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 המנהלת החברה של כלליים מאפיינים. א

   כללי .1

 "מ"דים עובדי המינהל והשירותים בעקרן ההשתלמות לפקי -החברה המנהלת של מינהל "

ההשתלמות לפקידים עובדי מינהל קרן "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

בקופה המנוהלת מופעלים שלושה מסלולי השקעה המנוהלים על ידי החברה המנהלת 

  :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 ממשלת 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 עמיתי

  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
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אך אינו זכאי לקבל הודעה על , 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

 15 -מניות אלו יוקצו ל) "הממונה: "להלן(שוק ההון במשרד האוצר 

המעסיקים המפקידים כספים בקופה עבור מספר העמיתים הרב 

י המעבידים והן מעניקות לבעליהן את "יות אלה מוחזקות עמנ. ביותר

כל מניה מקנה קול אחד . הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית

בעלי מניות אלו יהיו זכאים למנות עד שישה . באסיפה הכללית

דירקטורים בחברה אשר יבחרו מתוך נציגי קבוצת בעלי מניות רגילות 

שב ראש הדירקטוריון בהצבעה מבין דירקטורים אלה ייבחר יו. 'ב

  .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 . ההצבעה באסיפה הכללית

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

. 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 

החברים שקולות בין באסיפה הכללית ובין בדירקטוריון החברה או 

ר הסתדרות "בידיו של יומניה זו מופקדת . 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 (אישר רשם החברות , 5.5.2010שנתקבל מאת הממונה ביום 

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

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

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

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

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

 . כמתחייב מהוראות חוק קופות הגמל לאור שיעור אחזקותיה בחברה

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

"): ופות הגמלתקנות ק: "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"הסתיימו  יחסי עובד מעביד בין המנכ 1.06.2011- ב

ל יהיה זכאי לגמול בגין "החל ממועד זה נקבע כי המנכ. לבין החברה, הסתדרות המעוף

אשר מורכב מגמול שנתי ומגמול בישיבות , צ בחברה"תפקידו כדירקטור בגובה גמול דח

 .הדירקטוריון וועדותיו

ל לאחר אישור סופי של ההסכם "פיצויי הפיטורין ישולמו למנכ ,נאי ההסכםבהתאם לת

ח אשר ישולמו "אלפי ש 40למעט , בדירקטוריון ובאסיפה הכללית, בוועדת הביקורת

ל בהוראות "בכפוף לעמידתו של המנכ,ל בתם תקופת ההתקשרות בינו ובין החברה"למנכ

 .ההסכם
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 המנהלתהמנהלתהמנהלתהמנהלת    החברההחברההחברההחברה    בניהולבניהולבניהולבניהול    הקופההקופההקופההקופה    שלשלשלשל    הכספיהכספיהכספיהכספי    המצבהמצבהמצבהמצב    תיאורתיאורתיאורתיאור. . . . בבבב

      מספר חשבונות העמיתים המנוהלים על ידי החברה המנהלת .1

  :30/09/2011יום מספר חשבונות העמיתים ל

  מסלול

' מס
חשבונות 

  שכירים

' מס
חשבונות 
  עצמאיים

כ "סה
 חשבונות

 18,013  -  18,013  מינהל כללי

 65  -  65  מינהל טיטניום מניות

 404  -  404  מניותמינהל ללא 

 18,482  -  18,482  כ חשבונות מנוהלים"סה

  

    היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת .2
  

 מסלול

 

היקף 
נכסים  
09/2011  

היקף  
נכסים 

12/2010 

 

 שיעור השינוי

 אחוזים  ח"שאלפי  

 8.29%-  770,610  706,703  מינהל כללי
 10.36%-  1,709  1,532  מינהל טיטניום מניות

 22.57%  22,630  27,737  מינהל ללא מניות

 7.42%-   794,949   735,972  כ נכסים מנוהלים"סה

    תשואת הקופה שבניהול החברה המנהלת .3

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

5.39%.  

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

    .21.16%בשיעור של 

חיובית  תשואה) ספטמבר - ינואר(השיג בתקופת הדוח  מסלול מינהל ללא מניות  .ג

 .1.68%ל בשיעור ש
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 המנהלתהמנהלתהמנהלתהמנהלת    החברההחברההחברההחברה    עסקיעסקיעסקיעסקי    מצבמצבמצבמצב. . . . גגגג

  מצב עסקי החברה .1

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

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

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח  .2

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

  :היו כדלקמן) "התקופה הנסקרת"

  -15.7%  מדד המניות הכללי

  -16.5%    יתר מניות

  -12.9%         100א "מדד ת

  -11.9%    25א "מדד ת

  -15.44%    75א "תמדד 

  -9.1%   ח להמרה "מדד אג

  0.8%          ח כללי"אג מדד

   0.0%  ןמחירים לצרכהמדד 

  הבנקאות מערכת אל האירופי החוב משבר להתפשטות בתקופה הנסקרת גבר החשש

-מרווחי ה, ביוון .ואיטליה צרפת ,ב"בארה גדולים של בנקים האשראי דרוג הורד כך ובתוך

CDS כבר בתקופה הקרובה ןהצביעו על כך שגברו הסיכויים לחדלות פירעו .  

