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 המנהלת החברה של כלליים מאפיינים. א

  כללי .1

 "מ"דים עובדי המינהל והשירותים בען ההשתלמות לפקיקר -החברה המנהלת של מינהל "

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

 ").הקופה: "להלן" (המינהל והשירותים

ומעסיקים שונים ") ף"הסתדרות המעו: "להלן(ף "החברה בבעלות הסתדרות המעו

  .בהתאם להוראות תקנון החברה

המנוהלת מופעלים שלושה מסלולי השקעה המנוהלים על ידי החברה המנהלת בקופה 

 :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, קונצרניות 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 

 ובקרנות 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 שלתממ של ח"באג ולרבות החוקי ההסדר פי על, ל"ובחו בארץ, להשקעה

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

 .החוקי ההסדר פי על המותרות אחרות ובהשקעות

 פירוט בעלי המניות של החברה המנהלת  .2

אחוז בזכויות  מספר מניות בעל המניות
 הצבעה

 ף"המעו הסתדרות
 

 הכרעה מניות 1
 יסוד מניות 1

50% 

 0% 'א רגילות רשומות מניות 39,998 הקרן מיתיע

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

  100% 

 :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



6 
 

ך אינו זכאי לקבל הודעה על א, בעל המניה זכאי להיות עמית בקרן  

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

 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 ) "נההממו: "להלן(שוק ההון במשרד האוצר 

המעסיקים המפקידים כספים בקופה עבור מספר  15 -אלו יוקצו ל

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

ת עד שישה דירקטורים בחברה אשר יבחרו מתוך נציגי קבוצת למנו

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

בעל המניה רשאי למנות דירקטורים . ההצבעה באסיפה הכללית

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

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

שדעות  מניה זו מקנה לבעליה את הזכות להכריע בכל אותם מקרים

החברים שקולות בין באסיפה הכללית ובין בדירקטוריון החברה או 

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

) 14.7.2010ביום (אישר רשם החברות , 5.5.2010אמור ביום שנתקבל מאת הממונה כ

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

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

בימים אלו פועלת החברה . ות אלובתקנון החברה מנגנון למינוי דירקטורים מטעם בעלי מני

ההליך אמור . בהתאם לקבוע בתקנון החברה' להתאמת הרישומים של בעלי מניות ב

 .2011להסתיים במהלך שנת 

, 8.11.2007ידי הממונה ביום -ף היתר לשליטה בחברה שניתן לה על"להסתדרות המעו

 . כמתחייב מהוראות חוק קופות הגמל לאור שיעור אחזקותיה בחברה

הגופים הבאים הינם צדדים קשורים לחברה כהגדרתם בתקנות מס , 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
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 י החברה המנהלת "האישורים שיש לקופות המנוהלות ע .3

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

כללים (לתקנות מס הכנסה  19לקופה בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בתקנה 

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

 :ולים הואמספר אישור המסל. שיבואו 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 

 צדדים קשורים .4

המשמש כדירקטור בחברה מטעם  ,ל"בין המנכהסתיימו יחסי עובד מעביד  1.06.2011-ב

ל ממשיך בתפקידו "המנכ, למרות סיום יחסי עובד מעביד .חברהה לבין, וףהסתדרות המע

 הואאולם  ,בינו לבין החברהסי עובד ומעביד מבלי שמתקיימים יחו שכרללא מאותו מועד 

אשר מורכב מגמול שנתי ומגמול  ,צ בחברה"גמול דחבגובה זכאי לגמול בגין תפקידו 

    .  השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו
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 המנהלת החברה בניהול הקופה של הכספי המצב תיאור. ב

   מספר חשבונות העמיתים המנוהלים על ידי החברה המנהלת .1

 :30/06/2011יום מספר חשבונות העמיתים ל

  מסלול

' מס
חשבונות 

  שכירים

' מס
חשבונות 
  עצמאיים

כ "סה
 חשבונות

 18,110  -  18,110  מינהל כללי

 64  -  64  טיטניום מניותמינהל 

 377  -  377  מינהל ללא מניות

 18,551  -  18,551  כ חשבונות מנוהלים"סה

 

  היקף הנכסים נטו המנוהלים על ידי החברה המנהלת .2
 

 מסלול

 

היקף 
נכסים  
06/2011  

היקף  
נכסים 

12/2010 

 

 שיעור השינוי

 אחוזים  ח"שאלפי  

 4.23%-  770,610  738,009  מינהל כללי
 5.79%  1,709  1,808  מינהל טיטניום מניות

 8.88%  22,630  24,639  מינהל ללא מניות

 3.84%-   794,949   764,456  כ נכסים מנוהלים"סה

  תשואת הקופה שבניהול החברה המנהלת .3

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

1.88%. 

