מת  על,  החברה  של  כיועץ  שמשמ  סיי  מר  זה  ממועד  כאשר,  2019  וסטבאוג   1  מיום

,  הוסדרו  האמורות  ההסכמות  במסגרת.  2020  ביואר  31  ליום  עד  וזאת,  החברה  של  התפעול  מערכת

,  העסקתו  תקופת  של  המוקדם  סיומה  לאור  פרישתו  בגין  סיי  מר  זכאי  להם  תשלומים:  היתר  בין

 . בגיה ותשלום  שים 3 של  תחרות אי תקופת קביעת

 

  ולאחריה  הדיווח תקופת במהלך מהותיים רועיםיא -  22 ביאור 

 ") הקורוה משבר (" הקורוה גיף התפשטות  משבר אירועי  השפעות  .א

,  הקורוה  וירוס  להתפרצות  עד  היה)  כולו  והעולם(  הישראלי  המשק  בו,  הראשון  הרבעון  במהלך

  על  משפיע  ועודו  השפיע  אשר,  גלובאלי  כלכלי  למשבר  גם  לצידו   והפך  בריאותי   כמשבר   שהחל

  לאור   הכלכלות  של  התפקוד   רציפות  בהיבטי  הן),  ישראל  לרבות(  המפותחות   המדיות  מרבית

  על   המשבר  של  והעקיפות  הישירות  בהשפעות  והן  ומשתות  שוות   פעילויות  ועל  התועה  על  מגבלות

  והעצמאיים  החברות ,  המדיה  אזרחי  מרבית  על  כלכליות  מיקרו  השלכות  לצד   כלכלה  המאקרו 

  ).  אחרות למדיות בדומה(

  בירידות  הגיבו  העולמיים   ההון  שווקי,  2020  לשת   הראשון   הרבעון  של   השייה   המחצית   במהלך

  ובריצה)  הקוצריות  החוב   אגרות  ושוק  המיות  שוקי (  העיקריים  הסיכון  בכסי   יכרות   שערים

  חלה , 2020 לשת הראשון  הרבעון סוף לאחר, זאת עם  יחד). זהב, ב"ארה ח"אג " (מבטחים חופי"ל

  .  ההון בשוקי)  אגרסיבית אף ( התאוששות

  בפעולות   בעולם  מרכזיים  ובקים  ממשלות  פעלו,  שפרץ  החריף  הכלכלי  ולמשבר  להתפרצות  בתגובה

  מעקים,  פגועות  לתעשיות   כספים   הזרמות,  ריבית  הורדות   ותהכולל  תקדים  חסרות  תמיכה 

  הפגיעה   בעוצמת  לירידה  הביאו  אלה  שפעולות  ראה,  הדוח  כתיבת  למועד   כון.  ועוד  למובטלים

  החוב   ואגרות  המיות  מדדי  ברוב  חד   תיקון  חל   אפריל  מתחילת  החל  שכן,  הפיסים  בשווקים

  של   רוחבי  חוב  משבר  לכדי   יתגלגל  הבריאותי  שהמשבר   החשש  את  במקצת   הורידו   אשר   בעולם

  . ומדיות חברות

  המאופיין ,  סקטורים  חוצות  השלכות  בעל  אירוע  קרי  -  הקורוה  משבר  של  הייחודיים  מאפיייו  וכח

  להעריך   והגת  החברה,  בצלו  מתמשכת  להתהלות  או  סיומו  למועד  ביחס  לרבות,  רבה  ודאות  באי

  התהגות  ועל  השווקים  על  ובעולם  בישראל  הקורוה  גיף   התפרצות  השלכות  את  שוטף  באופן 

  בהתאם   בהתהלותה  התאמות  לבצע,  וכן,  ארוך  לטווח   החוסכים  אוכלוסיית   ובפרט,  הציבור

  .  המעודכות  להערכותיה
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    (המשך):   ולאחריה הדיווח תקופת במהלך מהותיים אירועים - 22  ביאור

  ,  יום מאותו ההון  שוק הרשות להחיית ובהתאם, 17.3.20  מיום החל ובפרט, המשבר  פרוץ עם

  לעבודה   המוסדיים  הגופים   למעבר  ההון   שוק   על   הממוה   הכרזת  -  קורוה   גיף   משבר: " בושא

  עד  הביוי   ולטווח   הקצר   לטווח   חירום   תרחישי  ליישום  ערכה   החברה",  מצומצמת   במתכות 

  במתכות   כפעילות  פעילותה  את   הגדירה   לא  החברה ,  2020  לשת  השייה  מהמחצית  החל.  ארוך

  עובדים  וכחות  צמצום  תוך  מרחוק  לעבודה  המתאימות  עבודה  שגרות  ידה- על  אומצו  אולם,  חירום

  אשר   דבר,  והממשלה  הבריאות   משרד  החיות  אחר  ומעקב   והקפדה  קהל   קבלת   העדר ,  במשרדים

  בישראל   שהוהגו   "סגרים "ה   בתקופת  גם  לעמיתיה   הליבה   שירותי   מלוא  את   להעיק   לחברה  אפשר

  רציפה  לעבודה  העובדים  את  החזירה  והחברה,  גרהלש  חזרה  מסתמת  וז  בתקופה.  כולו  המשק  על

  . העובדים בריאות על לשמירה דרשים אמצעים קיטת תוך  מהמשרדים

  בצל ,  ובעולם  בארץ   ההון   בשוקי   השערים  תודתיות,  לעיל  לאמור   ובהמשך,  המוהלים  הכסים  צדמ

  מהלת  אותן   הקופות   כסי   ובהיקף  בשווי   לעלייה   ואז  לירידה  הביאו,  הקורוה  גיף  התפשטות 

  העלייה  לצד,  העולם  ובשווקי  הישראלי  בשוק  המשתות  למגמות  כאמור  אולם,  2020  בשת  החברה

– )  האבטלה בהיקף  גידול וכח  ההפקדות בהיקפי  הפחתה תיווסף  אליה  אשר (  זמן  לאורך באבטלה

המשבר    בשיא. הערכות בק ישראל  יהול  מדמי   החברה  הכסות   על   השפעה  בעלות  להיות  עלולות

  - ביחס לרמה טרם המשבר, והשבתה של כ 30%-הצביעו על ירידה בצריכה הפרטית בשיעור של כ 

תקדים  מהפעילות הכלכלית במשק (במונחי תוצר). השבתה זו הובילה, בין היתר, למספר חסר    40%

אזרחים, המהווים כרבע מכוח העבודה בישראל. הסרת מרבית    מיליון  1.1- כ  –של דורשי העבודה  

התודתיות   אולם  הריאלית,  בכלכלה  התאוששות  גם  כמו  בתעסוקה,  לשיפור  הובילה  המגבלות 

     משכה בקורלציה למדייות הסגרים.

, המשיך תהליך ההתחסות ברוב המדיות בעולם ואף אושרו  2021במהלך הרבעון השלישי של שת  

. בוסף, בישראל החלו לקבל את מת החיסון השלישית אשר תרמה להורדת  5-11החיסוים לבי  

על ישראל.  כלכלת  של  מלאה  ולפתיחה  הרביעי  בגל  ברחבי  - התחלואה  ההתחסות  מאמצי  אף 

עדיין היו גלי תחלואה במקומות שוים בעולם אך הפעם היו    2021לישי לשת  העולם, ברבעון הש

  Merckבשליטה טובה יותר מבעבר. לאחר מועד הדוח, הודיעו שתי עקיות תרופות אמריקאיות,  

על כך שפיתחו גלולה אשר מורידה באופן דרמתי את שיעור האשפוזים מתוך החולים קל    Pfizer-ו

  ועד ביוי. 

, לאחר שהכלכלות מראות התאוששות מרשימה ומקביל לכך האיפלציה  הדוח פרסום   למועד כון 

האספקה,   בשרשרת  השיבושים  הקורוה,  מתקופת  הכספים  הזרמות  לאור  עולה  העולם  ברחבי 

חומרי הגלם ועלייה בשכר העובדים, הבקים המרכזיים מתחילים לדבר על צמצום  עליית מחירי  

מויטרי. רוב הבקים בעולם, ביהם בק ישראל והפדרל ריזרב לא העלו את הריבית אך דיברו לא  

פעם על האפשרות שזו תעלה בשה הבאה באם האיפלציה תישאר בשיעורים הללו. ראוי לציין כי  

ם המרכזיים הביאה לירידה בעוצמת הפגיעה בשווקים הפיסים ואפשרו  התערבותם של הבקי

וזכו לקצבאות   גם אזרחים שפוטרו מעבודתם  בין היתר  להישאר בתפקוד תקין,  לעסקים רבים 

  ודמי אבטלה ארוכים. 

מרכזיות   ובבורסות  אביב  בתל  ערך  ליירות  בבורסה  הערך  יירות  מחירי  להתאוששות  בהתאם 

, המשיך שוק הגמל וההשתלמות בכללותו  2021הרבעון השלישי של שת    ברחבי העולם במהלך

לגייס, ובהתאמה הדבר הוביל לעלייה בשווי הכסים המוהלים בקופות הגמל וההשתלמות על ידי  

      .החברה
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  (המשך):   ולאחריה הדיווח תקופת במהלך מהותיים אירועים - 22  ביאור

  ולאחר   הדיווח  בתקופת   ח'' ש  אלפי  11,423  של  בסך   מיותיה   לבעלי   הון   שטרי  הפיקה  החברה   .ב

   בהון עמידה  לצורך ח" ש אלפי 28,243 של סך), כולל 2021 ספטמבר חודש עד ( הדיווח תקופת

  ומועדיו   ההון  שטר  פירעון  עם  בקשר  בלעדי  דעת  שיקול  לחברה  .מהלת  מחברה  הדרש  המזערי

  פירוק   במועד  ורק   אך ,  מהחברה  ההון   שטר  פירעון   את   לדרוש  הזכות  מוקית  המיות  ולבעלי

  . החברה

  האם   מחברת  הלוואות  למתן    2020ובמבר  מחודש  המסגרת  הסכם  עודכן,  2021  במרץ  24  ביום  .ג

  על  הריבית   שיעור  הועמד  2021  במרץ  22  מיום  שהחל   כך "),  המקורית  המסגרת :"  להלן(  לחברה

  ביום ,  בוסף.  מ" מע  בתוספת   צמוד  לא  שתי  4.5%  על  זה   הסכם  במסגרת  לחברה   שיתו  ההלוואות 

  ח "ש  מיליון  20  בסך  הלוואות  לצורך  מסגרת  למתן  וסף  הסכם  הצדדים  בין  חתם  2021  במרץ  24

" להלן(   או   2021  במרץ  22-מ   החל  שהועמדו  הלוואות  בגין  הריבית   שיעור").  החדשה   המסגרת: 

  בתוספת,  צמוד  לא  לשה  4.5%  של   בשיעור  ריבית  יישאו   החדשה  המסגרת  יתרת  מתוך   יועמדו

ביום  2024  במרץ  31  עד   תעמוד  החדשה  המסגרת .  מ"מע   דירקטוריון  אישר   2021,  באוגוסט  16. 

  הלוואה  שכל  כך,  החברה  לבין  האם  החברה  בין  להלוואות  המסגרת  להסכמי   וסף  תיקון  החברה

  תישא ,  המסגרת  לתקרת  עד   בעתיד  ושתיתן   להם  התיקוים  או/ו  המסגרת  הסכמי  מכוח  שיתה

  1986-ו"תשמ)),  י( 3  סעיף  לעיין   ריבית  שיעור  קביעת (  הכסה  מס   בתקות  הקבוע   בשיעור  ריבית 

 . 2021 באוגוסט 23 מיום החל וזאת, מ"מע בתוספת

ימים מראש, להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי    90חברת האם רשאית בהתראה של  

  וימות או כל חלק מהן שיתו במסגרת הסכמים אלו. מסולקת של ההלוואות המס 

חברת    דיי-ל ע   שיתו  מסולקותהבלתי    ההלוואות   יתרתאת    פרעה   החברה  2021  בדצמבר   1  ביום

 . להלן ג י 22גם ביאור  ראהלעיל.   כאמורהאם 

,  מעודכן  הלוואות  מסגרת  בהסכם  האם  החברה  עם  החברה  התקשרה  2022ביואר    19  ביום

  לחברה   האם  החברה  תעמיד  ובמסגרתו,  המקורית והמסגרת החדשה   המסגרת   מיהסכ  את  המחליף

(ש  מיליוי  50  עד  של  בהיקף  להלוואות  מסגרת המסגרת  המסגרת  תקרת":  להלן "ח  הסכם   .("

  ההלוואות   וכל ")  המסגרת  תקופת "להלן:    (   2025  ביואר   18  ליום   עד  בתוקף  יעמוד   המעודכן

שיועמדו לפיו יפרעו עד לתום תקופת המסגרת. כל הלוואה מסוימת תהיה לא צמודה    מותי המסו

תקות מס הכסה  ותישא ריבית מצטברת על בסיס רבעוי בשיעור משתה שיקבע מעת לעת לפי  

 לע ריבית  שיעור  סעיף  י(קביעת  תשמ"ו3ין  סכום    1%  בתוספת  1986- (י)),  כל  מע"מ.  ובתוספת 

דם לתום תקופת המסגרת, ישוב לעמוד לרשות החברה ויחשב כחלק  הלוואה מסוימת שיפרע קו

ידי החברה, לפי  - מיתרת מסגרת ההלוואות, עד לתקרת המסגרת. פירעון מוקדם כאמור, יבוצע על

בת   ובכתב  מראש  בהודעה  דעתה,  רשאית    14שיקול  תהיה  האם  החברה  את    להעמידימים. 

 . ימים 30בהודעה מראש בת   מיידיפירעון לההלוואה  

,  החברה  ל"למכ   קיסוס   אורי  מר   של  מיויו  את  החברה  דירקטוריון   אישר  2021  ביואר  14  ביום  .ד

  התגדות   אי  הודעת .  למיוי  וחיסכון  ביטוח  ההון  שוק  רשות  התגדות  אי  הודעת  לקבלת  בכפוף

   . היום  באותו  החלה  וכהותו 2021 בפברואר 14 ביום התקבלה כאמור

מר שלייפר ימשיך   .2021בפברואר    14בהתאם, מר אייל שלייפר סיים כהותו כמכ"ל החברה ביום  

ליום   עד  בחברה  מועסק  וחפיפה    2021באפריל    30להיות  תפקיד  העברת  תבוצע  זאת  ובתקופה 

  מסודרת. 
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מעק    בתוספת, הוצאות רכב  בסיס  לשכר  זכאי  הוא  קיסוס  אורי  מר  של   העסקה  להסכם  בהתאם

  של  ולאישורה   לאימוצה  תפעל  החברה   ההסכםפי  - על,  כן  כמו שתי תלוי יעדים כפי שקבע בהסכם.  

  ).הכסה מס  לפקודת 102 שבסעיף הון רווח מסלול(לפי   תגמול תכית

  טה על אימוץ תכית העקת מיות ו/או כתבי  קיבל דירקטוריון החברה החל  2021באפריל    28  ביום

 לרכישת(בלתי עבירים)    הכתבי אופצי  200,000  קיסוס  למר  יוקצו,    במסגרתה  עיםאופציות ליצ

כתב    כל (לפי ההקצאה).    החברה  של   והפרע  המופק  המיותמהון    2%בשיעור של    בחברה  מיות 

"ח ע.. של החברה  ש  1רגילות בות    מיות  200,000-אופציה יתן למימוש למיה רגילה אחת (דהייו  

ההעקה קבע    במכתב  .ומכתב ההעקה  ")האופציות("  התכית  לתאי  ובכפוף  בהתאם  -כ"א), והכל  

כי עם השלמת הפקה ראשוה לציבור של מיות החברה, מלוא כתבי האופציה שטרם הבשילו יהיו  

ואולם   ההבשלה    הובהרבשלים  ממועדי  החל  רק  יתאפשר  שהבשילו  אופציות  כתבי  מימוש  כי 

חודשים ממועד ההעקה (בין אם    60המקורית כאמור לעיל ובמשך תקופת המימוש המקורית של  

בכפוף    כןו  ל"תאי הביצוע" המופיעים במכתב ההעקה,  בכפוף ),  לאומועסק בחברה ובין אם    תהיה 

לסעיף   בהתאם  חסימה  ולכללים,  102למגבלות  לפקודה  התוכית    בהתאם,    ובהתאםלהוראות 

 . מכוחו וההחיות הבורסה  תקון להוראות

וך למועד פרסום הדוחות.  יחידות בסמ   323,236פאטום בהיקף של    יחידותל  זכאיקיסוס    מרבוסף  

  והועקו ללא תמורה. כל יחידת פאטום  האם  חברתיחידות הפאטום צמודות למיות 

תזכה את המחזיק בה במועד מימושה, בזכות לקבל סכום השווה לעליה בשוויה של מיה רגילה  

יחידה, כאשר הוא מתואם דיבידד. יחידות    בחברת אחת   האם לעומת "מחיר המימוש" של כל 

ב הועקו  בין    שתיהפאטום  היא  ההבשלה  תקופת  כאשר  יחידות    לשלוש  שתייםמות  שים. 

יום ממועד ההבשלה של כל מה. יובהר,    14ת למימוש לכל המאוחר עד תום  הפאטום תהייה יתו

כי יחידות הפאטום אין כוללות זכות לקבל מיות החברה בעין והן מהוות התחייבות של החברה  

 לפרוע אותן במזומן.  

  בכפוף ,  הדירקטוריון  ר"ליו   גרידיש  מאיר  מר  את   החברה  דירקטוריון   מיה   2021  במרץ   22  ביום  .ה

  על  הודיע  אשר  אסטרייכר  יצחק  מר  חלף  וזאת,  למיוי  ההון  שוק  רשות  מטעם  התגדות  אי  דעתלהו

 . 2021 במרץ 3 ביום החברה  בדירקטוריון כהותו סיום

אשר יבשילו במות    םויחידות פאט  343,217העיקה החברה לושא משרה בכיר    2021יולי,  בחודש    .ו

) פי תקופה בת ארבע  על  כן,  4שוות  העיקה החברה למשה  2021  אוגוסט  בחודש) שים. כמו   ,

פי תקופה בת  -במות שוות על  יבשילו  אשר  136,634בהיקף של    פאטום  ידותלמכ"ל החברה יח

) למיות  5חמש  צמודות  הפאטום  יחידות  שים,  יחידות    האם  חברת)  תמורה.  ללא  והועקו 

 יום ממועד ההבשלה של כל מה.  14הפאטום תהייה יתות למימוש לכל המאוחר עד תום 

  הליך(" בחרות קרות קביעת הליך תוצאות את ההון שוק רשות פרסמה 2021 בספטמבר 14 ביום  .ז

  החל  ,בחרת  כקרן   תשמש   החברה  ביהול   פסיה   שקרן   כך   על  והודיעה")  בחרות  קרות   קביעת

  כהגדרתו   פסיה  ביטוח  בעף  מבטח  רישיון  ההון  שוק  על  הממוה  מאת החברה  תקבל  שבו  מהמועד

  קרן (" 2024,  באוקטובר 31 ליום ועד 1985-ה"תשמ ), ביטוח עפי( ביטוח עסקי על הפיקוח בהודעת

  הליך  את  להשלים  דרשה  החברה).  בהתאמה",  הזכיה  תקופת "-ו"  פסיה  ביטוח  עף",  בחרת

  .  2022,  באפריל 1 ליום  עד הבחרת  הקרן  את ולהפעיל הרישוי

הדוח,    כון ",  בחרות   פסיה  קרות   קביעת  הליך"ב  החברה   של   זכייתה  בעקבות פרסום  למועד 

  . כללית פסיה  קרן וכן,  מקיפה פסיה קרן  של והפעלה הקמה בתהליכי  מצאת  החברה
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פרדים להשקעה של    2021באוקטובר,    6ביום    .ח מיליוי    53.7התקשרה החברה בהסכמי השקעה 

ש"ח בחברה, המבוססת על הקצאת מיות עתידית בהתקיים הפקה ראשוה לציבור של ההחברה,  

 , אייל לפידות וקבוצת משקיעים  Sphera Master Fund L.Pעל המשקיעים (בפרד) מים: 

 " בהתאמה).SAFE-"משקיעי ה-" וSAFEפרטיים ("עסקת 

  20%, כל אחד בפרד, יתה זכות למיות החברה במחיר המשקף החה של  SAFE-למשקיעי ה 

  ממחיר המיה האפקטיבי שייקבע בהפקה ראשוה לציבור של החברה. כמו כן, העיקו המשקיעים  

חברה זכות (לפי שיקול דעתה של החברה), כי היה ותושלם הפקה ראשוה לציבור, תקצה החברה  ל

הראשוה   ההפקה  השלמת  לאחר  בסמוך  שתבוצע  פרטית  בהקצאה  רגילות  מיות  למשקיעים 

מיליון ש"ח וספים ("סכומי ההשקעה הוספים"). מספר מיות החברה    32.2-לציבור בתמורה לכ

כגד סכומי ההשקעה הוספים ייקבע לפי מחיר למיה שיגלם שווי לחברה (לפי  שיוקצו למשקיעים  

עד   ולפי סכומי ההשקעה הוספים) של  יותר    600הפקה ראשוה לציבור  (אך לא  מיליוי ש"ח 

ידי המשקיעים  -משווי החברה כפי שיקבע בהפקה הראשוה לציבור), ביכוי כל סכום שיושקע על 

הראשו ההפקה  לציבור.  במסגרת  ההשקעה  ה  סכומי  לרבות  ההשקעה,  לסכומי  ביחס  לעדכון 

  ) להלן. 2, ראו פסקה (SAFE- הוספים במסגרת עסקת ה

  ("המועד הקובע"), לא תשלים החברה הפקה ראשוה לציבור    2023באוקטובר,   6אם עד ליום     

ה ממשקיעי  אחד  כל  רשאי  יהיה  לעיל,  כאמור  בחברה  השקעה  סבב  יבוצע  להודיע    SAFE-ולא 

ימים מהמועד הקובע על המרת סכום ההשקעה במיות רגילות של החברה האם, בכמות    90במשך  

) ימי    30-) מחיר המיה הממוצע של החברה האם ב2(-) סכום ההשקעה, ב1המתקבלת מחלוקת 

לחברה האם כאמור, ובלבד שמחיר זה לא יפחת   SAFE-המסחר שקדמו להודעה שמסר משקיע ה

ימי המסחר שקדמו למועד    30- ממחיר המיה הממוצע של החברה האם ב  70%- ממחיר השווה ל

ב על מחיר המיה הממוצע של החברה האם  יעלה  ולא  ימי המסחר    30-החתימה על ההסכמים 

בתוספת   ההסכמים  על  החתימה  למועד  דין,  30%שקדמו  פי  על  הדרשים  לאישורים  בכפוף   ,

האם"). במועד ההמרה למיות החברה האם,    ובהתאם לתאים שקבעו ("המרה למיות החברה

כפי   ובתאים  במועדים  ההשקעה  סכום  את  האם  לחברה  החברה  תעביר  שתבוצע,  וככל  אם 

  שיוסכמו בין החברה לבין החברה האם.  

יפוג כלפי המשקיעים בקרות הקצאת ההון העתידי המתוארת    SAFE- תוקפם של הסכמי עסקת ה    

ממיר ("אירועי    SAFEמיות החברה האם, כלפי אותו משקיע  בסעיף (א) לעיל או בקרות המרה ל

הזכות להקצאת מיות    SAFE-ההמרה"). ככל שלא יתרחשו אירועי ההמרה, תעמוד למשקיעי ה

יתה הגה במקרה של    SAFE-החברה בקרות הפקה ראשוה לציבור כאמור. כמו כן, למשקיעי ה

ירידת החברה האם משליטה בחברה (כפי שהדבר הוגדר בהסכמים), אז תשיב החברה למשקיעים  

  .SAFE-את סכום ההשקעה בצירוף תשואה מסוימת, בהתאם לוסחה שקבעה בהסכמי ה

חתמו החברה והחברה האם על תיקון להסכם ההשקעה המתואר לעיל,    2021בובמבר,    29) ביום  2(    

  8.6"התוספת"), כך שכגד  -(בסעיף זה להלן "המשקיע המסוים" ו  SAFE-עם אחד ממשקיעי ה 

-מיליון ש"ח שהושקעו על 12מיליון ש"ח (וכגד חלק השקעה זה בלבד מתוך סך השקעה כולל של 

) (להלן: "סכום ההשקעה הראשון"), יוקצו לאותו  SAFE-די המשקיע המסוים במסגרת עסקת הי

בות    143,333משקיע,   גמל  מור  של  רגילות  ולפי    1מיות  הכסף  (לפי  קוב, המהוות  ערך  ש"ח 

  מההון המופק והפרע של החברה ("המיות המוקצות").    1.43%ההקצאה) 
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בהפקה הראשוה לציבור, אשר תתבצע עד  בתוספת, קבע מגון התאמת מחיר לפיו, אם יתברר      

לפי עסקת ה להקצות למשקיע  צריך  כי כמות המיות שהיה  בגין סכום    SAFE-למועד הקובע, 

ההשקעה הראשון גבוהה מכמות המיות המוקצות, אזי בסמוך לפי ההפקה הראשוה לציבור  

ות וספות בגין סכום  , יוקצו למשקיע מיות רגילSAFE-ובמקביל להפקת המיות בגין עסקת ה 

יהיו שוות לכמות המיות שהייתה מוקצית   יחד עם המיות המוקצות  ההשקעה הראשון, אשר 

ה עסקת  לפי  יידרש    SAFE-למשקיע  לא  מקרה  בכל  כי  יובהר  הראשון.  ההשקעה  סכום  בגין 

המשקיע להשיב לחברה מיות מתוך המיות המוקצות. עוד הובהר בתוספת כי לא יהיה בה כדי  

  גוע בזכות החברה לחייב את המשקיע להשקיע את סכום ההשקעה הוסף כהגדרת מוח זה  לפ

  . SAFE-בהסכמי עסקת ה    

יובהר למען הסר ספק כי בכל מקרה לא תיתכן כל עסקה במגון התאמת המחיר, בפרד מהמיות      

  .המוקצות. כמו כן, יובהר כי מגון התאמת המחיר והמיות המוקצות הם מכשיר אחד

עומדים על    SAFE-בהתאמה לתיקון המתואר בפסקה זאת, סכומי ההשקעה במסגרת עסקת ה

  ) לעיל). 1מיליוי ש"ח, וכן לא חל שיוי בסכומי ההשקעה הוספים (כהגדרתם בפסקה (  45.1

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הלוואת גישור לושא משרה    2021בחודש אוקטובר    .ט

של   בהיקף  ש"ח,    360בחברה    הטבה  שווי  ללווה   ייזקף,  ריבית  ושא  איוההלוואה    סכוםאלפי 

של    לפירעון  תעמוד  ההלוואה.  הכסה  מס  לפקודת(ט)    3  לסעיף  בהתאם תקופה  בתום    12מלא 

 ההלוואה.   מתןחודשים החל ממועד 

  פאטוםיחידות    וושאי המשרה בה  המעובדימספר  ל  החברה  העיקה  2021,  באוקטובר  26  ביום  .י

כ פאטום).  217,800-(בסה"כ  את    הפאטוםיחידות    יחידות  מימושן,  במועד  לעובדים,  מעיקות 

הזכות לקבל מהחברה סכום כספי, השווה לסכום העלייה בשוויה הכספי של מיה רגילה אחת של  

ן של  שוויש"ח ע" (כשהוא מוכפל במספר היחידות שהועקו לאותו עובד).    0.01החברה האם, בת  

פי המפורט  -, עלהאם  החברהית  שווי מ   עליית, בהתבסס על  ןמימושיחידות הפאטום מחושב בעת  

כאמור,    העקהפי ארבע שים.  -בארבע מות שוות על  יובשלו  הפאטום  יחידות במכתב ההעקה.  