העולמי  הסחר התרחבות ולהיקפי העולמית לצמיחה תחזיותיה את עדכנה המטבע קרן

 את הקרן הורידה, כן כמו .בהתאמה 5.8%-ל 6.7%- ומ  -4%ל -4.5% מ 2012 לשנת

 המשק ולצמיחת-1.8% ל-2.7% מ -2012 ל האמריקאי המשק תחזיותיה לצמיחת

  1.1%.-ל-1.7% מ-2012 ל האירופי

  

הקיפה את רוב הענפים , בישראל הפעילות הכלכלית המקומית שהמשיכה להתרחב

שיעור הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה כאשר  במשק ונרשם שיפור במצב התעסוקה

במדד . םייהיסטורנחים מאוד גם במושיעור נמוך , 5.4%- לבחודש יולי  האזרחי הגיע

לאחר , זאת). במונחים שנתיים( 3.6%אוגוסט עלייה של -המשולב נרשמה בחודשים יולי

 יעלה, ס"של הלמ לפי אומדני ההבזק.  2011במהלך הרבעון השני של  3.2%עלייה של 

אשתקד ועלייה של  4.8%של  עלייה לאחר 4.9%-ב 2011למי בשנת והתוצר המקומי הג
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מהתוצר לנפש  3.0%-גבוה בתוצר לנפש במחירים קבועים יהיה ה. 2009-ב 0.8%

  .אשתקד

  

, כך למשל. ב נמשכו במהלך הרבעון הסימנים להאטה משמעותית בקצב הצמיחה"בארה

 55.3ביחס לרמה של ' נק 51.6מדד מנהלי הרכש למגזר הייצור ירד בספטמבר לרמה של 

שיך להצביע על חולשה מדאיגה שוק העבודה האמריקאי המ, בנוסף. ברבעון הראשון' נק

 290בדומה לתוספת של , אלף משרות בלבד 287כאשר במהלך הרבעון נוספו למשק 

הויכוחים בין הדמוקרטים לרפובליקנים אשר עיכבו את . אלף משרות בלבד ברבעון השני

התוכנית (תוכנית הקיצוצים הנלווית אליה את אישור ב ו"העלאת תקרת החוב בארה אישור

לראשונה (ב "להפחתת הדירוג המושלם של ארה והובילו) רגע האחרוןאושרה ב

ההאטה . ההחלטה כללה גם תחזית דירוג שלילית. P&Sעל ידי סוכנות ) בהיסטוריה

ב להכריז על תוכניות תמיכה "בצמיחה והורדת הדירוג הובילו את מקבלי ההחלטות בארה

הודיע כי יותיר את הריבית האפסית ברמתה לפחות עד  הפדרל ריזרב. חדשות במשק

ח ממשלתיות ארוכות "בנוסף לכך הוציא הפד תוכנית חדשה לרכישת אג. 2013אמצע 

ב הודיע כי ינסה להוציא לפועל תוכנית "נשיא ארה. מיליארד דולר 400טווח בהיקף של 

יבת שורות אלו מיליארד דולר אך נכון למועד כת 450תמיכה בשוק העבודה בהיקף של 

  .טרם אושרה התוכנית על ידי הסנאט והקונגרס האמריקאים

, אמנם. ובראשן איטליה, משבר החוב התפשט למדינות חשובות בגוש האירו, באירופה

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

יכולתן של איטליה וספרד לשרת את  בשל החששות שגברו לגביהתבררה כזמנית בלבד 

ח ואי הוודאות באשר ליכולת מחזור החוב בעתיד "חובן על רקע העלייה בתשואות על האג

שנים זינקו בתחילת אוגוסט  10-ח ממשלות איטליה וספרד ל"התשואות על אג. הקרוב

ח של "לרכוש אג ECB-בעקבות כך החל ה. בהתאמה, 6.3%-ו 6.2%שיא של  ילשיעור

עד מועד . ות איטליה וספרד בשוק המשני ונעשו מאמצים למצוא פתרונות למשברממשל

  .כתיבת שורות אלו מאמצים אלו לא הניבו פירות

במדדי המניות המובילים בעולם נרשמה במהלך הרבעון ירידות , על רקע כל האמור לעיל

- מדד ה, 12.1%-ירד ב P&S-מדד ה. שערים חדות ועלייה חדה בתנודתיות

600eurostoxx  ומדד ה 17.1%- ירד ב-MSCI EM 23.2%-ירד ב.  