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

  .9.06%של 

ל בשיעור שחיובית  תשואה) יוני-ינואר(השיג בתקופת הדוח  מסלול מינהל ללא מניות .ג

1.08%. 
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 המנהלת החברה עסקי מצב. ג

 מצב עסקי החברה .1

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

  .התחייבויותיה הן לנותני השירותים לקרן. בלבד ורכוש קבוע חייבים ,מזומנים

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח  .2

להלן ( 2011ברבעון השני של שנת השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה 

 :היו כדלקמן) התקופה הנסקרת

 -8.6% מדד המניות הכללי

 -10.4%  יותיתר מנ

 -7.8% 100א "מדד ת

 -7.4%  25א "מדד ת

 -3.3% רהח להמ"מדד אג

 0.6% ח כללי"אג מדד

  1.5% מחירים לצרכןהמדד 

. בתקופה הנסקרת נמשכה מגמת ההחלשות בקצב הצמיחה של הפעילות הכלכלית בעולם

עיקר החולשה . מרבית נתוני המאקרו מצביעים על איבוד מומנטום בכלכלה העולמית

מגמה זו הובילה . ובמספר משקים במזרח אסיה) ללא גרמניה(ב ובאירופה "תרכז בארהמ

 לעדכן את תחזיות הצמיחהמובילים בעולם השקעות  גופים כמו קרן המטבע ומספר גופי

חלק מהסיבות להחלשות הן בעלות אופי זמני , עם זאת. כלפי מטה 2011לשנת  הגלובלית

ולכן ) 2010צונאמי ביפן וגידול מאסיבי במלאים בשנת ה, הזינוק במחירי הסחורות והנפט(

 .התרחיש המרכזי צופה עדיין האצה קלה בקצב ההתרחבות במחצית השנייה של השנה

אולם בקצב , בישראל הפעילות הכלכלית המקומית המשיכה להתרחב גם ברבעון השני

במהלכה לאחר שנתיים של צמיחה מואצת ש, זאת. מתון יותר מזה של הרבעון הראשון

-במדד המשולב בחודשים אפריל. פער התוצר הצטמצם מאוד ואף נראים סימנים לסגירתו

במהלך  4.8%לאחר עלייה של , זאת). מונחים שנתיים( 2.9%מאי נרשמה עלייה של 

-לבחודשים אפריל  שיעור המובטלים מסך כוח העבודה הגיע. 2011הרבעון הראשון של 

  .םייהיסטורים מאוד במונחנמוך זה שיעור , 5.8%

מדד מנהלי הרכש , כך למשל. ב נמשכים הסימנים של האטה בקצב ההתאוששות"בארה

ברבעון ' נק 61.2ביחס לרמה של ' נק 55.3למגזר הייצור ירד ברבעון השני לרמה של 

כאשר , מחריף המשבר הפיסקאלי, במקביל. אולם הוא ממשיך לשקף התרחבות, הראשון

לא הצליחו להגיע להסכמה עם נציגי הרוב בקונגרס ) הדמוקרטים(נציגי הממשל 
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אם תקרת החוב לא תועלה עד . בדבר העלאת תקרת החוב המאושרת) הרפובליקאים(