יח'   להעקת  ביאור    פאטוםמצטרפת  (ראו  החברה  למכ"ל  עובדים    ולשי)  לעיל  ד  22קודמות 

   ו).  22) (ראו ביאור החברה"ל למכ  משהבכירים וספים (בייהם 

הגשת    את  החברה, בהתאם להמלצת ועדת ההשקעות,  אישר דירקטוריון  2021בובמבר,    3  ביום  .יא

  הבקשה למיזוג מסלולים, כדלהלן:  

  

  מתמזג  מסלול    ממזג מסלול

  שם  מספר  שם  מספר

  מדדים  מחקה מעורב  - אלפא מור תגמולים   9677  50-60מדרגות  -אלפא מור תגמולים  12533

  מדדים  מחקה מעורב  -מור השתלמות  9676  כללי -מור השתלמות   12535

  35 אביב תל  מיותמדד  -תגמולים מור  אלפא  8695  מיות - תגמולים מור  אלפא  12531

  " 35 אביב תל מיות " מדד - השתלמות מור 8701  מיות  -השתלמות מור 12536

  35  א"ת מדד מחקה מסלול להשקעה גמל קופת מור 7957  מיות  להשקעה גמל קופות מור 12537
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    (המשך):   ולאחריה הדיווח תקופת במהלך מהותיים אירועים - 22  ביאור

  
משרה    לושאכתבי אופציות    65,000אישר דירקטוריון החברה העקה של    2021בובמבר,    3  ביום  .יב

תחת    2021בובמבר,    4ביום    הועקוהאופציות    כתביבחברה ולבעל תפקיד וסף בתחום ההשקעות.  

.  2021העקת מיות ו/או כתבי אופציות ליצעים  מסלול רווח הון באמצעות אמן ובכפוף לתוכיות  

פי תקופת שלא תפחת משלוש שים  -ההעקה קבעו תאי הבשלה בשיטת הקו הישר על  במכתב

ביעדי ביצוע.  ,  2022ביואר    1ביום    שתחילתה  יתים  והם כפופים לעמידה  יהיו  כתבי האופציה 

  לכךחודשים ממועד ההעקה ובכפוף   )60למימוש החל ממועד הבשלתם ולמשך תקופה של שישים ( 

 .ההבשלה  דלמוע  קודם פקעו שלא

")  הבק("  בישראל  בקאי  מוסד  עם  הלוואה  בהסכםהחברה    התקשרה  2021בובמבר    30ביום    . יג

("ש  מיליוי  60  של  כולל  בסכום  הלוואה  לקבלת ", בהתאמה),  ההלוואה   הסכם"- ו"  ההלוואה"ח 

החברה   תה  בגיו    האם   והחברה  החברה  וטל  וכן,  בסכום  מוגבלת  בלתי  ערבות  האםאשר 

  : פיסיות מסוימות, כמפורט להלן  תיותהבהתחייבות לעמידה 

פריים בתוספת מרווח קבוע בשיעור   ריבית משתה בשיעור  ,  0.1%מחצית קרן ההלוואה תישא 

- לשה. הריבית תפרע ב  1.8%והמחצית האחרת של קרן ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור של  

. קרן ההלוואה  2026בובמבר    30ועד ליום    2022  יוארב  1תשלומים רבעויים רצופים החל מיום    20

  . 2026בובמבר  30ועד ליום  2024ביואר  1תשלומים רבעויים רצופים החל מיום   12-תפרע ב

תיות הפיסיות הבאות,  הבמסגרת הסכם ההלוואה טלה על עצמה החברה התחייבות לעמוד ב 

  עד לסילוק האשראי באופן מלא ומוחלט: 

החל מהדוחות הכספיים של החברה    –]  DSCR  'Debt Service Coverage Ratioכיסוי ['יחס  (א)  

(בגילום שתי בגין כל השה), יחס הכיסוי של החברה יהיה גדול,    2024בגין הרבעון השי לשת  

מ עת,  על1.1-בכל  יחושב  הכיסוי  יחס  הבדיקה" -.  ליום  החופשי  המזומים  "תזרים  חלוקת    ידי 

מזומים, בתוספת תזרים מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת כפי שהוצג בדוח הכספי של  יתרת  (

(הסכום המצטבר הצפוי של  "  בסך "שירות החוב  החברה האם ביכוי ריבית ששולמה על המימון)

  הוצאות מימון האשראי בהתאם ליתרות האשראי ולשיעורי הריבית בארבעת הרבעוים  

  מתמזג  מסלול  ממזג  מסלול

  שם  מספר  שם  מספר

 שקלי ממשלתי ח "אג  – תגמולים מור  אלפא  8697    ח"אג – תגמולים מור  אלפא  חדש

  קבועה  בריבית

 צמוד ,ישראל ממשלת ח "אג - תגמולים מור  אלפא  8696  ח "אג – תגמולים מור  אלפא  חדש

  שים  5-10 של לטווח מדד

  20   בוד תל מדד - תגמולים מור  אלפא  8698  ח "אג – תגמולים מור  אלפא  חדש

  מדד  צמוד ,ישראל ממשלת ח"אג -השתלמות מור 8702  ח "אג – השתלמות מור  חדש

  קבועה  בריבית שקלי ממשלתי ח"אג  השתלמות מור 8703  ח "אג – השתלמות מור  חדש

   20 בוד לת  מדד השתלמות מור" 8704  ח "אג – השתלמות מור  חדש

 ח"אג  מדד מחקה - להשקעה גמל קופת מור 7961    ח"אג – להשקעה גמל קופת מור  חדש

 שים  5-10  לטווח ממשלתי מדד צמודות ,ממשלתי

 ח"אג  מדד מחקה - להשקעה גמל קופת מור 7962    ח"אג – להשקעה גמל קופת מור  חדש

 קבועה  בריבית צמודות  לא ,ממשלתי

 20  בוד תל מדד מחקה - להשקעה גמל קופת מור 7960    ח"אג – להשקעה גמל קופת מור  חדש
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    (המשך):   ולאחריה הדיווח תקופת במהלך יםמהותי אירועים - 22  ביאור

תשלומי    הקלדריים בתוספת  האחרוים  הרבעויים  הכספיים  הדוחות  מועד  לאחר  העוקבים 

הבלתי   היתרה  בגין  החישוב  במועד  הידוע  הסילוקין  לוח  פי  על  הצפויות  השוטפות  החלויות 

  ;  )מסולקת של האשראי

, שווי כסי קופות הגמל  2022החל מתחילת הרבעון השלישי של שת    –(ב) שווי הכסים המוהלים  

ט", לא  וקר סיהט" ו/או "פ יהול החברה, כפי שיופיעו במערכות "גמלמצאים בסיה הות הפ

  מיליארדי ש"ח.   25יפחת בכל עת מסך של 

להבטחת תשלומי האשראי למלווה, החברה האם תעיק למלווה כתב ערבות בלתי מוגבל בסכום  

תיות  ההתחייבה לעמוד ב  להבטחת כל חובות והתחייבויות החברה למלווה. כמו כן, החברה האם

פיסיות כדלהלן: (א) הוה העצמי של החברה האם, כהגדרת מוח זה בהסכם ההלוואה, לא יפחת  

ל  70-מ טו  פיסי  חוב  יחס  (ב)  ש"ח;  אלה    CAP  -מיליוי  מוחים  כהגדרת  האם,  החברה  של 

רבעוי במועד  . היחסים הפיסיים יבחו על בסיס  67%-בהסכם ההלוואה, יהיה קטן בכל עת מ 

ליום   כון  האם.  החברה  של  התקופתיים  דוחותיה  של    2021בספטמבר    30פרסום  העצמי  הוה 

של החברה האם    CAP  - מיליוי ש"ח, ויחס החוב הפיסי טו ל  115.2החברה האם עמד על סך של  

 . 10%עמד על  

, וכן תביא  דימי תיות פיסיות אלה של החברה והחברה האם תהווה עילה לפירעון  ההפרה של  

 ). step-upלתוספת בריבית (מגון 

  , ככל שחלות.  לפי ההסכם האמור החברה עומדת בכל המגבלות החלות עליהלמועד הדוח   כון

  שלהלן המשמעותיים בייהם:   החברההסכם ההלוואה כולל תאים והתחייבויות וספים של 

Subordination  –  חיתות  יות  לבעלי  מסוימים  תשלומים  שלתשלומים(לרבות    החברה  של  המ  

  והוצאות   עמלות,  ריבית,  קרן  תשלומי  לרבות,  בעלים  הלוואות,  הון  שטרי  חשבון  על  או  מתוך

  מיות  של  לרכישה  מימון  מתן  או  רכישה  על   איסור   ,וכןלהלוואה    ביחס ),  עתידיים  או   קיימים 

 שטרי   של  פירעון):  הבק  אישור  יידרש  לא(בגים    הבאים  של  מפורשת  להחרגה   בכפוף  והכל,  החברה

  כפי   החברה  של  לציבור  ראשוה  הפקה   להשלמת  בכפוף"ח,  ש  מיליוי  48-כ   עד  של  בסכום  הון

  .בהסכם(כהגדרתם  דיבידדים חלוקת;  שירותים מתן בגין תשלומים; ההלוואה  בהסכם שקבע

  לא   כאמור   דיבידדים   שתשלום  לכך  ובכפוף,  דין  כלאו  /ו  החברות   חוק  להוראות  בכפוף ,  ההלוואה

  .ההלוואה הסכם של הפרה לאירוע  לגרום צפוי יהיהאו  /ו  יגרום

החברה התחייבה כי לא תבצע כל    –  מגבלה על ביצוע השקעות וספות / שיוי מבה / שיוי שליטה

של   לסך  מעל  הרגיל  העסקים  במהלך  שאיה  מכירת    20,000,000השקעה  תבצע  לא  וכן  ש"ח, 

י מבה, שיוי שליטה (כהגדרת מוחים אלה בהסכם ההלוואה),ללא קבלת הסכמת  פעילות, שיו

  הבק מראש ובכתב.  

ההלוואה   בהסכם  קבע  כלפי  ה  –עוד  חיתות  אי  תאים;    מממיםתיית  והשוואת  אחרים 

התחייבות לאי יצירת שעבודים על כסי החברה כולם או חלקם (שעבוד שוטף או קבוע); בהסכם 

);  Cross Default(לרבות מגון    מידי(תוספת ריבית); מגון פירעון    step-upההלוואה קבע מגון  

  .לת פירעון מוקדםוכן קבעו תאי ביצוע פירעון מוקדם בכפוף להודעה מראש ותשלום עמ



  

 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

    "מבע  גמל קופות מור

  דוחות כספיים בייים 

  

  2021ביוי  30ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

    



  

 

  
  

    
  
  

  
  

  מור קופות גמל בע"מ 
  

  דוחות כספיים בייים 
  2021ביוי  30ליום 

  
  
  

  בלתי מבוקרים 
  

  
 תוכן העייים 

  
  
  

  עמוד                                                              

  

  

 2                                                  של רואה החשבון   הסקירדוח 

       3                                                  דוחות בייים על המצב הכספי 

     4                                                         כולל הרווח על הדוחות בייים 

    5                                                                דוחות בייים על השיויים בהון  

     6  דוחות בייים על תזרימי המזומים                                            

  7-18                   ביאורים לדוחות כספיים 

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  

- 2  - 

  
  

  
 

  

  מ "מור קופות גמל בעסקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המיות של  דוח

  

  מבוא

(להלן: "החברה"), הכולל את הדוח התמציתי על המצב מ  " מור קופות גמל בעאת המידע הכספי המצורף של    סקרו

השיויים בהון ותזרימי המזומים    הרווח הכולל,על    ם ביייםיי התמצית  ותואת הדוח  2021ביוי    30הכספי ליום  

באותו תאריך. הדירקטוריון והההלה אחראים לעריכה ולהצגה   ושהסתיימ  שישה ושלושה חודשים  ות שללתקופ 

"דיווח כספי לתקופות בייים",    IAS  34של מידע כספי לתקופות בייים אלה בהתאם לתקן חשבואות בילאומי  

והגילוי  בהתאם להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחסכון,  ופות בייים אלה  וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתק

אחריותו היא להביע מסקה על .  1970  –לפי פרק ד' של תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  

  מידע כספי לתקופות בייים אלה בהתבסס על סקירתו.  

  

  הסקירה היקף 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי    2410ערכו את סקירתו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  

לתקופות בייים הערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות בייים מורכבת 

ו והחשבואיים,  הכספיים  לעייים  האחראים  אשים  עם  בעיקר  אליטיים מבירורים,  סקירה  הלי  מיישום 

ואחרים. סקירה היה מצומצמת בהיקפה במידה יכרת מאשר ביקורת הערכת בהתאם לתקי ביקורת מקובלים 

בישראל ולפיכך איה מאפשרת לו להשיג ביטחון שיוודע לכל העייים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 

  ות דעת של ביקורת.    בביקורת. בהתאם לכך, אין או מחווים חו

   

 
    מסקה

בהתבסס על סקירתו, לא בא לתשומת ליבו דבר הגורם לו לסבור שהמידע הכספי ה"ל איו ערוך, מכל הבחיות 

  .  IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

בוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתו, לא בא לתשומת ליבו דבר הגורם לו לסבור שהמידע הכספי  

הגילוי לפי פרק ד' של  ו  רשות שוק ההון ביטוח וחסכוןלא, מכל הבחיות המהותיות, אחר הוראות  ה"ל איו ממ 

  . 1970 -, התש"ל  )דוחות תקופתיים ומיידיים(תקות יירות ערך 

  

  
  

  זיו האפט,  
  

  רואי חשבון 
  

                                                   
  2022ביואר   19  ,אביב-תל
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  דוחות בייים על המצב הכספי 
  
  

  
 

  31ליום   ביוי  30ליום 
בדצמבר      2021  2020  2020 

 ) מבוקר(   ) בלתי מבוקר (    

 אלפי ש"ח     

         

         כסים:

      369   1,061  486כסים בלתי מוחשיים

       2,025   2,311   2,186כס זכות השימוש

 6,600  4,466  7,183     מיסים דחים 

 39,432  11,737  71,107    הוצאות רכישה דחות 

  104   113   95     רכוש קבוע 

 5,904  1,560  11,545    חייבים ויתרות חובה 

       2,106   1,290   2,106כסי מיסים שוטפים 

 9,845  5,459  19,383    מזומים ושווה מזומים

            

 66,663  27,997  113,813    הכסים  כל סך

         
          

         : הון

 10,000   10,000  10,000    הון מיות 

 1,062   901  1,191    קרות הון  

  19,128    12,199   40,592     שטרי הון  

 ) 20,532(  ) 14,336(  ) 22,536(     יתרת הפסד 

        
 9,658  8,764  29,247  ון הסך כל 

        

          

         התחייבויות:

         

  1,959   2,213   1,990      התחייבות בגין חכירה 
  הלוואה מחברת האם 

  
    44,926   3,502   20,038  

  זכאים ויתרות זכות 
  

    37,650   13,518   35,008  

         

 57,005  19,233  84,566    סך כל ההתחייבויות

         

 66,663  27,997  113,813    סך כל ההון וההתחייבויות 

  
  
  

  . המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות כספיים אלה םהביאורי
  
  
  

       ______________             ___________                    _______________  
  סיון לוי, רו"ח                      קיסוס אורי                         גרידיש  מאיר    
  מהלת כספים                            מכ"ל                         יו"ר הדירקטוריון   

  
  

  . 2022ביואר   19תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
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  דוחות בייים על רווח והפסד כולל
 

 

  של  לתקופה
  חודשים  שישה
  ביוי  30 ביום שהסתיימה

  של  לתקופה
  חודשים  שלושה
  ביוי  30 ביום שהסתיימה

  לשה
  שהסתיימה

  ביום
 בדצמבר  31

 2021  2020  2021  2020  2020 
 ) מבוקר(  ) מבוקר  בלתי(  ) מבוקר  בלתי( 
 "ח ש אלפי  "ח ש אלפי  "ח ש אלפי 
          
          

יהול  הכסות מדמי  
 24,213  2,866  30,799   3,862    52,039 מקופות גמל, טו 

 24,213  2,866  30,799   3,862    52,039 כסות הה כל סך
          
          

עמלות, הוצאות שיווק  
   1,128   14,366    1,431    24,393  ורכישה 

  
11,322  

 28,045  5,353  15,399   9,485    29,353 הוצאות ההלה וכלליות 
 267  10  600   37    880 הוצאות מימון 

 39,634  6,491  30,365   10,953    54,626 סך כל ההוצאות 
רווח לפי מסים  (הפסד) 

 (15,421)  ) 3,625(  434  ) 7,091(   ) 2,587( על ההכסה 
          

 3,920  1,037  69   1,786    583 הטבת מס 
          

רווח כולל  (הפסד) 
 לתקופה

  
)2,004 (  

    
)5,305 (  

   
503 

   
)2,588 ( 

   
)11,501 ( 

  
  

רווח (הפסד) קי בסיסי  
  ) 1.15(   ) 0.26(   0.05    ) 0.53(    ) 0.20(  בש"ח  –למיה 

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות כספיים אלה.  םהביאורי
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  דוחות בייים על השיויים בהון

 

    
  
  
  
  

הון 
  מיות

  
  

קרן הון 
בגין 

תשלום 
מבוסס 

  מיות

  
  
  
  
  
  

  שטר הון

  
  

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
עם בעל  
  שליטה 

  
  
  
  
  
יתרת  
  הפסד

  
  
  
  
  
  
  "כסה

  "ח ש אלפי      
  השהסתיימ  חודשים שישה שללתקופה  תועה

  2021ביוי  30יום ב
  :(בלתי מבוקר)

      

 9,658  ) 20,532( 641 19,128 421  10,000  (מבוקר) 2021 ביואר 1 ליום יתרה
  ) 2,004(  ) 2,004(  -   -   -   -   הפסד כולל לתקופה 

  129  -   -   -   129  -   תשלום מבוסס מיות 
  21,464  -   -   21,464  -   -   הפקת שטר הון

  29,247  ) 22,536(  641  40,592  550  10,000  2021ביוי  30 ליום יתרה
              

  30יום בשהסתיימה  שישה שללתקופה  תועה
   2020ביוי 

  :(בלתי מבוקר)

      

 9,491  ) 9,031( 641 7,705 176  10,000  (מבוקר) 2020 ביואר 1 ליום יתרה
  ) 5,305(  ) 5,305(  -   -  -   -   הפסד כולל לתקופה 

  84  -   -   -  84  -   תשלום מבוסס מיות 
  4,494  -   -   4,494  -   -   הפקת שטר הון

  8,764  ) 14,336(  641  12,199  260  10,000  2020ביוי  30 ליום יתרה
              

  השהסתיימ  חודשים שלושה שללתקופה  תועה
  2021ביוי  30יום ב

  :(בלתי מבוקר)

      

 16,076  ) 23,039( 641 28,060 414  10,000    2021 במרץ 31 ליום יתרה
  503  503  -   -   -   -   רווח כולל לתקופה 

  136  -   -   -   136  -   תשלום מבוסס מיות 
  12,532  -   -   12,532  -   -   הפקת שטר הון

  29,247  ) 22,536(  641  40,592  550  10,000  2021ביוי  30 ליום יתרה      
              

 השהסתיימ  חודשים שלושה שללתקופה  תועה
  2020ביוי  30יום ב

  :(בלתי מבוקר)

      

 7,825  ) 11,748( 641 8,719 213  10,000    2020 במרץ 31 ליום יתרה
  ) 2,588(  ) 2,588(  -   -  -  -   הפסד כולל לתקופה 

  47  -   -   -  47  -   תשלום מבוסס מיות 
  3,480  -   -   3,480  -  -   הפקת שטר הון 

  8,764  ) 14,336(  641  12,199  260  10,000  2020ביוי  30 ליום יתרה      
              

  ביום שהסתיימה שה לתקופה של תועה
  :(מבוקר) 2020 בדצמבר 31 

            

 9,491 ) 9,031( 641  7,705 176  10,000     2020 ביואר 1 ליום יתרה 
  ) 11,501(  ) 11,501(  -   -  -  -   לשה  כולל הפסד

  245  -  -   -  245  -   מיות  מבוסס תשלום
  11,423  -  -   11,423  -  -    הון שטר הפקת

  9,658  ) 20,532(  641   19,128  421  10,000 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

  
. המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות כספיים אלה םהביאורי
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  מים  דוחות בייים על תזרימי המזו

  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות כספיים אלה.  םהביאורי
  

  
  
  
  

 

  של  לתקופה
    חודשיםשישה 
  ביוי  30 ביום שהסתיימה

    של לתקופה
  חודשיםשלושה 

  30 ביום שהסתיימה
  ביוי

  לשה
  שהסתיימה

  ביום
 דצמבר ב 31 

 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   

 אלפי ש"ח  
          תזרימי מזומים מפעילות שוטפת

רווח לתקופה  (הפסד)   )2,004 (   )5,305 (  503   )2,588 (  )11,501 (  
            

           פריטים שאים כרוכים בתזרימי מזומים: 
  245  47   136  84  129  הוצאות בגין תשלום מבוסס מיות

              פחת והפחתות:
  18   4   5   9   9  רכוש קבוע

  321   68   80   158   161  שימוש זכות כס 
    117   144   59   82   719כסים בלתי מוחשיים

                 
  196   2    584   2   848  ריבית בגין הלוואה מהחברה האםהוצאות 

  67  6   15   32   31  אחרות  הוצאות מימון
 1,295  429  879   209  1,566  
            

           שיויים בסעיפי כסים והתחייבויות:
  ) 39,203(  ) 9,448(   ) 15,094(  ) 11,508(  ) 31,675(  בהוצאות דחות, טועליה 

  ) 5,905(  ) 1,451(   ) 1,435(   ) 745(  ) 5,641( עליה בחייבים ויתרות חובה
  32,053   7,790  7,797  10,563  2,642 עליה בזכאים ויתרות זכות

  ) 3,920(  ) 1,037(   ) 69(  ) 1,786(   ) 583(  גידול במיסים דחים 
 )35,257 (  )3,476 (  )8,801 (   )4,146 (   )16,975 (  
           
                 

  ) 70(  -    ) 460(  -   ) 460( ריבית ששולמה
  )460 (   -   )460 (   -   )70 (  
                
                

  ) 26,980(  ) 6,525(  ) 7,879(  ) 8,352(  ) 36,426( מזומים טו ששימשו לפעילות שוטפת
       

       תזרימי מזומים מפעילות השקעה 
  ) 700(  -    -   ) 700(   -   מוחשי רכישת כס בלתי 

  ) 700(  -  -  ) 700(  - מזומים טו ששימשו לפעילות השקעה 
           

           תזרימי מזומים מפעילות מימון
  11,423   3,480    12,532   4,494   21,464  הפקת שטרי הון ים

  19,842   3,500    196   3,500   24,500  קבלת הלוואה מהחברה האם
  ) 257(   -    -   -    -   פירעון התחייבות בגין חכירה 

  31,008  6,980   12,728  7,994  45,964 מזומים טו שבעו מפעילות מימון 
           

  3,328  455   4,849  ) 1,058(  9,538 עלייה (ירידה) במזומים ושווי מזומים 
יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת  

 התקופה 
9,845 

 
6,517  

 
14,534 

  
5,004  

 
6,517  

           

 19,383 יתרת מזומים ושווי מזומים, לסוף התקופה 
  
 5,459   19,383   5,459   9,845  
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  ביאור לדוחות הכספיים

  כללי   -  1אור יב
  
  : ופעילותהתיאור כללי של החברה   .א

במטרה לעסוק ביהול קופות   2013באוגוסט  12להלן: "החברה") התאגדה בישראל ביום (מור קופות גמל בע"מ 

  גמל בהתאם לרישיון שקיבלה מהממוה על שוק ההון.  

  רמת גן.  2החברה מוגדרת כתושבת ישראל ופועלת בכתובת בן גוריון 

  

שתיים של החברה ליום  יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתיים בייים של החברה יחד עם הדוחות הכספיים ה

והביאורים המצורפים להם. לכן, לא הובאו במסגרת דוחות כספיים תמציתיים בייים אלה    2020בדצמבר    31

השתיים   הכספיים  לדוחות  בביאורים  דווח  שכבר  למידע  יחסית  משמעותיים  בלתי  עדכוים  בדבר  ביאורים 

  האחרוים של החברה. 

  

  :קופות הגמל שביהול החברה  .ב

  : קופות הגמל להלן אתמהלת  החברה הדוח,  למועד  

  ישור א' מס  מסלול   סוג הקופה 
      

  גמל קופת
לתגמולים  
ולפיצויים  

וקופת גמל  
  לחיסכון 

  8695  35מדד מיות תל אביב  - אלפא מור תגמולים 

    8696יםש 5-10אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של  - אלפא מור תגמולים 

  8697  אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה - אלפא מור תגמולים 

  8698  (הוגשה בקשת מיזוג)  20מדד תל בוד   - אלפא מור תגמולים 

  8699  מזומים ושווי מזומים  - אלפא מור תגמולים 

  S&P500  9452מיות מדד  - אלפא מור תגמולים 

  9677  (הוגשה בקשת מיזוג)  מעורב מחקה מדדים - אלפא מור תגמולים 

  12531  מיות   -  אלפא מור תגמולים

  12532  50מדרגות עד  - אלפא מור תגמולים 

  12533  50-60מדרגות  -  אלפא מור תגמולים

  12534  ומעלה  60מדרגות  - אלפא מור תגמולים 

  12957  במיות  25%אג"ח עד  - אלפא מור תגמולים 
      

קרן  
 השתלמות  

  

  8701  35מדד מיות תל אביב   -מור השתלמות 

  8702  אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד   - מור השתלמות

  8703  אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה  -מור השתלמות 

  8704  (הוגשה בקשת מיזוג)  20מדד תל בוד  -מור השתלמות 

  8705  מזומים ושווי מזומים  -מור השתלמות 

  S&P500  9451מיות  -מור השתלמות 

  9676  (הוגשה בקשת מיזוג)  מעורב מחקה מדדים - מור גמל השתלמות

  12535  כללי   -מור השתלמות

  12536  מיות  -מור השתלמות

  12956  במיות  25%אג"ח עד  -מור השתלמות 
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  : (המשך) כללי    - 1אור יב
  
  :(המשך) קופות הגמל שביהול החברה ב.