  

זאת , 3%עם סיום הרבעון השלישי הוריד בנק ישראל את הריבית ברבע אחוז לרמה של 

- ירד המדד ב תבניכוי העונתיו(על רקע אי שינוי במדד המחירים לצרכן במהלך הרבעון 

המחירים וההרעה הירידה בציפיות האינפלציונית אל מתחת למרכזו של יעד , )0.1%

 ,היעד מרכז סביב הציפיות לאינפלציה להתבססות הרקע. בסביבה הכלכלית העולמית

 בצמיחה הציפיות להאטה המשך היה ,האחרונים בשבועות שנרשם הפיחות למרות
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 רשתות השיווק ידי על המחירים הפחתת של התהליך הפנמת וכן והמקומית העולמית

  .המחיה יוקר נגד החברתיות המחאות בהשפעת  שונים שירותים וספקי

ח "ח הממשלתיים והאג"עליות במדדי האגב תמכוההתפתחויות המתוארות לעיל 

  :כמתואר להלן הצמודיםח הקונצרנים "והאגהמניות  יבשוקירידות בו השקלייםהקונצרנים 

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

, 0.2%נרשמה עליה של ) שנים 0-2(הקצרים בטווחים . 2.8% המדד בשיעור נומינלי של

) שנים 5-10(ובטווחים הארוכים  1.6%נרשמה עליה של  )שנים 2-5(הבינוניים בטווחים 

  .3.4%נרשמה עליה של 

ח הממשלתיות הלא "קרת עלה מדד אגבתקופה הנס – ח ממשלתיות לא צמודות"אג

בשחרים העליה  .0.4%-ב ירדוהגילונים ו 4%- השחרים עלו ב. 3.1%בשיעור של צמודות 

הארוכים ו 3.5%- הבינוניים ב, 1.5%-הקצרים עלו ב כשהטווחים, הייתה לאורך כל העקום

  . 5.6%-עלו ב

 100א "דד תומ 11.9%ירד בתקופה הנסקרת בשיעור של  25א "מדד ת – שוק המניות

המחזור היומי הממוצע במניות והמירים . הירידות נרשמו בכל הסקטורים. 12.9%-ירד ב

מהמחזור היומי הממוצע ברבעון  4%-רמה הנמוכה ב, ח"מיליארד ש 1.62-הסתכם ב

. מהמחזור היומי הממוצע במחצית השנה הראשונה כולה 16.5%- השני השנה ונמוכה ב

ירידה של , ח"מיליארד ש 1.19- סתכמו ברבעון השלישי בגיוסי ההון במניות והמירים ה

הירידה מוסברת על ידי מספר הנפקות ראשונות לציבור . ביחס לנתוני הרבעון השני 51%

כמו גם על ידי ) יקס'אנרג, קרסו רכב(ואשר גייסו סכומים גבוהים , שנערכו ברבעון השני

  .הנפקת זכויות של חברת אפריקה ישראל

. התקופה הנסקרת התאפיינה בעלייה בשנאת הסיכון של המשקיעים – ח קונצרני"אג

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

, 2.49%-ו 2.27%ועמד בסופו על  השלישיהחוב הממשלתיות התרחב במהלך הרבעון 

בונד -ומדד התל 2.9%-הצמודות מדד ירד ב מדד אגרות החוב הקונצרניות. בהתאמה

-ירד מדד התל, מקרב מדדי התל בונד צמודי המדד. באותה תקופה 2.9%- השקלי עלה ב

. 0.8%ירד בשיעור של  20בונד -בעוד מדד התל, בתקופה הנסקרת 1.6%-ב 40בונד 

, ח"מיליארד ש 9.95ח "ברבעון השלישי של השנה גייס הסקטור העסקי באמצעות אג

ביחס לממוצע הגיוסים הרבעוני  16.6%ביחס לרבעון השני ושל  17.3%דה של ירי

  . במחצית השנה הראשונה

  אירועים לאחר פרסום הדוחות

 .13/11/2011ועד  30/9/2011הסקירה נכונה לתקופה מתאריך  .1

ועד סוף הרבעון  2011מתחילת המגמה השלילית בשוק המניות בישראל שנרשמה 

ומדדי המניות המובילים עברו לעליות  תקופה הנסקרתבמהלך ה השלישי נעצרה

קרו אתוכניות הסיוע המסתמנות באירופה ונתוני מ. שערים תוך תנודתיות גבוהה
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, כך. שוקי המניות בעולם ב תמכו בעליות השערים במרבית"טובים יחסית בארה

