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 המנהלת החברה של כלליים מאפיינים. א

  כללי .7

 "מ"והשירותים בעדים עובדי המינהל קרן ההשתלמות לפקי -החברה המנהלת של מינהל "

מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי "הינה החברה המנהלת של "( החברה: "להלן)

: להלן)ף "החברה בבעלות הסתדרות המעו "(.הקופה: "להלן" )המינהל והשירותים

  .ומעסיקים שונים בהתאם להוראות תקנון החברה"( ף"הסתדרות המעו"

עה המנוהלים על ידי החברה המנהלת בקופה המנוהלת מופעלים שלושה מסלולי השק

 :בהתאם לתקנון הקופה כמפורט להלן

 וועדת של דעתה שיקול פי על החוסכים כספי מושקעים בו -מסלול מינהל כללי 

 כהגדרתו החוקי ההסדר פי על, ל"ובחו בארץ, להשקעה המותר נכס בכל ההשקעות

 פיקדונות, תקונצרניו ח"אג, ישראל ממשלת של ח"באג ולרבות הקופה בתקנון

 ובהשקעות מקרקעין, הלוואות, להמרה ח"אג, מניות של בנגזרות, במניות, בבנקים

 .החוקי ההסדר פי על המותרות אחרות

 במניות המסלול מנכסי 50% לפחות מושקעים בו -מסלול מינהל טיטניום מניות 

 תובקרנו ל"ובחו בארץ מניות במדדי, מניות על בנגזרים, באופציות, ל"ובחו בארץ

 .אלה בהשקעות המתמחות נאמנות

 בניירות או במניות השקעה כל ללא הכספים מושקעים בו -מסלול מינהל ללא מניות 

 המותר נכס בכל ההשקעות ועדת של דעתה שיקול פי על למניות המירים ערך

, ישראל ממשלת של ח"באג ולרבות החוקי ההסדר פי על, ל"ובחו בארץ, להשקעה

, הלוואות, מובנים פקדונות, להמרה ח"אג, בבנקים ותפקדונ, קונצרניות ח"אג

 .החוקי ההסדר פי על המותרות אחרות ובהשקעות מקרקעין

 פירוט בעלי המניות של החברה המנהלת  .1

 אחוז בזכויות הצבעה מספר מניות בעל המניות

 ף"המעו הסתדרות
 

 הכרעה מניות 1
 יסוד מניות 1

50% 

 0% 'א ילותרג רשומות מניות 39,998 הקרן עמיתי

 50% ' ב רגילות רשומות מניות 10,000 שונים מעסיקים

  100% 
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 :באהשקל חדש לפי החלוקה ה 5.00נ של "הון המניות של החברה עומד על ע

 .א"כ חדש שקל 0.0001 נ"ע מניות 39,998  'א רגילות מניות

אך אינו זכאי לקבל הודעה על , בעל המניה זכאי להיות עמית בקרן  

 .מניות אלו לא הוקצו בפועל. להשתתף בהן ולהצביע, כלליות אסיפות

 7,830מתוכן הוקצו בפועל . שקל חדש 0.0001נ "מניות ע 10,000  'ב  רגילות מניות

לפי תקנון החברה המתוקן כפי שאושר על ידי הממונה על אגף . מניות

מניות  5.5.2010ביום ( "הממונה: "להלן)שוק ההון במשרד האוצר 

המעסיקים המפקידים כספים בקופה עבור מספר  15 -צו לאלו יוק

י המעבידים והן "מניות אלה מוחזקות ע. העמיתים הרב ביותר

כל . מעניקות לבעליהן את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית

בעלי מניות אלו יהיו זכאים . מניה מקנה קול אחד באסיפה הכללית

חרו מתוך נציגי קבוצת למנות עד שישה דירקטורים בחברה אשר יב

מבין דירקטורים אלה ייבחר יושב ראש . 'בעלי מניות רגילות ב

 .הדירקטוריון בהצבעה ברוב קולות של כלל חברי הדירקטוריון

ף "י הסתדרות המעו"מוחזקת ע, שקל חדש 0.0001נ "מניה אחת ע יסוד מניות

מכוח  50%-בעל המניה מסוג זה זכאי ל(. נציגת העובדים בחברה)

בעל המניה רשאי למנות דירקטורים . הצבעה באסיפה הכלליתה

 ..'י בעלי מניות רגילות ב"בחברה במספר שווה לאלה שמונו ע

. ף"שקל חדש מוחזקת בידי הסתדרות המעו 0.0001נ "מניה אחת ע הכרעה מניות

מניה זו מקנה לבעליה את הזכות להכריע בכל אותם מקרים שדעות 

הכללית ובין בדירקטוריון החברה או  החברים שקולות בין באסיפה

ר הסתדרות "מניה זו מופקדת בידיו של יו. בכל אחת מוועדותיו

 .ף או בידי מי שהוסמך על ידו לשם כך"המעו

 

י מוסדות החברה ובהמשך לאישור שינוי התקנון "בהמשך לאישור תיקון תקנון החברה ע

את ( 14.7.2010ביום )ברות אישר רשם הח, 5.5.2010שנתקבל מאת הממונה כאמור ביום 

המעסיקים המפקידים כספים  15 לפי תקנון החברה המעודכן כאמור . תיקון תקנון החברה

אחת ואף נקבע בתקנון ' בגין המספר הגדול ביותר של העמיתים יהיו זכאים למניה רגילה ב

בימים אלו פועלת החברה . החברה מנגנון למינוי דירקטורים מטעם בעלי מניות אלו

ההליך אמור . בהתאם לקבוע בתקנון החברה' התאמת הרישומים של בעלי מניות בל

 .2011להסתיים במהלך שנת 
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, 8.11.2007ידי הממונה ביום -ף היתר לשליטה בחברה שניתן לה על"להסתדרות המעו