הצמיחה ברבעון הראשון . יתקשה הממשל האמריקאי לשלם את חובותיו, תחילת אוגוסט

קה צמיחה חז -אולם השונות בין המדינות השונות גבוהה  3.2%בגוש האירו הייתה 

במסגרת משבר החובות . קיפאון בספרד ואיטליה והתכווצות בפורטוגל, בגרמניה וצרפת

 78אושרה באפריל חבילת סיוע לפורטוגל בהיקף של , של המדינות הפריפריאליות

בסוף יוני אישר הפרלמנט היווני תוכנית צנע רחבה הכוללת קיצוצים . מיליארדי אירו

מיליארדי אירו  50די אירו והפרטות בהיקף של מיליאר 28והעלאות מיסים בהיקף של 

 . 2011-15בשנים 

, 3.25%-ל 3.0%-ב מ"נ 25-במהלך הרבעון השני הועלתה ריבית בנק ישראל פעם אחת ב

שמאופיין (במדד המחירים לצרכן במהלך הרבעון  1.5%על רקע עלייה מצטברת של 

אל מתחת לגבול העליון של  וירידה בציפיות אינפלציונית, )במדדים גבוהים בשל חג הפסח

נובעת ככל הנראה על רקע לקראת סוף הרבעון השני פיות יהירידה בצ. יעד המחירים

הירידה , התיסוף שחל בשקל בחודשים האחרונים :מספר התפתחויות ממתנות באינפלציה

 .וסדרת מדדים שעקביים עם עמידה ביעד האינפלציה שנרשמה במחירי הסחורות

מיליארד  6.7לעומת ₪ מיליארד  5.8של השנה הצטבר גירעון של  במהלך הרבעון השני

 3.9%בהכנסות המדינה ממסים נרשם שיפור ריאלי של . ברבעון המקביל אשתקד₪ 

 . 2010ביחס לרבעון השני בשנת , ברבעון השני השנה

ח הממשלתיים וברוב מדדי "עליות במדדי האגב תמכוההתפתחויות המתוארות לעיל 

 :המניות כמתואר להלן יבשוקירידות בו – השקליים והצמודים -ים ח הקונצרנ"האג

ח הממשלתיות צמודות "בתקופה הנסקרת עלה מדד האג – ח ממשלתיות צמודות מדד"אג

, 0.7%נרשמה עליה של ) שנים 0-2(הקצרים בטווחים . 1.7% המדד בשיעור נומינלי של

נרשמה ) שנים 5-10(הארוכים  ובטווחים 1.4%עליה של  )שנים 2-5(הבינוניים בטווחים 

 .2.0%עליה של 

ח הממשלתיות הלא "בתקופה הנסקרת עלה מדד אג – ח ממשלתיות לא צמודות"אג

בשחרים העליה  .0.6%-ב עלוהגילונים ו 1.6%-השחרים עלו ב. 1.4%בשיעור של צמודות 

וכים הארו 1.4%-הבינוניים ב, 1.1%-הקצרים עלו ב כשהטווחים, הייתה לאורך כל העקום

 . 2.1%-עלו ב

ירד  100א "ומדד ת 7.4%ירד בתקופה הנסקרת בשיעור של  25א "מדד ת – שוק המניות

המחזור היומי הממוצע במניות והמירים . הירידות נרשמו בכל הסקטורים. 7.8%-ב

מהמחזור היומי הממוצע ברבעון  22%-רמה הנמוכה ב, ₪מיליארד  1.69-הסתכם ב

גיוסי ההון במניות . 2010מהמחזור היומי הממוצע בשנת  17%-הראשון השנה ונמוכה ב

ביחס לנתוני הרבעון  93%עליה של , ₪מיליארד  2.2-והמירים הסתכמו ברבעון השני ב

קרסו (העליה מוסברת במספר הנפקות ראשונות לציבור שגייסו סכומים גבוהים . הראשון

 .והנפקת זכויות של חברת אפריקה ישראל) יקס'אנרג, רכב
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היו בשני מוקדים , אשר השפיעו גם על שוק המניות המקומי, רועים הבולטים בעולםהאי

אירועים . ב"הדרדרות במשבר החובות בגוש האירו והבעיות הפיסקאליות בארה: עיקריים

עמדו ברקע לירידות השערים ברוב מדדי המניות העיקריים בעולם והעלו את מפלס , אלו

 . הוודאות בקרב המשקיעים-אי

זינקו   PIIGS-שנים במדינות ה 10-ח ממשלתי ל"התשואות לפדיון של אג, ופהבאיר

, על רקע מספר הורדות דירוג למדינות אלו, זאת. לקראת סיום הרבעון לרמות שיא חדשות

על אף סיומה הצפוי של תוכנית , בנוסף. והתעצמות החששות לחדלות פירעון של יוון

 85%-התוכנית רכש הבנק המרכזי כ במהלך) (2QE(ההרחבה המוניטרית השנייה 

שנים  10-ב ל"ח ממשלת ארה"התשואות על אג) ב"ח של ממשלת ארה"מההנפקות האג

מהלך זה שיקף את החששות מפני . 2010לראשונה מאז סוף , 3%-ירדו אל מתחת ל

 .האטה חריפה במשק ואת ההערכות כי הריבית תוותר נמוכה מאוד עוד זמן רב

. ה הנסקרת התאפיינה בעלייה בשנאת הסיכון של המשקיעיםהתקופ – ח קונצרני"אג

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

, 1.76%-ו 1.46%החוב הממשלתיות התרחב במהלך הרבעון השני ועמד בסופו על 

בונד -תלומדד ה 0.8%-מדד אגרות החוב הקונצרניות הצמודות מדד ירד ב. בהתאמה

-ירד ב 40בונד -מדד התל: ברמת מדדי התל בונד. באותה תקופה 0.2%-השקלי עלה ב

ברבעון . 0.5%שעלה בשיעור של  20בונד -לעומת מדד התל, בתקופה הנסקרת 0.3%

 1.6%עליה של , ₪מיליארד  12.0ח "השני של השנה גייס הסקטור העסקי באמצעות אג

 .ביחס לרבעון הראשון

 

עבור התקופה מתאריך  2011שנת רבעון השני בפרסום הדוחות ל אירועים לאחר

 :1/2018/010ועד  11/06/03

נמשכה  2011המגמה השלילית בשוק המניות בישראל שנרשמה במחצית הראשונה של 

מדדי  10/08/2011ועד  30/06/11בתקופה שבין , כך. גם במהלך התקופה הנסקרת

 13.8%-מדד היתר ירד ב. בהתאמה, 14.2%-ו 13.4%-ירדו ב 100א "ות 25א "המניות ת

ח "במדד האג 1.7%נרשמה עליה של , במקביל. 16.4%-ומדד הבנקים ירד ב

 . 60בונד -בתל 3.3%הממשלתיות וירידה של 

האירועים שהיו במוקד העניינים של השווקים הפיננסיים במהלך התקופה הנסקרת הם 

משבר החוב . ב"ם של ארהב והפחתת הדירוג המושל"משברי החוב באירופה וארה

אמנם הסכמה על . ובראשן לאיטליה, באירופה התפשט למדינות חשובות בגוש האירו

אולם זו התבררה  ,תוכנית אירופאית לסיוע ליוון במהלך יולי הביאה לרגיעה בשווקים

בשל החששות המתגברים לגבי יכולתן של איטליה וספרד לשרת את חובן כזמנית בלבד 

ח ואי הוודאות באשר ליכולת למחזר את החוב בעתיד "בתשואות על האגעל רקע העלייה 

שנים זינקו בתחילת אוגוסט  10-ח ממשלות איטליה וספרד ל"התשואות על אג. הקרוב
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הויכוחים בין הדמוקרטים לרפובליקנים אשר . בהתאמה, 6.3%-ו 6.2%שיא של  ילשיעור

כנית הקיצוצים הנלווית אליה ב ותו"הסכמה לגבי העלאת תקרת החוב בארהעיכבו את ה

לראשונה (ב "הובילה להפחתת הדירוג המושלם של ארה) התוכנית אושרה ברגע האחרון(

נתוני , במקביל. ההחלטה כללה גם תחזית דירוג שלילית. P&Sעל ידי סוכנות ) בהיסטוריה

כשמדד מנהלי הרכש בכל , המאקרו שהתפרסמו בתקופה הנסקרת היו ברובם חלשים

של משקף התכווצות  אף בחלק מהמדינות כמו איטליה הוא(נמצא במגמת ירידה המדינות 

בתי השקעות רבים הנמיכו את תחזיות הצמיחה , כתוצאה מכך). הסקטור התעשייתי

. תוך ציפייה להתאוששות מסוימת במחצית השנייה של השנהלכלכלה העולמית שלהם 

איטליה וספרד והתשואה  ח של ממשלות"רכש אג ECB-לקראת סוף התקופה הנסקרת ה

, על רקע כל האמור לעיל. בהתאמה, 5.0%-ו 5.1%-שנים ירדה ל 10-ח שלהן ל"על האג

באוגוסט ירידות  10-במדדי המניות המובילים בעולם נרשמה מתחילת אוגוסט ועד ל

-מדד ה, 15.1%-ירד ב P&S-מדד ה: תוך עלייה בתנודתיות, שערים חדות

600eurostoxx  ומדד ה 18.1%-ירד ב-MSCI EM 14.4%-ירד ב. 