  
  אישור ' מס  מסלול   שם הקופה 

גמל    מור קופת 
 להשקעה  

  

  7957  35מחקה מדד ת"א   -מור קופת גמל להשקעה

  S&P500  7958מחקה מדד  -מור קופת גמל להשקעה

  7960  (הוגשה בקשת מיזוג)  20בוד  מחקה מדד תל  -מור קופת גמל להשקעה

מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות מדד ממשלתי   -מור קופת גמל להשקעה
  שים  5-10לטווח 

7961  

מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית   -מור קופת גמל להשקעה
  קבועה 

7962  

  7963  כספי  -מור קופת גמל להשקעה

  11938  פאסיבי כללי  -מור קופות גמל להשקעה

  12537  מיות    -מור קופות גמל להשקעה

  12538  כללי  - מור קופות גמל להשקעה 

  12955  במיות  25%אג"ח עד  -מור קופת גמל להשקעה

  גמל   קופת   מור
 ילד  לכל  חיסכון

  

  9113  הלכה  -מור חיסכון לילד 

  9303  שריעה  -מור חיסכון לילד 

  9414  המעדיפים סיכון ביוי חוסכים   -מור חיסכון לילד 

  9420  חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר  -מור חיסכון לילד 

  9421  חוסכים המעדיפים סיכון מועט  -מור חיסכון לילד 

  

  : הגדרות .ג
  

  .מור קופות גמל בע"מ –החברה 

  י.ד. מור השקעות בע"מ.  –החברה האם 

 . - IAS24כהגדרתם ב - צדדים קשורים 

  . 2010 -, התש"ע)דוחות כספיים שתיים( כהגדרתם בתקות יירות ערך  -בעלי עיין ובעל שליטה 

  רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.  -רשות שוק ההון 

  הממוה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.  -הממוה 

  . 2005 –, התשס"ה )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיסיים  -חוק הפיקוח על הגמל 

  מזערי הדרש מחברה מהלת של הון עצמי( )קופות גמל(תקות הפיקוח על שירותים פיסיים    -תקות ההון  

    .2012 התשע"ב ),קופת גמל או קרן פסיה

תקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים),    -כללי ההשקעה  

  לי השקעה החלים על גופים מוסדיים" שפורסם על ידי הממוה.  וחוזר "כל   2012-התשע"ב
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  חשבואית  מדייות  -  2 אוריב
 

  : הכספיים הדוחות  עריכת  מתכות

ליום    .א מתומצתת  במתכות  ערכו  אלה  כספיים  חודשים    שישהשל    ותולתקופ  2021,  ביוי  30דוחות  ושלושה 

  . ")ביייםדוחות כספיים " :להלן( באותו תאריך ושהסתיימ 

,  בייים  לתקופות  כספי  דיווח  34  בילאומי  חשבואות  לתקן  בהתאם  ערוכים  אלו  בייים  הכספיים  הדוחות  .ב

ובהתאם    מכוחו   שהותקו   והתקות   הגמל   על  הפיקוח  לחוק  בהתאם  הממוה  י "ע  שקבעו  הגלוי   לדרישות   בהתאם

 .1970 -ם ומידיים), התש"ל להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקות יירות ערך (דוחות תקופתיי

הדוחות    .ג בעריכת  שיושמה  לזו  עקבית  בייים  הכספיים  הדוחות  בעריכת  יושמה  אשר  החשבואית  המדייות 

  . הכספיים השתיים

((    .ד בילאומיים  דיווח כספי  לתקי  ערכו בהתאם  בייים  ההלת  IFRSהדוחות הכספיים התמציתיים  דרשת   ,

החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות, אומדים והחות אשר משפיעים על יישום המדייות ועל הסכומים של  

כסים והתחייבויות, הכסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שוות מאומדים אלה. שיקול  

החברה   של  החשבואית  המדייות  יישום  בעת  הההלה,  של  בהערכות  הדעת  ששימשו  העיקריות  וההחות 

  הכרוכות באי וודאות, הים עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השתיים.  

  

  פעילות  מגזרי     - 3 אוריב
  

  :  הים במגזר הכלולים  הגמל מוצרי .גמל קופות  יהול הכולל   הגמל מגזר וישה יחיד   פעילות  מגזר בחברה

 ארוך  לחיסכון גמל  קופת ו  להשקעה גמל קופת, השתלמות  קרן, וקופת גמל לחיסכון לתגמולים ולפיצויים  קופת גמל

  ההכסות וההוצאות של החברה מיוחסות למגזר זה.   כל. לילד  טווח

  

  הון עצמי ודרישות הון  -  4 ביאור
  

  הרכב הון המיות  א.
  

       
  בדצמבר  31   ביוי  30 
 2021  2020                                2020    
  מבוקר     בלתי מבוקר         
   מופק ופרע         
   אלפי ש"ח           

 10,000 10,000 ש"ח ע.. כ"א   1רגילות בות  ות מי
  

10,000  
  
  

  יהול ודרישות הון  ב. 
  

את    . 1 להמשיך  החברה  יכולת  את  לשמר  במטרה  איתן  הון  בסיס  להחזיק  היא  בחברה,  הההלה  מדייות 

וכן על מת לתמוך בפעילות עסקית עתידית.   פעילותה כדי שתוכל להיב בעתיד תשואה לבעלי מיותיה 

  החברה כפופה לדרישות הון הקבעות על ידי הממוה.  
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  :(המשך)הון עצמי ודרישות הון   -  4 ביאור

  
  (המשך): יהול ודרישות הון  ב. 

  
  

 להלן תוים בדבר ההון הדרש והקיים של החברה בהתאם לתקות ההון והחיות הממוה:   .2

   
  
  

 ביוי  30ליום 

לשה   
  שהסתיימה

  ביום 
 בדצמבר  31 

 2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 18,590  10,000  36,026   (*) הסכום הדרש ע"פ תקות ההון 
 9,658  8,764  29,247   קיים  עצמי  הון

 ) 8,932(  ) 1,236(  ) 6,779(     הדיווח למועד גרעון 
           

           :הדיווח  תאריך לאחר פעולות
     הון שטר  הפקת
  ) להלן 3  סעיף(ראה 

 
6,779  

 
1,236  

 
8,932  

  לאחר בפעולות בהתחשב עודף
  הדוח  תאריך

 
-  

 
-  

 
-  

  שאין הדרש  העצמי  ההון סכום
 בכללי  העומדים  כסים  כגדו

    וההשקעה  הזילות

 
-  

 
-  

 
-  

              

  : בגין הון דרישות כולל הדרש הסכום(*) 

  : מבין  הגבוה

  

   
  
  

  ביוי  30ליום 

 

לשה  
  שהסתיימה

  ם ביו
  בדצמבר  31 

   2021   2020   2020  
  מבוקר    מבוקר בלתי    
  אלפי ש"ח    

 לחברה   מיימלי התחלתי  הון  .א
  10,000   10,000   10,000   מהלת 

           
           : של צירוף  .ב

  9,552   2,877   17,476   מוהלים  כסים היקף
 9,038  4,343  18,550   הוצאות שתיות    
   36,026   7,220   18,590  
           

 18,590  10,000  36,026   הדרש  הסכום כל סך
  

כגד    החברה  בהון  כהשקעה"ח  ש  אלפי  6,779של   סך  הדיווח  תאריך  לאחר העבירו   בחברה   המיות  בעלי .3

 .  להלן   א.6  ביאור  ה, ראהדיווחאודות הפקת שטרי הון לאחר תאריך    וספים  לפרטים הפקת שטר הון .  
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  :(המשך)הון עצמי ודרישות הון   -  4 ביאור

  
  (המשך): יהול ודרישות הון  ב. 

 

"ח וכן תזרים שלילי מפעילות  שאלפי    22,536  בסך  מפעילותה   צבר  הפסד  לחברה,  הדוחות  לתאריך  כון  .4

לחברת    אלו   תויםשוטפת.     עקביים   והם  ההתחלתיים  פעילותה   בשלבי  גמל  קופות   יהולצפויים 

  המיות  בעלי  של  מחויבות   קיימת   השוטפת  פעילותה  המשך  לשם.  החברה  ההלת   של  העסקית  לתכית 

כל עוד    החברה  של  השוטפת  ופעילותה  החוק  בהוראות לשם עמידה    הדרשים  והכספיםההון    להזרמת

הפיקוח    "עצמי מזערי   וןדרישות ההפיקוח על שירותים פיסיים "תקות  לשם עמידה בהוראות    יידרש.  

עצמי   (הון  גמל)  (קופות  פיסיים  שירותים  מהלתעל  מחברה  הדרש  קרן    של  מזערי  או  גמל  קופת 

תשע"ב  גם    2012  -פסיה),  מהלת  וכן  )להלן  ב5ביאור  (ראה  חברה  על  החלות  הזילות  בדרישות   ,

ההשקעה.    לתקות  בהתאם  מסגרת  התומכים  בהסכם  האם  החברה  עם  החברה  התקשרה  כן,  כמו 

(ראה ביאור  מעודכן  להלן). כלל התחייבויות אלה מהוות את התמיכה הדרשת לצורך המשך ו  6  גם 

 .פעילותה השוטפת של החברה

  
  

  תלויות  התחייבות    - 5 ביאור

  הליכים   החברה  מטעם  או  כגד  מתהלות  לא,  הדיווח  לתאריך  כון,  החברה  לההלת  הידוע  פי  על  .א

 . משפטיים

  ביטוח  ההון שוק  על הממוה כלפי התחייבות על החברה של המיות בעלי חתמו 2018 באוגוסט 1 ביום  .ב

  קופות (  פיסיים  שירותים  על   הפיקוח   לתקות   בהתאם  הדרש  לסכום  העצמי  ההון   להשלמת  וחיסכון 

:  להלן, (2012  –  ב" התשע)  פסיה  קרות  או  גמל  קופות  של  מהלת  מחברה  הדרש   מזערי  עצמי  הון) (גמל

 .  שיידרש  ככל) "ההון תקות"

  לצורך  המזערי  עצמי  ההון  להשלמת  התחייבות  כתב  לחברה  האם  החברה  מסרה   ,2022ביואר    19  ביום

  בדרישות  וכן ,  ההון  בתקות  הקבוע   במועד ,  ההון  הקבועות   המזערי   העצמי  ההון  בדרישות  עמידה 

  על   החלים  השקעה  כללי(  גמל  קופות  פיסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקות'  ד  בפרק   הקבועות  הזילות

  יבוצעו ,  החברה  בהון  האם  החברה  השקעות.  יידרש  שהדבר  ככל  והכול  2012-ב"התשע),  מוסדיים  גופים

  התחייבות .  האם  החברה  ושל  המהלת  החברה  של  המוסמכים  האורגים  ידי-על  שיאושרו  ובאופן  בדרך

  ממועד   חודשים  24  למשך  בתוקף  תעמוד  וכן,  החברה  של  העסקיות  לתוכיותיה  לב  בשים  יתה  זאת

 .  האם החברה בשליטת להימצא תמשיך שהחברה ובלבד,  מסירתה

 . ו6-ו  4ב4ראה גם ביאורים   המיות  בעלי  מחויבות  לעיין
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  ולאחריה  הדיווח תקופת במהלך  מהותיים אירועים     - 6 ביאור
  

  בהון   עמידה  לצורך  ח "ש  אלפי  21,464  של  סך,  מיותיה   לבעלי   הון  שטר  הפיקה  החברה,  הדוח  בתקופת  .א

אלפי ש"ח    6,779לאחר תאריך הדוח הכספי הופק שטר הון וסף בסך    .מהלת  מחברה  הדרש  המזערי

   לאותה המטרה .

 ") הקורוה משבר (" הקורוה גיף התפשטות  משבר אירועי  השפעות  .ב

, בו המשק הישראלי (והעולם כולו) החל בתהליך חיסוים, היוו המשך  2021במהלך הרבעון השי של  

לתהליך חזרה לשגרה ופתיחה הדרגתית של הכלכלה בישראל ובעולם. על אף מאמצי ההתחסות ברחבי  

עדיין היו היבטי השלכות על היבטי רציפות התפקוד של כלכלות העולם לאו ר  העולם, ברבעון השי 

(דלתא) הוביל להחזר   ועל פעילויות שוות. לאחר מועד הדוח, הואריאט ההודי  מגבלות על התועה 

המגבלות, אם כי בצורה ממותת מסגרים קודמים. על אף המגבלות הקיימות, כסי הסיכון המשיכו  

יעים  לרשום תשואות חיוביות (שוקי המיות ושוק אגרות החוב הקוצריות) וזאת על אף חזרת המשק

  לכסי "חופי מבטחים" דוגמת אג"ח ארה"ב. 

שת   בראשית  שפרץ  החריף  הכלכלי  ולמשבר  להתפרצות  לתגובה  ממשלות  2020בהמשך  המשיכו   ,

כספים   הזרמות  ריבית,  הורדות  הכולל  תקדים  חסרות  תמיכה  בפעולות  בעולם  מרכזיים  ובקים 

כתיבת   למועד  כון  ועוד.  למובטלים  מעקים  פגועות,  הביאו  לתעשיות  אלה  שפעולות  ראה  הדוח, 

, ואפשרו לעסקים רבים להישאר בתפקוד  2021לירידה בעוצמת הפגיעה בשווקים הפיסים במהלך  

רבות   מדיות  ארוכים.  ודמי אבטלה  לקצבאות  וזכו  שפוטרו מעבודתם  אזרחים  גם  היתר  בין  תקין, 

  .2020- ממשיכות לתמוך בכלכלות ובתעשיות פגועות, אם כי במידה פחותה מב

בהתאם להתאוששות מחירי יירות הערך בבורסה ליירות ערך בתל אביב ובבורסות מרכזיות ברחבי  

, חזר שוק הגמל וההשתלמות בכללותו לגייס, ובהתאמה  2021העולם במהלך הרבעון השי של שת  

  הדבר הוביל לעלייה בשווי הכסים המוהלים בקופות הגמל וההשתלמות על ידי החברה.

עובדים   וכחות  צמצום  תוך  מרחוק  לעבודה  המתאימות  עבודה  שגרות  אימצה  החברה  כי  יובהר 

במשרדים בתקופת משבר קורוה, דבר שמאפשר לחברה להעיק את מלוא שירותי הליבה לעמיתיה  

מרחוק בתקופות המוגדרות כתקופות חירום (בין אם בשל דרישות סגרים ו/או בידוד שאפייו את שת  

2020  .(  

מערך ההשקעות ערך, וכן בוחן באופן שוטף, את הצורך בביצוע התאמות במדייות ההשקעות, איתור  

הזדמויות השקעה ושמירה על רמת זילות מספקת. לצד האופטימיות המסתמת בשווקים, למועד  

פרסום הדוח, בארץ ובחו"ל, לאור סימים עקביים ברחבי העולם המעידים על יציאה ממשבר הקורוה  

העולמי, וכן לאור הקלות רגולטוריות רבות מצד ממשלות ומדיות ברחבי העולם, יכרת התאוששות  

בשווקים. עם זאת, החברה סבורה שיש להתהל במשה זהירות ובגישה זהירה מבחית יהול הסיכוים  

ם  בתחום ההשקעות, ולשים לב גם לתרחישים פחות אופטימיים, שעלולים להופיע בשווקים בעתיד ע 

  החזרה לשגרה. 

, המשיך תהליך ההתחסות ברוב המדיות בעולם ואף אושרו  2021במהלך הרבעון השלישי של שת  

לבי   להורדת  5-11החיסוים  תרמה  אשר  השלישית  החיסון  מת  את  לקבל  החלו  בישראל  בוסף,   .

עולם,  אף מאמצי ההתחסות ברחבי ה-התחלואה בגל הרביעי ולפתיחה מלאה של כלכלת ישראל. על

עדיין היו גלי תחלואה במקומות שוים בעולם אך הפעם היו בשליטה טובה    2021ברבעון השלישי לשת  

  על כך   Pfizer-ו Merckיותר מבעבר. לאחר מועד הדוח, הודיעו שתי עקיות תרופות אמריקאיות, 

  יוי. שפיתחו גלולה אשר מורידה באופן דרמתי את שיעור האשפוזים מתוך החולים קל ועד ב  

  כיום, לאחר שהכלכלות מראות התאוששות מרשימה ומקביל לכך האיפלציה ברחבי העולם עולה לאור    
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  (המשך):  ולאחריה הדיווח תקופת במהלך מהותיים  אירועים  - 6 ביאור

הזרמות הכספים מתקופת הקורוה, השיבושים בשרשרת האספקה, עליית מחירי חומרי הגלם ועלייה    

בשכר העובדים, הבקים המרכזיים מתחילים לדבר על צמצום מויטרי. רוב הבקים בעולם, ביהם  

בק ישראל והפדרל ריזרב לא העלו את הריבית אך דיברו לא פעם על האפשרות שזו תעלה בשה הבאה  

הביאה   כי התערבותם של הבקים המרכזיים  לציין  באם האיפלציה תישאר בשיעורים הללו. ראוי 

לירידה בעוצמת הפגיעה בשווקים הפיסים ואפשרו לעסקים רבים להישאר בתפקוד תקין, בין היתר  

  גם אזרחים שפוטרו מעבודתם וזכו לקצבאות ודמי אבטלה ארוכים. 

הערך בבורסה ליירות ערך בתל אביב ובבורסות מרכזיות ברחבי  בהתאם להתאוששות מחירי יירות    

שת   של  השלישי  הרבעון  במהלך  לגייס,  2021העולם  בכללותו  וההשתלמות  הגמל  שוק  המשיך   ,

  ובהתאמה הדבר הוביל לעלייה בשווי הכסים המוהלים בקופות הגמל וההשתלמות על ידי החברה 

  בכפוף , החברה ל" למכ קיסוס  אורי מר  של מיויו את  החברה דירקטוריון   אישר  2021  ביואר 14  ביום  .ג

  התקבלה  כאמור  התגדות  אי  הודעת.  למיוי  וחיסכון  ביטוח  ההון  שוק  רשות  התגדות  אי  הודעת  לקבלת

   . היום באותו החלה וכהותו 2021 בפברואר 14 ביום

מר שלייפר ימשיך   .2021בפברואר    14בהתאם, מר אייל שלייפר סיים כהותו כמכ"ל החברה ביום    

  ובתקופה זאת תבוצע העברת תפקיד וחפיפה מסודרת.   2021באפריל   30להיות מועסק בחברה עד ליום  

מעק שתי   בתוספת, הוצאות רכב בסיס לשכר זכאי הוא קיסוס  אורי מר  של העסקה  להסכם בהתאם

  תכית   של  ולאישורה  לאימוצה  עלתפ  החברה  ההסכםפי  - על,  כן  כמותלוי יעדים כפי שקבע בהסכם.  

  ). הכסה מס  לפקודת 102 שבסעיף  הון רווח מסלול(לפי  תגמול

  קיבל דירקטוריון החברה החלטה על אימוץ תכית העקת מיות ו/או כתבי   2021באפריל  28 ביום

  מיות   לרכישת (בלתי עבירים)    ה כתבי אופצי  200,000  קיסוס  למר   יוקצו ,    במסגרתה עיםאופציות ליצ

  כתב אופציה יתן    כל(לפי ההקצאה).    החברה  של  והפרע   המופק  המיותמהון    2%בשיעור של    בחברה

  - "ח ע.. של החברה כ"א), והכל  ש  1רגילות בות    מיות  200,000-למימוש למיה רגילה אחת (דהייו  

ההעקה קבע כי עם השלמת    במכתב.  קה") ומכתב ההעהאופציות("   התכית  לתאי   ובכפוף   בהתאם

ואולם   יהיו בשלים  הפקה ראשוה לציבור של מיות החברה, מלוא כתבי האופציה שטרם הבשילו 

כי מימוש כתבי אופציות שהבשילו יתאפשר רק החל ממועדי ההבשלה המקורית כאמור לעיל    הובהר

חודשים ממועד ההעקה (בין אם תהיה מועסק בחברה ובין    60ובמשך תקופת המימוש המקורית של  

במכתב ההעקה,  בכפוף),  לאואם   הביצוע" המופיעים  בהתאם    כןו  ל"תאי  חסימה  למגבלות  בכפוף 

  וההחיות   הבורסה  תקון  להוראות  ובהתאםלהוראות התוכית    בהתאםפקודה ולכללים,  , ל102לסעיף  

 . מכוחו

יחידות בסמוך למועד פרסום הדוחות.    323,236פאטום בהיקף של    יחידותל  זכאי קיסוס    מר בוסף  

  והועקו ללא תמורה. כל יחידת פאטום  האם  חברתיחידות הפאטום צמודות למיות 

ה במועד מימושה, בזכות לקבל סכום השווה לעליה בשוויה של מיה רגילה אחת  תזכה את המחזיק ב

האם לעומת "מחיר המימוש" של כל יחידה, כאשר הוא מתואם דיבידד. יחידות הפאטום    בחברת

שים. יחידות הפאטום תהייה    לשלוש  שתייםמות כאשר תקופת ההבשלה היא בין    שתיהועקו ב

יום ממועד ההבשלה של כל מה. יובהר, כי יחידות הפאטום   14וחר עד תום יתות למימוש לכל המא

  אין כוללות זכות לקבל מיות החברה בעין והן מהוות התחייבות של החברה לפרוע אותן במזומן.  
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  להודעת   בכפוף,  הדירקטוריון  ר"ליו  גרידיש  מאיר  מר  את  החברה  דירקטוריון  מיה  2021  במרץ  22  ביום  .ד

  כהותו  סיום  על  הודיע   אשר  אסטרייכר  יצחק  מר   חלף  וזאת,  למיוי  ההון  שוק  רשות  מטעם  התגדות  אי

 . 2021 במרץ  3 ביום החברה בדירקטוריון 

,  בחודש  .ה אשר יבשילו במות    פאטום  יחידות  343,217העיקה החברה לושא משרה בכיר    2021יולי 

, העיקה החברה למשה למכ"ל  2021בחודש אוגוסט  כן,    כמו.   שים)  4(  רבעבת א  הפי תקופ- על  שוות

ם,  ) שי5פי תקופה בת חמש ( -אשר יבשילו במות שוות על  136,634פאטום בהיקף של    יחידות החברה  

יחידות הפאטום צמודות למיות חברת האם והועקו ללא תמורה. יחידות הפאטום תהייה יתות  

 . יום ממועד ההבשלה של כל מה 14למימוש לכל המאוחר עד תום 

למתן הלוואות מחברת האם לחברה    2020, עודכן הסכם המסגרת מחודש ובמבר  2021במרץ    24ביום    .ו

מיום   שהחל  כך  המקורית"),  המסגרת  ההלוואות    2021במרץ    22(להלן:"  על  הריבית  שיעור  הועמד 

  2021במרץ    24שתי לא צמוד בתוספת מע"מ. בוסף, ביום    4.5%שיתו לחברה במסגרת הסכם זה על  

מיליון ש"ח (להלן: "המסגרת    20תם בין הצדדים הסכם וסף למתן מסגרת לצורך הלוואות בסך  ח

מ החל  שהועמדו  הלוואות  בגין  הריבית  שיעור  יתרת    2021במרץ    22-החדשה").  מתוך  יועמדו  או 

ריבית בשיעור של   יישאו  לא צמוד, בתוספת מע"מ. המסגרת החדשה    4.5%המסגרת החדשה  לשה 

 .  2024במרץ  31תעמוד עד 

אישר דירקטוריון החברה תיקון וסף להסכמי המסגרת להלוואות בין החברה    2021באוגוסט,    16ביום  

האם לבין החברה, כך שכל הלוואה שיתה מכוח הסכמי המסגרת ו/או התיקוים להם ושתיתן בעתיד  

ריבית לעיין סעיף    עד לתקרת המסגרת, תישא ריבית בשיעור הקבוע בתקות מס הכסה (קביעת שיעור 

  . 2021באוגוסט  23בתוספת מע"מ, וזאת החל מיום  1986- (י)), תשמ"ו3

ידי את כל היתרה הבלתי מסולקת  י ימים מראש, להעמיד לפירעון מ  90חברת האם רשאית בהתראה של    

  של ההלוואות המסוימות או כל חלק מהן שיתו במסגרת הסכמים אלו. 

חברת האם    ידי -על   שיתו   מסולקות הבלתי    ההלוואות   יתרתאת    עהפר   החברה  2021בדצמבר     1  ביום

 להלן.  יג 6ראה גם ביאור  לעיל.  כאמור

  המחליף ,  מעודכן  הלוואות  מסגרת  בהסכם  האם  החברה  עם  החברה  התקשרה    ,2022  ביואר  19  ביום  

החדשה  המסגרת   מי הסכ  את והמסגרת    מסגרת  לחברה  האם   החברה  תעמיד  ובמסגרתו,  המקורית 

  יעמוד   המעודכן"). הסכם המסגרת  המסגרת  תקרת":  להלן"ח (ש  מיליוי  50  עד  של  בהיקף  להלוואות

שיועמדו לפיו    מותיהמסו  ההלוואות   וכל ")  המסגרת  תקופת" להלן:    (   2025  ביואר  18  ליום  עד   בתוקף

יפרעו עד לתום תקופת המסגרת. כל הלוואה מסוימת תהיה לא צמודה ותישא ריבית מצטברת על בסיס  

(י)),  3ין סעיף  י תקות מס הכסה (קביעת שיעור ריבית לערבעוי בשיעור משתה שיקבע מעת לעת לפי  

קו  1%  בתוספת  1986-תשמ"ו שיפרע  מסוימת  הלוואה  סכום  כל  מע"מ.  תקופת  ובתוספת  לתום  דם 

המסגרת, ישוב לעמוד לרשות החברה ויחשב כחלק מיתרת מסגרת ההלוואות, עד לתקרת המסגרת.  