 . כמתחייב מהוראות חוק קופות הגמל לאור שיעור אחזקותיה בחברה

הינם צדדים קשורים לחברה כהגדרתם בתקנות מס  הגופים הבאים, למיטב ידיעת החברה

"(: תקנות קופות הגמל: "להלן) 1964-ד"תשכ, (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)הכנסה 

 .משרד הביטחון ועמידר, אורט ישראל, ו"ויצ, ף"הסתדרות המעו

 י החברה המנהלת "האישורים שיש לקופות המנוהלות ע .3

האישור חל על כספים המשולמים לקופה . לשכירים הקופה אושרה כקרן השתלמות מפעלית

כללים לאישור )לתקנות מס הכנסה  19בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בתקנה 

שיבואו , לחוק האמור 22או בתקנות מכוח סעיף  1964 -ד"התשכ( ולניהול קופות גמל

 :מספר אישור המסלולים הוא. במקום התקנות האמורות

 299 -מינהל מסלול כללי 

 1262 -מינהל מסלול טיטניום מניות 

 1385 -מינהל מסלול ללא מניות 

 .(מתחדש מעת לעת) 2011בדצמבר  31תוקף אישור קופת הגמל הינו עד ליום 
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 המנהלת החברה בניהול הקופה של הכספי המצב תיאור. ב

   מספר חשבונות העמיתים המנוהלים על ידי החברה המנהלת .7

 :31/03/2011ם יומספר חשבונות העמיתים ל

  מסלול

' מס
חשבונות 

  שכירים

' מס
חשבונות 
  עצמאיים

כ "סה
 חשבונות

 18,257  -  18,257  מינהל כללי

 62  -  62  מינהל טיטניום מניות

 371  -  371  מינהל ללא מניות

 18,690  -  18,690  כ חשבונות מנוהלים"סה

 

  היקף הנכסים נטו המנוהלים על ידי החברה המנהלת .1
 

 מסלול

 

היקף 
נכסים  
03/2011  

היקף  
נכסים 

12/2010 

 

 שיעור השינוי

 אחוזים  ₪אלפי  

 1.27%-  770,610  760,795  מינהל כללי
 9.25%  1,709  1,867  מינהל טיטניום מניות

 3.50%  22,630  23,421  מינהל ללא מניות

 1.12%-   794,949   786,083  כ נכסים מנוהלים"סה

  הקופה שבניהול החברה המנהלת תשואת .3

בשיעור של  שלילית תשואה( מרץ-ינואר)מסלול מינהל כללי השיג בתקופת הדוח  .א

0.08%. 

בשיעור  שליליתתשואה ( מרץ-ינואר)השיג בתקופת הדוח מניות  מסלול מינהל טיטניום .ב

  .1.62%של 

בשיעור של  חיובית תשואה( מרץ-ינואר)מסלול מינהל ללא מניות  השיג בתקופת הדוח  .ג

0.26% . 
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 המנהלת החברה עסקי מצב. ג

 מצב עסקי החברה .7

 , מזומנים נכסיה כוללים סעיפי .אין פעילות אחרת מלבד ניהול קרן השתלמות מינהל לחברה

  התחייבויותיה הן לנותני השירותים לקרן. בלבדורכוש קבוע חייבים 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח  .1

להלן ) 2011ברבעון הראשון של שנת הערך הסחירים בבורסה  השינויים במדדי ניירות

 :היו כדלקמן( התקופה הנסקרת

- 2.6% מדד המניות הכללי

- 3.4% יתר מניות

- 1.3% 100א "מדד ת

- 0.4% 25א "מדד ת

- 0.4% ח להמרה"מדד אג

 0.0% ח כללי"מדד אג

- 0.7% מדד המחירים לצרכן

 

זו מתבססת בעיקר על הצמיחה . כלכלה העולמיתבתקופה הנסקרת נמשכה התאוששות ה

על השיפור הניכר במשקי הליבה של אירופה ועל המשך הגידול של , החזקה במשקי המזרח

הסיכונים המרכזיים לכלכלה העולמית הם , כנגד זאת. ב"התעסוקה והצריכה הפרטית בארה

החוב בכמה משבר , אי היציבות הנמשכת במזרח התיכון והשפעתם על מחירי האנרגיה

על פי תחזית קרן . ב"ממדינות אירופה ותשומת לב מוגברת לרמת החוב והגרעון של ארה

 צמיחה איטית -בעולם צפוי המשך של צמיחה בלתי מאוזנת , 2011המטבע מחודש אפריל 

עם אינפלציה גבוהה  המלווה באינפלציה ממותנת במדינות המפותחות וצמיחה מהירה

  .במדינות המתפתחות

המשיכה להתרחב בעוצמה בהמשך  2011אל הפעילות הכלכלית ברביע הראשון של בישר

מונחים ) %6.5במהלך הרבעון הראשון נרשמה עלייה של . 2010להתרחבות המהירה בשנת 

. 2010אחוזים במהלך הרבעון האחרון של  6לאחר עלייה של , זאת. במדד המשולב( שנתיים

, 6.0%-ו 1.6%-לחודשים ינואר ופברואר ב שיעור המובטלים מסך כוח העבודה הגיע

  .םייהיסטורחשב לנמוך מאוד במונחים נזה שיעור . בהתאמה
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קצב הצמיחה ברבעון הראשון השנה ירד . ב נמשכים סימני האטה בקצב ההתאוששות"בארה