ב והן "שנים הן בארה 10-ח הממשלתיות ל"בתקופה הנסקרת חלה ירידת תשואות באג

 196-בישראל כאשר הדבר נעשה תוך פתיחת המרווחים בין התשואה של שתי האיגרות מ

התרחבות המרווחים משקפת . נקודות בסיס בסופה 249-נקודות בתחילת התקופה ל

ב בשל החששות המתגברים מחזרה "התשואות החדה שנרשמה בארהבעיקר את ירידת 

לאוגוסט להותיר את  9-חששות אלו תרמו להחלטתו של הפד ב. ב"למיתון חוזר בארה

לירידת התשואות . 2013ב על רמתה הנוכחית לפחות עד לאמצע "ריבית הבסיס של ארה

ניות וההערכות כי הירידה בציפיות האינפלציו ח ממשלת ישראל ניתן לייחס את"של אג

 .קצב העלאות הריבית של בנק ישראל יואט משמעותית בחודשים הקרובים

במהלך רוב התקופה הנסקרת הציפיות לאינפלציה לשנים עשר החודשים הבאים שמרו על 

על רקע , עם זאת). הגבול העליון של יעד האינפלציה( 3%יציבות סביב רמה של 

ת סוף יולי והערכות להאטה בקצב העלאות של ההידרדרות בשערי המניות בעולם לקרא

ירדו הציפיות האינפלציוניות בקצב מהיר בשליש הראשון של אוגוסט , הריבית המקומית

חולשת , ההתפתחויות במשברי החוב, בנוסף). 2.2%(לסביבת מרכז יעד האינפלציה 

הצמיחה  המשק האמריקאי וסיכונים גיאו פוליטיים הגבירו את חוסר הודאות בנוגע לקצב

לכך יש לצרף גם את השלכות המחאה החברתית בישראל והשפעות אפשריות . במשק

. עלויות מוצרים כגון דלק וחשמלהתמתנות ברווחיות החברות ו, שלה על מדיניות המיסים

גורמים אלה תמכו בהחלטת בנק ישראל להשאיר את ריבית הבסיס שלו לחודש אוגוסט 

 . 3.25%על רמה של 
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 קעות של הקופהפעילות ההש .3

 מנהל כללי

 . י הדירקטוריון וועדת ההשקעות"הקופה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע

במסגרת פעילות זו נרכשו מניות . הוגדלה החשיפה המנייתית בקופה, במהלך הרבעון

ונמכרו מניות ₪ ' מ 1.7 –ל בהיקף של כ "ומניות בחו₪ מיליוני  10.5 -בארץ בהיקף של כ

 .₪ ' מ 1.9 -בהיקף של כ בארץ

במסגרת פעילות זו נרכשו איגרות חוב . במהלך הרבעון הוגדלה החשיפה לאפיק הקונצרני

. ₪' מ 1.2 -ח קונצרניות בהיקף של כ"ונמכרו אג₪ ' מ 10.9-קונצרניות בהיקף של כ

 -ח ממשלתיות שיקליות בהיקף של כ"במסגרת הפעילות באפיק הממשלתי נרכשו אג

, כמו כן. ח"ש' מ 14.5 -ח ממשלתיות שיקליות בהיקף של כ"ונמכרו אג ח"ש' מ 56.8

 .  ₪' מ 2.5-מים בהיקף של כ"נמכרו מק

 מנהל טיטניום מניות

מהלך . בהתאם לתקנון הקופה, 90%-החשיפה הממוצעת למניות עמדה על כ, ברבעון זה

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

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

 מנהל ללא מניות

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

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

 נתונים ושינויים בדוחות .4

 :לן תמצית דוח רווח והפסד של החברהלה
 

 שהסתיימו חודשים לשישה
 ביוני 30ביום 

 2011  2010 

 ח"אלפי ש 

 בלתי מבוקר  

    הכנסות

 1,939  1,975 דמי ניהול מקופת הגמל

 1,939  1,975 סך כל ההכנסות

    

    הוצאות

 635  528 דמי ניהול

 1,304  1,447 הנהלה וכלליות 

 1,939  1,975 הוצאותסך כל ה

    

 -   -  רווח נקי
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 שינויים מהותיים והוראות חקיקה .5

  חוזרי גופים מוסדיים שפורסמו .א
איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב בדבר  7-:-3122חוזר גופים מוסדיים  )1