ימים.    14ידי החברה, לפי שיקול דעתה, בהודעה מראש ובכתב בת  - פירעון מוקדם כאמור, יבוצע על

 . ימים  30בהודעה מראש בת   מידיפירעון ל את ההלוואה  להעמידהחברה האם תהיה רשאית 

("הליך    2021  בספטמבר  14ביום    .ז בחרות  קרות  קביעת  הליך  תוצאות  שוק ההון את  רשות  פרסמה 

קביעת קרות בחרות") והודיעה על כך שקרן פסיה ביהול החברה תשמש כקרן בחרת החל מהמועד  

פסיה כהגדרתו בהודעת   ביטוח  בעף  רישיון מבטח  ההון  על שוק  שבו תקבל החברה מאת הממוה 

("קרן בחרת", עף    2024באוקטובר,    31ועד ליום   1985- עפי ביטוח), תשמ"ההפיקוח על עסקי ביטוח ( 

 "תקופת הזכיה", בהתאמה). החברה דרשה להשלים את הליך הרישוי ולהפעיל את  -ביטוח פסיה" ו
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ליום   עד  פסיה  .  2022באפריל,    1הקרן הבחרת  זכייתה של החברה ב"הליך קביעת קרות  בעקבות 

 . בחרות", החברה מצאת בתהליכי הקמה והפעלה של קרן פסיה מקיפה, וכן קרן פסיה כללית

מיליוי ש"ח    53.7התקשרה החברה בהסכמי השקעה פרדים להשקעה של    2021באוקטובר    6ביום    .ח

בהתקיים   עתידית  מיות  הקצאת  על  המבוססת  על  בחברה,  ההחברה,  של  לציבור  ראשוה  הפקה 

מים:   (בפרד)  וקבוצת משקיעים פרטיים  Sphera Master Fund L.Pהמשקיעים  לפידות  , אייל 

, כל אחד בפרד, יתה זכות  SAFE-למשקיעי ה  " בהתאמה).SAFE-"משקיעי ה- " וSAFE("עסקת  

בהפקה ראשוה ממחיר המיה    20%למיות החברה במחיר המשקף החה של     האפקטיבי שייקבע 

  היה   כי),  החברה  של  דעתה  שיקול  לפי(  זכות  לחברה  המשקיעים  העיקו,  כן  כמו.  החברה  של  לציבור

  שתבוצע   פרטית  בהקצאה   רגילות  מיות  למשקיעים  החברה   תקצה,  לציבור  ראשוה  הפקה  ותושלם

  סכומי ("  וספים  ח "ש  מיליון  32.2-לכ  בתמורה  לציבור  הראשוה  ההפקה  השלמת  לאחר  בסמוך

  ייקבע   הוספים   ההשקעה   סכומי  כגד   למשקיעים   שיוקצו   החברה  מיות   מספר").  הוספים  ההשקעה 

  של) הוספים ההשקעה סכומי ולפי לציבור ראשוה  הפקה לפי( לחברה  שווי שיגלם למיה מחיר לפי

  סכום   כל  ביכוי),  לציבור  הראשוה  בהפקה  שיקבע  כפי  החברה  משווי  יותר  לא  אך(  ח"ש  מיליוי  600  עד

,  ההשקעה   לסכומי  ביחס  לעדכון.  לציבור  הראשוה  ההפקה  במסגרת  המשקיעים  ידי- על  שיושקע

 . להלן) 2( פסקה ראו, SAFE-ה  עסקת  במסגרת הוספים ההשקעה   סכומי לרבות

הפקה ראשוה לציבור ולא  ("המועד הקובע"), לא תשלים החברה     2023באוקטובר,    6אם עד ליום  

  90להודיע במשך    SAFE-יבוצע סבב השקעה בחברה כאמור לעיל, יהיה רשאי כל אחד ממשקיעי ה

ימים מהמועד הקובע על המרת סכום ההשקעה במיות רגילות של החברה האם, בכמות המתקבלת  

מסחר שקדמו  ימי ה  30-) מחיר המיה הממוצע של החברה האם ב2(-) סכום ההשקעה, ב1מחלוקת ( 

-לחברה האם כאמור, ובלבד שמחיר זה לא יפחת ממחיר השווה ל  SAFE-להודעה שמסר משקיע ה

ימי המסחר שקדמו למועד החתימה על ההסכמים    30-ממחיר המיה הממוצע של החברה האם ב  70%

ב  האם  החברה  של  הממוצע  על מחיר המיה  יעלה  על    30-ולא  למועד החתימה  שקדמו  ימי המסחר 

("המרה  30%ים בתוספת  ההסכמ שקבעו  ובהתאם לתאים  דין,  פי  על  , בכפוף לאישורים הדרשים 

למיות החברה האם"). במועד ההמרה למיות החברה האם, אם וככל שתבוצע, תעביר החברה לחברה  

  האם את סכום ההשקעה במועדים ובתאים כפי שיוסכמו בין החברה לבין החברה האם. 

ה  עסקת  הסכמי  של  המתוארת    SAFE-תוקפם  העתידי  ההון  הקצאת  בקרות  המשקיעים  כלפי  יפוג 

משקיע   אותו  כלפי  האם,  החברה  למיות  המרה  בקרות  או  לעיל  (א)  ("אירועי    SAFEבסעיף  ממיר 

ה למשקיעי  תעמוד  ההמרה,  אירועי  יתרחשו  שלא  ככל  מיות    SAFE-ההמרה").  להקצאת  הזכות 

  של   במקרה  הגה  יתה  SAFE-ה  למשקיעי,  כן  כמו.  כאמור  לציבור  ראשוה  הפקה  בקרות  החברה

  את  למשקיעים   החברה  תשיב   אז),  בהסכמים  הוגדר   שהדבר   כפי (  בחברה   משליטה  האם   החברה   ירידת

  .SAFE-ה בהסכמי שקבעה לוסחה  בהתאם, מסוימת תשואה בצירוף ההשקעה סכום

להסכם ההשקעה המתואר לעיל, עם  חתמו החברה והחברה האם על תיקון    2021בובמבר,    29) ביום  2(

מיליון ש"ח    8.6"התוספת"), כך שכגד  -(בסעיף זה להלן "המשקיע המסוים" ו  SAFE-אחד ממשקיעי ה

על  12(וכגד חלק השקעה זה בלבד מתוך סך השקעה כולל של   ידי המשקיע  -מיליון ש"ח שהושקעו 

  143,333יוקצו לאותו משקיע, ) (להלן: "סכום ההשקעה הראשון"),  SAFE- המסוים במסגרת עסקת ה

מההון    1.43%ש"ח ערך קוב, המהוות (לפי הכסף ולפי ההקצאה)    1מיות רגילות של מור גמל בות  

אם   לפיו,  מחיר  התאמת  מגון  קבע  בתוספת,  המוקצות").  ("המיות  החברה  של  והפרע  המופק 

  כמות המיות שהיה צריך להקצות    יתברר בהפקה הראשוה לציבור, אשר תתבצע עד למועד הקובע, כי
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ה עסקת  לפי  אזי    SAFE-למשקיע  המוקצות,  המיות  מכמות  גבוהה  הראשון  ההשקעה  סכום  בגין 

, יוקצו למשקיע  SAFE-בסמוך לפי ההפקה הראשוה לציבור ובמקביל להפקת המיות בגין עסקת ה

מיות רגילות וספות בגין סכום ההשקעה הראשון, אשר יחד עם המיות המוקצות יהיו שוות לכמות  

בגין סכום ההשקעה הראשון. יובהר כי בכל    SAFE-ע לפי עסקת ההמיות שהייתה מוקצית למשקי

מקרה לא יידרש המשקיע להשיב לחברה מיות מתוך המיות המוקצות. עוד הובהר בתוספת כי לא  

יהיה בה כדי לפגוע בזכות החברה לחייב את המשקיע להשקיע את סכום ההשקעה הוסף כהגדרת מוח  

  .SAFE-זה בהסכמי עסקת ה

  מהמיות   בפרד ,  המחיר   התאמת  במגון  עסקה  כל   תיתכן  לא   מקרה   בכל  כי   ספק  הסר  למען  יובהר 

  .אחד מכשיר  הם המוקצות והמיות  המחיר התאמת מגון  כי יובהר,  כן כמו. המוקצות

  45.1עומדים על    SAFE-בהתאמה לתיקון המתואר בפסקה זאת, סכומי ההשקעה במסגרת עסקת ה

  ) לעיל).1וי בסכומי ההשקעה הוספים (כהגדרתם בפסקה (מיליוי ש"ח, וכן לא חל שי

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הלוואת גישור לושא משרה בחברה    2021אוקטובר    בחודש  .ט

(ט)    3ריבית, ייזקף ללווה שווי הטבה בהתאם לסעיף    תושא  ה אלפי ש"ח, ההלוואה אי  360בהיקף של  

של   בתום תקופה  לפירעון מלא  מתן    12לפקודת מס הכסה. ההלוואה תעמוד  חודשים החל ממועד 

 .  ההלוואה

(בסה"כ    פאטוםיחידות    וושאי המשרה בה  למספר מעובדיה  החברה  העיקה  2021,  באוקטובר  26  ביום  .י

לעובדים, במועד מימושן, את הזכות לקבל    הפאטוםיחידות    יחידות פאטום).   217,800-כ מעיקות 

מהחברה סכום כספי, השווה לסכום העלייה בשוויה הכספי של מיה רגילה אחת של החברה האם, בת  

שווי ש  0.01 עובד).  לאותו  שהועקו  היחידות  במספר  מוכפל  (כשהוא   "ע של  "ח  הפאטום  ן  יחידות 

על  ןמחושב בעת מימוש פי המפורט במכתב ההעקה.  -, עלהאם  החברהשווי מית    עליית, בהתבסס 

העקה כאמור, מצטרפת להעקת יח'  פי ארבע שים.  -בארבע מות שוות על   יובשלו  הפאטום  יחידות

(בייהם משה  לעיל) ולשי עובדים בכירים וספים    ג   6פאטום קודמות למכ"ל החברה (ראו ביאור  

  ). ה 6) (ראו ביאור  למכ"ל החברה

ההשקעות,    2021בובמבר,    3  ביום    .יא ועדת  להמלצת  בהתאם  החברה,  דירקטוריון  הגשת    אתאישר 

 הבקשה למיזוג מסלולים, כדלהלן:  
  

  מתמזג  מסלול    ממזג מסלול

  שם  מספר  שם  מספר

  מדדים  מחקה מעורב  - אלפא מור תגמולים   9677  50-60מדרגות  -אלפא מור תגמולים  12533

  מדדים  מחקה מעורב  -מור השתלמות  9676  כללי -מור השתלמות   12535

  35 אביב תל  מיותמדד  -תגמולים מור  אלפא  8695  מיות - תגמולים מור  אלפא  12531

  " 35 אביב תל מיות " מדד - השתלמות מור 8701  מיות  -השתלמות מור 12536

  35  א"ת מדד מחקה מסלול להשקעה גמל קופת מור 7957  מיות  להשקעה גמל קופות מור 12537

 בריבית שקלי ממשלתי ח "אג  – תגמולים מור  אלפא  8697    ח"אג – תגמולים מור  אלפא  חדש
  קבועה 

 צמוד ,ישראל ממשלת ח "אג - תגמולים מור  אלפא  8696  ח "אג – תגמולים מור  אלפא  חדש
  שים  5-10 של לטווח מדד

  20   בוד תל מדד - תגמולים מור  אלפא  8698  ח "אג – תגמולים מור  אלפא  חדש

  מדד  צמוד ,ישראל ממשלת ח"אג -השתלמות מור 8702  ח "אג – השתלמות מור  חדש
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  (המשך):  ולאחריה הדיווח תקופת במהלך מהותיים  אירועים  - 6 ביאור

  מתמזג  מסלול    ממזג מסלול

  שם  מספר  שם  מספר

  קבועה  בריבית שקלי ממשלתי ח"אג  השתלמות מור 8703  ח "אג – השתלמות מור  חדש

   20 בוד לת  מדד השתלמות מור" 8704  ח "אג – השתלמות מור  חדש

 ,ממשלתי ח"אג  מדד מחקה - להשקעה גמל קופת מור 7961    ח"אג – להשקעה גמל קופת מור  חדש
 שים  5-10  לטווח  ממשלתי מדד צמודות

 ,ממשלתי ח"אג  מדד מחקה - להשקעה גמל קופת מור 7962    ח"אג – להשקעה גמל קופת מור  חדש
 קבועה  בריבית צמודות  לא

 20  בוד תל מדד מחקה - להשקעה גמל קופת מור 7960    ח"אג – להשקעה גמל קופת מור  חדש
  

של    2021בובמבר,    3ביום    .יב העקה  החברה  דירקטוריון  משרה    65,000אישר  לושא  אופציות  כתבי 

וסף בתחום ההשקעות. כתבי האופציות   תחת    2021בובמבר,    4ביום    ועקוהבחברה ולבעל תפקיד 

.  2021העקת מיות ו/או כתבי אופציות ליצעים  מסלול רווח הון באמצעות אמן ובכפוף לתוכיות  

על הישר  הקו  בשיטת  הבשלה  תאי  קבעו  ההעקה  שים  -במכתב  משלוש  תפחת  שלא  תקופת  פי 

אופציה יהיו יתים למימוש  כתבי הוהם כפופים לעמידה ביעדי ביצוע.  ,  2022ביואר    1ביום    שתחילתה 

חודשים ממועד ההעקה ובכפוף לכך שלא פקעו   )60החל ממועד הבשלתם ולמשך תקופה של שישים (

 קודם למועד ההבשלה. 

  לקבלת")  הבק("  בישראל  בקאי  מוסד  עם  הלוואה  בהסכםהחברה    התקשרה  2021בובמבר    30ביום    . יג

", בהתאמה), אשר בגיו תה  ההלוואה   הסכם" -ו"  ההלוואה"ח ("ש  מיליוי  60  של  כולל  בסכום  הלוואה

  תיותהבהתחייבות לעמידה    האם  והחברה  החברה  טלו  וכן,  בסכום  מוגבלת  בלתי  ערבות  האםהחברה  

  פיסיות מסוימות, כמפורט להלן: 

בשיעור     קבוע  מרווח  בתוספת  פריים  בשיעור  משתה  ריבית  תישא  ההלוואה  קרן  ,  0.1%מחצית 

  20-לשה. הריבית תפרע ב  1.8%האחרת של קרן ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור של  והמחצית  

. קרן ההלוואה תפרע  2026בובמבר   30ועד ליום   2022 יוארב  1תשלומים רבעויים רצופים החל מיום  

  .2026בובמבר  30ועד ליום  2024ביואר  1תשלומים רבעויים רצופים החל מיום  12-ב

תיות הפיסיות הבאות, עד  הההלוואה טלה על עצמה החברה התחייבות לעמוד ב במסגרת הסכם  

  לסילוק האשראי באופן מלא ומוחלט: 

החל מהדוחות הכספיים של החברה בגין    –]  DSCR  'Debt Service Coverage Ratio(א) יחס כיסוי ['

- (בגילום שתי בגין כל השה), יחס הכיסוי של החברה יהיה גדול, בכל עת, מ 2024הרבעון השי לשת 

על1.1 יחושב  הכיסוי  יחס  ליום הבדיקה"  - .  חלוקת "תזרים המזומים החופשי  יתרת מזומים, (ידי 

טפת כפי שהוצג בדוח הכספי של החברה האם ביכוי  בתוספת תזרים מזומים טו שבעו מפעילות שו

בסך "שירות החוב" (הסכום המצטבר הצפוי של הוצאות מימון האשראי    ריבית ששולמה על המימון)

מועד   לאחר  העוקבים  הקלדריים  הרבעוים  בארבעת  הריבית  ולשיעורי  האשראי  ליתרות  בהתאם 

תשלומי בתוספת  האחרוים  הרבעויים  הכספיים  לוח    הדוחות  פי  על  הצפויות  השוטפות  החלויות 

  ;  )הסילוקין הידוע במועד החישוב בגין היתרה הבלתי מסולקת של האשראי

, שווי כסי קופות הגמל  2022החל מתחילת הרבעון השלישי של שת    –(ב) שווי הכסים המוהלים  

"פסיה ט", לא יפחת  וקרות הפסיה המצאים ביהול החברה, כפי שיופיעו במערכות "גמל ט" ו/או  

  מיליארדי ש"ח.   25בכל עת מסך של 
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    (המשך):   אירועים מהותיים במהלך תקופת הדיווח ולאחריה  -6  ביאור

בסכום   מוגבל  בלתי  ערבות  כתב  למלווה  תעיק  האם  החברה  למלווה,  האשראי  תשלומי  להבטחת 

האם   החברה  כן,  כמו  למלווה.  החברה  והתחייבויות  חובות  כל  בלהבטחת  לעמוד  תיות  ההתחייבה 

- פיסיות כדלהלן: (א) הוה העצמי של החברה האם, כהגדרת מוח זה בהסכם ההלוואה, לא יפחת מ

ל  70 טו  פיסי  חוב  יחס  (ב)  של החברה האם, כהגדרת מוחים אלה בהסכם    CAP  -מיליוי ש"ח; 

בעוי במועד פרסום דוחותיה  . היחסים הפיסיים יבחו על בסיס ר67%-ההלוואה, יהיה קטן בכל עת מ

הוה העצמי של החברה האם עמד על סך    2021בספטמבר    30התקופתיים של החברה האם. כון ליום  

  .10%של החברה האם עמד על  CAP - מיליוי ש"ח, ויחס החוב הפיסי טו ל  115.2של 

תיות פיסיות אלה של החברה והחברה האם תהווה עילה לפירעון מידי, וכן תביא לתוספת  ההפרה של  

  ).  step-upבריבית (מגון 

  למועד הדוח החברה עומדת בכל המגבלות החלות עליה לפי ההסכם האמור, ככל שחלות.    כון

 שלהלן המשמעותיים בייהם:   החברההסכם ההלוואה כולל תאים והתחייבויות וספים של 

Subordination  –  חיתות  יות   לבעלי   מסוימים   תשלומים   שלמתוך   תשלומים (לרבות    החברה  של   המ  

  או   קיימים  והוצאות  עמלות,  ריבית,  קרן  תשלומי  לרבות,  בעלים  הלוואות ,  וןה  שטרי  חשבון  על  או

  בכפוף  והכל,  החברה מיות  של  לרכישה   מימון  מתן  או   רכישה   על   איסור ,  וכןלהלוואה  ביחס),  עתידיים

  48-כ  עד  של  בסכום  הון  שטרי  של  פירעון):  הבק  אישור  יידרש  לא(בגים    הבאים   של  מפורשת  להחרגה

;  ההלוואה  בהסכם  שקבע   כפי   החברה  של  לציבור   ראשוה  הפקה  להשלמת  בכפוף"ח,  ש  מיליוי

  .בהסכם(כהגדרתם  דיבידדים חלוקת; שירותים מתן  בגין תשלומים

  יגרום  לא   כאמור  דיבידדים  שתשלום  לכך   ובכפוף,  דין  כל או  /ו  החברות   חוק  להוראות  בכפוף ,  ההלוואה 

  .ההלוואה  הסכם של הפרה  לאירוע לגרום צפוי יהיהאו  /ו

החברה התחייבה כי לא תבצע כל    –  מגבלה על ביצוע השקעות וספות / שיוי מבה / שיוי שליטה 

ש"ח, וכן לא תבצע מכירת פעילות,    20,000,000השקעה שאיה במהלך העסקים הרגיל מעל לסך של  

שיוי מבה, שיוי שליטה (כהגדרת מוחים אלה בהסכם ההלוואה),ללא קבלת הסכמת הבק מראש  

  ובכתב.  

אחרים והשוואת תאים; התחייבות    מממים תיית אי חיתות כלפי  ה  –עוד קבע בהסכם ההלוואה  

לאי יצירת שעבודים על כסי החברה כולם או חלקם (שעבוד שוטף או קבוע); בהסכם ההלוואה קבע  

  תאי  קבעו  וכן);  Cross Default(לרבות מגון    מידי(תוספת ריבית); מגון פירעון    step-upמגון  

  .  מוקדם פירעון לתעמ  ותשלום מראש להודעה  בכפוף מוקדם פירעון ביצוע



  

  
  
  
  
  
  

  קופות גמל בע"מ  מור
  

  על מצב התאגיד  הדירקטוריון דוח
  

  2021, ספטמברב 30 שהסתיימה ביום  לתקופה
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  2021, ספטמברב 30 על מצב התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום  דוח דירקטוריון
  

(להלן "הדוח") מתכבדת להציג את דוח הדירקטוריון  )  או "החברה המהלת"  "החברה"  -(להלןמור קופות גמל בע"מ  

 הממוה ידי  על שקבעו הגילוי  לדרישות בהתאם, 2021, ספטמברב 30 ביום  השהסתיימ חודשים  תשעהה של פ לתקו

    .), בהתאמה"הרשות" -ו"  הממוה(" וחיסכון  ביטוח, ההון  שוק על

  2020חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה ביחס לדוח התקופתי לשת  דוח הדירקטוריון כולל שיויים או  

החברה,   של  האיטרט  באתר  התיאורהמפורסם  הורחב  מהמקרים  הושא   ,בחלק  של  מקיפה  תמוה  ליתן  בכדי 

 המתואר, גם לשיויים או לחידושים שאים מהותיים כשלעצמם אך עשויים להיות חשובים להבת עסקי החברה. 

  

, "הרשות" -ו"  הממוה ("  וחיסכון  ביטוח,  ההון  שוק  על  הממוה  ידי  על  שקבעו  הגילוי  לדרישות  בהתאםערך    הדוח

  ). בהתאמה

  
 תיאור של החברה המהלת ושל קופות הגמל .1

  
וקופת   ולפיצויים  לתגמולים  גמל  קופתמהלת  הכחברה פרטית. החברה פועלת כחברה    2013החברה הוקמה בשת  

. במועד פרסום הדוח, הוה  לילד  טווח  ארוך  לחיסכון  גמל  וקופתהשתלמות, קופת גמל להשקעה    קרןגמל לחיסכון,  

י.ד. מור השקעות בע"מ שהי-המופק והפרע של החברה מוחזק על  (להלן: "החברה האם")   אידי  חברה ציבורית 

בהתאם להיתר שליטה שהפיקה רשות שוק   1מהוה המופק והפרע של החברה בדילול מלא    85%-(המחזיקה ב

וחיסכון, מיום   ועל 2018באוגוסט    26ההון, ביטוח  מהוה המופק והפרע של   15%-ידי מר אור קרן (המחזיק ב-) 

  ). 2החברה 

  

 3ידי דירקטוריון החברה ביום - ל ידי החברה למועד הדוח ובקשת מיזוג מסלולים שאושרה עללמוצרים המוהלים ע

  . 2021בספטמבר,  30לדוחות הכספיים של החברה ליום ד'  7אור יוב 1ביאור  ראה , 2021בובמבר, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
יעור הדילול המלא (ש 82.81%  האם בחברה בדילול מלא עומד על, שיעור ההחזקה של החברה הדוחלמועד פרסום   1

  ). לדוח זה 5.1סעיף ב  כמפורט SAFE-ולל הקצאה עתידית למשקיעי הכ  איו
  
 , (בדילול מלא  %93.14והעקיף) עומד על  , שיעור ההחזקה הכולל של מר אור קרן בחברה (הישיר  הדוחלמועד פרסום    2

). חלק ההחזקה העקיף לדוח זה  5.1סעיף  לפי    SAFE-איו כולל הקצאה עתידית למשקיעי היעור הדילול המלא  ש
 ובע מהחזקות מר אור קרן  ) 0.39%בדילול מלא עומד על  (ששיעורו

חלק ההחזקה העקיף בדילול מלא כאמור היו תיאורטי  היתות להמרה למיות החברה האם, עם זאת    באופציות
לפיו היצע לא ישלם את מחיר המימוש בפועל אלא יהיה זכאי למיות  ,  מגון מימוש טושהאופציות ימומשו ב   מכיוון

      .מימוש בכמות המשקפת את שווי ההטבה בלבד
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  הקופות שביהול החברה: עבור וסף מידע להלן  .א

  

  חודשים שהסתיימו באותו תאריך : ולתשעה .202190.30תוים אודות פעילות בתחום קופות הגמל ליום 

 

   

  קופת    
  תגמולים

  קרן
  השתלמות

  קופת גמל  
  להשקעה

קופת  
  גמל

  להשקעה
  לכל ילד 

  סה"כ

  : עמיתים חשבוותמספר 
  165,162  106,691  22,101  29,375  6,995  פעילים 

  146,962  10,315  20,797  47,731  68,119  לא פעילים 
  312,124  117,006  42,898  77,106  75,114  עמיתים חשבוותסה"כ מספר 

  
  : כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח) 

  5,899,401  451,213  1,031,587  2,547,471  1,869,130  פעילים 
  18,066,666  37,391  1,710,736  5,272,629  11,045,910  לא פעילים 

    12,915,040  7,820,100  2,742,323  488,604  23,966,067כסים מוהלים, טו סה"כ 
           

  תוים תוצאתיים (באלפי ש"ח): 
מצטרפים  עבור  משותים  גמולים  דמי 

  חדשים 
184,106  834,216  172,064  5,223  1,195,609  

  3,793,586  65,790  1,339,634  399,056  1,989,106  תקבולים מדמי גמולים
  2,076,540  -   881,262  84,116  1,111,162  תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים

  10,024,833  1,047  515,857  4,120,223  5,387,706  העברות צבירה לקופה/קרן 
  481,773  2,189  24,924  93,408  361,252  העברות צבירה מהקופה/מהקרן

  
  : (באלפי ש"ח)  תשלומים

  225,441  6,083  98,663  47,622  73,073  פדיוות
  

  דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח): 
  86,593  771  10,795 28,726  46,301  פעילים ולא פעילים 

  
  -   -   -   -   -   דמי יהול מהפקדות (באלפי ש"ח): 

  
  שיעור דמי יהול ממוצע מכסים (באחוזים): 

  -   0.23%  0.73%  0.71% 0.59%  פעילים 
  -   0.23%  0.74%  0.69%  0.67%  לא פעילים 

  
  -   -   -   -   -   ): אחוזים דמי יהול מהפקדות (ב

  
  חשבוות מותקי קשר :

 -  -  -  -  -   מספר חשבוות
 -  -  -  -  -   כסים מוהלים טו (באלפי ש''ח)

 -  -  -  -  -   דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש''ח)
 -  -  -  -  -   שיעור דמי יהול ממוצע שגבו מכסים

  
  ש"ח :   8,000ביתרה של עד  -חשבוות לא פעילים 

  -   -   -   -   -   מספר חשבוות
  -   -   -   -   -   כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח) 

  -  -   -   -   -   דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח) 

  -   -   -   -   -    שיעור דמי יהול ממוצע שגבו
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 ים אודות פעילות בתחום קופות הגמל ליוםחודשים שהסתיימו באותו תאריך : תשעהול .20209030.תו  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  קופת    
  תגמולים

  קרן
  השתלמות

קופת  
  גמל 

  להשקעה

  קופת גמל 
  להשקעה

  לכל ילד 

  סה"כ

  : עמיתים חשבוותמספר 
  115,919  103,948  5,314  4,880 1,777  פעילים 

  39,221  6,565  2,489  12,045  18,122  לא פעילים 
  155,140  110,513  7,803  16,925  19,899  סה"כ מספר עמיתים

  
  כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח): 

  1,664,492  347,131  203,848  463,993  649,520  פעילים 
  4,345,896  16,631  152,873  1,383,189  2,793,203  לא פעילים 

  6,010,388  363,762  356,721  1,847,182  3,442,723  סה"כ כסים מוהלים, טו 
            

  תוים תוצאתיים (באלפי ש"ח): 
מצטרפים  עבור  משותים  גמולים  דמי 

  חדשים 
501,533  359,036  179,366  4,494  1,044,429  

 1,221,556  63,824  265,861  120,582  771,289  תקבולים מדמי גמולים
  859,653  -   205,174  23,971  630,508  תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים

  4,050,210  270  223  1,581,556  2,468,161  לקופה/קרן העברות צבירה 
  18,664  1,143  349  6,230  10,942  העברות צבירה מהקופה/מהקרן

  
  תשלומים: 

  27,645  2,334  11,102  6,367  7,842  פדיוות
  

  דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח): 
  11,318  579  977 3,422  6,340  פעילים ולא פעילים 

  
  -   -   -   -   -   יהול מהפקדות (באלפי ש"ח): דמי 

  
  שיעור דמי יהול ממוצע מכסים (באחוזים): 

  -   0.23%  0.57%  0.62% 0.63%  פעילים 
  -   0.23%  0.63%  0.66%  0.66%  לא פעילים 

  
  -   -   -   -   -   ): אחוזים דמי יהול מהפקדות (ב

  
  חשבוות מותקי קשר :

  -   -   -   -   -   מספר חשבוות
  -   -   -   -   -   כסים מוהלים טו (באלפי ש''ח)

  -   -   -   -   -   דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש''ח)
  -   -   -   -   -   שיעור דמי יהול ממוצע שגבו מכסים

