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 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת -'אפרק 

 

 תיאור כללי

 .הקרן הינה קרן השתלמות המיועדת לפקידים עובדי המינהל והשירותים

שירותי אדמיניסטרציה וניהול המספק , בנק הפועלים משמש כמנהל תפעולי של הקרן

קרן ההשתלמות  -הקרן מנוהלת על ידי החברה המנהלת של מינהל. חשבונות העמיתים

 .מ"לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע

 

 מידע על בעלי המניות

בעלת מניית יסוד של החברה המעניקה לה )ף "בעלי המניות בחברה הם הסתדרות המעו

ונציגי ( וריון ובנוסף בעלת מניית הכרעה של החברהמהדירקט 50%את הזכות למנות 

המקנות את הזכות , של החברה' בעלי מניות רגילות ב)מעסיקים של עובדים העמיתים בקרן 

  "(.בעלי המניות: "להלן ביחד( )מהדירקטורים בחברה 50%למנות 

 

 הקרןמועד הקמת 

 אישור' מס מועד הקמה מסלול

 299 11/1977 מינהל כללי

 1385 12/2008 ללא מניות מינהל

 1262 11/2008 מינהל טיטניום מניות

 

 סוג אישור מס הכנסה

האישור חל על כספים המשולמים לקרן . ן אושרה כקרן השתלמות מפעלית לשכיריםהקר

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

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

 .והוא מתחדש מעת לעת, 2011דצמבר  31תוקף האישור הינו עד ליום . התקנות האמורות

 

 שיעור ההפרשות ומטרתן

 (:ה לפקודה3כהגדרתה בסעיף ), בשיעורים מהמשכורת –בקרן השתלמות לעובדים 

 .7.5%עד : הפרשות מעביד 

 .2.5%עד : הפרשות עובד
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ובלבד שהשיעורים לא יעלו על השיעורים הנקובים בהסכם הקיבוצי כמשמעותו בחוק 

 .והפרשות העובד לא יפחתו משליש מהפרשות המעביד, 1957 -ז"הסכמים קיבוציים תשי

 

 שינוי במסמכי יסוד

תוקן תקנון החברה כך שיתאים להיות תקנון חברה מנהלת בהתאם , במסגרת השינוי המבני

שני . וכן נערך תקנון חדש לקרן, (1999-ט"תשנ, וחוק החברות)חוק קופות הגמל להוראות 

, כנדרש, ותקנון החברה המנהלת אושר גם, י משרד האוצר"התקנונים החדשים אושרו ע

, תזכיר החברה ההיסטורי 11.6.08בוטל ביום , לאחר הליך משפטי. ברשם החברות

 (.7182/08פ "ה)בהחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים 

, שינוי מבני זה התחייב לנוכח סיומה של תקופת המעבר שנקבעה בחוק קופות הגמל

לבצע , במהלכה היו חייבות קופות גמל שערב כניסת החוק האמור לתוקף פעלו כתאגיד

 .הפרדה בין קרן ההשתלמות לבין החברה המנהלת אותה

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

את תיקון ( 14.7.2010ביום )אישר רשם החברות , 5.5.2010שנתקבל מאת הממונה ביום 

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

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

בימים אלו פועלת החברה להתאמת . ן למינוי דירקטורים מטעם בעלי מניות אלוהחברה מנגנו

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

 .2011בתחילת שנת 

 

 מסלולי השקעה

 :כמפורט להלן, הקרן מנהלת שלושה מסלולי השקעה

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

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

ח של "ההסדר החוקי כהגדרתו בתקנון הקופה ולרבות באג

, במניות, פיקדונות בבנקים, ח קונצרניות"אג, ממשלת ישראל

מקרקעין , הלוואות, ח להמרה"אג, בנגזרות של מניות

 .חוקיובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר ה

, ל"מנכסי המסלול במניות בארץ ובחו 50%בו מושקעים לפחות  -מינהל טיטניום מניות

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

 .ובקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות אלה

בו מושקעים הכספים ללא כל השקעה במניות או בניירות ערך  -מינהל ללא מניות
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ל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בכל המירים למניות ע

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

פקדונות , ח קונצרניות"אג, ח של ממשלת ישראל"ולרבות באג

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

 .ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי

 

 רןסוג הק

 .קרן השתלמות ענפיתהקרן הינה 
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הכספי של הקרן ותוצאות פעילותה מצבה ניתוח והסבר ל, תאור -'בפרק 

 בתקופה הנסקרת
 

 הקרןצבירת  .1

 -בהשוואה ל, ח"אלפי ש 794,949 –הסתכמו ב  2010בדצמבר  31ליום  הקרןנכסי 

הקופה משקיעה את נכסיה בעיקר . 2009בדצמבר  31ח ביום "אלפי ש 738,964

 .מסך נכסי הקופה 83% -המהווים כ, בניירות ערך סחירים

 .בתשלומים לעמיתים מגידולבעיקר כתוצאה  ירדהכ הצבירה נטו "סה

 :2010להלן פירוט הגורמים להתהוות נכסי הקופה במהלך שנת 

 

 31לשנה שנסתיימה ביום 
 בדצמבר

 
2010   2009 

 
 ₪אלפי 

 92,880 הפרשות
 

89,584 
 96,553 תשלומים

 
81,408 

 12,116 העברת זכויות אל הקופה
 

34,938 
 (18,186) העברת זכויות מהקופה

 
(41,787) 