הנתונים . 2010-ברבעון הרביעי ב 3.1%ביחס לקצב של ( במונחים שנתיים) 1.8%-ל

מזג האוויר , ילית ברבעון שחלף של מחירי האנרגיה המאמיריםמלמדים על תרומתם השל

החששות סביב משבר החוב , בגוש האירו  (.5.2%-)הקשה וירידה חדה בצריכה הציבורית 

בכלל ופורטוגל ( יוון וספרד, אירלנד, פורטוגל) PIGS-באירופה המשיכו להטריד את מדינות ה

-כ)ה רשמית מהאיחוד האירופי לסיוע בתחילת אפריל הגישה ממשלת פורטוגל בקש. בפרט

 115)וליוון , (מיליארד אירו 85)לאירלנד שניתן לעומת הסיוע , זאת(. מיליארד אירו 80

נראים סימנים להאטה בקצב הצמיחה בשל המעבר , במשקים המתעוררים. (מיליארד

מחירי על רקע עליית )לנוכח לחצי האינפלציה הגוברים , בין השאר, למדיניות מרסנת יותר

 .במדינות רבות( הסחורות ובמיוחד מחירי המזון והאנרגיה

-ב יפן את שפקד ביותר ביפן רעידת אדמה שנחשבת לאסון החמור התרחשה 11.3בתאריך 

, מיליארד דולר 300-יהיה מעל ל ההערכה היא שהנזק לכלכלת יפן. האחרונות השנים 100

השפעתה , בהיבט הגלובלי. המשקושברבעונים הבאים יתרמו עבודות השיקום לצמיחה של 

 . של יפן על הכלכלה העולמית מוערכת כנמוכה לאורך זמן

בישראל הותאמה לשינויים המהירים בפעילות הכלכלית ובסביבת  תהמדיניות המוניטארי

במהלך הרבעון הראשון הועלתה ריבית בנק ישראל שלוש פעמים , כך. האינפלציה המקומית

על רקע חריגה מתמשכת , זאת (0.5%-ופעם אחת ב 0.25%-פעמיים ב) 3%-ל 2%-מ

 %3.6-כ)בציפיות האינפלציונית במהלך כל התקופה מעבר לגבול העליון של יעד האינפלציה 

במדד המחירים  0.7%ועלייה מצטברת של ( %3בממוצע בתקופה לעומת יעד עליון של 

 . כ במדדים נמוכים ואף שליליים"לצרכן במהלך הרבעון המאופיין בד

מיליארד  2.0הפעילות התקציבית בעודף של  הסתכמה במהלך הרבעון הראשון של השנה

ההכנסות ממסים  .אשתקד מיליארד בתקופה המקבילה 3.6שקלים לעומת גירעון של 

היו גבוהות בשיעור , פעמיות-בניכוי השפעת תיקוני חקיקה והכנסות חד, ץמר–בחודשים ינואר

 .לה אשתקדמאשר בתקופה המקבי 9.1%ריאלי של 

מלבד האפיק )ח הממשלתיים "ירידות במדדי האגב תמכוההתפתחויות המתוארות לעיל 

נרשמו המניות  יבשוק. השקליים והצמודים -ועליות במדדים הקונצרנים ( הצמוד הקצר

 :כמתואר להלן, מימושים בכל הענפים

מודות ח הממשלתיות צ"מדד האגירד בתקופה הנסקרת  – ח ממשלתיות צמודות מדד"אג

 .1%נרשמה עליה של ( שנים 0-2)הקצרים בטווחים . 1.3% המדד בשיעור נומינלי של

נרשמה ירידה ( שנים 5-10)ובטווחים הארוכים  1%ירידה של  (שנים 2-5)הבינוניים בטווחים 

 .2.4%של 
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ח הממשלתיות הלא "מדד אג ירדבתקופה הנסקרת  – ח ממשלתיות לא צמודות"אג

בשחרים  ירידהה .1%-ב עלוהגילונים ו %1.5-ב ירדוהשחרים  .1%בשיעור של צמודות 

-ירדו בהארוכים הקצרים לא נרשם שינוי ו טווחיםבכש, בעיקר בטווחים הארוכיםהייתה 

2.6%.  