החוזר : (39.4.3122) תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים

שיאפשר פרסום מדדים ביחס לאופן הטיפול של  מורה על איסוף מידע סטטיסטי

מדדים אלו יהוו כלי נוסף . גוף מוסדי בבקשות למשיכת כספים ולהעברת כספים

החוזר נכנס לתוקפו . לעמיתים פוטנציאליים בבחירת הגוף המוסדי עימו יתקשרו

 .1.6.2011ביום 

סדיים הוראות לעניין השקעת גופים מובדבר  5-:-3122חוזר גופים מוסדיים  )2

החוזר מבהיר מספר : (34.4.3122) הבהרה –באיגרות חוב לא ממשלתיות 

ביולי  14מיום  2010-9-3נקודות בלתי ברורות אשר עלו מחוזר גופים מוסדיים 

 לא חוב באיגרות מוסדיים גופים השקעת לעניין הוראות"שעניינו  2010

 ).ועדת חודק" (ממשלתיות

מודל לקביעת שווי הוגן של נכס חוב  בדבר 4-:-3122חוזר גופים מוסדיים  )3

) קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים : (27.4.3122) בלתי סחיר

קובעות כי גוף מוסדי יחשב את שוויו של  2009-ט"התשס, )חישוב שווי נכסים(

, כמו כן. נכס שאינו נייר ערך סחיר לפי שווי הוגן בהתאם להוראות הממונה

נקבע כי הממונה רשאי להורות לגוף מוסדי להתקשר עם חברה המתמחה 

שנבחרה בהליך תחרותי לעניין , בקביעת שיעורי ריבית להיוון תזרימי מזומנים

החוזר מעדכן כי חברת מרווח . לצורך חישוב שווי הוגן של נכסים מסוימים, זה

של מאגר  מ זכתה במכרז שפרסם משרד האוצר בעניין הקמה ותפעול"הוגן בע

ומורה לגופים , ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים

, המוסדיים להיערך לקראת מועד תחילת הפעילות של חברת מרווח הוגן

כ מסמיך החוזר את חברת מרווח "כמו. ולהתקשר עמה בתנאים שנקבעו במכרז

וגן של נכס בלתי מ לפרסם הוראות ביצוע לשימוש במודל לקביעת שווי ה"מגן בע

 . מ"תחילת החוזר ביום תחילת פעילותה של חברת מרווח הוגן בע. סחיר

בדבר הוראות בדבר חישוב שווי נכסים לא  3-:-3122חוזר גופים מוסדיים  )4

מטרת החוזר לקבוע עקרונות לאופן : (27.4.3122)סחירים של גוף מוסדי 

מטרת החוזר להתאים את . חישוב שווי נכסים המוחזקים על ידי גופים מוסדיים

הוראות חישוב שווי נכסים לא סחירים המנוהלים על ידי גופים מוסדיים ולוודא כי 

וכדי למנוע עיוותים בהקצאת , ככל שניתן, נכסים אלו מוצגים בערכם הכלכלי

 .החוזר מבטל מספר חוזרים קודמים שעסקו בעניין. המקורות בשוק ההון
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לעניין פיצוי בשל איחור  הכרעהבדבר  3122-5-2הכרעות עקרוניות חוזר  )5

במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או 

החוזר מבהיר שוב את הכללים לפיצוי עמית : (26.4.3122) בין מסלולי השקעה

או חברה מקבלת על איחור בהעברת הכספים ממסלול למסלול או מקופת גמל 

ר קובע כי החברה המנהלת מחויבת לבדוק החוז. מעבירה לקופת גמל מקבלת

, את כל בקשות המשיכה או העברת הכספים שהוגשו לה בתקופת המשבר

החברה . 2008בדצמבר  31 -ועד ה 2008ביוני  1דהיינו בתקופה שמיום 

במקרים שבהם . נדרשת לקבוע ביחס לכל בקשה האם היא בוצעה באיחור

יצוי בצירוף הודעה המפרטת את העמית זכאי לפיצוי הוא יקבל מהחברה את הפ

 .  2011אופן חישוב הפיצוי עד לסוף שנת 

בדבר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים  2-:-3122חוזר גופים מוסדיים  )6

במסגרת תהליכי הסדרת המידע עקב : (39.3.3122)בשוק החיסכון הפנסיוני 

יעוץ רפורמת הניוד בין מוצרי החיסכון הפנסיוני וכניסת הבנקים לתחום הי

אשר תשמש את הגופים , "רשומה אחודה"הפנסיוני קובע החוזר מבנה של 

, בעלי הרישיון וצרכני מידע נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני, המוסדיים

תוך הבטחת שני , במסגרת הפעולות העסקיות השונות המתבצעות ביניהם

והתוכן קבלת מידע והעברתו באופן מדויק ומושלם וכן הסדרת המבנה : עקרונות

של פרטי המידע והנתונים המועברים בין יצרני המידע וצרכניו השונים בתחום 

קובע החוזר את הנסיבות שבהתקיימותן יהא בעל , כמו כן. החיסכון הפנסיוני

ביחס לכל ממשק , או גוף מוסדי מחויב להעביר את המידע הנדרש/רישיון ו

 . וממשק

 טיוטות חוזרים .ב
בדבר סיכונים הכרוכים  8.8.3122מיום טיוטת חוזר גופים מוסדיים  )1

ל כמסייעים לתוכנית הגרעין "בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות בינ

הטיוטה מציעה לקבוע כי בהמשך להחלטת : של איראן והתוכניות הנלוות לה

העוסקת בקידום צעדים במסגרת  17.4.2011מיום  3160ממשלה מספר 

על דירקטוריון גוף , וכניות הנלוות לההמאבק בתוכנית הגרעין של איראן והת

לרבות בקרות ובדיקות נאותות לאיתור (מוסדי לקיים דיון ולקבוע מדיניות 

לטיפול בסיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים המוכרזים ) הגורמים