-ב עלו 100א "ות 25א "מדדי המניות ת 13/11/2011ועד  30/09/11בתקופה שבין 

. 1.1%-ב ירדומדד הבנקים  13.5%-ב עלה 50 מדד היתר. בהתאמה, 5.9%-ו 5.2%

-בתל 0.6%של  עליהח הממשלתיות ו"במדד האג 0.7%נרשמה עליה של , במקביל

  . 60בונד 

  

האירועים שהיו במוקד העניינים של השווקים הפיננסיים במהלך התקופה הנסקרת 

את , עם זאת .ב"ארהו של כלכלת פרסום נתוני המאקרהם משברי החוב באירופה ו

בעיקר בצל ההתפתחויות , התקופה הנסקרת ניתן לחלק לשתי תקופות משנה

החלק הראשון התקיים מתחילת אוקטובר ועד קיומה בפועל של : שנרשמו באירופה

בחלק זה הצהרות מנהיגי האיחוד על תוכנית ). לאוקטובר 26(פסגת מנהיגי אירופה 

הורידו במידה ניכרת את הלחץ משוקי , ב והמגזר הבנקאימקיפה לייצוב משברי החו

 13- החלק השני הוא מסוף אוקטובר ועד ה. ההון ואלה הגיבו בעליות שערים חדות

בחלק זה חלה התמתנות בעליות בשוקי המניות בעולם בעיקר בשל . לנובמבר

התחדשות החששות לגבי מידת האפקטיביות של תוכניות הסיוע ועל רקע הורדות 

שתי המטרות העיקריות של מפגש . רוג אפשריות למשקים מרכזיים באירופהדי

ובידוד ) מיליארד אירו 110בסך של (הפסגה היו אשרור תוכנית סיוע שנייה ליוון 

החששות ). אירלנד ופורטוגל, יוון(איטליה וספרד משאר המשקים שכבר קיבלו סיוע 

ת לנובמבר בעלי 9-לידי ביטוי ב באול "של  השווקים לגבי יכולת השגתן של מטרות הנ

שזינקו לרמה של , שנים 10-לתי של ממשלת איטליה לח הממש"תשואות חדה באג

רמה זו משקפת חוסר אמון של המשקיעים ביכולתה של ממשלת איטליה . 7.48%

בסיומה של התקופה התפטרו ראשי . לעמוד בתשלום חובותיה בשנים הקרובות

מנת לנסות ולאפשר למחליפיהם ליישם את תוכניות  הממשלה ביוון ואיטליה וזאת על

קבלת תכניות . קרן המטבע והאיחוד האירופי, ECB-הצנע במדינותיהם בתיאום עם ה

מיתנו את , ח אלו"הצנע כמו גם התערבותו של הבנק המרכזי באירופה כקונה לאג

דת הנו הור, צעד נוסף שחשוב לציין. עלית התשואות ואף תרמו לאחר מכן לירידתן

, דרגי, של הנגיד האירופי החדש) 1.25%-ל 1.5%-מ 0.25%-ב(הריבית המפתיעה 

בחיפוש פתרונות למצב הרגיש  ECB-שמלמדת על מעורבות עתידית רבה יותר של ה

  . באירופה

צמיחת התוצר ברבעון  קצב. נתוני הצמיחה ושוק העבודה היו טובים יחסית, ב"בארה

ולמעשה הינו , 1.3%, של הרבעון השני גבוה מזה, 2.5% ב היה"השלישי בארה

ירד בעשירית אחוז לרמה של  שיעור האבטלה. הגבוה בארבעת הרבעונים האחרונים

 . עלייה בכוח העבודההזאת על אף , 9.0%
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במדדי המניות המובילים בעולם נרשמו מתחילת אוקטובר , על רקע כל האמור לעיל

-מדד ה, 11.7%-עלה ב P&S-מדד ה: בנובמבר עליות שערים 13- ועד ל

600eurostoxx  ומדד ה 6.5%- עלה ב-MSCI EM 10.3%- עלה ב.  

  

בישראל במהלך התקופה הנסקרת הציפיות לאינפלציה לשנים עשר החודשים הבאים 

גורמי הרקע לרמתן הנמוכה של הציפיות . 1.8%עד  1.5%בטווח של שמרו על יציבות 

המשך  הם )3%של השנה עמד על ממוצע הציפיות בשלושת הרבעונים הראשונים (

ההערכות להאטת הצמיחה בעולם ובישראל והפחתת המחירים על ידי רשתות השיווק 

השילוב של  .בהשפעת המחאה החברתית נגד יוקר המחיה, וספקי שירותים שונים

ההתמתנות המסתמנת בפעילות המשק , רמת אי הוודאות לגבי הפעילות העולמית

) 2%(אינפלציוניות אל מתחת לאמצע יעד האינפלציה נפילת הציפיות ה, הישראלי

תמכו , וההערכות כי במדינות המפותחות הגדולות לא יעלו ריבית לפחות שנה קדימה

על רמה של  נובמברבהחלטת בנק ישראל להשאיר את ריבית הבסיס שלו לחודש 

3.0%.  