 100א "כשמדד ת 0.4%ירד בתקופה הנסקרת בשיעור של  25א "מדד ת – שוק המניות

היומי הממוצע במניות ובהמירים  המחזור. הירידות נרשמו בכל הסקטורים. 1.3%-ירד ב

מהמחזור היומי הממוצע ברבעון  5.6%-רמה גבוהה ב, ₪מיליארד  2.2-הסתכם ב

גיוסי ההון . 2010מהמחזור היומי הממוצע בכל שנת  6.9%-וב 2010הרביעי בשנת 

ביחס  68%נפילה של , ₪מיליארד  1.5-במניות ובהמירים הסתכמו ברבעון הראשון ב

בהשוואה לממוצע הגיוס הרבעוני בכל שנת . רביעי בשנה שחלפהלנתוני הרבעון ה

הירידה מוסברת בעיקר בהיקף גיוסים חריג כלפי מעלה  .55%נרשמה ירידה של  2010

אמות ואלקטרה צריכה גייסו , חברות גזית גלוב)ברבעון הרביעי של השנה שעברה 

 (.ח בתקופה זו"ביחד כמיליארד ש

המניות  של שוקי( פברואר-עיקר בחודשים ינוארב) בתחילת השנההפתיחה החזקה 

הפער הזה נבע . על רקע חולשת השווקים המתעוררים התבלטההמפותחים  בשווקים

 דחפההעלייה בלחצים האינפלציוניים במשקים המתעוררים , ראשית :משני אלמנטים

. את הציפיות להעלאת ריבית במשקים אלו כלפי מעלה ואת שוקי המניות שם כלפי מטה

והאסון ביפן פגעו בתיאבון לסיכון של המשקיעים אשר העדיפו ת "האירועים במזה, שנית

העלו את ההסתברות ת "המהומות במזה, בישראל. להשקיע כספם במשקים המפותחים

בעליית פרמיית , בין היתר, שתקףהלמימוש הסיכון הגיאופוליטי במדינות באזור והדבר 

קעות זרות משוק המניות ובעיקר ממניות ולמשיכת הש( CDS)הסיכון של המדינה 

 .ל"מבזק ומכי, מטבע, הבנקים

מדד מניות , אמנם. הייתה השפעה זמנית בלבד על שוקי המניות בעולם יפןלאסון ב

שירד  S&P-מדד מניות ה, אולם. ביומיים הראשונים שלאחר האירוע 16%-הניקיי ירד ב

בסיומו . למרץ את כל הירידה 24-השיב עד לתאריך ה 3.6%-ימים שלאחר הרעש ב 3-ב

מדדי המניות המובילים בעולם נסחרו ברמות שגבוהות מאלו ששררו ערב , של הרבעון

 .המשבר ביפן

. התקופה הנסקרת התאפיינה בעליות שערים ובירידה בתשואות – ח קונצרני"אג

מול  40בונד -והתל 20בונד -של מדדי התל( SPREAD)מרווח התשואות , במקביל

וב הממשלתיות המשיך להצטמצם במהלך הרבעון הראשון ועמד בסופו על אגרות הח

 1.9%-מדד אגרות החוב הקונצרניות הצמודות מדד עלה ב. בהתאמה 1.4%-ו 1.1%

מדד : ברמת מדדי התל בונד. באותה תקופה 0.2%-בונד השקלי עלה ב-ומדד התל

בונד -דד התללעומת מ, בתקופה הנסקרת 1.1%הוביל את העליות עם  40בונד -התל
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גייס הסקטור העסקי באמצעות  2011ברבעון הראשון של . 0.5%שעלה בשיעור של  20

 .2010ביחס לרבעון הרביעי בשנת  25%גידול של , ₪מיליארד  11.8ח "אג

 פעילות ההשקעות של הקופה .3

 מנהל כללי

י הדירקטוריון וועדת "הקופה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע

במסגרת פעילות זו . בוצעה פעילות השבחה בתיק המנייתי, במהלך הרבעון. ההשקעות

 19.3 -ונמכרו מניות בארץ בהיקף של כ₪ מיליוני  4.2 -נרכשו מניות בארץ בהיקף של כ

 -ל בהיקף של כ"ונמכרו מניות בחו₪ ' מ 26 -ל בהיקף של כ"כן נרכשו מניות בחו. ₪' מ

 . ₪' מ 9.5

 מנהל טיטניום מניות

. בהתאם לתקנון הקופה, 85%-החשיפה הממוצעת למניות עמדה על כ, זה ברבעון

מהלך זה נעשה בתיאום עם הפקדות ומשיכות העמיתים ומטרתו לשמר שיעור חשיפה 

 .ח קונצרניות צמודות על חשבון חלק מהנזילות"כן הוחזקו אג. זה לאפיק המניות

 מנהל ללא מניות

ח ממשלתיות "אג, ממשלתיות שאינן צמודותח "הושקעו כספי העמיתים באג, ברבעון זה

 .פיקדונות בנקאיים והיתרה בנזילות, מים"מק, ח קונצרניות"אג, צמודות למדד

 נתונים ושינויים בדוחות .4

 הכנסות והוצאות
 

 :להלן תמצית דוח רווח והפסד של החברה
 

החודשים  לשלושת
 במרץ 31ביום  שהסתיימו

 2011  2010 

 ח"אלפי ש 

  בלתי מבוקר 

    הכנסות

 958  937 דמי ניהול מקופת הגמל

 958  937 סך כל ההכנסות

    

    הוצאות

 306  268 דמי ניהול

 652  669 הנהלה וכלליות 

 958  937 סך כל ההוצאות

    

 -   -  רווח נקי
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 שינויים מהותיים והוראות חקיקה .5

  חוזרי גופים מוסדיים שפורסמו .א

איסוף מידע סטטיסטי לגבי בדבר  2100-9-6חוזר גופים מוסדיים  .7
 יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים

החוזר מורה על איסוף מידע סטטיסטי שיאפשר פרסום : (21.2.2100)
מדדים ביחס לאופן הטיפול של גוף מוסדי בבקשות למשיכת כספים 

ציאליים מדדים אלו יהוו כלי נוסף לעמיתים פוטנ. ולהעברת כספים
החוזר ייכנס לתוקפו מיום . בבחירת הגוף המוסדי עימו יתקשרו

1.6.2011. 