  
  ש"ח :   8,000ביתרה של עד  -חשבוות לא פעילים 

  -   -   -   -   -   מספר חשבוות
  -   -   -   -   -   כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח) 

  -  -   -   -   -   יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח) דמי 

  -   -   -   -   -    שיעור דמי יהול ממוצע שגבו
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  ולשה שהסתיימה באותו תאריך : 31.12.2020תוים אודות פעילות בתחום קופות הגמל ליום   

  

    

  קופת   
  תגמולים

  קרן
  השתלמות

  קופת גמל 
  להשקעה

  קופת גמל 
  להשקעה

  לכל ילד 

  סה"כ
  
  

  : עמיתים חשבוותמספר 
  130,696  103,964  10,029  13,952  2,751  פעילים 

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

  
  כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח): 

  2,576,021  375,106  598,499  861,324  741,092  פעילים 
  6,976,413  23,733  267,885  2,110,168  4,574,627  לא פעילים 

  9,552,434  398,839  866,384  2,971,492  5,315,719  סה"כ כסים מוהלים, טו 
  

  תוים תוצאתיים (באלפי ש"ח): 
דמי גמולים משותים עבור מצטרפים 

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

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

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

  
 (באלפי ש"ח):  תשלומים

  60,748  3,638  19,044  15,134 22,933  פדיוות
עודף הכסות (הפסדים) על הוצאות  

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

  
  דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח): 

  24,213  802  1,999 7,602  13,810  פעילים ולא פעילים 
  

  -   -   -   -   -   דמי יהול מהפקדות (באלפי ש"ח): 
  

  שיעור דמי יהול ממוצע מכסים (באחוזים): 
  -   0.23%  0.60%  0.64%  0.65%  פעילים 

  -   0.23%  0.66%  0.67%  0.67%  לא פעילים 
  

  -   -   -   -   -    ):אחוזים דמי יהול מהפקדות (ב
  

  שיעור הוצאות ישירות ממוצע (באחוזים): 
  -   0.02%  0.12%  0.07%  0.09%  ומכירה של יירות ערךעמלות קיה 

  -   -   -   -   -   הוצאות יהול חיצוי 
  

  חשבוות מותקי קשר :
  8  -   -   1  7  מספר חשבוות

    2,126  94   -   -  2,220כסים מוהלים טו (באלפי ש''ח)
  11  -   -   -   11  דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש''ח)

  -   -   -   0.35%  0.49%  שגבו מכסיםשיעור דמי יהול ממוצע 
  

  ש"ח :   8,000ביתרה של עד  -חשבוות לא פעילים 
  -   -   -   -   -   מספר חשבוות

  -   -   -   -   -   כסים מוהלים, טו (באלפי ש"ח) 
  -   -   -   -   -   דמי יהול שגבו מכסים (באלפי ש"ח) 
  -   -   -   -   -   שיעור דמי יהול ממוצע שגבו מכסים
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  -הסתכם לסך של כ  2021של שת    שלישיההיקף הכסים המוהלים בקופות הגמל של החברה לסוף הרבעון    .ב

בהיקף הכסים    יה יעל . ה2020לסוף שת    ש''חליון  ימ  9,552- וזאת בהשוואה לכסים בסך של כ  ש''ח ליון  ימ   23,966

כטו  מצבירה  בעיקר  ובעת   של  בסך  הדיווח  בתקופת    כספים  מגיוס  בעיקרה  .ח'' שמיליון    13,111  -חיובית 

  .  ח''ש מיליון 9,543  של בסך הדוח   בתקופת חיוביות טו העברות  - ממתחרים

  

  31.12.19  31.03.20  30.06.20  30.09.20  31.12.20  31.03.21  30.06.21  30.09.21  15.11.21  תחום פעילות

  623  1,046  2,878  6,010  9,552  15,379 19,952  23,966  26,744  קופות גמל 

י.ד. מור   סה"כ
  השקעות בע"מ 

61,993  55,858  49,227  42,037  32,621  25,598  21,903  18,929  24,939  

  

 
  עסקי החברה ותוצאות פעילותה  מצב .2
  

  החברה של הכספי המצב על דוח  .א

לעומת   "חשאלפי  130,575  -כסך של בהסתכם   ,2021, ספטמברב 30 ליום  החברה של הכספי   המצב על  הדוח

  . 2020, בדצמבר 31ליום   ח''שאלפי   66,663 -סך של כ

  :מהותיים בסעיפי המאזן שיוייםהסברים ל  להלן

  6,600  -סך של כ, לעומת    ש''ח אלפי    7,478- הסתכמו בסך של כ,  2021  ,ספטמברב  30  ליום    דחים  מיסים  כסי

  . מס לצורכי הפסדים מיצול   בעיקר ובעת ה יעליה.  2020בדצמבר,  31ליום  אלפי ש"ח

גיוסים בפעילות הגמל שהחברה צופה שייבו    מייצגות  דחות  רכישה  הוצאות כס שוצר מהיוון עמלות בגין 

אלפי ש"ח   39,432-כ של סך לעומת,  ''חש אלפי 86,348- כ  של בסך הסתכמו ,  2021, ספטמבר ב 30 ליום הכסות. 

  . סוכים  באמצעות  משמעותי כספים מגיוס ובעת  היעליה . 2020, בדצמבר 31 ליום

,  ש''חאלפי    9,796-הסתכמו בסך של כ,  2021,  ספטמברב   30  ליום    וכסי מיסים שוטפים  חובה  ויתרות  חייבים

  . 2020בדצמבר,  31ליום  אלפי ש"ח  8,010  -סך של כלעומת 

  20,038  -כ   של  סךלעומת    ,אלפי ש''ח   44,823-כ  של  בסך  הסתכמה ,  2021,  ספטמברב  30  ליום    האם  מחברת  הלוואה

    . אלפי ש"ח 24,500 - העלייה ובעת מטילת הלוואה וספת בסך של כ   .2020בדצמבר,  31"ח ליום ש אלפי

  35,008 -של כ סך, לעומת ש''ח אלפי  48,663-כ של בסך  הסתכמו, 2021, ספטמברב 30 ליום  זכות ויתרות זכאים

  אשר בעקבותיו  כספים משמעותי באמצעות סוכים  מגיוסובע בעיקר    השיוי.  2020בדצמבר,    31ליום  אלפי ש"ח  

  . לסוכים םלשל הוצאות ב  חל גידול

  

    של החברה עצמיה הוןה  .ב

  ליום  ח ''שאלפי    9,658  -לעומת סך של כ  ,ח''ש  אלפי  35,084  -כ  של  בסךהסתכם    2021,ספטמברב  30  ליום    ההון 

  שיקול  לחברה.  לתקופה  כולל  הפסד  הון בקיזוז  שטרי  הפקתמבעיקר    ובעתבהון    היעלי ה ,  2020,  בדצמבר  31

  ההון  שטר  פירעון  את  לדרוש  הזכות   מוקית  המיות   ולבעלי   ומועדיו  ההון  שטר  פירעון  עם  בקשר   בלעדי  דעת

יתרת ההון הדרשת על פי תקות הפיקוח על שירותים פיסים (קופות    .החברה  פירוק  במועד   ורק  אך,  מהחברה

  היה   הדוח  לתאריך  2012 מהלת של קופת גמל או קרן פסיה), התשע"במזערי הדרש מחברה   גמל) (הון עצמי

  . הכספיים בדוחות א' 7אור  יב ההון המזערי לאחר תאריך הדיווח ראה ביחס להשלמת ''ח. ש אלפי  43,082

  

  תוצאות הפעילות של החברה  .ג

לעומת סך של   ,ח'' שאלפי   86,593- החברה מדמי יהול קופות גמל בתקופת הדיווח הסתכמו בסך של כ  הכסות

בהכסות    הי עליה.  2020בשת    ח''שאלפי    24,213-בתקופה המקבילה אשתקד וסך של כ    "חשאלפי    11,318-כ

  . הליםקף הכסים המו בהי  עליהמ ובעת בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד 
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  5,026-לעומת סך של כ ,ח''שאלפי  42,776 -בתקופת הדיווח בסך של כ הסתכמועמלות, הוצאות שיווק ורכישה 

בתקופת  בהוצאות    הי עליה   .2020ח בשת  ''אלפי ש  11,322-בתקופה המקבילה אשתקד וסך של כ  "ח  שאלפי  

  .סוכים עמלות בהוצאות עליהמ בעיקר ובעת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

אלפי   18,043-לעומת סך של כ  ,ח''שאלפי  46,432 -הסתכמו בתקופת הדיווח בסך של כהוצאות ההלה וכלליות 

בהוצאות בתקופת הדוח    ה יעלי . ה2020  בשת  ח''שאלפי    28,045-בתקופה המקבילה אשתקד וסך של כ  ש"ח  

,  ובעת בעיקר מגידול בהוצאות שכר ולוות, עקב גידול במצבת כוח האדםלעומת התקופה המקבילה אשתקד  

  . יקף הכסים המוהליםוגידול בה   כתוצאה מהרחבת היקף פעילות החברהכל זאת  ,גידול בהוצאות תפעול

בתקופה  אלפי ש"ח    3,059-לעומת סך של כ  ,ח'' שאלפי    877  - הסתכמה בתקופת הדיווח בסך של כהטבת מס  

  .2020ח בשת ''אלפי ש 3,920-המקבילה אשתקד וסך של כ 

  

  תזרים  .ד

-לעומת סך של כ  ,ח''שאלפי    37,982  -הסתכמו בתקופת הדיווח בסך של כששימשו לפעילות שוטפת    מזומים

ה בתקופת  יהעלי עיקר . 2020 בשת  ח ''שאלפי  26,980- בתקופה המקבילה אשתקד וסך של כ אלפי ש"ח  16,476

  . בזכאים ויתרות זכות עליהודחות בהוצאות    מעליה תובעהדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

  700-לעומת סך של כ,  ח''אלפי ש  12  -הסתכמו בתקופת הדיווח בסך של כ  השקעה  לפעילות  ששימשו  מזומים

  . 2020בשת ובתקופה המקבילה אשתקד  ח'' שאלפי 

  17,072- לעומת סך של כ  ,ח'' שאלפי    52,743  -הסתכמו בתקופת הדיווח בסך של כ  שבעו מפעילות מימון  מזומים

לעומת  וח  השיוי בתקופת הד  .  2020  בשת  ח''שאלפי    31,008-אשתקד וסך של כ  בתקופה המקבילה  אלפי ש"ח  

  הון.  יובע מקבלת הלוואה מהחברה האם ומהפקת שטרהתקופה המקבילה אשתקד  

  

  כלכלי  המקרו  בסביבההתפתחויות  .3
  

    תיאור הסביבה העסקית 

המשיך את מגמת ההתאוששות הכלכלית שהתרחשה בחציון הראשון של שת    2021הרבעון השלישי של שת  

, עם גידול ברוב הפרמטרים הכלכליים, בייהם תוי תעסוקה, אבטלה, צמיחה, צריכה פרטית והשקעות.  2021

הבקים המרכזיי ם והמשיכה  ההתאוששות, אשר החלה כתוצאה מהתערבות אגרסיבית וחסרת תקדים של 

בתוכיות פיסקאליות משמעותית, תמכת כעת בהתאוששות ריאלית של הכלכלה שמשתקפת בתוי האבטלה,  

בובמבר   החיסוים  אישורי  מאז  לכך,  בוסף  והשכר.  התחסות  2020התוצר  בתהליכי  רבות  מדיות  החלו   ,

כמעט מלא. החיסוים אשר  מאומצים, כאשר שיעור המחוסים אפשר לרוב הכלכלות בעולם להיפתח באופן  

וריאטים שוים וכך למרות שיעורי התחלואה שזיקו בגל הרביעי,   עברו את המבחן אל מול התפתחות של 

מספר החולים הקשים, ביחס לגלים הקודמים, שאר מוך ולא הוביל לסגר וסף. לאור ההתאוששות המואצת,  

קודות,    53.3לי אשר הגיע בספטמבר לרמה של  ישה עלייה בביקושים המשתקפת במדד מהלי הרכש הגלוב

ברכיב   והן  השירותים  ברכיב  הן  ביטוי  לידי  שבאה  הכלכלית  בפעילות  יכרת  התרחבות  על  מעידה  זו  רמה 

  התעשייה. 

ב הצמיחה  ציפיות  וסין,  אירופה  בארה"ב  גם  החיסוים  תהליך  האצת  ובזכות  מכך  חיוביות    2021-כתוצאה 

חה בארה"ב וסין, ובהמשך השה מגוש האירו, בתוך כך עדכה קרן המטבע  ואמורות להיתמך בעיקר מהצמי

. במקביל, שוקי המיות ממשיכים לשבור  2022  בשת  4.9%וכן    6%-ל  2021העולמית את תחזיות הצמיחה לשת  

  יתה מאכזבת.  ישה 2020שיאים, כאשר שוק המיות הישראלי רשם התאוששות מרשימה לאחר שת  

ות בשוקי המיות ברבעון השלישי ועל אף תוי האיפלציה אשר המשיכו להיות גבוהים  במקביל להמשך העלי

.  1.48%שים בארה"ב ותרו כמעט ללא שיוי ברבעון החולף ועמדו כון לסוף הרבעון על    10-מהצפי, התשואות ל
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רת הציבור  השוק הקוצרי המקומי המשיך בהתאוששות, שובעת מעלייה בגיוסים של קרות האמות וחז

  . 2021לשת   לשוק ההון. כתוצאה מכך, מרווחי הסיכון המשיכו להצטמצם ברבעון השלישי

בשה החולפת  כאשר    9.2%- וכון למועד הדוח, מחירי הדיור עלו ב  1.2%- מחירי הדיור עלו ברבעון השלישי ב

אמה. מחירי הדירות  , בהת1.9%- ו  2.5%עיקר העלייה התרחשה בירושלים ובמרכז הארץ והסתכמה בעליה של  

ב עלו  זאת  לעומת  אוגוסט    11.8%-החדשות  יולי,  בחודשים  שלקחו  המשכתאות  היקף  החולפת.  בשה 

על   ועמדו  גבוהים  להיות  המשיכו  להיקפי    7.1- ו  11.9,  11.5וספטמבר  בהמשך  בהתאמה.  ש"ח  מיליארד 

הו של  לתוקף  הכיסה  רקע  ועל  השה  של  הראשון  בחציון  הגבוהים  להתרת  המשכתאות  ישראל  בק  ראת 

  מגבלות הפריים ללווים חדשים ולממחזרי הלוואות משכתא.

במוחים שתיים,    16.6%לאחר שתוי התוצר ברבעון השי של השה היה מעל הצפי של בק ישראל ועמד על  

  על פי ההערכה שבק ישראל פרסם באוקטובר, צופה בק ישראל שלא יידרשו סגרים או הגבלות משמעותיות

התוצר    2022- ו  2021על המשק והפעילות הכלכלית צפויה לחזור לקו המגמה מתקופת טרום המשבר. בשים  

  5.8%- ו  10.4%- , בהתאמה, תוך ירידה בשיעור האבטלה עד לשיעור של כ5.5%-ו  7%צפוי לצמוח בשיעור של  

פוי לקטון כך שיעמוד על  פי התחזית, מעריך בק ישראל  כי הגירעון צ- , בהתאמה. עוד על2022-ו  2021בסוף  

בכל    73%-ו  73.5-, בהתאמה, כך שיחס החוב תוצר צפוי להסתכם בכ2022- ו  2021- אחוזי תוצר ב  4%- ו  6.4%

אחת מהשים הללו. התחזית החיובית של בק ישראל מבוססת על התאוששות המשק אך גם בזכות אישור  

ופירט שהתקציב צפוי לתמוך בהתאוששות  תקציב המדיה אשר גרר הודעה חיובית מצידו בה הביע תמיכה  

 הכלכלית, לבצע השקעות רחבות ולא להגדיל את הגירעון יתר על המידה.

  וריבית  איפלציה, תקציב 

אך הבקים המרכזיים במדיות מפותחות מתחילים    0.1%סביבת הריבית בישראל שארה יציבה ברמה של  

לאותת על העלאת ריבית בשה הבאה לאור האצה בפעילות הכלכלית וברמות האיפלציה הצפויות. בוסף לכך  

מבצ שהוא  האג"ח  רכישות  את  שיפחית  בכך  מויטרי  בצמצום  שיתחיל  הצהיר  ריזרב  חודש  הפדרל  בכל  ע 

מיליארד דולר. בק ישראל המשיך לפעול בשוק המט"ח בעיקר דרך רכישת דולרים,    120שעומדות היום על  

בגובה של   שהשיק  דולר לשת    30בהמשך לתוכית הרכישות  מדד המחירים    . בהסתכלות על2021מיליארד 

ל מול סל המטבעות ממשיך להוות  . ייסוף השקל א 2021ברבעון השלישי של שת    0.9%לצרכן, רשמה עלייה של  

החודשים הקרובים    12גורם משמעותי בסביבת האיפלציה הוכחית. להערכת בק ישראל, האיפלציה במהלך  

.  16%-צפויה להסתכם האיפלציה ב 2022ובסיכום   1.7%-) צפויה להסתכם ב2022בספטמבר   30(המסתיימים 

בק של  ההתערבות  שלמרות  לראות  יתן  המט"ח  המטבע    בשוק  המשיך  דולרים,  רכישת  באמצעות  ישראל 

. היורו מצא במגמה דומה אל מול השקל  1%-אל מול השקל וירד ברבעון השלישי ב   החלשותהאמריקי במגמת  

  בתקופה זו.  3.2%-וחלש ב

    המיות שוק

  NASDAQ-ומדד ה  1.9%-ירד בכ   Dow Jones-, ה0.2%-עלה ב   S&P 500-, מדד ה2021השלישי של שת    ברבעון 

- ו 7.1%1.8%-עלו בכ 125- , ו 90, 35.  מדדי תל אביב רשמו ביצועים חיוביים גם כן כאשר המדדים 0.4%-עלה ב

ומדד    11.6%. מדד תל אביב בקים בלט עם תשואה של  0.4%-ירד ב  Eurostoxx  600 -בהתאמה ומדד ה  5.4%

  .5.3%-תל אביב פט וגז עלה ב

מתמשכת    לירידהבכל מדדי המיות בעולם במקביל    עליות, רשמו כאמור  2021הראשון של    החציוןבסיכום  

  בתודתיות. 
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  "ח אג שוק

.  השלישיברבעון    0.9%כאמור לעיל מדדי אגרות החוב רשמו עליות, מדד אגרות החוב הממשלתי הכללי עלה  

  .2.6%-כולם בכעלו  60 -ו  40,  20המדדים הקוצרים המשיכו במגמת העלייה כאשר מדדי התל בוד 

 

 ("משבר הקורוה") הקורוה גיף התפשטותמשבר  אירועי השפעות

, המשיך תהליך ההתחסות ברוב המדיות בעולם ואף אושרו החיסוים  2021במהלך הרבעון השלישי של שת  

בוסף, בישראל החלו לקבל את מת החיסון השלישית אשר תרמה להורדת התחלואה בגל הרביעי  .  5-11לבי  

עדיין    2021לשת    אף מאמצי ההתחסות ברחבי העולם, ברבעון השלישי-ולפתיחה מלאה של כלכלת ישראל. על

דוח, הודיעו  היו גלי תחלואה במקומות שוים בעולם אך הפעם היו בשליטה טובה יותר מבעבר. לאחר מועד ה

על כך שפיתחו גלולה אשר מורידה באופן דרמתי את שיעור    Pfizer-ו  Merckשתי עקיות תרופות אמריקאיות,  

  האשפוזים מתוך החולים קל ועד ביוי. 

    
ברחבי העולם עולה לאור הזרמות    הכיום, לאחר שהכלכלות מראות התאוששות מרשימה ומקביל לכך האיפלצי

ה, השיבושים בשרשרת האספקה, עליית מחירי חומרי הגלם ועלייה בשכר העובדים,  הכספים מתקופת הקורו 

הבקים המרכזיים מתחילים לדבר על צמצום מויטרי. רוב הבקים בעולם, ביהם בק ישראל והפדרל ריזרב  

ים  לא העלו את הריבית אך דיברו לא פעם על האפשרות שזו תעלה בשה הבאה באם האיפלציה תישאר בשיעור

הפיסים   בשווקים  הפגיעה  בעוצמת  לירידה  הבקים המרכזיים הביאה  של  כי התערבותם  לציין  ראוי  הללו. 

בין היתר גם אזרחים שפוטרו מעבודתם וזכו לקצבאות ודמי  ואפשרו לעסקים רבים להישאר בתפקוד תקין,  

  . לתקופה ממושכתאבטלה 

  
בהתאם להתאוששות מחירי יירות הערך בבורסה ליירות ערך בתל אביב ובבורסות מרכזיות ברחבי העולם  

שוק הגמל וההשתלמות בכללותו לגייס, ובהתאמה הדבר הוביל    המשיך,  2021של שת    השלישיבמהלך הרבעון  

  לעלייה בשווי הכסים המוהלים בקופות הגמל וההשתלמות על ידי החברה. 

 
במשרדים   עובדים  וכחות  צמצום  תוך  מרחוק  לעבודה  המתאימות  עבודה  שגרות  אימצה  החברה  כי  יובהר 

ש דבר  קורוה,  משבר  בתקופות  יבתקופת  מרחוק  לעמיתיה  הליבה  שירותי  מלוא  את  להעיק  לחברה  אפשר 

מועד זה, מרבית  ). ל2020המוגדרות כתקופות חירום (בין אם בשל דרישות סגרים ו/או בידוד שאפייו את שת  

  העובדים עובדים ממשרדי החברה. 

 
איתור   ההשקעות,  במדייות  התאמות  בביצוע  הצורך  את  שוטף,  באופן  בוחן  וכן  ערך,  ההשקעות  מערך 

פרסום   למועד  בשווקים,  המסתמת  האופטימיות  לצד  מספקת.  זילות  רמת  על  ושמירה  השקעה  הזדמויות 

וכן  הדוח, בארץ ובחו"ל, לאור סימים עקביי ם ברחבי העולם המעידים על יציאה ממשבר הקורוה העולמי, 

זאת,   יכרת התאוששות בשווקים. עם  ברחבי העולם,  ומדיות  רגולטוריות רבות מצד ממשלות  לאור הקלות 

החברה סבורה שיש להתהל במשה זהירות ובגישה זהירה מבחית יהול הסיכוים בתחום ההשקעות, ולשים  

     חות אופטימיים, שעלולים להופיע בשווקים בעתיד עם החזרה לשגרה.לב גם לתרחישים פ 

  

  

  

  

  



 2021בספטמבר,   30 דוח הדירקטוריון ליום                                                                                 מור קופות גמל בע"מ 

 

10 

 

  הכספי הדוח  תוי ועל הדיווח בתקופת החברה עסקי  על חדשות והוראות תקות, חוקים השפעת .4

 

גופים    2021ביוי,   4.1 על  החלים  השקעה  (כללי  גמל  קופות  פיסיים  שירותים  על  הפיקוח  תקות  פורסמו 

. התרת ביצוע רכישה בהפקה, באמצעות כספי החוסכים, 1, אשר עיקרן כדלהלן:  2012-מוסדיים), תשע"ב

בתאגיד ייעודי בתחום תשתיות בישראל או תאגידים שמטרתם גיוס   49%בשיעור של החזקה מרבית של עד 

שיפו היא  השקעותיהם  שמטרת  תאגידים  זה  ובכלל  בישראל,  התשתיות  בתחום  לפרויקטים  יכולת  הון  ר 

. המגבלה על השקעות גופים מוסדיים בתעודות סל, תחול רק על קרות  2ההתמודדות עם שיויי האקלים ; 

. קבעו  3סל שהן צד קשור לגוף המוסדי, ושאין קופות גמל שמשקיעות בהתאם לכללי ההלכה היהודית;  

 תאים להשקעה באגרות חוב היברידיות. 

"יהול כסי השקעה" במסגרתו בוצעו    5לשער    4  -חוזר המאוחד פרק  פורסם תיקון הוראות ה  2021במאי,   4.2

כסי השקעה יחולו רק   יהול  מספר תיקוים, בייהם צמצום הגדרת "הסדר חוב", כך שהחובות שבפרק 

כאשר מדובר בהסדר לעיין חוב בעייתי; ביטול ההחרגה של אשראי אגב השקעות מחוץ לישראל מהגדרת  

עיין קביעת סמכויות ועדת משה לאשראי על ידי ועדת השקעות; החלת הוראות  המוח "חוב"; הבהרה ל

שיתו ביחס לחוב בעייתי וביחס להסדר חוב לגבי חוב שהופק מחוץ לישראל, כאשר הגוף המוסדי או קבוצת  

 אחוזים מהחוב והכל בהתאם למדייות ועדת השקעות. 5המשקיעים מחזיקים לפחות 

"יהול כסי השקעה" (השאלת יירות ערך), וזאת בהמשך לתיקון    5שער    4תיקון לפרק  פורסם    2021במאי,   4.3

לתקון הבורסה שבמסגרתו הבורסה ליירות ערך בתל אביב שהשיקה מערכת מאגר השאלות מרכזי ליירות  

ן  הוגדרה כאשראי אגב השקעות מוחרג; וכ  -אשר המסלקה צד גדי לה    -ערך. בחוזר קבע כי השאלת י"ע  

 הוראות לעיין השאלות שלא באמצעות המסלקה לרבות עיין הדירוג הצד הגדי.

'חוזר מבה אחיד להעברת מידע ותוים בשוק החיסכון    2021-9-7פורסמו חוזר גופים מוסדיים    2021ביוי,  4.4

שעיים    עדכון'  -'אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל    2021-9-8עדכון' וכן חוזר גופים מוסדיים    -הפסיוי  

הגברת השקיפות והתהלות מול עמיתים סוכים ומעסיקים, בוגע להעברת מידע והפקדת תשלומים.  כמו  

פורסם שה.   ליישום טכולוגיית    2021-2304כן  ייר עמדה    APIעקרוות  בשוק החיסכון הפסיוי, מהווה 

טכולוגיית   הטמעת  הגופ   APIלצורך  בין  שוטפת,  טכולוגית  תקשורת  המסלקה  לצורך  המוסדיים,  ים 

 הפסיוית ובעלי רישיון.   