נוי בתקנון ביטוח וחסכון לשי, התקבל אישור מאגף שוק ההון 2011, בנובמבר 13ביום  .2

במסגרת השינוי שונה בין היתר שמו של המסלול למינהל . מסלול מינהל ללא מניות

ח "אג, )מ"לרבות מק(ח ממשלתיות "מנכסיו יושקעו באג 75%ונקבע כי לפחות , ח"אג

במסגרת   ,בנוסף .ח להמרה וקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות אלו"אג, קונצרניות

ש כי לא תתאפשר במסלול זה השקעה במניות ונגזרים השינוי צוין בתקנון באופן מפור

  .על מניות

  פעילות ההשקעות של הקופה .3

  מנהל כללי

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

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

  .₪ ' מ 8.7 -ונמכרו מניות בארץ בהיקף של כ₪ מיליוני  21.2 - בארץ בהיקף של כ

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

  .₪' מ 2.6 -ח קונצרניות בהיקף של כ"ונמכרו אג₪ ' מ 22.5- קונצרניות בהיקף של כ

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

כן נמכרו . ח"ש' מ 45.9 -ח ממשלתיות שיקליות בהיקף של כ"ח ונמכרו אג"ש' מ 20.2

 - מים בהיקף של כ"נמכרו מק, כמו כן. ₪' מ 2 -ח ממשלתיות צמודות מדד בהיקף של כ"אג

  .  ₪' מ  3.4
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  ניותמנהל טיטניום מ

. בהתאם לתקנון הקופה, 90%-85%-החשיפה הממוצעת למניות עמדה על כ, ברבעון זה

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

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

  :להלן תמצית דוח רווח והפסד של החברה
 

ביום  שהסתיימו חודשים 9- ל
 בספטמבר 30

 2011  2010 

 ח"אלפי ש 

 בלתי מבוקר  

    הכנסות

 2,868  2,856 דמי ניהול מקופת הגמל

    

    הוצאות

 892  782 תפעול וניהול השקעות

 1,976  2,074 הנהלה וכלליות 

 2,868  2,856 סך כל ההוצאות

 
   

 -   -  רווח נקי

  שינויים מהותיים והוראות חקיקה .5

  שפורסמוחוזרי גופים מוסדיים   .א

 שירות ללקוחות גופים מוסדייםבדבר  2011-9-7חוזר גופים מוסדיים  .1

מטרת החוזר להבטיח רמה נאותה ושיפור מתמשך בשירות אותו ): 8.8.2011(

לשם כך קובע החוזר כי הנהלת הקופה תקבע אמנת שירות . מקבל הלקוח

יחס הוגן ומכובד : בהתאם למדיניותו אשר לכל הפחות תכלול עקרונות כגון

מסירת מידע מלא וענייני בהתאם , תקשורת יעילה וזמינה עם הלקוחות, וחותללק

. לפניית הלקוחות ואפשרות השגה של הלקוח על רמת השירות הניתנת לו

 30חלק מההוראות יושלמו עד ליום . (2013בינואר  1תחילתו של חוזר זה ביום 

 ).2012ביוני 

סטטיסטי לגבי יישוב איסוף מידע בדבר  2011-9-6חוזר גופים מוסדיים  .2

החוזר ): 28.3.2011( תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים
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מורה על איסוף מידע סטטיסטי שיאפשר פרסום מדדים ביחס לאופן הטיפול של 

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

החוזר נכנס לתוקפו . די עימו יתקשרולעמיתים פוטנציאליים בבחירת הגוף המוס

 .1.6.2011ביום 

הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים בדבר  2011-9-4חוזר גופים מוסדיים  .3

החוזר מבהיר מספר ): 23.3.2011( 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  2011-9-3חוזר גופים מוסדיים  .4

) קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ): 16.3.2011( בלתי סחיר

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

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

ה המתמחה בקביעת כי הממונה רשאי להורות לגוף מוסדי להתקשר עם חבר

לצורך , שנבחרה בהליך תחרותי לעניין זה, שיעורי ריבית להיוון תזרימי מזומנים

מ "החוזר מעדכן כי חברת מרווח הוגן בע. חישוב שווי הוגן של נכסים מסוימים

זכתה במכרז שפרסם משרד האוצר בעניין הקמה ותפעול של מאגר ציטוטי 

ומורה לגופים המוסדיים , ים מוסדייםמחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופ

ולהתקשר עמה , להיערך לקראת מועד תחילת הפעילות של חברת מרווח הוגן

מ "כ מסמיך החוזר את חברת מרווח מגן בע"כמו. בתנאים שנקבעו במכרז

. לפרסם הוראות ביצוע לשימוש במודל לקביעת שווי הוגן של נכס בלתי סחיר

יצויין כי . מ"ה של חברת מרווח הוגן בעתחילת החוזר ביום תחילת פעילות

 6.9.11מיום  8696/11מ "במסגרת החלטת בית המשפט העליון בתיק עע

 .בוטלה זכיית חברת מרווח הוגן במכרז

הוראות בדבר חישוב שווי נכסים לא בדבר  2011-9-2חוזר גופים מוסדיים  .5

אופן מטרת החוזר לקבוע עקרונות ל): 16.3.2011( 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

 .ם קודמים שעסקו בענייןהחוזר מבטל מספר חוזרי. המקורות בשוק ההון

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בדבר  2011-9-1חוזר גופים מוסדיים  .6

במסגרת תהליכי הסדרת המידע עקב ): 28.2.2011(בשוק החיסכון הפנסיוני 

רפורמת הניוד בין מוצרי החיסכון הפנסיוני וכניסת הבנקים לתחום הייעוץ 

אשר תשמש את הגופים , "דהרשומה אחו"הפנסיוני קובע החוזר מבנה של 
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במסגרת , בעלי הרישיון וצרכני מידע נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני, המוסדיים

: תוך הבטחת שני עקרונות, הפעולות העסקיות השונות המתבצעות ביניהם

קבלת מידע והעברתו באופן מדויק ומושלם וכן הסדרת המבנה והתוכן של פרטי 

יצרני המידע וצרכניו השונים בתחום החיסכון המידע והנתונים המועברים בין 

או /קובע החוזר את הנסיבות שבהתקיימותן יהא בעל רישיון ו, כמו כן. הפנסיוני

 . ביחס לכל ממשק וממשק, גוף מוסדי מחויב להעביר את המידע הנדרש

לעניין פיצוי בשל איחור  הכרעהבדבר  2011-4-1 הכרעות עקרוניותחוזר  .7

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

החוזר מבהיר שוב את הכללים לפיצוי עמית או ): 15.3.2011( מסלולי השקעה

חברה מקבלת על איחור בהעברת הכספים ממסלול למסלול או מקופת גמל 

החוזר קובע כי החברה המנהלת מחויבת לבדוק . מעבירה לקופת גמל מקבלת

, כה או העברת הכספים שהוגשו לה בתקופת המשבראת כל בקשות המשי

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

במקרים שבהם ימצא כי היה . לקבוע ביחס לכל בקשה האם היא בוצעה באיחור

איחור והעמית זכאי לפיצוי הוא יקבל מהחברה את הפיצוי בצירוף הודעה 

 .  2011חישוב הפיצוי עד לסוף שנת המפרטת את אופן 

לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או  הכרעההוראות לעניין יישום  .8

 – בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה

תפתח , נקבע כי על מנת להקל על  יישום הוראות ההשבה): 30.8.11(עדכון 

דית לצורך ניהול חילופי המידע בין החברות ל ייעו"חברה מנהלת כתובת דוא

 .המנהלות השונות הנדרש לביצוע ההשבה לעמיתים

לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או  הכרעההוראות לעניין יישום  .9

 – בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה

ות תשובות לשאלות שנשאל ההוראות כולל): 22.9.11( 2' הבהרות ועדכון מס

, להכרעה) 4.ד.9-ו) 3.ד.8בין היתר נקבע כי בהתאם להוראת סעיפים . האוצר

על מנת לייעל את ההליך , על חברות מנהלות לפעול להעברת מלוא המידע

במסגרת הדיווח , כמו כן. התפעולי הנדרש לצורך קביעת זכאות העמית לפיצוי

הכרעה תפרטנה חברות מנהלות ל) 1.ה.8בהתאם להוראת סעיף , לממונה

לחוזר ההכרעה את מספר אישור מס ההכנסה של הקופה ' ו –' בנספחים ב

כמו כן נקבע כי המועד לביצוע . לפי העניין, המעבירה ושל הקופה המקבלת

והמועד , 2011בנובמבר  1לחוזר ההכרעה נדחה ליום )  4.ג.8הוראת סעיף 

 .ועוד, 2011באוקטובר  6נדחה ליום ) 3.ד.8לביצוע הוראת סעיף 
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  שפורסמו חוזרי קופות גמל  .ב

הסדרת הצטרפות עמית לקופת גמל בדבר   2011-2-1חוזר קופות גמל  .1

החוזר מסדיר את הליך הצטרפותו של עמית חדש לקופת גמל  ):10.8.2011(

בדגש על שמירת פרטיו האישיים לשם איתורו או איתור מוטביו במקרה של 

פטירה וזאת לנוכח המספר הרב של חשבונות בקופות גמל שחסרים בהם 

ובשל חוסר , פרטים מזהים אודות בעליהם או המוטבים הרשומים בקופה

בנוסף . האחידות הקיים בנתונים הנדרשים על ידי קופות הגמל מעמית מצטרף

י לעניין מקור כמסמך ייחשב קובע החוזר כי כל מסמך החתום בחתימה גרפית

ס החוזר נכנ .החוזר מבטל את החוזרים הקודמים בעניין. הוראת המוטבים

  .2011לאוקטובר  1לתוקף ביום 

  