הוראות לעניין השקעת גופים בדבר  2100-9-4חוזר גופים מוסדיים  .1
החוזר : (22.2.2100) הבהרה –מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות 

מבהיר מספר נקודות בלתי ברורות אשר עלו מחוזר גופים מוסדיים 
 גופים השקעת לעניין הוראות"שעניינו  2010ביולי  14מיום  2010-9-3

 ".ממשלתיות לא חוב באיגרות מוסדיים

מודל לקביעת שווי הוגן של נכס בדבר  2100-9-2חוזר גופים מוסדיים  .3
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים : (06.2.2100) חוב בלתי סחיר

קובעות כי גוף מוסדי  2009-ט"התשס, (חישוב שווי נכסים()קופות גמל)
יחשב את שוויו של נכס שאינו נייר ערך סחיר לפי שווי הוגן בהתאם 

נקבע כי הממונה רשאי להורות לגוף מוסדי , כמו כן. להוראות הממונה
להתקשר עם חברה המתמחה בקביעת שיעורי ריבית להיוון תזרימי 

הוגן של לצורך חישוב שווי , שנבחרה בהליך תחרותי לעניין זה, מזומנים
מ זכתה במכרז "החוזר מעדכן כי חברת מרווח הוגן בע. נכסים מסוימים

שפרסם משרד האוצר בעניין הקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים 
ומורה לגופים המוסדיים , פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים

ולהתקשר , להיערך לקראת מועד תחילת הפעילות של חברת מרווח הוגן
גן הוכ מסמיך החוזר את חברת מרווח "כמו. נאים שנקבעו במכרזעמה בת

מ לפרסם הוראות ביצוע לשימוש במודל לקביעת שווי הוגן של נכס "בע
תחילת החוזר ביום תחילת פעילותה של חברת מרווח הוגן . בלתי סחיר

 . מ"בע

בדבר הוראות בדבר חישוב שווי נכסים  2100-9-2חוזר גופים מוסדיים  .4
מטרת החוזר לקבוע עקרונות : (06.2.2100)לא סחירים של גוף מוסדי 

מטרת החוזר . לאופן חישוב שווי נכסים המוחזקים על ידי גופים מוסדיים
להתאים את הוראות חישוב שווי נכסים לא סחירים המנוהלים על ידי 

, ככל שניתן, סדיים ולוודא כי נכסים אלו מוצגים בערכם הכלכליגופים מו
החוזר מבטל את . וכדי למנוע עיוותים בהקצאת המקורות בשוק ההון

הוראות בדבר "לעניין  2009-9-16חוזר גופים מוסדיים : החוזרים הבאים
-2008חוזר גופים מוסדיים ; "חישוב שווי נכסים לא סחירים של גוף מוסדי

חוזר גמל ; "חישוב לראשונה של נכסי השקעה בגוף מוסדי"ן לעניי 9-9
לקביעת שווי הוגן של נכסי חוב שלא רשומים  מודל"לעניין  2005-2-8

לקביעת שווי הוגן של נכסי  מודל"לעניין  2005-3-9חוזר פנסיה ; "למסחר
 מודל"לעניין  2005-1-15חוזר ביטוח ; "חוב שלא רשומים למסחר

 ".ל נכסי חוב שלא רשומים למסחרלקביעת שווי הוגן ש

לעניין פיצוי בשל  הכרעהבדבר  2100-4-0הכרעות עקרוניות חוזר  .5
איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין 

החוזר מבהיר שוב את : (01.2.2100) קופות גמל או בין מסלולי השקעה
ספים הכללים לפיצוי עמית או חברה מקבלת על איחור בהעברת הכ
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החוזר . ממסלול למסלול או מקופת גמל מעבירה לקופת גמל מקבלת
קובע כי החברה המנהלת מחויבת לבדוק את כל בקשות המשיכה או 

 1דהיינו בתקופה שמיום , העברת הכספים שהוגשו לה בתקופת המשבר
החברה תקבע ביחס לכל בקשה . 2008בדצמבר  31 -ועד ה 2008ביוני 

במקרים שבהם העמית זכאי לפיצוי הוא יקבל . האם היא בוצעה באיחור
מהחברה את הפיצוי בצירוף הודעה המפרטת את אופן חישוב הפיצוי עד 

 .  2011לסוף שנת 

בדבר מבנה אחיד להעברת מידע  2100-9-0חוזר גופים מוסדיים  .6
במסגרת תהליכי : (21.2.2100)ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

יוד בין מוצרי החיסכון הפנסיוני וכניסת הסדרת המידע עקב רפורמת הנ
, "רשומה אחודה"הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני קובע החוזר מבנה של 

בעלי הרישיון וצרכני מידע נוספים , אשר תשמש את הגופים המוסדיים
במסגרת הפעולות העסקיות השונות , בתחום החיסכון הפנסיוני

קבלת מידע והעברתו : תוך הבטחת שני עקרונות, המתבצעות ביניהם
באופן מדויק ומושלם וכן הסדרת המבנה והתוכן של פרטי המידע 
והנתונים המועברים בין יצרני המידע וצרכניו  השונים בתחום החיסכון 