מוסדיים   4.5 גופים  חוזר  להוראות  גמל,    2021-9-11בהתאם  קופת  בחירת  לעיין  הוראות    14  ביוםשעייו 

  קרן  גם  בחרה,  זה  בהליך.  בחרות  קרות  קביעת  הליך  תוצאות  את  ההון  שוק  רשות  פרסמה  2021בספטמבר,  

  קרות .  וספות  בחרות  פסיה  קרות  שלוש  בצד,  בחרת   פסיה  כקרן  לשמש  החברהידי  -על   שתוקם  פסיה

ועד    )פעילות  שאין(ככל    הקמתן  ממועד  החל  או  2021,  בובמבר  1  מיום  החל  בחרות  כקרות   ישמשו  הפסיה

שיעור דמי היהול, מהיתרה הצבורה ומהפקדות, שתגבה כל אחת מהחברות המהלות של  .  31.10.2024ליום  

יהול מהפקדות:    הקרות על השיעור כדלקמן: דמי  יהול מצבירה:  1%הבחרות לא יעלה  .  0.22%; דמי 

במהלך   אליה  צורף  או  שהצטרף  חדש  מעמית  בחרת  קרן  של  מהלת  חברה  שתיגבה  היהול  דמי  שיעור 

למשך   בתוקף  יהיה  בחרת,  פסיה  כקרן  קבעה  המהלת  החברה  שבה  ממועד    10התקופה  לפחות  שים 

הבחרת.הצטרפ פסיה  לקרן  חדשים    כמו  ותו  זקה  קצבת  מקבלי  בשל  החברה  שתגבה  היהול  דמי  כן, 

 לכל אורך תקופת קבלת הקצבה. 0.3%לא יעלו על שיעור של  הי הזכישיפרשו בקרן בתקופת 

עיקרו של התיקון הוא  .  לחוק חוק קופות הגמל  26תיקון    פורסם  2021בובמבר,    15תקופת הדוח, ביום    לאחר 4.6

ה'הוס "סימן  או  1פת  (ותיקה  פסיה מקיפה  קרן  חובת  של  שעייו החלפת המגון  הגמל,  קופות  לחוק   "

) במגון של  4.86%חדשה) להחזיק אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (הושאות תשואה שתית צמודת מדד של  

פסיה אפיק השקעה  יוגדר בתיק ההשקעות של קרן  ,  תיקוןהפי  -על  הבטחת השלמת תשואה לקרות הפסיה.

פרד שייקרא "אפיק השקעה מובטח תשואה", שבו יוהלו בפרד הכסים שבשלהם הקרן זכאית להבטחת  

   השלמת תשואה.
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השקעות אפיק ההשקעה מובטח התשואה יוהלו כמסלול השקעה בהתאם למדייות ההשקעות של המסלול  

שיקבע השר. תשואת היעד המובטחת שממה  שבו מוהלים היקף הכסים הגדול ביותר או בהתאם להחיות  

תית בשיעור    הייהה ריבית שכשהיא מחושבת לפי שיטת ריבית דריבית    5.15%אפיק ההשקעה מובטח הי

כספי השלמת התשואה ישולמו מתוך קרן ייעודית להשלמת תשואה שתוקם    וצמודה למדד המחירים לצרכן.

ן פרד שייפתח בבק ישראל והממשלה תפקיד בו כספים  במשרד האוצר ביהול החשב הכללי (ותוהל בחשבו

בשיעור הולך ופוחת). ההשלמה תבוצע ככל שיסתבר (בהתאם לבדיקה תקופתית שתיערך) כי התשואה שהיב  

חודשים (ומעת לעת    60ככל שבחלוף    ).5.15%אפיק זה ביהול הקרן, מוכה מתשואת היעד האמורה לעיל (

) יסתבר כי אפיק ההשקעה מובטח התשואה היב (ביהול הקרן) תשואה  בהתאם לבדיקה תקופתית שתיערך

ההפרשים   את  הכללי  החשב  שביהול  הייעודית  לקרן  הקרן  תעביר  המצטברת,  היעד  מתשואת  גבוהה 

  העודפים. 

 חוזר הון .5
 

 :  כולל 2021 בספטמבר 30הרכב ההון החוזר של החברה ליום 

אלפי ש''ח, חייבים ויתרות חובה וכסי מסים שוטפים    24,594כולל מזומים בסך    -בצד הכסים השוטפים  

  אלפי ש''ח. 34,390אלפי ש''ח. סך הכל כסים שוטפים   9,796בסך 

השוטפות   ההתחייבויות  בסך    -בצד  האם  מחברת  הלוואה  ש''ח  44,823כולל  של    ,אלפי  שוטפות  חלויות 

חכי בגין  בסך  התחייבות  ש''ח    311רה  בסך  ואלפי  זכות  ויתרות  הכל    47,402זכאים  סך  ש''ח.  אלפי 

  אלפי ש''ח.  92,556שוטפות התחייבויות  הה

  אלפי ש''ח.   58,166בסך  שלילילחברה קיים הון חוזר  2021 בספטמבר 30כון ליום 

בדבר כתב התחייבות שיתן לרשות שוק ההון על ידי החברה האם לפיו כל עוד תמצא החברה תחת   לפרטים

שליטה של החברה האם, מתחייבת החברה האם לפעול להעמיד לרשות החברה את האמצעים הדרושים לה  

כאמור    . כמו כן, לפרטים בדבר התחייבותלהלן  7.12לצורך עמידה בדרישות ההון שבתקות ההון, ראו סעיף  

הסכם   וכן  הזילות  בדרישות  לעמידה  בקשר  לרבות  החברה  כלפי  עצמי  הון  להשלמת  האם  החברה  של 

  להלן.   7.11 -ו  6.4להעמדת מסגרת הלוואות בין החברה האם לחברה ראו סעיפים  
 

 תפקידים  ובעלי משרה ושאי ומיוי הדוח  בתקופת מהותיים אירועים .6
 

, בכפוף להודעת אי  החברה"ל  למכ  קיסוס  אורי   מר   את  החברה  דירקטוריון  מיה   2021,  ביואר  14  ביום .6.1

המיוי    2021,  בפברואר  14  ביום  שהתקבלה,  מהרשותהתגדות   אודות    לדוחות   ג'  6  ביאור  ראה לפירוט 

  החברהקיבל דירקטוריון    2021באפריל    28  ביוםלאמור שם,    בהמשך .  2021בספטמבר,    30ליום    הכספיים

 . העקת מיות ו/או כתבי אופציות ליצעיםהחלטה על אימוץ תכית 

מיה דירקטוריון החברה את מר מאיר גרידיש ליו"ר הדירקטוריון, בכפוף להודעת אי   2021במרץ   22ביום   .6.2

ר יצחק אסטרייכר אשר  , וזאת חלף מ2021  מאיב   9ם  אשר התקבלה ביו  התגדות מטעם הרשות למיוי 

 .2021במרץ  3הודיע על סיום כהותו בדירקטוריון החברה ביום 

' לדוחות  ה  6בחברה ראה ביאור    לושא משרה בכיר ולמשה למכ"ל העקת יחידות פאטום  לפרטים אודות   .6.3

 . 2021, בספטמבר 30הכספיים של החברה ליום  

מיום  אודות    לפרטים .6.4 הדירקטוריון  ל2021באוגוסט,    16אישור  להלוואות    תיקון,  המסגרת  בין  הסכמי 

 . 2021בספטמבר,  30לדוחות הכספיים של החברה ליום  'ו 6 ביאורראה החברה והחברה האם 

  מהמועד  החל   בחרת   כקרן   תשמש  החברה   ביהול  פסיה   שקרן   כך   עללפרטים אודות הודעת רשות שוק ההון   .6.5

ותהליכי הקמת קרן פסיה    פסיה  ביטוח  בעף  מבטח  רישיון  ההון  שוק  על  הממוה  מאת  החברה  תקבל  שבו

 .  2021בספטמבר,  30לדוחות הכספיים של החברה ליום ז'  6 ביאורראה  בחרת ביהול החברה, 

 בתפקיד משה למכ"ל החברה.   צימןהחלה העסקתו של מר אלדד  2021אוגוסט   בחודש .6.6
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  התגדות  אי   בדבר   הודעה.  החברה  של   מידע  טכולוגיות   למהל   מזרחי   רועי  מר  מוה   2021  אוגוסט  בחודש .6.7

   .2021באוקטובר,  17 ביום התקבלה למיוי הממוה

ועדת האיתור של החברה, את מיויה    להמלצת  בהתאם,  הכללית  האסיפהאישרה    2021בחודש ספטמבר   .6.8

, והכל בכפוף להליך אי התגדות  החברהקרי, כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון    אדורן' יעל  גבשל  

של רשות  בכפוף להליך אי התגדות  אישר דירקטוריון החברה,    2021ובמבר    בחודש  .ההון  שוק  רשות  של

גב'  שוק ההון משה  ההשקעות (המשמשת גם כוועדת    ועדתו ול  הביקורת  עדתולו  אדורן, את מיויה של 

דצמבר  ).  שראילא להתמות    2021בחודש  תוכל  שלא  כך  על  אדורן  גב'  של  הודעתה  את  החברה  קיבלה 

חוק  לדירקטוריון החברה בשל המשך כהותה בתאגיד המהווה "תאגיד ריאלי משמעותי" כהגדרת מוח זה  

 .  2013–לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד

  של  החדש  שמה  את  שיכללו   כך,  החברה  תקוןאת עדכון    הכללית  האסיפה  אישרה  2021  ספטמבר  בחודש .6.9

או שם   "More Provident Funds and Pension Ltd" ובאגלית"מ" בע  ופסיה גמל"מור  בעברית החברה

על  שיאושר  כפי  ההון.  -דומה  שוק  רשות  ההון  ידי  שוק  רשות  אישור  התקבל  טרם  הדוח,  פרסום  למועד 

  וטרם הוגשה בקשה מתאימה לרשם החברות. טלבקשת עדכון מסמכי ההתאגדות כמפור

  . 2021 ספטמבר ב  30בדוחות הכספיים ליום  4  ביאורלפרטים אודות השלמת הון עצמי ראה  .6.10

  

 ומיוי ושאי משרה ובעלי תפקידים  הדוח תקופת לאחר מהותיים אירועים .7
 

החברה   .7.1 התקשרות  אודות  של  לפרטים  להשקעה  פרדים  השקעה  בחברה  53.7בהסכמי  ש"ח    מיליוי 

 .  2021בספטמבר,  30לדוחות הכספיים של החברה ליום א'   7 ביאור הרא, והתוספת להסכמים אלה

  בחברה  משרה  לושא   גישור   הלוואת  החברה  ודירקטוריון   הביקורת  ועדת  אישרו  2021אוקטובר    בחודש .7.2

רא"חש   אלפי  360  של   בהיקף וספים  לפרטים  ליום    7ביאור    ה ,   החברה  של  הכספיים  לדוחות    30ב' 

 . 2021בספטמבר, 

לדוחות הכספיים  ג'    7  ביאורראה  בחברה    וושאי משרהלפרטים אודות העקת יחידות פאטום לעובדים   .7.3

 . 2021בספטמבר,  30של החברה ליום 

וסף בתחום ההשקעות  י אופציות  ב לפרטים אודות העקת כת .7.4 ולבעל תפקיד  ראה  לושא משרה בחברה 

 .  2021בספטמבר,  30לדוחות הכספיים של החברה ליום ה'  7 ביאור

הסתיימה תקופת כהותו של פרופ' טישלר בדירקטוריון החברה, בוועדת הביקורת    2021בחודש אוקטובר   .7.5

 ובוועדת ההשקעות.  

פי  -לשמש כאקטואר החברה על  אורזיצר  ישעיהו רה את מר  מיה דירקטוריון החב  2021בחודש אוקטובר   .7.6

, והכל בכפוף להליך  ייעוץ אקטוארי בע"מ  אורזיצר  ישעיהוהסכם למתן שירותי אקטואריה בין החברה לבין  

 אי התגדות של רשות שוק ההון.  

ש .7.7 חדש  מסלול  ולפתיחת  מסלולים  למיזוג  בקשה  הגשת  אודות  החברה,  ב  ה שרואלפרטים   דירקטוריון 

לדוחות הכספיים של החברה    ' ד  7ביאור  , ראה  2021בובמבר,    3יום  ב בהתאם להמלצת ועדת ההשקעות,  

 .  2021, פטמברסב 30ליום 

פירוט לגבי התאים,  ל .בישראל בקאי מוסד עם הלוואה בהסכםהחברה  התקשרה 2021בובמבר  30ביום  .7.8

   .2021, בספטמבר 30של החברה ליום  הכספייםלדוחות  'ו  7ראה ביאור 

  כון , האם  חברת  על ידי שיתו מסולקות הבלתי ההלוואות  יתרת  את  פרעה החברה  2021בדצמבר   1 ביום .7.9

 .  מועד  לאותו

. מהל הגת סייבר מוגדר  למהל הגת הסייבר בחברה  מוריץ  שלמה, מוה מר אילון  2022  ביואר  2  ביום .7.10

גופים מוסדיים  כ גוף מוסדי"    2018-9-31"בעל תפקיד משמעותי" בחוזר  באוגוסט    26  מיום"דירקטוריון 

2018  . 
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  את  המחליף,  מעודכן  הלוואות  מסגרת  בהסכם  האם  החברה  עם  החברה  התקשרה  ,2022ביואר    19  ביום .7.11

  להלוואות  מסגרת  לחברה  האם  החברה  תעמיד  ובמסגרתוהמסגרת המקורית והמסגרת החדשה,    הסכמי

לחברה,    תאי  לגבי   פירוט "ח.  ש   מיליוי  50  עד  של  בהיקף שהועמדה  ביאור  המסגרת  לדוחות    ו'  6ראה 

 .  2021, בספטמבר 30של החברה ליום   הכספיים

לצורך    ,2022ביואר    19יום  ב .7.12 עצמי המזערי  ההון  כתב התחייבות להשלמת  לחברה  מסרה החברה האם 

עמידה בדרישות ההון העצמי המזערי הקבועות ההון, במועד הקבוע בתקות ההון, וכן בדרישות הזילות  

גופים   על  החלים  השקעה  (כללי  גמל  קופות  פיסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקות  ד'  בפרק  הקבועות 

,  בספטמבר 30של החברה ליום  הכספיים לדוחות  'ב 5 ביאור ראה. לפירוט וסף, 2012- ע"במוסדיים), התש

2021 .  

אוגוסט  מ  השליטה   בעלתידי  - על  ההון  שוק  לרשות  שמסרו  מהתחייבויות  גורעת  איה  החברה  התחייבות

  , בדבר השלמת ההון העצמי המזערי לפי תקות ההון.  2021 ומובמבר  2018

  ספטמברב   30ליום    הכספיים  בדוחות '  א  7  ביאור  ראהתקופת הדוח    לאחרהון עצמי    אודות השלמת  לפרטים  .7.13

2021 . 
    

 ופיסית חשבואיתדירקטורים בעלי מומחיות  בדבר גילוי .8
 

פחות  , קובעת כי ל2007-) לתקות הפיקוח על שירותים פיסים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), תשס"ז3(2תקה  

ופיסית.מחצית   חשבואית  מומחיות  בעלי  יהיו  בחברה  המכהים  החיצויים  ומבלי    מהדירקטורים  בוסף, 

כי המספר המזערי הראוי של הדירקטורים  , קבע דירקטוריון החברה  2022ביואר    19לגורע מהוראה זאת, ביום  

  דירקטורים  וכן,  יםהמכה  הדירקטורים  אודות  פרטים  .משלושה  יפחת  לאבעלי מומחיות חשבואית ופיסית  

  לתשקיף.  7, ראו פרק ופיסית חשבואית  מומחיות בעלי

 הערכת בקרות והלים לגבי הגילוי .9
  

הכספים של החברה העריכו לתום התקופה הסקרת בדוח זה את    ומהלתההלת החברה, בשיתוף המכ"ל  

החברה מכ"ל  זו,  הערכה  בסיס  על  החברה.  של  הגילוי  לגבי  וההלים  הבקרות  של    ומהלת  האפקטיביות 

הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות וההלים לגבי הגילוי של החברה הין אפקטיביות על מת לרשום,  

ל המידע שהחברה דרשת לגלות בדוח הרבעוי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח  לעבד, לסכם ולדווח ע 

  ובמועד שקבע בהוראות אלו. ה רשות שוק ההון,  שקבע

 בקרה פימית על הדיווח הכספי . 10
 

לא אירע כל שיוי בבקרה הפימית של החברה על דיווח    2021  ,ספטמברב  30  ביום    שהסתייםבמהלך הרבעון  

על דיווח    או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפימית של החברה  כספי אשר השפיע באופן מהותי

  כספי. 

  
  

  2022ביואר,  19
  
  

                      _______________                          _______________ 
    אורי קיסוס                                      גרידיש מאיר                                                                             
   

  
     כ"למ                                      הדירקטוריון  יו"ר                                                                       
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 (certification)הצהרה 
  

  , מצהיר כי:קיסוס אוריאי, 
  

,  ספטמברב   30  סקרתי את הדוח הרבעוי של מור קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה") לרבעון שהסתיים ביום   .1
  (להלן: "הדוח").  2021

   
מצג של עובדה מהותית  בהתבסס על ידיעתי, הדוח איו כולל כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בו   .2

החוץ כדי שהמצגים שכללו בו, לאור הסיבות בהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה  
  המכוסה בדוח. 

   
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעויים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן אות, מכל   .3

  ותוצאות הפעולות, של החברה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח. הבחיות המהותיות, את המצב הכספי  
   

בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות והלים לגבי הגילוי ולבקרה    אי ואחרים .4
  - הפימית על דיווח כספי של החברה וכן

   
וה  .א בקרות  של  פיקוחו  תחת  לקביעתם  גרמו  או  כאלה,  והלים  בקרות  המיועדים  קבעו  כאלה,  לים 

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת  
  ההכה של הדוח; 

    
קבעו בקרה פימית על דיווח כספי, או פיקחו על קביעת בקרה פימית על דיווח כספי, המיועדת לספק    .ב

כספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקי  מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימות הדיווח ה
  ) ולהוראות הממוה על שוק ההון; IFRSדיווח בילאומיים ( 

    
לגבי    .ג מסקותיו  את  והצגו  החברה  של  הגילוי  לגבי  וההלים  הבקרות  של  האפקטיביות  את  הערכו 

סס על הערכתו;  האפקטיביות של הבקרות וההלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתב
  - וכן
    

על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי,    גיליו בדוח כל שיוי בבקרה הפימית של החברה  .ד
  - או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפימית של החברה על דיווח כספי; וכן

    
החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  אי ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גיליו לרואה   .5

  הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתו העדכית ביותר לגבי הבקרה הפימית על דיווח כספי: 
    

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפימית על    .א
כולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי;  דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע בי

  - וכן
    

כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, בה מעורבת הההלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם    .ב
  תפקיד משמעותי בבקרה הפימית של החברה על דיווח כספי. 

   
   

  מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או 
   
     
   
   

  2022ביואר,  19
                                                                                                                  _____________  

  קיסוס  אורי                                                                                                                      
  מכ"ל                                                                                                                           
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 (certification)הצהרה 
  

  כי:  ה, מצהיר לוי  סיוןאי, 
  

,  ספטמברב   30  סקרתי את הדוח הרבעוי של מור קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה") לרבעון שהסתיים ביום   .1
  (להלן: "הדוח").  2021

   
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איו כולל כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית   .2

ן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה  החוץ כדי שהמצגים שכללו בו, לאור הסיבות בה
  המכוסה בדוח. 

   
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעויים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן אות, מכל   .3

  הבחיות המהותיות, את המצב הכספי ותוצאות הפעולות, של החברה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח. 
   

בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות והלים לגבי הגילוי ולבקרה    םאי ואחרי .4
  - הפימית על דיווח כספי של החברה וכן

   
המיועדים    .א כאלה,  והלים  בקרות  של  פיקוחו  תחת  לקביעתם  גרמו  או  כאלה,  והלים  בקרות  קבעו 

ל ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת  להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתו ע
  ההכה של הדוח; 

    
קבעו בקרה פימית על דיווח כספי, או פיקחו על קביעת בקרה פימית על דיווח כספי, המיועדת לספק    .ב

מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקי  
  ) ולהוראות הממוה על שוק ההון; IFRSבילאומיים ( דיווח 

    
לגבי    .ג מסקותיו  את  והצגו  החברה  של  הגילוי  לגבי  וההלים  הבקרות  של  האפקטיביות  את  הערכו 

האפקטיביות של הבקרות וההלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתו;  
  - וכן
    

על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי,    פימית של החברהגיליו בדוח כל שיוי בבקרה ה  .ד
  - או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפימית של החברה על דיווח כספי; וכן

    
אי ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גיליו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של   .5

  הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתו העדכית ביותר לגבי הבקרה הפימית על דיווח כספי: 
    

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפימית על    .א
דע כספי;  דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מי

  - וכן
    

כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, בה מעורבת הההלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם    .ב
  תפקיד משמעותי בבקרה הפימית של החברה על דיווח כספי. 

   
   

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 
   
     
   
   

  2022ביואר,  19
 _____________  

  סיון לוי                                                                                                                          
  מהלת כספים                                                                                                                    
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  מור קופות גמל בע"מ דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המיות של 

  

  מבוא

סקרו את המידע הכספי המצורף של מור קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה"), הכולל את הדוח התמציתי על המצב 

ליום   ותזרימי   2021בספטמבר    30הכספי  בהון  השיויים  הכולל,  הרווח  על  בייים  התמציתיים  הדוחות  ואת 

טוריון והההלה אחראים לעריכה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירק  תשעההמזומים לתקופות של  

"דיווח כספי לתקופות   IAS  34ולהצגה של מידע כספי לתקופות בייים אלה בהתאם לתקן חשבואות בילאומי  

ביטוח  ההון  שוק  רשות  להוראות  בהתאם  בייים אלה  לתקופות  כספי  מידע  לעריכת  הם אחראים  וכן  בייים", 

. אחריותו היא  1970  – רות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  והגילוי לפי פרק ד' של תקות ייוחסכון,  

  להביע מסקה על מידע כספי לתקופות בייים אלה בהתבסס על סקירתו. 

  

  היקף הסקירה  

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי    2410ערכו את סקירתו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  

ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות בייים מורכבת   לתקופות בייים הערכת על

אליטיים  סקירה  הלי  ומיישום  והחשבואיים,  הכספיים  לעייים  האחראים  אשים  עם  בעיקר  מבירורים, 

ם ואחרים. סקירה היה מצומצמת בהיקפה במידה יכרת מאשר ביקורת הערכת בהתאם לתקי ביקורת מקובלי

בישראל ולפיכך איה מאפשרת לו להשיג ביטחון שיוודע לכל העייים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 

  בביקורת. בהתאם לכך, אין או מחווים חוות דעת של ביקורת.    

 
    מסקה

בהתבסס על סקירתו, לא בא לתשומת ליבו דבר הגורם לו לסבור שהמידע הכספי ה"ל איו ערוך, מכל הבחיות 

  .  IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

בוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתו, לא בא לתשומת ליבו דבר הגורם לו לסבור שהמידע הכספי  

לא, מכל הבחיות המהותיות, אחר הוראות רשות שוק ההון ביטוח וחסכון והגילוי לפי פרק ד' של  ה"ל איו ממ 

  . 1970 –תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  

  

  

  
  זיו האפט,  

  
  רואי חשבון 

  
                                                   
  2022ביואר   19  ,אביב-תל
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   דוחות בייים על המצב הכספי
  
  

  
 

    31ליום   ספטמבר ב 30ליום 
  בדצמבר

      2021  2020  2020 
 ) מבוקר(   ) בלתי מבוקר (    

 אלפי ש"ח     

         

         כסים:

      311   980  486כסים בלתי מוחשיים

       1,945   2,266   2,186כס זכות השימוש

 6,600  5,739  7,478     מיסים דחים 

 39,432  26,765  86,348    הוצאות רכישה דחות 

  104   108   103     קבוע רכוש 

  5,904  3,438  7,690    חייבים ויתרות חובה 

       2,106   1,697   2,106כסי מיסים שוטפים 

 9,845  6,413  24,594    מזומים ושווה מזומים

            

 66,663  47,406  130,575    הכסים  כל סך

         
          

         : הון

 10,000   10,000  10,000    הון מיות 

 1,062   982  1,360    קרות הון  

  19,128    13,435   47,371     שטרי הון  

 ) 20,532(  ) 17,831(  ) 23,647(    יתרת הפסד 

        
 9,658  6,586  35,084  ון הסך כל ה

        

          

         התחייבויות:

         

  1,959   2,269   2,005      חכירה התחייבות בגין  
  הלוואה מחברת האם 

  
    44,823   11,397   20,038  

  זכאים ויתרות זכות 
  

    48,663   27,154   35,008  

         

 57,005  40,820  95,491    סך כל ההתחייבויות

         

 66,663  47,406  130,575    סך כל ההון וההתחייבויות 

  
  
  

  . המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות כספיים אלה םהביאורי
  
  
  

       ______________             ___________                    _______________  
   , רו"חסיון לוי                     קיסוס אורי                         גרידיש  מאיר    
  כספים ת מהל                            מכ"ל                         יו"ר הדירקטוריון   

  
  

  . 2022ביואר   19תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
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  דוחות בייים על רווח והפסד כולל

 

 

  של  לתקופה
  חודשים  תשעה

    שהסתיימה
  ספטמברב 30 ביום

  של  לתקופה
  חודשים  שלושה

    שהסתיימה
  ספטמברב 30 ביום

  לשה
  שהסתיימה

  ביום
 בדצמבר  31

 2021  2020  2021  2020  2020 
 ) מבוקר(  ) מבוקר  בלתי(  ) מבוקר  בלתי( 
 "ח ש אלפי  "ח ש אלפי  ח ''ש אלפי 
          
          

יהול  הכסות מדמי  
 24,213  7,456  34,554   11,318    86,593 מקופות גמל, טו 

 24,213  7,456  34,554   11,318    86,593 כסות הה כל סך
          
          

עמלות, הוצאות שיווק  
   3,595   18,383    5,026    42,776  ורכישה 

  
11,322  

 28,045  8,558  17,079   18,043    46,432 הוצאות ההלה וכלליות 
 267  71  497   108    1,377 הוצאות מימון 

 39,634  12,224  35,959   23,177    90,585 סך כל ההוצאות 
הפסד לפי מסים על  

 (15,421)  ) 4,768(  ) 1,405(  ) 11,859(   ) 3,992( ההכסה 
          

 3,920  1,273  294   3,059    877 הטבת מס 
          

 הפסד כולל לתקופה
  
)3,115 (  

    
)8,800 (  

   
)1,111 ( 

   
)3,495 ( 

   
)11,501 ( 

          

ומדולל  הפסד בסיסי 
 בש"ח  -למיה 

  
)0.31 ( 

   
)0.88 ( 

   
)0.11 ( 

   
)0.35 (  

 

   
)1.15 ( 

          

 
         

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות כספיים אלה.  םהביאורי
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  דוחות בייים על השיויים בהון

 

    
  
  
  
  

הון 
  מיות

  
  

קרן הון 
בגין 

תשלום 
מבוסס 
  מיות

  
  
  
  
  

שטר 
  הון 

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
בעל  עם 

  שליטה 

  
  
  
  
  

  יתרת  
  הפסד

  
  
  
  
  
  
  "כסה

  "ח ש אלפי      
  השהסתיימ  חודשים תשעה של תקופהל תועה

    2021 ספטמברב 30 יוםב
  (בלתי מבוקר):

      

 9,658  ) 20,532( 641 19,128 421  10,000  (מבוקר) 2021 ביואר 1 ליום יתרה
  ) 3,115(  ) 3,115(  -   -   -   -   הפסד כולל לתקופה 

    298  -   -   -   298  -   תשלום מבוסס מיות 
  28,243  -   -   28,243  -   -   הפקת שטר הון 

  35,084  ) 23,647(  641  47,371  719  10,000  2021 ספטמברב 30 ליום יתרה
              

  השהסתיימ  חודשים תשעה של קופהתל תועה
    2020 ספטמברב 30יום ב

  :(בלתי מבוקר)