  חוזרי סוכנים ויועצים שפורסמו  .ג

 חתימה גרפית ממוחשבתבדבר  2011-10-4חוזר סוכנים ויועצים  .1

מטרת החוזר הינה לשפר ולייעל את אופן העברת המסמכים ): 10.8.2011(

לקצר את זמני העברת המסמכים ולשפר את , מבעל רישיון אל גוף מוסדי

חוזר זה הוא חלק מהסדרה . כול מבלי לפגוע בזכויות הלקוחוה, השירות ללקוח

שיפור מהימנות המידע והסרת חסמים , כללית אשר מטרתה ייעול תהליכי עבודה

החוזר . משוכלל ומפותח, וזאת על מנת לעודד קיומו של שוק תחרותי, טכנולוגיים

 . 2011באוקטובר  1נכנס לתוקף ביום 

התקשרות גוף מוסדי עם גוף בעל בדבר  2011-10-1חוזר סוכנים ויועצים  .2

מטרת החוזר הינה לבצע התאמה בין נהלי העבודה ): 13.7.2011( רישיון

לטיפול בדמי " התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח" 2004/14שנקבעו בחוזר ביטוח 

ן לכל הסכם התקשרות בי, הביטוח המשולמים למבטח באמצעות סוכן ביטוח

החוזר מורה על הוראות לעניין הסכם ההתקשרות של . בעל רישיון וגוף מוסדי

הסכם זה נחשב גם לחוזה נאמנות ועליו . הגוף המוסדי עם הגוף בעל הרישיון

  .לכלול את העקרונות המפורסמים בחוזר

הבהרות לחוזר הסכמים למתן בדבר  2011-10-3חוזר סוכנים ויועצים  .3

מטרת החוזר לעדכן את חוזר סוכנים ויועצים ): 13.4.2011(עדכון  -שירותים

 :במספר נושאים 14.3.2011מיום 

אינן , )ד)(1)(ג(6ובפרט ההגבלה הקבועה בסעיף , הוראות החוזר המעודכן  .א

 . חלות על משיכת כספים על ידי מוטב כהגדרתו בחוק

אין בהוראת הסעיף כדי למנוע  - )ה)(1)(ג(6בקשת הפקדה כאמור בסעיף   .ב

לרבות הפקדה , פים על ידי עמית לחשבונו בחברה המנהלתהפקדת כס

וזאת כל עוד ניתן לבצע את ההפקדה בסניף כל אחד , פעמית-חד
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והיא אינה כרוכה במילוי טופס של , ש"מהבנקים בו העמית מנהל חשבון עו

 .החברה המנהלת

זיהוי כאמור יתאפשר לצורך מתן  -לעניין זיהוי עמית ואישור חתימתו  .ג

עדכון פרטי העמית , ובכלל זה, מנויים בחוזר המעודכן בלבדהשירותים ה

 .אצל חברה מנהלת

לרבות , החוזר המעודכן חל על כל קופת גמל כהגדרתה בחוק קופות גמל  .ד

קרן השתלמות וקופת גמל שאינה קשורה בהסכם הפצה עם התאגיד 

 .הבנקאי

 עדכון -הסכמים למתן שירותיםבדבר  2011-10-3חוזר סוכנים ויועצים  .4

בדצמבר  31החוזר מפרט הוראות מעבר חדשות שיחולו עד ליום ): 14.3.2011(

ב לחוזר הסכמים למתן 6זאת מאחר שהוראת המעבר שנקבעה בסעיף  2011

וכדי לא לפגוע בשירותים אשר ניתנו לעמיתי קופות הגמל טרם , שירותים פקעה

 . כניסתו לתוקף של חוק הייעוץ

 איסור מתן טובת  הנאה ליועץ פנסיוניבדבר  2011-10-2חוזר סוכנים ויועצים  .5

מטרת החוזר הינה לקבוע הנחיות בנוגע לאיסור מתן טובות ): 14.3.2011(

  . הנאה ליועץ פנסיוני וזאת כדי להבטיח מתן ייעוץ אובייקטיבי וחף מניגודי עניינים

 

  חקיקה ותקנות שפורסמו  .ד

החוק , 2011-א"התשע, )תיקוני חקיקה(האכיפה בשוק ההון חוק הגברת  .1

מתקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  17.8.2011שהתקבל בכנסת ביום 