קובע החוזר את הנסיבות שבהתקיימותן יהא בעל , כמו כן. הפנסיוני
ל ביחס לכ, או גוף מוסדי מחויב להעביר את המידע הנדרש/רישיון ו

 .ממשק וממשק

 טיוטות חוזרים .ב

כללי השקעה בדבר  02.4.2100טיוטת חוזר גופים מוסדיים מיום  .7
מטרת הטיוטה היא לקבוע : טיוטה -החלים על חברות מנהלות ומבטחים

חריגה משיעורי : הוראות מפורטות לעניין כללי השקעה בנושאים הבאים
השקעה ; ותהשקעה בשותפ; מינוי דירקטור על ידי גוף מוסדי; השקעה

עסקה ; מתן הלוואות; בזכות במקרקעין באמצעות תאגיד שאינו שותפות
 .השקעה בגורם קשור; עם גורם קשור ובאמצעותו

דמי ניהול בדבר  21.2.2100טיוטת חוזר גופים מוסדיים מיום  .1
הטיוטה קובעת תקופה מזערית למתן : במכשירי החיסכון הפנסיוני

שקיפות בנוגע לדמי הניהול הנגבים הטבות וכן קובעת הוראות להגברת ה
בפועל מהעמית וזאת לאור החשש כי מתן הצעה למתן הטבות כלכליות 
לתקופות קצרות עשויה להשפיע על בחירה לא מושכלת של מוצר 

 .  החיסכון הפנסיוני אשר מטרתו היא חיסכון לטווח רחוק

יות טיוב נתוני זכובדבר  21.2.2100טיוטת חוזר גופים מוסדיים מיום  .3
מטרת הטיוטה להגדיר את : הייטיוטה שנ -עמיתים בגופים מוסדיים 

הפעולות הנדרשות מגוף מוסדי כדי להבטיח שרישום זכויות עמיתים 
תוך התייחסות , זמין וניתן לאחזור, שלם, במערכות המידע יהיה מהימן

 :לעקרונות הבאים

עמית  השפעה על זכויות, או עשויה להיות לו, טיוב מידע אשר יש לו .א
 .או על הגוף המוסדי

תוך ביצוע , אימות מהימנות ושלמות המידע במערכות הגוף המוסדי .ב
כי , ככל הניתן, על מנת שניתן יהיה להבטיח, תהליכי חישוב ועיבוד

 . זכויות עמיתים חושבו כיאות

ניהול מידע באופן שיאפשר אחזור וניתוח זכויות עמיתים והרכבן בכל  .ג
 .נקודת זמן
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חוזר נוהל איתור בדבר  9.2.2100גופים מוסדיים מיום  טיוטת חוזר .4
מטרת הטיוטה הינה יצירת מנגנון : טיוטה שנייה -עמיתים ומוטבים 

לאיתור עמיתים שהקשר עימם נותק , אפקטיבי וישים אצל גופים מוסדיים
וכן יידוע העמיתים או המוטבים כי , ולאיתור מוטבים לאחר מותו של עמית

הטיוטה מנחה בדבר הפעולות לעדכון . הם זכאיםקיימים כספים להם 
נתונים אודות עמיתים וכן קובעת נהלי עבודה לאיתור עמיתים שהקשר 

  .עמם נותק או איתור מוטבים שנודע לגוף המוסדי על פטירת העמית

ממשק  -בדבר נספח ג 21.2.2100טיוטת חוזר גופים מוסדיים מיום  .5
את פרטי המידע שעל גוף הטיוטה מדגימה את הממשק המפרט  :ניוד

מנהל של קופה מעבירה להעביר לגוף מנהל של קופה מקבלת בעת 
 2008-9-11בהתאם להוראות חוזר , העברת כספים בין קופות גמל

 (. חוזר הניוד" )העברת כספים בין קופות גמל"שעניינו 

רשימת נכסי בדבר  6.2.2100טיוטת חוזר גופים מוסדיים מיום  .6
מטרת הטיוטה : המוסדיים ברמת הנכס הבודד הנוסטרו של הגופים

להסדיר את הדיווח של גופים מוסדיים על אופן השקעת כספי הנוסטרו 
באמצעות דיווח רשימת נכסים רבעונית ברמת נכס בודד וזאת , שבניהולם

לנוכח השפעתו של אופן ההשקעה והניהול של כספי נוסטרו של גופים 
לעמוד בהתחייבויותיהם למבוטחים מוסדיים על יציבות הגופים ויכולתם 

דיווח סדור לממונה יאפשר קבלת תמונת מצב עדכנית , לפיכך. ועמיתים
 .בדבר אופן השקעת כספי נוסטרו שבניהול גופים מוסדיים

חוזר דרישות הון בדבר  20.0.2100טיוטת חוזר גופים מוסדיים מיום  .7
ה טיוטת החוזר מהווה השלמ: טיוטה שלישית -מחברות מנהלות 

 עצמי הון( )גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנותלטיוטת 
בהן נקבעות דרישות , 2011-א"עהתש ,(מנהלת מחברה הנדרשמזערי 

עיקרי הטיוטה הם מתן הקלות בדרישות ההון . הון עצמי התחלתי ומזערי
( ב)3בהתאם לסמכות הממונה לפי תקנה , לחברות מנהלות מסוימות