      

 9,491  ) 9,031( 641 7,705 176  10,000  (מבוקר) 2020 ביואר 1 ליום יתרה
  ) 8,800(  ) 8,800(  -   -  -   -   הפסד כולל לתקופה 

  165  -   -   -  165  -   תשלום מבוסס מיות 
  5,730  -   -   5,730  -   -   הפקת שטר הון 

  6,586  ) 17,831(  641  13,435  341  10,000  2020 ספטמברב 30 ליום יתרה
              

  חודשים שלושה שללתקופה  תועה
  2021 ספטמברב 30יום ב השהסתיימ

  :(בלתי מבוקר)

      

 29,247  ) 22,536( 641 40,592 550  10,000    2021 יויב 30 ליום יתרה
  ) 1,111(  ) 1,111(  -   -   -   -   כולל לתקופה הפסד 

  169  -   -   -   169  -   תשלום מבוסס מיות 
  6,779  -   -   6,779  -   -   הפקת שטר הון 

  35,084  ) 23,647(  641  47,371  719  10,000  2021 ספטמברב 30 ליום יתרה      
              

  חודשים שלושה שלקופה תל תועה
  2020 ספטמברב 30יום ב מהשהסתיי

  :(בלתי מבוקר)

      

 8,764  ) 14,336( 641 12,199 260  10,000    2020 יויב 30 ליום יתרה
  ) 3,495(  ) 3,495(  -   -  -  -   הפסד כולל לתקופה 

  81  -   -   -  81  -   תשלום מבוסס מיות 
  1,236  -   -   1,236  -  -   הפקת שטר הון 

  6,586  ) 17,831(  641  13,435  341  10,000  2020 ספטמברב 30 ליום יתרה      
              

 2020 בדצמבר 31ם ביו  שהסתיימה שהל
  :(מבוקר)

            

 9,491 ) 9,031( 641  7,705 176  10,000     2020 ביואר 1 ליום יתרה 
  ) 11,501(  ) 11,501(  -   -  -  -   לשה  כולל הפסד

  245  -  -   -  245  -   מיות  מבוסס תשלום
  11,423  -  -   11,423  -  -    הון שטר הפקת

  9,658  ) 20,532(  641   19,128  421  10,000 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  

. המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות כספיים אלה םהביאורי
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  המזומים בייים על תזרימי דוחות

  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות כספיים אלה.  םהביאורי
  

  
  
  

 

  של  לתקופה
    חודשים תשעה

    השהסתיימ
  ספטמברב 30 ביום

    של לתקופה
  חודשיםשלושה 

    שהסתיימה
  ספטמברב 30 ביום

  לשה
  שהסתיימה

  ביום
 דצמבר ב 31 

 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   

 ח'' שאלפי  
          תזרימי מזומים מפעילות שוטפת

הפסד לתקופה    )3,115 (   )8,800 (  )1,111 (   )495,3 (  )11,501 (  
            

           כרוכים בתזרימי מזומים: שאים פריטים 
  245  81   169  165  298  הוצאות בגין תשלום מבוסס מיות

              פחת והפחתות:
  18   5   4   14   13  רכוש קבוע

  321   83   80   241   241  שימוש  כס זכות
    175   225   58   18   719כסים בלתי מוחשיים

                 
  196   53    480   55   1,328  ריבית בגין הלוואה מהחברה האםהוצאות 
  67  18   16   50   47  אחרות  מימון הוצאות

 2,102  750  807   321  1,566  
            

           שיויים בסעיפי כסים והתחייבויות:
  ) 39,203(  ) 028,15(   ) 15,241(  ) 26,536(  ) 46,916(  בהוצאות דחות, טו עליה

  ) 5,905(  ) 285,2(   3,855   ) 3,030(  ) 1,786( בחייבים ויתרות חובה  )עליה ( ירידה
  32,053   636,13  11,013  24,199  13,655 עליה בזכאים ויתרות זכות

  ) 3,920(  ) ,2731(   ) 295(  ) 3,059(   ) 878(  גידול במיסים דחים 
 )35,925 (  )8,426 (  )668 (   )9504, (   )16,975 (  
           

           מזומים ששולמו במהלך התקופה:
  ) 70(  -    ) 584(  -   ) 1,044( ששולמהריבית 

  )1,044 (   -   )584 (    -   )70 (  
                 
                 

  ) 26,980(  ) 124,8(  ) 1,556(  ) 16,476(  ) 37,982( מזומים טו ששימשו לפעילות שוטפת
       

       תזרימי מזומים מפעילות השקעה 
  -    -     ) 12(   -    ) 12(  רכישת רכוש קבוע 

  ) 700(  -    -   ) 700(   -   רכישת כס בלתי מוחשי 
  ) 700(  -  ) 12(  ) 700(  ) 12( מזומים טו ששימשו לפעילות השקעה 

           
           תזרימי מזומים מפעילות מימון

  11,423   1,236    6,779   5,730   28,243  הפקת שטרי הון 
  19,842   7,842    -    11,342   24,500  קבלת הלוואה מהחברה האם
  ) 257(   -    -   -    -   פירעון התחייבות בגין חכירה 

  31,008  078,9   6,779  17,072  52,743 מזומים טו שבעו מפעילות מימון 
           

  3,328  954   5,211  ) 104(  14,749 (ירידה) במזומים ושווי מזומים עלייה 
יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת  

 התקופה 
9,845 

 
6,517  

 
19,383 

  
4595,  

 
6,517  

           

 24,594 יתרת מזומים ושווי מזומים, לסוף התקופה 
  
 6,413   24,594   13,46   9,845  
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   ביאורים לדוחות הכספיים

  כללי   -  1אור יב
  
  : ופעילותה החברה של כללי תיאור  .א

במטרה לעסוק ביהול קופות גמל בהתאם לרישיון    2013באוגוסט   12מור קופות גמל בע"מ התאגדה בישראל ביום  

  שקיבלה מהממוה על שוק ההון.  

  רמת גן.  2החברה מוגדרת כתושבת ישראל ופועלת בכתובת בן גוריון 

 31הכספיים השתיים של החברה ליום  יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתיים בייים של החברה יחד עם הדוחות  

והביאורים המצורפים להם. לכן, לא הובאו במסגרת דוחות כספיים תמציתיים בייים אלה ביאורים   2020בדצמבר  

בדבר עדכוים בלתי משמעותיים יחסית למידע שכבר דווח בביאורים לדוחות הכספיים השתיים האחרוים של 

  החברה. 

  

  :ההחבר   שביהול הגמל   קופות  .ב

  : קופות הגמל להלן אתמהלת  החברה למועד הדוח,  

  ישור א' מס  מסלול   הקופה סוג 
      

  גמל קופת
לתגמולים  
ולפיצויים  

וקופת גמל  
  לחיסכון 

  8695  35מדד מיות תל אביב  - אלפא מור תגמולים 

    8696יםש 5-10אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של  - אלפא מור תגמולים 

  8697  אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה - אלפא מור תגמולים 

  8698  (הוגשה בקשת מיזוג)  20מדד תל בוד   - אלפא מור תגמולים 

  8699  מזומים ושווי מזומים  - אלפא מור תגמולים 

  S&P500 9452מיות מדד  - אלפא מור תגמולים 

  9677  (הוגשה בקשת מיזוג)  מעורב מחקה מדדים - אלפא מור תגמולים 

  12531  מיות   -  אלפא מור תגמולים

  12532  50מדרגות עד  - אלפא מור תגמולים 

  12533  50-60מדרגות  -  אלפא מור תגמולים

  12534  ומעלה  60מדרגות  - אלפא מור תגמולים 

  12957  במיות  25%אג"ח עד  - אלפא מור תגמולים 
      

קרן  
 השתלמות  

  

  8701  35מדד מיות תל אביב   -מור השתלמות 

  8702  אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד   - מור השתלמות

  8703  אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה  -מור השתלמות 

  8704  (הוגשה בקשת מיזוג)  20מדד תל בוד  -מור השתלמות 

  8705  מזומים ושווי מזומים  -מור השתלמות 

  S&P500 9451מיות  -מור השתלמות 

  9676  (הוגשה בקשת מיזוג)  מעורב מחקה מדדים - מור השתלמות

  12535  כללי   -מור השתלמות

  12536  מיות  -מור השתלמות

  12956  במיות  25%אג"ח עד  -מור השתלמות 
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  : (המשך) כללי    - 1אור יב
  
  :(המשך) קופות הגמל שביהול החברה ב.

  
  אישור ' מס  מסלול   שם הקופה 

גמל    מור קופת 
 להשקעה  

  

  7957  35מחקה מדד ת"א   -מור קופת גמל להשקעה

  S&P500 7958מחקה מדד  -מור קופת גמל להשקעה

  7960  (הוגשה בקשת מיזוג)  20מחקה מדד תל בוד   -מור קופת גמל להשקעה

מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות מדד ממשלתי   -מור קופת גמל להשקעה
  שים  5-10לטווח 

7961  

מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית   -מור קופת גמל להשקעה
  קבועה 

7962  

  7963  כספי  -מור קופת גמל להשקעה

  11938  כללי פאסיבי  -מור קופות גמל להשקעה

  12537  מיות    -מור קופות גמל להשקעה

  12538  כללי  –מור קופות גמל להשקעה 

  12955  במיות  25%אג"ח עד  -מור קופת גמל להשקעה

  גמל   קופת   מור
 ילד  לכל  חיסכון

  

  9113  הלכה  –מור חיסכון לילד 

  9303  שריעה  –מור חיסכון לילד 

  9414  המעדיפים סיכון ביוי חוסכים   -מור חיסכון לילד 

  9420  חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר  -מור חיסכון לילד 

  9421  חוסכים המעדיפים סיכון מועט  -מור חיסכון לילד 

  

  : הגדרות. ג
  

  .מור קופות גמל בע"מ –החברה 

  י.ד. מור השקעות בע"מ.  –החברה האם 

 . - IAS24כהגדרתם ב - צדדים קשורים 

  . 2010 -, התש"ע)דוחות כספיים שתיים( כהגדרתם בתקות יירות ערך  -בעלי עיין ובעל שליטה 

  רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.  -רשות שוק ההון 

  הממוה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.  -הממוה 

  . 2005 –, התשס"ה )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיסיים  -חוק הפיקוח על הגמל 

קופת   מזערי הדרש מחברה מהלת של הון עצמי ( )קופות גמל(תקות הפיקוח על שירותים פיסיים    -תקות ההון  

    .2012 התשע"ב ),גמל או קרן פסיה

פיס   -כללי ההשקעה   שירותים  על  הפיקוח  מוסדיים), תקות  גופים  על  השקעה החלים  (כללי  גמל)  (קופות  יים 

  וחוזר "כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים" שפורסם על ידי הממוה.    2012-התשע"ב
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  חשבואית  מדייות  -  2 אוריב
 

  : הכספיים הדוחות  עריכת  מתכות

ליום    .א מתומצתת  במתכות  ערכו  אלה  כספיים    ושלושה   תשעהשל    ותולתקופ  2021,  בספטמבר  30דוחות 

  באותו תאריך (להלן: "דוחות כספיים בייים").   ושהסתיימ  חודשים

,  בייים  לתקופות  כספי  דיווח   34  בילאומי  חשבואות  לתקן  בהתאם  ערוכים  אלו  בייים  הכספיים  הדוחות  .ב

  מכוחו   שהותקו  והתקות  הגמל  על  הפיקוח  לחוק  בהתאם  הממוה  י" ע  שקבעו  הגלוי  לדרישות  בהתאם

 . 1970 -ובהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 

המדייות החשבואית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים בייים עקבית לזו שיושמה בעריכת הדוחות    .ג

  . השתיים הכספיים

  ההלת , דרשת IFRS)(  בילאומיים כספי דיווח לתקי בהתאםבייים ערכו  התמציתיים הכספיים הדוחות   .ד

  הסכומים  ועל המדייות   יישום על  משפיעים אשר והחות אומדים, בהערכות דעת בשיקול  להשתמש  החברה

.  אלה  מאומדים  שוות  להיות  עלולות  בפועל  שהתוצאות  יובהר.  והוצאות  הכסות,  והתחייבויות  כסים  של

  ששימשו  העיקריות  וההחות  החברה  של  החשבואית  המדייות  יישום  בעת,  הההלה  של  הדעת  שיקול

  .  השתיים הכספיים  בדוחות ששימשו אלו עם עקביים הים, וודאות באי  הכרוכות  בהערכות

  
  פעילות  מגזרי     - 3 אוריב
  

  :  הים במגזר הכלולים  הגמל מוצרי .גמל קופות  יהול  הכולל  הגמל מגזר וישה יחיד   פעילות  מגזר בחברה

  ארוך   לחיסכון   גמל  קופתו  להשקעה  גמל  קופת,  השתלמות  קרן,  וקופת גמל לחיסכון  לתגמולים ולפיצויים  קופת גמל 

  ההכסות וההוצאות של החברה מיוחסות למגזר זה.   כל. לילד  טווח

  דיווח   בר  כמגזר  הכללתה  לצורך  הכמותיים  לספים  עוה  איה  הפסיה  קרות  תחת  הפעילות,  הדוח  פרסום  למועד

  .החברה של הכספיים  בדוחותיה

  

  הון עצמי ודרישות הון  -  4 ביאור
  

  הרכב הון המיות  א.
  

    
  בדצמבר  31   ספטמבר ב 30                                       

2021  2020                                2020    
  מבוקר     בלתי מבוקר        

   מופק ופרע        
   אלפי ש"ח          

 10,000 10,000 ש"ח ע.. כ"א   1רגילות בות מיות 
  

10,000  
  

  
  יהול ודרישות הון  ב. 

  

מדייות הההלה בחברה, היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך   .1

את פעילותה כדי שתוכל להיב בעתיד תשואה לבעלי מיותיה וכן על מת לתמוך בפעילות עסקית  

    .עתידית. החברה כפופה לדרישות הון הקבעות על ידי הממוה
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  :(המשך)הון עצמי ודרישות הון   -  4 ביאור
  

  (המשך): יהול ודרישות הון  ב. 
  

  

   :והחיות הממוה  ההוןלהלן תוים בדבר ההון הדרש והקיים של החברה בהתאם לתקות  .2

   
  
  

 ספטמבר ב 30ליום 

   
  

  יום ל
 בדצמבר  31

 2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 18,590  12,279  43,082   (*) הסכום הדרש ע"פ תקות ההון 
 9,658  6,586  35,084   קיים  עצמי  הון

 ) 8,932(  ) 5,693(  ) 7,998(     הדיווח למועד  גרעון
           

           :הדיווח ך תארי  לאחר פעולות
    הון שטר  הפקת
  ) להלן 3  סעיף(ראה 

 
-  

 
5,693  

 
8,932  

  מיות  הפקת
  ) להלן 4  סעיף(ראה 

 
8,600  

 
-  

 
-  

    בפעולות בהתחשב עודף
  4 סעיף(ראה   הדוח תאריך לאחר

  ) להלן

 
602  

 
-  

 
-  

  שאין הדרש  העצמי  ההון סכום
 בכללי  העומדים  כסים  כגדו

  4 סעיף(ראה   וההשקעה  הזילות
  ) להלן

 

)591 (  

 

-  

 

-  

              

  : בגין הון דרישות כולל הדרש הסכום(*) 
  

  : מבין  הגבוה

  

   
  
  

  ספטמבר ב 30ליום 

 

  
  

  ליום 
  בדצמבר  31

   2021   2020   2020  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    

 לחברה   מיימלי התחלתי  הון  .א
  10,000   10,000   10,000   מהלת 

  
         

           : של צירוף  .ב
  9,552   6,010   19,483   מוהלים  כסים היקף

 9,038  6,269  23,599   הוצאות שתיות    
   43,082   12,279   18,590  
           

 18,590  12,279  43,082   הדרש  הסכום כל סך
  
  

  שיקול   לחברה  כי  יצויןביחס לשטרי הון שהפיקה החברה לבעלי מיותיה עד לתאריך הדוח,   .3

  פירעון  את  לדרוש  הזכות  מוקית  המיות  ולבעלי  ומועדיו  ההון  שטר  פירעון  עם  בקשר  בלעדי  דעת

 .החברה פירוק  במועד ורק   אך, מהחברה ההון שטר
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  :(המשך) הון עצמי ודרישות הון  -  4 ביאור
  

  (המשך): יהול ודרישות הון  .ב
 

  להלן. א'  7 ביאורביחס להשלמת  ההון המזערי לאחר תאריך הדיווח ראה   .4
 

"ח וכן  שאלפי    23,647  של   בסך  מפעילותה  צבר  הפסד   לחברה ,  הכספיים  הדוחות   לתאריך  כון  .5

צפויים לחברת   אלו תוים. אלפי ש"ח  37,982בסך של  שלילי מפעילות שוטפת מזומיםתזרים 

  ההלת  של   העסקית   לתכית  עקביים  והם  ההתחלתיים  פעילותה  בשלבי   גמל   קופות  יהול

ההון    להזרמת  המיות  בעלי   של  מחויבות  קיימת   השוטפת  פעילותה  המשך  לשם.  החברה

  כל עוד יידרש.  החברה  של  השוטפת  ופעילותה  החוק  בהוראותלשם עמידה    הדרשים  והכספים

הפיקוח  עצמי מזערי"    הון"דרישות    פיסיים  שירותים  על  הפיקוח  תקות לשם עמידה בהוראות  

קופת גמל או    של   על שירותים פיסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הדרש מחברה מהלת

, בדרישות הזילות החלות על חברה  וכן )  ב להלן5  ביאור(ראה גם    2012  -פסיה), תשע"בקרן  

האם   החברה  עם  החברה  התקשרה  כן,  כמו  ההשקעה.   לתקות  בהתאם  התומכים  מהלת 

). כלל התחייבויות אלה מהוות את התמיכה  להלן  ו6בהסכם מסגרת מעודכן (ראה גם ביאור  

 פת של החברה. הדרשת לצורך המשך פעילותה השוט 

 
  

  תלויות  התחייבות    - 5 אוריב
  

  הליכים  החברה  מטעם  או  כגד  מתהלות   לא,  הדיווח  לתאריך  כון,  החברה  לההלת  הידוע  פי   על  .א

 . משפטיים

  ביטוח  ההון   שוק  על   הממוה  כלפי   התחייבות  על   החברה   של  המיות  בעלי  חתמו   2018  באוגוסט  1  ביום  .ב

  קופות (  פיסיים  שירותים   על  הפיקוח  לתקות  בהתאם  הדרש  לסכום  העצמי  ההון  להשלמת  וחיסכון

:  להלן, (2012  –  ב"התשע )  פסיה  קרות  או  גמל  קופות  של  מהלת  מחברה  הדרש  מזערי  עצמי  הון) (גמל

 .  שיידרש  ככל) "ההון תקות"

  לצורך  המזערי  עצמי  ההון  להשלמת  התחייבות  כתב   לחברה  האם  החברה  מסרה  ,2022ביואר    19  ביום

  הזילות  בדרישות   וכן ,  ההון  בתקות   הקבוע   במועד,  ההון  הקבועות   המזערי   העצמי  ההון  בדרישות  עמידה 

  גופים   על  החלים  השקעה  כללי(  גמל  קופות  פיסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקות'  ד  בפרק  הקבועות

  בדרך   יבוצעו,  החברה  בהון  האם  החברה  השקעות.  יידרש  שהדבר  ככל   והכול  2012- ב"התשע),  מוסדיים

  זאת  התחייבות .  האם  החברה  ושל   המהלת   החברה  של   המוסמכים  האורגים  ידי - על  שיאושרו   ובאופן

,  מסירתה  ממועד  חודשים  24  למשך  בתוקף  תעמוד  וכן,  החברה  של  העסקיות לתוכיותיה  לב  בשים  יתה

 .  האם  החברה בשליטת להימצא תמשיך שהחברה ובלבד

  . ו6וביאור   5ב4  ביאורים גם ראה המיות  בעלי  מחויבות  לעיין
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  הדיווח תקופת במהלך  מהותיים אירועים     - 6 אוריב
  

  בהון   עמידה  לצורך  ח" ש  אלפי  28,243  של   סך,  מיותיה   לבעלי   הון  שטר  הפיקה  החברה ,  הדוח  בתקופת   .א

  ולבעלי   ומועדיו  ההון   שטר   פירעון   עם  בקשר   בלעדי  דעת  שיקול  לחברה .  מהלת  מחברה  הדרש  המזערי 

 . החברה פירוק  במועד ורק אך, מהחברה ההון  שטר פירעון את לדרוש הזכות מוקית המיות

 

 ") הקורוה משבר (" הקורוה גיף התפשטות  משבר אירועי  השפעות  .ב

שת     של  השלישי  הרבעון  אושרו  2021במהלך  ואף  בעולם  המדיות  ברוב  ההתחסות  תהליך  המשיך   ,

לבי   תרמה5-11החיסוים  אשר  השלישית  החיסון  מת  את  לקבל  החלו  בישראל  בוסף,  להורדת    . 

על ישראל.  כלכלת  של  מלאה  ולפתיחה  הרביעי  בגל  העולם, -התחלואה  ברחבי  ההתחסות  מאמצי  אף 

עדיין היו גלי תחלואה במקומות שוים בעולם אך הפעם היו בשליטה טובה    2021ברבעון השלישי לשת  

על כך שפיתחו    Pfizer-ו   Merckר מבעבר. לאחר מועד הדוח, הודיעו שתי עקיות תרופות אמריקאיות,  יות

  גלולה אשר מורידה באופן דרמתי את שיעור האשפוזים מתוך החולים קל ועד ביוי. 

כיום, לאחר שהכלכלות מראות התאוששות מרשימה ומקביל לכך האיפלציה ברחבי העולם עולה לאור    

הכספים מתקופת הקורוה, השיבושים בשרשרת האספקה, עליית מחירי חומרי הגלם ועלייה  הזרמות  

בשכר העובדים, הבקים המרכזיים מתחילים לדבר על צמצום מויטרי. רוב הבקים בעולם, ביהם בק  

ישראל והפדרל ריזרב לא העלו את הריבית אך דיברו לא פעם על האפשרות שזו תעלה בשה הבאה באם  

כי התערבותם של הבקים המרכזיים הביאה לירידה  האי פלציה תישאר בשיעורים הללו. ראוי לציין 

בעוצמת הפגיעה בשווקים הפיסים ואפשרו לעסקים רבים להישאר בתפקוד תקין, בין היתר גם אזרחים  

  שפוטרו מעבודתם וזכו לקצבאות ודמי אבטלה ארוכים. 

יירות הערך בב    ורסה ליירות ערך בתל אביב ובבורסות מרכזיות ברחבי  בהתאם להתאוששות מחירי 

, המשיך שוק הגמל וההשתלמות בכללותו לגייס, ובהתאמה  2021העולם במהלך הרבעון השלישי של שת  

  הדבר הוביל לעלייה בשווי הכסים המוהלים בקופות הגמל וההשתלמות על ידי החברה.
  

  לקבלת   בכפוף,  החברה"ל  למכ   קיסוס  אורי  מר  את  החברה  דירקטוריון  מיה   2021,  ביואר  14  ביום  .ג

  14  ביום  התקבלה   כאמור   התגדות   אי  הודעת.  למיוי  וחיסכון  ביטוח   ההון  שוק  רשות  התגדות  אי  הודעת

   . היום באותו החלה וכהותו   2021 בפברואר

מר שלייפר ימשיך להיות    .2021בפברואר    14סיים כהותו כמכ"ל החברה ביום    בהתאם, מר אייל שלייפר  

  ובתקופה זאת תבוצע העברת תפקיד וחפיפה מסודרת.  2021באפריל   30מועסק בחברה עד ליום 

מעק שתי    בתוספת , הוצאות רכב  בסיס  לשכר  זכאי   הוא   קיסוס   אורי   מר  של   העסקה   להסכם  בהתאם

בה  שקבע  כפי  יעדים    תכית  של  ולאישורה  לאימוצה  תפעל  החברה  ההסכםפי  -על,  כן  כמוסכם.  תלוי 

  ). הכסה מס  לפקודת 102 שבסעיף  הון רווח מסלול(לפי  תגמול

  קיבל דירקטוריון החברה החלטה על אימוץ תכית העקת מיות ו/או כתבי   2021באפריל  28 ביום

  מיות  לרכישת(בלתי עבירים)    הכתבי אופצי   200,000  קיסוס  למר  יוקצו,    במסגרתה  עים אופציות ליצ

כתב אופציה יתן    כל(לפי ההקצאה).    החברה  של  והפרע  המופק  המיותמהון    2%בשיעור של    בחברה

(דהייו     -"ח ע.. של החברה כ"א), והכל  ש  1רגילות בות    מיות   200,000-למימוש למיה רגילה אחת 

ומכתב ההעקההאופציות("  התכית  לתאי  ובכפוף  בהתאם כי עם השלמת    במכתב.  ")  קבע  ההעקה 

  הובהר הפקה ראשוה לציבור של מיות החברה, מלוא כתבי האופציה שטרם הבשילו יהיו בשלים ואולם  

ובמשך   כי מימוש כתבי אופציות שהבשילו יתאפשר רק החל ממועדי ההבשלה המקורית כאמור לעיל 

  ),  לאומועסק בחברה ובין אם  חודשים ממועד ההעקה (בין אם תהיה 60תקופת המימוש המקורית של 
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  :(המשך) הדיווח תקופת במהלך מהותיים  אירועים  - 6 אוריב
  

במכתב ההעקה,  בכפוף   ,  102בכפוף למגבלות חסימה בהתאם לסעיף    כן ו  ל"תאי הביצוע" המופיעים 

 . מכוחו  וההחיות הבורסה  תקון להוראות  ובהתאם להוראות התוכית   בהתאםלפקודה ולכללים, 

של    יחידותל   זכאיקיסוס    מרבוסף   בהיקף  הדוחות.    323,236פאטום  פרסום  למועד  בסמוך  יחידות 

  והועקו ללא תמורה. כל יחידת פאטום  האם  חברתיחידות הפאטום צמודות למיות 

תזכה את המחזיק בה במועד מימושה, בזכות לקבל סכום השווה לעליה בשוויה של מיה רגילה אחת  

הפאטום    בחברת יחידות  דיבידד.  מתואם  הוא  כאשר  יחידה,  כל  של  המימוש"  "מחיר  לעומת  האם 

ב בין    שתיהועקו  היא  ההבשלה  תקופת  כאשר  תהייה    לשלוש  שתייםמות  הפאטום  יחידות  שים. 