ברשימות הבינלאומיות המפורטות בטיוטה כמסייעים לתוכנית הגרעין של איראן 

כן יבחן הדירקטוריון את רמת החשיפה הקיימת של  כמו. ותוכניות הנלוות לה

 . התאגיד לגורמים אלו
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כללי השקעה החלים על בדבר  24.5.3122טיוטת חוזר גופים מוסדיים מיום  )2

הטיוטה מציעה לקבוע הוראות מפורטות : טיוטה -חברות מנהלות ומבטחים

רקטור מינוי די; חריגה משיעורי השקעה: לעניין כללי השקעה בנושאים הבאים

השקעה בזכות במקרקעין באמצעות ; השקעה בשותפות; על ידי גוף מוסדי

השקעה ; עסקה עם גורם קשור ובאמצעותו; מתן הלוואות; תאגיד שאינו שותפות

 .בגורם קשור

דמי ניהול במכשירי בדבר  38.4.3122טיוטת חוזר גופים מוסדיים מיום  )3

ערית למתן הטבות וכן הטיוטה מציעה לקבוע תקופה מז: החיסכון הפנסיוני

קובעת הוראות להגברת השקיפות בנוגע לדמי הניהול הנגבים 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

טיוב נתוני זכויות בדבר  31.4.3122וסדיים מיום טיוטת חוזר גופים מ )4

מטרת הטיוטה להגדיר את הפעולות : הייטיוטה שנ -עמיתים בגופים מוסדיים 

הנדרשות מגוף מוסדי כדי להבטיח שרישום זכויות עמיתים במערכות המידע 

 :תוך התייחסות לעקרונות הבאים, זמין וניתן לאחזור, שלם, יהיה מהימן

השפעה על זכויות עמית או , או עשויה להיות לו, יש לוטיוב מידע אשר  .א

 .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

עמיתים והרכבן בכל  ניהול מידע באופן שיאפשר אחזור וניתוח זכויות .ג

 .נקודת זמן

חוזר נוהל איתור עמיתים בדבר  4.3122.:טיוטת חוזר גופים מוסדיים מיום  )5

הטיוטה מציעה יצירת מנגנון אפקטיבי וישים אצל : טיוטה שנייה -ומוטבים 

לאיתור עמיתים שהקשר עימם נותק ולאיתור מוטבים לאחר , גופים מוסדיים

יתים או המוטבים כי קיימים כספים להם הם וכן יידוע העמ, מותו של עמית

הטיוטה מנחה בדבר הפעולות לעדכון נתונים אודות עמיתים וכן קובעת . זכאים

נהלי עבודה לאיתור עמיתים שהקשר עמם נותק או איתור מוטבים שנודע לגוף 

 . המוסדי על פטירת העמית

: ניוד ממשק -בדבר נספח ג 39.3.3122טיוטת חוזר גופים מוסדיים מיום  )6

הטיוטה מדגימה את הממשק המפרט את פרטי המידע שעל גוף מנהל של 

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

 ). חוזר הניוד" (קופות גמל

חוזר דרישות הון בדבר  32.2.3122טיוטת חוזר גופים מוסדיים מיום  )7

טיוטת החוזר מהווה השלמה לטיוטת : טיוטה שלישית -מחברות מנהלות 

 הנדרשמזערי  עצמי הון) (גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות

בהן נקבעות דרישות הון עצמי התחלתי , 2011-א"עהתש ,)מנהלת מחברה

ההון לחברות מנהלות עיקרי הטיוטה הם מתן הקלות בדרישות . ומזערי

 .ל"לתקנות הנ) ב(3בהתאם לסמכות הממונה לפי תקנה , מסוימות

מטרת : בדבר חתימה דיגיטלית 25.2.3122טיוטת חוזר סוכנים ויועצים מיום  )8

, הטיוטה לשפר ולייעל את אופן העברת המסמכים מבעל רישיון אל גוף מוסדי

 .חלקצר את זמני העברת המסמכים ולשפר את השירות ללקו

: בדבר ייפוי כוח לבעל רישיון 24.8.3122טיוטת חוזר סוכנים ויועצים מיום  )9

באמצעותו יוכל לקוח , מטרת הטיוטה לקבוע מבנה אחיד לטופס ייפוי הכוח

לייפות את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות מוצר פנסיוני המנוהל עבורו 

יוני או שיווק פנסיוני או בגוף מוסדי או להעביר את בקשותיו במסגרת ייעוץ פנס

 . במסגרת ייעוץ פנסיוני מתמשך או שיווק פנסיוני מתמשך

 תקנות שפורסמו .ג
משיכת כספים חלקית מקרן ) (קופות גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

כללים ( לתקנות מס הכנסה) 2)(ב(יג41מחליפות את תקנה התקנות  :(השתלמות

וקובעות ברירת מחדל לסדר משיכת כספים , 1984-ד"התשכ, )לאישור קופת גמל

לעמית המבקש למשוך חלק מן הכספים שנצברו לזכותו בקרן , מקרן השתלמות

תחילה יימשכו הכספים החייבים במס , לפי הסדר החדש הקבוע בתקנות .השתלמות

תיוותר , יחד עם זאת. רווח הון ורק לאחריהם יימשכו כספים הפטורים ממס רווח הון

ת זכות לבקש מן החברה המנהלת של קרן ההשתלמות למשוך את בידי העמי

 .28.5.11התקנות נכנסו לתוקף ביום  .הכספים בסדר שונה מזה הקבוע בתקנות

 טיוטות תקנות .ד
, מבטחיםדיווח וניהול רישומים של , חובות זיהוי)צו איסור הלבנת הון  )1