 .ל"לתקנות הנ

: בדבר חתימה דיגיטלית 04.0.2100וטת חוזר סוכנים ויועצים מיום טי .8
מטרת החוזר לשפר ולייעל את אופן העברת המסמכים מבעל רישיון אל 

 .לקצר את זמני העברת המסמכים ולשפר את השירות ללקוח, גוף מוסדי

 תקנות שפורסמו .ג

משיכת כספים ()קופות גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .7
( 2()ב)יג41מחליפות את תקנה התקנות  :(ת מקרן השתלמותחלקי

וקובעות , 1984-ד"התשכ, (כללים לאישור קופת גמל) לתקנות מס הכנסה
לעמית המבקש , ברירת מחדל לסדר משיכת כספים מקרן השתלמות

לפי הסדר  .למשוך חלק מן הכספים שנצברו לזכותו בקרן השתלמות
הכספים החייבים במס רווח הון תחילה יימשכו , החדש הקבוע בתקנות

, יחד עם זאת. ורק לאחריהם יימשכו כספים הפטורים ממס רווח הון
תיוותר בידי העמית זכות לבקש מן החברה המנהלת של קרן ההשתלמות 

התקנות יכנסו  .למשוך את הכספים בסדר שונה מזה הקבוע בתקנות
 .28.5.11לתוקף ביום 

 טיוטות תקנות .ד

 כללי( )גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנותטיוטת  .7
 2101-א"התשע, (החלים על חברות מנהלות ומבטחים השקעה

הטיוטה מבטלת את ההבחנות בין כללי השקעה החלים על : (02.4.00)
נכסי קופות גמל ועל קרנות פנסיה לבין אלו החלים על כספי פוליסות 
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כדי , ימיםוכן משנה חלק מכללי ההשקעה הקי, שמשתתפות ברווחים
להתאימם לדרכי פעילות שוק ההון בכלל ודרך פעילות המשקיעים 

בטיוטת התקנות מוצע להסיר מגבלות כמותיות . המוסדיים בפרט
הקיימות כיום ולהגביר את מעורבות ועדות השקעה בגופים מוסדיים ככלל 

כדי להגביר את גמישות , כמו כן. ומעורבות נציגים חיצוניים בהן בפרט
מוצע להעביר , בהתאמה למצבי שוק משתנים, גופים מוסדייםפעילות 

חלק מההוראות שהיו קבועות בתקנות מס הכנסה ובתקנות הביטוח 
התקנות מתייחסות למגבלות שיחולו על , בנוסף. להוראות ממונה

בשל השינוי , עסקאות בין גופים מוסדיים לבין תאגידים הקשורים אליהם
סדיים ובשל הפיכתם של הגופים שחל במבנה הבעלות של גופים מו

 .לתאגידים פיננסים בעלי מגוון רחב של פעילויות

עמלות ( )קופות גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ת טיוט .1
הטיוטה משלימה את תיקון : (21.2.00) 2100-א"התשע, (תיקון()הפצה

, (וניעיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסי)חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
כך שיוכל גם מבטח לשלם עמלת הפצה בגין מוצרים , 2005-ה"התשס

הטיוטה . פנסיוניים שבניהולו ואשר לגביהם ניתן ללקוח ייעוץ פנסיוני
מציעה לקבוע מודל לעמלת הפצה אחידה במסגרת ביצוע עסקה בשלושת 

  .קרן פנסיה חדשה וביטוח מנהלים, קופת גמל: סוגי המוצרים הפנסיוניים

איתור ()קופות גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ת טיוט .3
הטיוטה : (9.2.00) טיוטה שנייה - 2100-א"התשע, (עמיתים ומוטבים

עוסקת בהליכים של איתור מוטבים במקרה של פטירת עמית או באיתור 
עמיתים שהקשר עמם אבד או נותק וכן מפרטת את דרישות פרטי הזיהוי 

 . וד בהןאשר גוף מוסדי חייב לעמ

, (דמי ניהול()קופות גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים טיוטת  .4
הטיוטה מפרטת את גובה דמי הניהול : (21.2.00) 2100 –א "התשע

אשר גופים מוסדיים לסוגיהם רשאים לגבות מתוך כספי העמיתים 
 . המועברים אליהם ממעסיקיהם

הון עצמי ()ת גמלקופו)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים טיוטת  .5
 יהיטיוטה שנ - 2100-א"התשע (מזערי הנדרש מחברה מנהלת

הטיוטה מפרטת את ההון העצמי המזערי הנדרש בחברה : (02.0.00)
קרן ותיקה שאינה פועלת מנהלת למעט במקרה של חברה מנהלת של 

, כהגדרתה בחוק החברות, מאוגדת כחברה אינהשלמטרות רווח או 
ברה מנהלת של קופת גמל מרכזית לפיצויים חולמעט ב 1999-ט"התשנ

 . אשר העמית היחיד בה הוא תאגיד בנקאי

 חוזרי סוכנים ויועצים שפורסמו .ה

איסור מתן טובת הנאה ליועץ  2100-01-2חוזר סוכנים ויועצים  .7
לחוק הפיקוח על ( ד)ו( א)19הוראות סעיף : (04.2.2100מיום ) פנסיוני

 2005-ה"התשס( נסיוני ובשיווק פנסיוניעיסוק בייעוץ פ)שירותים פיננסיים 
כמו גם ההוראה , אוסרות על גוף מוסדי לתת ליועץ פנסיוני טובת הנאה