יום ממועד ההבשלה של כל מה. יובהר, כי יחידות הפאטום    14יתות למימוש לכל המאוחר עד תום  

  ללות זכות לקבל מיות החברה בעין והן מהוות התחייבות של החברה לפרוע אותן במזומן.  אין כו

  להודעת   בכפוף ,  הדירקטוריון  ר"ליו  גרידיש  מאיר  מר  את   החברה   דירקטוריון  מיה   2021  במרץ  22  ביום  .ד

  כהותו   סיום   על  הודיע  אשר   אסטרייכר  יצחק   מר  חלף  וזאת,  למיוי  ההון   שוק  רשות   מטעם  התגדות  אי

 . 2021 במרץ  3 ביום החברה בדירקטוריון 

  שוותאשר יבשילו במות    פאטום  יחידות 343,217העיקה החברה לושא משרה בכיר    2021יולי ,   בחודש  .ה

, העיקה החברה למשה למכ"ל החברה  2021בחודש אוגוסט  כן,    כמו.   שים)  4(  רבעבת א  הפי תקופ -על

) שים, יחידות  5פי תקופה בת חמש (-שר יבשילו במות שוות על א  136,634פאטום בהיקף של    יחידות

הפאטום צמודות למיות חברת האם והועקו ללא תמורה. יחידות הפאטום תהייה יתות למימוש  

 .יום ממועד ההבשלה של כל מה  14לכל המאוחר עד תום 

ואות מחברת האם לחברה  למתן הלו  2020, עודכן הסכם המסגרת מחודש ובמבר  2021במרץ    24ביום    .ו

הועמד שיעור הריבית על ההלוואות שיתו    2021במרץ    22(להלן:" המסגרת המקורית"), כך שהחל מיום  

חתם בין    2021במרץ    24שתי לא צמוד בתוספת מע"מ. בוסף, ביום    4.5%לחברה במסגרת הסכם זה על  

בסך   הלוואות  לצורך  למתן מסגרת  וסף  "המסגרת החדשה").  מיליון    20הצדדים הסכם  (להלן:  ש"ח 

או יועמדו מתוך יתרת המסגרת החדשה    2021במרץ    22-שיעור הריבית בגין הלוואות שהועמדו החל מ

במרץ    31לשה לא צמוד, בתוספת מע"מ. המסגרת החדשה תעמוד עד    4.5%יישאו ריבית בשיעור של  

2024  .  

תיקון וסף להסכמי המסגרת להלוואות בין החברה  אישר דירקטוריון החברה    2021באוגוסט,    16ביום  

האם לבין החברה, כך שכל הלוואה שיתה מכוח הסכמי המסגרת ו/או התיקוים להם ושתיתן בעתיד  

עד לתקרת המסגרת, תישא ריבית בשיעור הקבוע בתקות מס הכסה (קביעת שיעור ריבית לעיין סעיף  

  . 2021באוגוסט  23חל מיום בתוספת מע"מ, וזאת ה 1986- (י)), תשמ"ו3

ימים מראש, להעמיד לפירעון מידי את כל היתרה הבלתי מסולקת    90חברת האם רשאית בהתראה של    

  של ההלוואות המסוימות או כל חלק מהן שיתו במסגרת הסכמים אלו. 

חברת האם    ידי-על  שיתו  מסולקותהבלתי    ההלוואות  יתרתאת    פרעה  החברה  2021בדצמבר    1  ביום

 . להלן ו7גם ביאור   ראהלעיל.  כאמור

  את   המחליף,  מעודכן  הלוואות  מסגרת  בהסכם  האם  החברה  עם  החברה  התקשרה  ,2022בינואר   19  ביום  

  להלוואות  מסגרת לחברה  האם  החברה תעמיד ובמסגרתו , המקורית והמסגרת החדשה המסגרת מיהסכ

  ליום  עד  בתוקף  יעמוד  המעודכן"). הסכם המסגרת  המסגרת  תקרת":  להלן"ח (ש  מיליוי  50  עד  של  בהיקף

עד לתום    מותיהמסו  ההלוואות  וכל")  המסגרת  תקופת"להלן:    (  2025  ביואר  18 יפרעו  לפיו  שיועמדו 

תקופת המסגרת. כל הלוואה מסוימת תהיה לא צמודה ותישא ריבית מצטברת על בסיס רבעוי בשיעור  

    1986-(י)), תשמ"ו3ין סעיף יהכסה (קביעת שיעור ריבית לע  תקות מסמשתה שיקבע מעת לעת לפי 
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  :(המשך) הדיווח תקופת במהלך מהותיים  אירועים  - 6 אוריב
  

ובתוספת מע"מ. כל סכום הלוואה מסוימת שיפרע קודם לתום תקופת המסגרת, ישוב לעמוד    1%  בתוספת

  לרשות החברה ויחשב כחלק מיתרת מסגרת ההלוואות, עד לתקרת המסגרת.  

על  יבוצע  כאמור,  מוקדם  בת  -פירעון  ובכתב  מראש  בהודעה  דעתה,  שיקול  לפי  החברה,  ימים.    14ידי 

  . ימים  30בהודעה מראש בת   מידיפירעון ל את ההלוואה  להעמידהחברה האם תהיה רשאית 
    

  קביעת   הליך ("   בחרות  קרות   קביעת  הליך  תוצאות  את   ההון  שוק  רשות   פרסמה  2021בספטמבר,  14  ביום  .ז

  תקבל  שבו  מהמועד  החל  בחרת  כקרן   תשמש  החברה  ביהול  פסיה  שקרן  כך  על   והודיעה ")  בחרות  קרות

  עסקי   על   הפיקוח   בהודעת  כהגדרתו  פסיה   ביטוח   בעף  מבטח  רישיון  ההון  שוק  על  הממוה  מאת  החברה

- ו"  פסיה   ביטוח   עף ",  בחרת  קרן ("   2024באוקטובר,    31  ליום   ועד  1985-ה "תשמ),  ביטוח  עפי (  ביטוח 

  עד  הבחרת  הקרן  את   ולהפעיל  הרישוי  הליך  את  להשלים  דרשה  החברה).  בהתאמה",  הזכיה   תקופת"

  .  2022באפריל,  1 ליום

  הקמה   בתהליכי   מצאת  החברה ",  בחרות  פסיה  קרות  קביעת   הליך"ב  החברה   של   זכייתה  בעקבות  

 .  כללית פסיה קרן וכן, מקיפה פסיה קרן של והפעלה

 

  הדיווח תקופת לאחר אירועים   - 7 אוריב
        

  53.7בהסכמי השקעה פרדים להשקעה של    והחברה האם  החברה  והתקשר  2021באוקטובר,    6ביום    .א

של   לציבור  ראשוה  הפקה  בהתקיים  עתידית  מיות  הקצאת  על  המבוססת  בחברה,  ש"ח  מיליוי 

, אייל לפידות וקבוצת משקיעים  Sphera Master Fund L.Pההחברה, על המשקיעים (בפרד) מים:  

 " בהתאמה).SAFE-"משקיעי ה-" וSAFEפרטיים ("עסקת 

ממחיר    20%, כל אחד בפרד, יתה זכות למיות החברה במחיר המשקף החה של  SAFE-ה  למשקיעי

המיה האפקטיבי שייקבע בהפקה ראשוה לציבור של החברה. כמו כן, העיקו המשקיעים לחברה זכות  

(לפי שיקול דעתה של החברה), כי היה ותושלם הפקה ראשוה לציבור, תקצה החברה למשקיעים מיות  

  32.2-לות בהקצאה פרטית שתבוצע בסמוך לאחר השלמת ההפקה הראשוה לציבור בתמורה לכרגי

מיליון ש"ח וספים ("סכומי ההשקעה הוספים"). מספר מיות החברה שיוקצו למשקיעים כגד סכומי  

  ההשקעה הוספים ייקבע לפי מחיר למיה שיגלם שווי לחברה (לפי הפקה ראשוה לציבור ולפי סכומי 

  מיליוי ש"ח (אך לא יותר משווי החברה כפי שיקבע בהפקה הראשוה  600ההשקעה הוספים) של עד  

לעדכון ביחס   ידי המשקיעים במסגרת ההפקה הראשוה לציבור.-לציבור), ביכוי כל סכום שיושקע על

  . להלן )2, ראו פסקה (SAFE-לסכומי ההשקעה, לרבות סכומי ההשקעה הוספים במסגרת עסקת ה 

"), לא תשלים החברה הפקה ראשוה לציבור ולא  המועד הקובע("    2023באוקטובר,    6אם עד ליום  

ימים    90להודיע במשך    SAFE-ממשקיעי היבוצע סבב השקעה בחברה כאמור לעיל, יהיה רשאי כל אחד  

מהמועד הקובע על המרת סכום ההשקעה במיות רגילות של החברה האם, בכמות המתקבלת מחלוקת  

ב1( ב2(-) סכום ההשקעה,  ימי המסחר שקדמו להודעה    30-) מחיר המיה הממוצע של החברה האם 

ממחיר   70%-לחברה האם כאמור, ובלבד שמחיר זה לא יפחת ממחיר השווה ל SAFE-משקיע השמסר 

ימי המסחר שקדמו למועד החתימה על ההסכמים ולא יעלה על    30-המיה הממוצע של החברה האם ב

ימי המסחר שקדמו למועד החתימה על ההסכמים בתוספת    30-מחיר המיה הממוצע של החברה האם ב

האם").  , בכפוף לאישורים הדרשים על פי דין, ובהתאם לתאים שקבעו ("המרה למיות החברה  30%

במועד ההמרה למיות החברה האם, אם וככל שתבוצע, תעביר החברה לחברה האם את סכום ההשקעה  

  במועדים ובתאים כפי שיוסכמו בין החברה לבין החברה האם. 
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ה עסקת  הסכמי  של  הע  SAFE-תוקפם  ההון  הקצאת  בקרות  המשקיעים  כלפי  המתוארת  יפוג  תידי 

משקיע   אותו  כלפי  האם,  החברה  למיות  המרה  בקרות  או  לעיל  (א)  ("  SAFEבסעיף  אירועי  ממיר 

הזכות להקצאת מיות החברה    SAFE-"). ככל שלא יתרחשו אירועי ההמרה, תעמוד למשקיעי ה ההמרה

ה למשקיעי  כן,  כמו  כאמור.  לציבור  ראשוה  הפקה  ירידת    SAFE-בקרות  של  במקרה  הגה  יתה 

החברה האם משליטה בחברה (כפי שהדבר הוגדר בהסכמים), אז תשיב החברה למשקיעים את סכום  

  .SAFE-ההשקעה בצירוף תשואה מסוימת, בהתאם לוסחה שקבעה בהסכמי ה 

  עםהמתואר לעיל,    ההשקעהעל תיקון להסכם    ה האםוהחבר   החברה  וחתמ  2021בובמבר,    29  ביום )2(

ש"ח    ן מיליו  8.6"), כך שכגד  התוספת"- " והמסוים  המשקיע(בסעיף זה להלן "   SAFE-ה  ממשקיעי   אחד

של   כולל  השקעה  סך  מתוך  בלבד  זה  השקעה  חלק  על  ןמיליו   12(וכגד  שהושקעו  המשקיע  -ש"ח  ידי 

  143,333, יוקצו לאותו משקיע,  ")הראשון   ההשקעה  סכום (להלן: "  )SAFE- המסוים במסגרת עסקת ה 

מההון    1.43%ש"ח ערך קוב, המהוות (לפי הכסף ולפי ההקצאה)    1בות  מור גמל  מיות רגילות של  

אם יתברר  , קבע מגון התאמת מחיר לפיו,  תוספת"). בהמיות המוקצות("  החברההמופק והפרע של  

תתבצע   אשר  לציבור,  הראשוה  הקובעבהפקה  למועד  להקצות  ,  עד  צריך  שהיה  המיות  כמות  כי 

בגין סכום ההשקעה הראשון גבוהה מכמות המיות המוקצות, אזי בסמוך    SAFE-למשקיע לפי עסקת ה

, יוקצו למשקיע מיות  SAFE-לפי ההפקה הראשוה לציבור ובמקביל להפקת המיות בגין עסקת ה

וספות בגין סכום ההשקעה הראשון, אשר יחד עם המ יות  רגילותיות המוקצות יהיו שוות לכמות המ

בגין סכום ההשקעה הראשון. יובהר כי בכל מקרה לא    SAFE-שהייתה מוקצית למשקיע לפי עסקת ה

עוד הובהר בתוספת כי לא יהיה בה כדי    מיות מתוך המיות המוקצות.  לחברהידרש המשקיע להשיב  י

שקעה הוסף כהגדרת מוח זה בהסכמי  לפגוע בזכות החברה לחייב את המשקיע להשקיע את סכום הה

  . SAFE-עסקת ה

בפרד מהמיות   במגון התאמת המחיר,  כל עסקה  תיתכן  לא  בכל מקרה  כי  למען הסר ספק  יובהר 

  המוקצות. כמו כן, יובהר כי מגון התאמת המחיר והמיות המוקצות הם מכשיר אחד.

  45.1עומדים על    SAFE-במסגרת עסקת הבהתאמה לתיקון המתואר בפסקה זאת, סכומי ההשקעה  

  .) ) לעיל1ההשקעה הוספים (כהגדרתם בפסקה ( סכומיכן לא חל שיוי בומיליוי ש"ח,  

בביאור   למתואר  זה  4בהמשך  לדוח  המכירה  ,  ב'  חשבואית  מדייות  ליישם  החברה    בסכום בחרה 

כום ההשקעה לגזר  פי הסכם ההשקעה המתוקן כהון (וזאת מבלי לפצל את ס-ההשקעה שהושקע על 

משובץ שמוכר כהתחייבות ורכיב הון שמחושב בערך שייר, וזאת, בין היתר, בשל העדר עבירותה בפרד  

     פי מגון התאמת המחיר, אם וככל שיוקצו). - של הזכות לקבל את המיות הוספות שיוקצו על

שור לושא משרה בחברה  אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הלוואת גי  2021בחודש אוקטובר    .ב

  3, ייזקף ללווה שווי הטבה בהתאם לסעיף  ריבית  ושא   איו ההלוואה    סכוםאלפי ש"ח,    360בהיקף של  

מתן  חודשים החל ממועד    12מלא בתום תקופה של    לפירעון  עמודההלוואה ת  (ט) לפקודת מס הכסה.

   .ההלוואה
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בה  המהעובדי מספר  ל  החברה  העיקה  2021,  באוקטובר  26  ביום  .ג המשרה    פאטום יחידות    ולושאי 

מעיקות לעובדים, במועד מימושן, את הזכות    הפאטוםיחידות    יחידות פאטום).  217,800-(בסה"כ כ

לקבל מהחברה סכום כספי, השווה לסכום העלייה בשוויה הכספי של מיה רגילה אחת של החברה האם,  

יחידות הפאטום  ן של  ש"ח ע" (כשהוא מוכפל במספר היחידות שהועקו לאותו עובד). שווי   0.01בת  

מימוש בעת  על  ןמחושב  בהתבסס  מ   עליית,  עלהאם  החברהית  שווי  ההעקה.  -,  במכתב  המפורט  פי 

העקה כאמור, מצטרפת להעקת יח'    פי ארבע שים. - בארבע מות שוות על  יובשלו  הפאטום  יחידות

(ראו ביאור   (בייהם משה    ג   6פאטום קודמות למכ"ל החברה  וספים  עובדים בכירים  לעיל) ולשי 

 ). ה 6למכ"ל החברה) (ראו ביאור  

את הגשת הבקשה    , בהתאם להמלצת ועדת ההשקעות,החברה  אישר דירקטוריון  2021בובמבר,    3ביום    .ד

  למיזוג מסלולים, כדלהלן: 

  מתמזג  מסלול    ממזג מסלול

  שם  מספר  שם  מספר

  מדדים  מחקה מעורב  - אלפא מור תגמולים   9677  50-60מדרגות  -אלפא מור תגמולים  12533

  מדדים  מחקה מעורב  -מור השתלמות  9676  כללי -מור השתלמות   12535

  35 אביב תל  מיותמדד  -תגמולים מור  אלפא  8695  מיות - תגמולים מור  אלפא  12531

  " 35 אביב תל מיות " מדד - השתלמות מור 8701  מיות  -השתלמות מור 12536

  35  א"ת מדד מחקה מסלול להשקעה גמל קופת מור 7957  מיות  להשקעה גמל קופות מור 12537

 שקלי ממשלתי ח "אג  – תגמולים מור  אלפא  8697    ח"אג – תגמולים מור  אלפא  חדש

  קבועה  בריבית

 צמוד ,ישראל ממשלת ח "אג - תגמולים מור  אלפא  8696  ח "אג – תגמולים מור  אלפא  חדש

  שים  5-10 של לטווח מדד

  20   בוד תל מדד - תגמולים מור  אלפא  8698  ח "אג – תגמולים מור  אלפא  חדש

  מדד  צמוד ל,ישרא ממשלת ח"אג -השתלמות מור 8702  ח "אג – השתלמות מור  חדש

  קבועה  בריבית שקלי ממשלתי ח"אג  השתלמות מור 8703  ח "אג – השתלמות מור  חדש

   20 בוד לת  מדד השתלמות מור" 8704  ח "אג – השתלמות מור  חדש

 ח"אג  מדד מחקה - להשקעה גמל קופת מור 7961    ח"אג – להשקעה גמל קופת מור  חדש

 שים  5-10  לטווח ממשלתי מדד צמודות ,ממשלתי

 ח"אג  מדד מחקה - להשקעה גמל קופת מור 7962    ח"אג – להשקעה גמל קופת מור  חדש

 קבועה  בריבית צמודות  לא ,ממשלתי

 20  בוד תל מדד מחקה - להשקעה גמל קופת מור 7960    ח"אג – להשקעה גמל קופת מור  חדש
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לושא משרה בחברה  כתבי אופציות    65,000אישר דירקטוריון החברה העקה של    2021בובמבר,    3ביום    .ה

תחת מסלול רווח   2021בובמבר,    4ביום הועקו  האופציות    כתביולבעל תפקיד וסף בתחום ההשקעות.  

. במכתב ההעקה  2021  ליצעים העקת מיות ו/או כתבי אופציות  הון באמצעות אמן ובכפוף לתוכיות 

ביואר    1ביום    שתחילתהשים  פי תקופת שלא תפחת משלוש  -קבעו תאי הבשלה בשיטת הקו הישר על

ביצוע.  ,  2022 ביעדי  כפופים לעמידה  למימוש החל ממועד הבשלתם  והם  יתים  יהיו  כתבי האופציה 

 . לכך שלא פקעו קודם למועד ההבשלהחודשים ממועד ההעקה ובכפוף  )60תקופה של שישים ( ולמשך

  לקבלת")  הבק("  בישראל  בקאי  מוסד  עם  הלוואה  בהסכםהחברה    התקשרה  2021בובמבר    30ביום    .ו

", בהתאמה), אשר בגיו תה  ההלוואה  הסכם"- ו "  ההלוואה"ח (" ש  מיליוי 60  של  כולל  בסכום  הלוואה

  בתיות התחייבות לעמידה    האם  והחברה  החברה  טלו   וכן,  בסכום  מוגבלת  בלתי  ערבות  האםהחברה  

  פיסיות מסוימות, כמפורט להלן: 

, והמחצית  0.1%יבית משתה בשיעור פריים בתוספת מרווח קבוע בשיעור  מחצית קרן ההלוואה תישא ר

תשלומים    20-לשה. הריבית תפרע ב  1.8%האחרת של קרן ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור של  

מיום   החל  רצופים  ליום    2022  יוארב  1רבעויים  ב2026בובמבר    30ועד  תפרע  ההלוואה  קרן   .-12  

  . 2026בובמבר  30ועד ליום    2024ביואר  1ם החל מיום תשלומים רבעויים רצופי

ב לעמוד  עצמה החברה התחייבות  על  טלה  עד  הבמסגרת הסכם ההלוואה  הפיסיות הבאות,  תיות 

  לסילוק האשראי באופן מלא ומוחלט: 

החל מהדוחות הכספיים של החברה בגין    –]  DSCR  'Debt Service Coverage Ratio(א) יחס כיסוי ['

- (בגילום שתי בגין כל השה), יחס הכיסוי של החברה יהיה גדול, בכל עת, מ  2024הרבעון השי לשת  

על1.1 יחושב  הכיסוי  יחס  הבדיקה"  - .  ליום  החופשי  המזומים  "תזרים  חלוקת  מזומים, (ידי  יתרת 

טפת כפי שהוצג בדוח הכספי של החברה האם ביכוי  בתוספת תזרים מזומים טו שבעו מפעילות שו

בסך "שירות החוב" (הסכום המצטבר הצפוי של הוצאות מימון האשראי    ריבית ששולמה על המימון)

מועד   לאחר  העוקבים  הקלדריים  הרבעוים  בארבעת  הריבית  ולשיעורי  האשראי  ליתרות  בהתאם 

תשלומי בתוספת  האחרוים  הרבעויים  הכספיים  לוח    הדוחות  פי  על  הצפויות  השוטפות  החלויות 

  ;  )הסילוקין הידוע במועד החישוב בגין היתרה הבלתי מסולקת של האשראי

הכסים המוהלים   שווי  שת    –(ב)  של  הרבעון השלישי  הגמל  2022החל מתחילת  קופות  כסי  שווי   ,

"פסיה ט", לא יפחת  וקרות הפסיה המצאים ביהול החברה, כפי שיופיעו במערכות "גמל ט" ו/או  

  מיליארדי ש"ח.   25בכל עת מסך של 

בסכום   מוגבל  בלתי  ערבות  כתב  למלווה  תעיק  האם  החברה  למלווה,  האשראי  תשלומי  להבטחת 

ב  לעמוד  התחייבה  האם  החברה  כן,  כמו  למלווה.  החברה  והתחייבויות  חובות  כל  תיות  הלהבטחת 

-ם, כהגדרת מוח זה בהסכם ההלוואה, לא יפחת מ פיסיות כדלהלן: (א) הוה העצמי של החברה הא

ל  70 טו  פיסי  חוב  יחס  (ב)  ש"ח;  בהסכם    CAP  -מיליוי  אלה  מוחים  כהגדרת  האם,  החברה  של 

. היחסים הפיסיים יבחו על בסיס רבעוי במועד פרסום דוחותיה  67%-ההלוואה, יהיה קטן בכל עת מ

הוה העצמי של החברה האם עמד על סך    2021פטמבר  בס  30התקופתיים של החברה האם. כון ליום  

  .10%של החברה האם עמד על  CAP - מיליוי ש"ח, ויחס החוב הפיסי טו ל  115.2של 

תיות פיסיות אלה של החברה והחברה האם תהווה עילה לפירעון מידי, וכן תביא לתוספת  ההפרה של  

  ).  step-upבריבית (מגון 
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  (המשך):  הדיווח תקופת לאחר אירועים   - 7 ביאור

  
  למועד הדוח החברה עומדת בכל המגבלות החלות עליה לפי ההסכם האמור, ככל שחלות.    כון

 שלהלן המשמעותיים בייהם:   החברההסכם ההלוואה כולל תאים והתחייבויות וספים של 

Subordination  –  חיתות  יות  לבעלי   מסוימים   תשלומים   שלאו   מתוך   תשלומים (לרבות    החברה   של  המ  

),  עתידיים  או  קיימים  והוצאות  עמלות,  ריבית,  קרן  תשלומי  לרבות,  בעלים  הלוואות,  הון  שטרי  חשבון  על

  להחרגה   בכפוף  והכל,  החברה  מיות  של  לרכישה  מימון  מתן  או  רכישה  על  איסור,  וכןלהלוואה    ביחס

  מיליוי   48-כ  עד  של  בסכום  הון   שטרי  של   פירעון):  הבק  אישור  יידרש  לא(בגים    הבאים  של  מפורשת

  בגין   תשלומים;  ההלוואה  בהסכם  שקבע  כפי  החברה  של   לציבור  ראשוה  הפקה  להשלמת   בכפוף"ח,  ש

  . בהסכם(כהגדרתם  דיבידדים חלוקת; שירותים מתן

  יגרום  לא  כאמור  דיבידדים  שתשלום  לכך  ובכפוף,  דין  כלאו  /ו   החברות  חוק  להוראות  בכפוף,  ההלוואה 

  .ההלוואה  הסכם של הפרה  לאירוע לגרום צפוי יהיהאו  /ו

/ שיוי שליטה   / שיוי מבה  וספות  על ביצוע השקעות  החברה התחייבה כי לא תבצע כל    –  מגבלה 

וכן לא תבצע מכירת פעילות,    20,000,000השקעה שאיה במהלך העסקים הרגיל מעל לסך של   ש"ח, 

שיוי מבה, שיוי שליטה (כהגדרת מוחים אלה בהסכם ההלוואה),ללא קבלת הסכמת הבק מראש  

  ובכתב.  

אחרים והשוואת תאים; התחייבות    מממיםתיית אי חיתות כלפי  ה  –עוד קבע בהסכם ההלוואה  

קבוע); בהסכם ההלוואה קבע    לאי יצירת שעבודים על כסי החברה כולם או חלקם (שעבוד שוטף או

  ביצוע   תאי  קבעו  וכן );  Cross Default(לרבות מגון    מידי(תוספת ריבית); מגון פירעון    step-upמגון  

 .  מוקדם פירעון לתעמ  ותשלום מראש להודעה בכפוף  מוקדם פירעון
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  פרטים נוספים -  10פרק 

 חוות דעת עורך דין .10.1

 : את חוות הדעת המשפטית הבאה הקיבל החברה .10.1.1

  

  

 

 2022בינואר  19אביב, -תל
 
 

 לכבוד
   מור קופות גמל בע"מ

    

    
מור קופות גמל   של ותשקיף מדף  רישום למסחר ותשקיף מדףהנפקה ראשונה לציבור, ו  תשקיףטיוטת    :הנדון 

  (בהתאמה", החברה" ו"התשקיף  טיוטת)להלן: " בע"מ

 הרינו לחוות דעתנו כדלקמן: ,בהתאם לבקשתכם

 שקיף. תטיוטת הב תוארו נכונה התשקיף פי על המוצעים  הערך ניירותהזכויות הנלוות ל .1

  .תשקיףה טיוטתב תהמתואר  דרךבהחברה  של יםהערך המוצע ניירותאת  ציעלה הסמכות לחברה .2

    תשקיף.טיוטת הב נכלליםהדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם  .3

 .שבנדון תשקיףבאנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל 

 

 

 

  רב,  בכבוד                                

 נגר, עו"ד יונתן  עמית גרינברגר נידם, עו"ד יגאל בנימיני, עו"ד  עופר חנוך, עו"ד 

                        

 עורכי דין  ושות'  גרוס                       



 

  

   2 -י

 הוצאות ועמלות  .10.2

ההודעה במסגרת  יפורטו  להשלמה,  התשקיף  של  פרסומו  עם  בקשר  הכרוכות  ההוצאות  כל  שתפרסם    סך  המשלימה 

   המנפיקה.

 הקצאות ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים  .10.3

  . במזומנים שאינה כולה בתמורה שלא ערך ניירות  של הקצאה כל התבצעה לא ףשקדמו למועד התשקיבשנתיים 

 עיון במסמכים .10.4

של  ההתאגדות  ממסמכי  וכן  זה,  בתשקיף  המוזכרים  הדעת,  ומחוות  מהאישורים  מהדוחות,  זה,  מתשקיף  העתקים 

כמו כן ניתן לעיין בתשקיף    ., בתיאום מראשהעבודה הרגילות  בשעות  ,החברה, עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה

ניירות ערך בכתובת ובאתר האינטרנט של הבורסה   http://www.magna.isa.gov.il   זה באתר האינטרנט של רשות 

 . http://maya.tase.co.il כתובתלניירות ערך בתל אביב בע"מ ב 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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  חתימות  - 11פרק 

  

  

     :החברה

      מור קופות גמל בע"מ 

      

   : הדירקטורים
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