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2020ספטמבר   
         

 לכבוד  

 , מנכ"ל החברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסיםמר תמיר פלג

 

 שלום רב,

  צדדים קשוריםאישור הנדון: 
 

למחר   הקשורים  )להלן  –הצדדים  בע"מ  גמל  קופות  לניהול  "חברה  להגדרת  החברה:  בהתאם   ,)"
סים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים  ם פיננשירותי לתקנות הפיקוח על    1"צדדים קשורים" בתקנה  

 : 2012 –על גופים מוסדיים(, תשע"ב  
 

 1הסתדרות האקדמאים במחר  –הסתדרות העובדים הכללית החדשה  .1
 

הסתדרות האקדמאים במח"ר מחזיקה    –צדדים אשר הסתדרות העובדים הכללית החדשה   .2
 :2או יותר מאמצעי השליטה בהם 20% -ב
 3במקצועות החברה והרוח בע"מ  מות לאקדמאיםהול קרן השתלהחברה לני  .א
 4קרן ידע במח"ר   .ב
 ( 580562619  לשכת האקדמאים במח"ר )ע"ר .ג
 ( 580685345ר  האגודה לקידום האקדמאי במחר )ע" .ד
 ( 589961630הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח בישראל )ע"ר  .ה

 
 מנכ"ל החברה והדירקטורים בחברה.  .3

 
או יותר מהון המניות    20%-צדדים אשר מנכ"ל החברה או הדירקטורים בחברה מחזיקים ב   .4

 : 5המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בהם 
 
 ; 515002566  ן בע"מ ח.פ.לינדה בן שוש  .א
 
 

 של החברה : 6שהם חלק מקבוצת המשקיעים  גופים מוסדיים .5
 
 המנוהלת ע"י החברה;  –קופ"ג מחר  .א

 
 המנוהלת ע"י צד קשור לחברה;  –קרן השתלמות אקדמאים במקצועות החברה והרוח  .ב

 
פסג .ג ע"י  המנוהל  התיק  )לגבי  פסגות  ההשקעות  בית  של  המשקיעים   )מצ"ב  ות(קבוצת 

 ;(פסגות ניירות ערך בע"מ של  צדדים קשורים עדכני  שוראי
 

 
 הסתדרות האקדמאים במח"ר היא בעלת השליטה בחברה. –העובדים הכללית החדשה  הסתדרות  1
עם נציגי אגף שוק ההון הובהר, כי קופת גמל אשר בעלי השליטה בה הם   5.6.2008בהמשך לסיכום דיון מיום  2

דרות הכללית, למשל ועד העובדים במקום עבודה מסוים או איגודים מקצועיים )כגון  סתאורגנים של הה
( לא יידרשו במסגרת הצגת הצדדים  'וכו הסתדרות המח"ר, הסתדרות ההנדסאים, איגוד העובדים הסוציאליים 

ם פיהקשורים באתר האינטרנט או בדוחות כספיים ובדיווחים אחרים להציג את ההסתדרות הכללית וכל הגו
 הקשורים אליה במישרין ו/או בעקיפין כ "צדדים קשורים". 

 הסתדרות האקדמאים במח"ר היא בעלת שליטה בה.חברה ממשלתית אשר  3
 עמותה רשומה אשר הסתדרות האקדמאים במח"ר היא בעלת שליטה בה.  4
 . בהתאם להצהרה שנותנים הדירקטורים והמנכ"ל מידי שנה 5
לעניין זה יובהר, כי בסיכום הדיון עם אגף שוק   .קנות כללי השקעהלת 1ה "קבוצת משקיעים" מוגדרת בתקנ 6

גוף הנותן שירותי תפעול לקופת גמל והגופים הקשורים אליו, לא ייחשבו כחלק מקבוצת  ההון הובהר, כי 
 ים של אותה קופת גמל. המשקיע
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 )מצ"ב   קבוצת המשקיעים של בית ההשקעות אי.בי.אי )לגבי התיק המנוהל ע"י אי.בי.אי( .ד
 . (בע"מניהול השקעות של איביאי אמבן  כני עד  קשורים אישור צדדים

 
 קעות: או על ידי מנהל ההשידי בעל השליטה ו/ י שנשלט עלאו מ לט במנהל ההשקעות מי ששו .6

 
שמחזיק   .א מי  או  בע"מ  ערך  ניירות  מי    20%פסגות  או  בפסגות  השליטה  מאמצעי  ומעלה 

ידי אחד מהם   על  פסגות.  –שנשלט  ע"י  המנוהלים  הקופה  לכספי   שוראי   )מצ"ב  (  ביחס 
 . (פסגות ניירות ערך בע"משל  צדדים קשורים עדכני

 
שמחזיק   .ב מי  או  בע"מ  השקעות  ניהול  אמבן  השליטה    20%אי.בי.אי  מאמצעי  ומעלה 

  ביחס לכספי הקופה המנוהלים ע"י אי.בי.אי.  –או מי שנשלט על ידי אחד מהם    איבאי.בי.
 . (בע"מניהול השקעות של איביאי אמבן  כניעד קשורים אישור צדדים )מצ"ב

 
 
 

 
 ,בכבוד רב ובברכה       

 

 עזראי,   עו"ד   קרין         

 

 יועצת משפטית  

 ות גמל בע"מ ה לניהול קופחבר –מחר 
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