, (רלמניעת הלבנת הון ומימון טרו, סוכנים ויועצים, חברות מנהלות

טיוטת הצו מאחדת ומשלבת תחת מסגרת אחת : (4.8.22) 3122-א"התשע

דיווח , חובות זיהוי(את הוראות צו איסור הלבנת הון , הנוגעת לגופים מוסדיים

ואת הוראות צו איסור  2001-ב"התשס, )מבטח וסוכן ביטוחוניהול רישומים של 

גמל וחברה המנהלת  קופתדיווח וניהול רישומים של , חובות זיהוי(הלבנת הון 
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טיוטת הצו המאוחד הותאמה לשינויי  חקיקה . 2001-ב"התשס, )קופת גמל

 .   ולתיקונים שבוצעו בצווים החלים על גופים פיננסיים אחרים

 השקעה כללי( )גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנותטיוטת  )2

הטיוטה  :(24.5.22) 3121-א"התשע, (החלים על חברות מנהלות ומבטחים

מבטלת את ההבחנות בין כללי השקעה החלים על נכסי קופות גמל ועל קרנות 

וכן משנה חלק , פנסיה לבין אלו החלים על כספי פוליסות שמשתתפות ברווחים

כדי להתאימם לדרכי פעילות שוק ההון בכלל ודרך , מכללי ההשקעה הקיימים

ע להסיר מגבלות בטיוטת התקנות מוצ. פעילות המשקיעים המוסדיים בפרט

כמותיות הקיימות כיום ולהגביר את מעורבות ועדות השקעה בגופים מוסדיים 

כדי להגביר את גמישות , כמו כן. ככלל ומעורבות נציגים חיצוניים בהן בפרט

מוצע להעביר חלק , בהתאמה למצבי שוק משתנים, פעילות גופים מוסדיים

. ות הביטוח להוראות ממונהמההוראות שהיו קבועות בתקנות מס הכנסה ובתקנ

התקנות מתייחסות למגבלות שיחולו על עסקאות בין גופים מוסדיים לבין , בנוסף

בשל השינוי שחל במבנה הבעלות של גופים , תאגידים הקשורים אליהם

מוסדיים ובשל הפיכתם של הגופים לתאגידים פיננסים בעלי מגוון רחב של 

 .פעילויות

עמלות ( )קופות גמל)ותים פיננסיים תקנות הפיקוח על שירטיוטת  )3

הטיוטה משלימה את תיקון חוק : (38.4.22) 3122-א"התשע, (תיקון()הפצה

-ה"התשס, )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

כך שיוכל גם מבטח לשלם עמלת הפצה בגין מוצרים פנסיוניים שבניהולו , 2005

הטיוטה מציעה לקבוע מודל לעמלת . ללקוח ייעוץ פנסיוני ואשר לגביהם ניתן

קופת : הפצה אחידה במסגרת ביצוע עסקה בשלושת סוגי המוצרים הפנסיוניים

 . קרן פנסיה חדשה וביטוח מנהלים, גמל

איתור עמיתים ()קופות גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים טיוטת  )4

הטיוטה עוסקת בהליכים : (4.22.:) טיוטה שנייה - 3122-א"התשע, (ומוטבים

של איתור מוטבים במקרה של פטירת עמית או באיתור עמיתים שהקשר עמם 

אבד או נותק וכן מפרטת את דרישות פרטי הזיהוי אשר גוף מוסדי חייב לעמוד 

 . בהן

, (דמי ניהול()קופות גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים טיוטת  )5

טיוטה מפרטת את גובה דמי הניהול אשר ה: (38.3.22) 3122 –א "התשע

גופים מוסדיים לסוגיהם רשאים לגבות מתוך כספי העמיתים המועברים אליהם 

 . ממעסיקיהם

הון עצמי מזערי ()קופות גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים טיוטת  )6

הטיוטה : (23.2.22) יהיטיוטה שנ - 3122-א"התשע (הנדרש מחברה מנהלת
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העצמי המזערי הנדרש בחברה מנהלת למעט במקרה של  מפרטת את ההון

מאוגדת  אינהשקרן ותיקה שאינה פועלת למטרות רווח או חברה מנהלת של 

חברה מנהלת של ולמעט ב 1999-ט"התשנ, כהגדרתה בחוק החברות, כחברה

 . קופת גמל מרכזית לפיצויים אשר העמית היחיד בה הוא תאגיד בנקאי

 

 "ליםונה בקרות"ל גילוי. ד

 -בקרה פנימית על דיווח כספי" 2010-9-7 גופים מוסדיים פורסם חוזר 2010בשנת 

החברה פעלה בהתאם להוראות החוזר וקיימה הליך מסודר ". דוחות וגילויים, הצהרות

 .המאפשר להצהיר  על הבקרה הפנימית בחברה

י השנתי ליום במועד פרסום הדוח הכספ פרט להצהרות הקשורות לדוחות הכספיים נקבע כי 

תוגש לממונה דוח הנהלה בדבר הבקרה הפנימית  על הדיווחים  2011בדצמבר  31

. הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים המוגשים לממונה או המפורסמים לציבור הרחב

יסיים גוף מוסדי  2011ביוני  30נקבע כי במועד פרסום הדוח הכספי ליום  2010-9-6בחוזר 

וייתן גילוי בדוח הדירקטוריון על עמידתו בהוראות , אימות התיעוד אתאת שלב התיעוד וכן 