, )קופות גמל(פיננסיים  הפיקוח על שירותים חוקאת ו 1981 -א"התשמ, )ביטוח(

החוק המעניק סמכויות אכיפה מנהליות רבות לממונה על שוק . 2005 -ה"התשס

 -הטלת עיצומים כספיים על מפרי הנחיות , לרבות ניהול חקירות, ההון באוצר

עיקרי . תוך איסור על שיפוי או ביטוח, נושאי משרה ועובדים בתחום שוק ההון

לשם , םהגדלת סכומי העיצומים הכספיי: השינויים שבוצעו בחוק קופות גמל הם

הוספת סיווג ודירוג של חומרת , הפיכת העיצום הכספי למכשיר הרתעה אפקטיבי

תחילתן של . ההפרות והתאמת סכומי העיצומים הכספיים לחומרת ההפרה

הוראות חוק הפיקוח על הביטוח וחוק קופות גמל לעניין עיצומים כספיים שנה 

 עם לתוקףנכנסו  חוקה הוראות יתר). 2012אוגוסט  17(חוק המיום פרסומו של 

 .ברשומות פרסומן

משיכת כספים חלקית ( )קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .2

 לתקנות מס הכנסה) 2)(ב(יג41מחליפות את תקנה התקנות , )מקרן השתלמות

וקובעות ברירת מחדל לסדר , 1984-ד"התשכ, )כללים לאישור קופת גמל(

ת המבקש למשוך חלק מן הכספים לעמי, משיכת כספים מקרן השתלמות
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תחילה , לפי הסדר החדש הקבוע בתקנות .שנצברו לזכותו בקרן השתלמות

יימשכו הכספים החייבים במס רווח הון ורק לאחריהם יימשכו כספים הפטורים 

תיוותר בידי העמית זכות לבקש מן החברה , יחד עם זאת. ממס רווח הון

פים בסדר שונה מזה הקבוע המנהלת של קרן ההשתלמות למשוך את הכס

 .28.5.11התקנות נכנסו לתוקף ביום  .בתקנות

 """"ונהליםונהליםונהליםונהלים    בקרותבקרותבקרותבקרות""""לללל    גילויגילויגילויגילוי. . . . דדדד

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

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

  .הבקרה הפנימית בחברה המאפשר להצהיר  על

במועד פרסום הדוח הכספי השנתי ליום  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 התיעודאת את שלב התיעוד וכן 

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

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

  .  ניתוח פערים ותיקוף הבקרות הקריטיות ,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

    .ות קריטיותריכת תיקוף לבקרע  .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 האמוריםסים מכתבי נוחות המתייח

מאחר והיא אינה יכולה בפועל לבצע תיעוד מפורט לתהליכים המורכבים המתבצעים אצל 

המתפעלים החיצוניים ולהעריך את מידת יעילות הבקרות וניתוח הפערים הקיימים באופן 

  . יעיל ומהימן

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

לספק דיווח בדבר הבקרות ואיכותן קיבלה 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

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

 המסמך כלל את יעדי הבקרה שיבוצעו על ידי). 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 במקביל הגוף המתפעל ומנהל ההשקעות יעבירו   .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 הום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות ולת

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

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

 הרבעונישהחברה המנהלת נדרשת לגלות בדוח  לסכם ולדווח על המידע, לעבד, לרשום

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

  .שנקבע בהוראות אלו

  בקרה פנימית על דיווח כספי

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

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

 על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי, מהותי
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        ))))Certification((((    הצהרההצהרההצהרההצהרה
  :מצהיר כי, מרדכי גלר, אני

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

 30/09/2011לרבעון 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, שהמצגים שנכללו בושל עובדה מהותית הנחוץ כדי 

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

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

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

 .דים ולתקופות המכוסים בדוחהמנהלת למוע

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

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת מובא לידיעתנו על ידי המיועדים 

 ;  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

כך שהדוחות המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ול

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; על הערכתנוהמכוסה בדוח בהתבסס 

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

, ואה החשבון המבקראני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לר .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   .ה

לפגוע ביכולתה של החברה אשר סביר שצפויים , 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

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

  .כספי

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

  

   2011 ,בנובמבר 30

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

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

 30/09/2011לרבעון 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, של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

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

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

 .המנהלת למועדים ולתקופות המכוסים בדוח

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

 - וכן; הלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלתונ

, 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 

 ;  של הדוח בפרט במהלך תקופת ההכנה, 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(הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים 

 ;ההון

האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו הערכנו את   .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, פיע באופן מהותיברבעון זה שהש

  - וכן. הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי

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

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

 :ית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספיהעדכנ

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 עובדים , שאינה מהותיתבין מהותית ובין , כל תרמית  .ב

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 ,בנובמבר 30

 מנהל כספים, ראובן סווירי  תאריך

 