מטרת חוזר זה הינה לקבוע הנחיות . האוסרת על יועץ פנסיוני לקבלה
 .תחילתו של החוזר מיידית .בנוגע לאיסור מתן טובות הנאה ליועץ פנסיוני

מיום )עדכון  –הסכמים למתן שירותים 2100-01-2חוזר סוכנים ויועצים  .1
. 31.12.11קובע הוראות מעבר חדשות שיחולו עד ליום : (04.2.2100

, תקופת הביניים תשמש לצורך בחינת האופן(. תקופת הביניים -להלן)
שבו יוסדר מתן שירותים שונים של חברה מנהלת לעמיתיה לאחר תקופת 

לספק לעמיתי , בנקאי במהלך תקופת הביניים יורשה תאגיד. הביניים
קופת הגמל שירותים שאמורים להינתן על ידי החברה המנהלת או על ידי 
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כחלק משירותי התפעול , בעל רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן פנסיוני
 .תחילתו של החוזר מיידית .הניתנים על ידו לחברה מנהלת

 

 "ונהלים בקרות"ל גילוי. ד

 

 יבקרות ונהלים לגבי הגילו

, ל ומנהל הכספים של החברה המנהלת"בשיתוף המנכ, הנהלת החברה המנהלת

העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות ונהלים לגבי 

ל החברה המנהלת ומנהל "מנכ, על בסיס הערכה זו. הגילוי של החברה המנהלת

לוי של החברה המנהלת הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגי

לסכם ולדווח על המידע שהחברה המנהלת , לעבד, הנן אפקטיביות על מנת לרשום

בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה  הרבעונינדרשת לגלות בדוח 

 .על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו

 בקרה פנימית על דיווח כספי

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  2011במרץ  31ם ביום הרבעון המסתייבמהלך 

או סביר שצפוי להשפיע , החברה המנהלת על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי

 על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי, באופן מהותי

. 
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 (Certification) הצהרה
 :מצהיר כי, מרדכי גלר, אני

של החברה המנהלת של מינהל קרן השתלמות לפקידים עובדי  ניהרבעו סקרתי את הדוח .7

 31/3/2011לרבעון שהסתיים ביום  "(החברה המנהלת: "להלן) מ"המינהל והשירותים בע

 "(.הדוח: "להלן)

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג , בהתבסס על ידיעתי .1

, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, ים שנכללו בושל עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצג

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים , בהתבסס על ידיעתי .3

השינויים בהון , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, באופן נאות

 .ימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים ולתקופות המכוסים בדוחהעצמי ותזר

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  .4

 -וכן; ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת

ו של בקרות ונהלים או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנ, קבענו בקרות ונהלים כאלה .א

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת מובא לידיעתנו , כאלה

 ;  בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, על ידי אחרים בחברה המנהלת

או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח , קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי .ב

טחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך המיועדת לספק מידה סבירה של בי, כספי

ולהוראות ( IFRS)שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים 

 ;הממונה על שוק ההון

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת  .ג

לתום , והצגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

 -וכן; התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע  .ד

על , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי

 -וכן. הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי

, מנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקראני ואחרים בחברה ה .5

בהתבסס על הערכתנו , לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת

 :העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  .א

אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה , על דיווח כספי הבקרה הפנימית

 -וכן; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד, המנהלת לרשום

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב

עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת 

 .על דיווח כספי

 .על פי כל דין, ין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחרא

 

   2011,מאי 26

 ל"מנכ, מרדכי גלר  תאריך
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 (Certification) הצהרה
 :מצהיר כי, ראובן סווירי, אני

של החברה המנהלת של מינהל קרן השתלמות לפקידים עובדי  הרבעוני סקרתי את הדוח .7

 31/3/2011לרבעון שהסתיים ביום  "(החברה המנהלת: "להלן) מ"המינהל והשירותים בע

 "(.הדוח: "להלן)

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג , בהתבסס על ידיעתי .1

, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

 .ופה המכוסה בדוחלא יהיו מטעים בהתייחס לתק

הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים , בהתבסס על ידיעתי .3

השינויים בהון , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, באופן נאות

 .העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים ולתקופות המכוסים בדוח

רה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות אני ואחרים בחב .4

 -וכן; ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת

או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים , קבענו בקרות ונהלים כאלה .א

ובא לידיעתנו המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת מ, כאלה

 ;  בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, על ידי אחרים בחברה המנהלת

או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח , קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי .ב

המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך , כספי

ולהוראות ( IFRS)וח בינלאומיים שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיו

 ;הממונה על שוק ההון

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת  .ג

לתום , והצגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

 -וכן; התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו

רה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע גילינו בדוח כל שינוי בבק .ד

על , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי

 -וכן. הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי

, אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

בהתבסס על הערכתנו , קורת של הדירקטוריון של החברה המנהלתלדירקטוריון ולוועדת הבי

 :העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  .א

אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה , הבקרה הפנימית על דיווח כספי

 -וכן; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד, המנהלת לרשום

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב

עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת 

 .על דיווח כספי

 .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

 

   2011,מאי 26

 מנהל כספים, ראובן סווירי  תאריך

 