 . אימות התיעוד יכלול גם את אימות הבקרות שתועדו. פסקה זו

החברה מינתה צוות ליישום הוראות החוזר ושכרה את שירותיו של יועץ חיצוני לסייע בעבודת 

 .  קריטיותניתוח פערים ותיקוף הבקרות ה ,הערכת יעילות הבקרות ,התיעוד

 : להלן הפעילויות שבוצעו עד כה על ידי החברה המנהלת

 זיהוי הדיווחים הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים .א

  .תיעוד תהליכים והערכת סיכונים ובקרות קיימות .ב

   .ריכת תיקוף לבקרות קריטיותע .ג

 וכן בשלבי ,המהותייםכחלק מפעילות החברה לזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים  

בנק (גוף המתפעל יש לקבל מה ציינה החברה בתיעוד שערכה כי ,התיעוד והערכת הסיכונים

, המבצעים למעשה את ליבת העבודה של הקופה ,)פסגות(מנהל ההשקעות מו) הפועלים

 , לבקרות המבוצעות אצלם בקשר להפקת הדוחות האמוריםמכתבי נוחות המתייחסים 

עוד מפורט לתהליכים המורכבים המתבצעים אצל מאחר והיא אינה יכולה בפועל לבצע תי

המתפעלים החיצוניים ולהעריך את מידת יעילות הבקרות וניתוח הפערים הקיימים באופן 

 . יעיל ומהימן

החברה  .דרשה החברה מהגוף המתפעל וממנהל ההשקעות לקבל מכתבי נוחות  לפיכך

ח בדבר הבקרות ואיכותן לספק דיווקיבלה מכתב כוונות מבנק הפועלים לפיו הוא נערך 
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וכלל ביעדי הבקרה  התפעול הקשורות לקופה על מערכות ) SAS 70(בדומה לשנה קודמת 

  .גם את הדיווחים הנלווים הרלוונטיים

מנהל ההשקעות דיווח שגם הוא נערך לספק חוות דעת על הבקרה הפנימית בפסגות ניירות 

 ל את יעדי הבקרה שיבוצעו על ידיהמסמך כל). ISAE 3401 Type 2דוח ( 2011ערך לשנת 

 .פסגות

רואי החשבון המבקרים של החברה נתנו אישורם בדבר עמידה בהוראות החוזר באשר 

 .להשלמת התיעוד ואימות התיעוד

על התהליכים  )מבדקים(יבוצעו טסטים  2011 בשנת ,על פי המתוכנן וכפי שנקבע בחוזר

דיווח המתפעל ומנהל ההשקעות יעבירו   במקביל הגוף .ויתוקנו הליקויים עד לתום השנה

 כולל חוות דעת רוח על הבקרה הפנימית

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי

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

נהלים לגבי הגילוי של הלתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות ו

ל החברה המנהלת ומנהל הכספים הסיקו כי "מנכ, ל בסיס הערכה זוע. החברה המנהלת

לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת הנן אפקטיביות על מנת 

 הרבעונילסכם ולדווח על המידע שהחברה המנהלת נדרשת לגלות בדוח , לעבד, לרשום

ל שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה ע

 .שנקבע בהוראות אלו

 בקרה פנימית על דיווח כספי

 אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של לא 2011 ביוני 30הרבעון המסתיים ביום במהלך 

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

 ברה המנהלת על דיווח כספיעל הבקרה הפנימית של הח, מהותי

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

של החברה המנהלת של מינהל קרן השתלמות לפקידים עובדי  הרבעוני סקרתי את הדוח .1

 30/06/2011לרבעון 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 , תיבהתבסס על ידיע .2

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

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

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

של החברה ותוצאות הפעולות  את המצב הכספי, הבחינות המהותיותמכל , באופן נאות

 .המנהלת למועדים ולתקופות המכוסים בדוח

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

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

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת מובא לידיעתנו על ידי 

 ;  בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, אחרים בחברה המנהלת

, עת בקרה פנימית על דיווח כספיאו פיקחנו על קבי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי .ב

המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות 

ולהוראות הממונה על שוק ) IFRS(הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים 

 ;ההון

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

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

 -וכן; המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו

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

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

 -וכן. ימית של החברה המנהלת על דיווח כספיהפנ

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

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

 :העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי

ותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של את כל הליקויים המשמע .ה

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 עובדים , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ו

פקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח אחרים שיש להם ת

 .כספי

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

 

   2011 ,באוגוסט 11

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

ה המנהלת של מינהל קרן השתלמות לפקידים עובדי של החבר הרבעוני סקרתי את הדוח .1

 30/06/2011לרבעון 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 .2

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

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

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

של החברה  המצב הכספי ותוצאות הפעולותאת , מכל הבחינות המהותיות, באופן נאות

 .מכוסים בדוחהמנהלת למועדים ולתקופות ה

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

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

הותי המתייחס לחברה המנהלת מובא לידיעתנו על ידי המיועדים להבטיח שמידע מ

 ;  בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, אחרים בחברה המנהלת

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

המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות 

ולהוראות הממונה על שוק ) IFRS(פיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים הכס

 ;ההון

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

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

 -ןוכ; המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו

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

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

 -וכן. הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי

, קראני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המב .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

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

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

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

אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח 

 .כספי

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

 

   2011 ,באוגוסט 11

 מנהל כספים, ראובן סווירי  תאריך

 