 (9,743) צבירה נטו
 

1,327 
 794,771 זכויות עמיתים

 
738,441 

 

 

 הקרןהשקעות  .2

על תיאור ההתפתחויות הפיננסיות והשינויים בשוק ההון בשנת הדוח והשפעתם 

 :מדיניות ההשקעה הספציפית של הקופה

להלן התקופה ) 2010בסיכום שנת השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה 

 :היו כדלקמן ,(הנסקרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רבעון רביעי  
0202 

סיכום שנת 
0202 

 12.6% 6.8% מדד המניות הכללי          
 32.9% 10.3%   יתר מניות

 14.9% 8.4%                 100א "מדד ת
 15.8% 8.2%   25א "מדד ת

 17% 2.4% ח להמרה           "מדד אג
 8% 0.5%   ח כללי"אג מדד

 2.7% 0.7% מדד מחירים לצרכן         
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 תמונת המאקרו

בגוש ; כלכלה העולמית לשני גושיםשל ה חלוקתהמלמדת על  2010-תמונת המאקרו ב

שנפגעו מהמשבר ( גוש האירו, ב"ארה) המובילות המפותחות הראשון נמצאות הכלכלות

בגוש השני נמצאות מדינות מתעוררות . ונמצאות בתהליך התאוששות איטי ולא יציב

גרמניה וישראל שעברו את המשבר ללא פגיעה , ומספר מדינות מפותחות כמו אוסטרליה

 . 2010משמעותית והפגינו שיעורי צמיחה גבוהים במהלך שנת 

התוצר העסקי צמח  .אחוזים 4.5-ב 2010בשנת בישראל צמח תוצר ס ה"על פי הלמ

במחצית . אחוזים 5.2אחוזים והצריכה הפרטית צמחה בשיעור של  5.1בשיעור של 

אחוזים אשר שיקף את מגמת  5הראשונה של השנה נרשם קצב צמיחה של 

זקה במחצית מגמה זו התח. 2009ההתאוששות מהמשבר שהחלה במחצית השנייה של 

במונחים , אחוזים בהשוואה למחצית הראשונה 5.4עת נרשמה צמיחה של , השנייה

בשוק העבודה חל שיפור שהשתקף בירידה של שיעור האבטלה ובעלייה . שנתיים

ממוצע )אחוזים  6.6-ל שיעור המובטלים מסך כוח העבודה הגיע, כך. במספר המועסקים

אחוזים במהלך  7.6שיעור אבטלה ממוצע של  לעומת( 2010הרבעונים הראשונים של  3

2009. 

אחוזים בשנת  2.6לאחר כיווץ בן , 2010אחוזים בשנת  2.9-המשק האמריקאי צמח ב

 9.4: שוק העבודה מתקשה להתאושש מהמשבר ושיעור האבטלה נותר גבוה. 2009

דיור וענף ה, (2010אחוזים במהלך  1.5)האינפלציה עדיין ממותנת . 2010אחוזים בסוף 

, פורטוגל) PIIGS -בלט משבר החובות במדינות ה, באירופה .סובל מביקושים נמוכים

הייתה הצמיחה שהתפרסמו האחרונים  םנתוניעל פי ה (.יוון וספרד, אירלנד, איטליה

אלא שקצב זה , (לעומת מקבילו 2010רבעון רביעי )אחוזים בממוצע  2בגוש האירו כולו 

המשק הגרמני . עים הכלכליים של החברות השונות בגושמגלם פערים משמעותיים בביצו

. אחוזים 6.6-התכווצה הפעילות הכלכלית ב, למשל, בעוד ביווני, אחוזים 4-צמח ב

במחירי עליות , עם זאת. אחוזים 10.3נמשכה הצמיחה המהירה בהובלת סין עם , באסיה

אצת צעדי הסחורות ובעיקר בסחורות החקלאיות הובילו לקראת סופה של השנה לה

ויחס הרזרבה הנדרש , 2007הריבית הועלתה לראשונה מאז דצמבר : במדינה ריסוןה

 .פעמים במהלך השנה 5בבנקים הועלה 

 תקציב  וריבית, אינפלציה

כשבסיכומה של התקופה , במהלך השנה המשיך בנק ישראל בהעלאות ריבית מדודות

על רקע לחצי התיסוף , זאת. אחוזים 2-מאחוז אחד ל הנסקרת עלתה הריבית המוניטרית

צעדי הבנק הושפעו גם מהציפיות . אשר הגבילו את מרחב הפעולה של מדיניות הבנק

שיעור (. אחוזים 3)שנעו בסביבת הגבול העליון של יעד האינפלציה , לאינפלציה

ת סעיף עיקר עליית המחירים נבעה מעליי. אחוזים 2.7-הסתכם ב 2010-האינפלציה ב



 

 01 

מדד . אחוזים 16.0 -אחוזים ומהתייקרות מחירי הירקות והפירות ב 4.9 -הדיור ב

 . אחוזים בלבד 1.3 -המחירים בניכוי סעיפים אלו עלה ב

אחוזים ביחס לשנת  7.1הכנסות המדינה גדלו בשיעור ריאלי של , במהלך התקופה

מיליארד  30.2ך הסתכם בס 2010הגירעון הכולל ללא מתן אשראי נטו בשנת . 2009

 לעומת התכנון המקורי בתקציב המדינה של גירעון, ג"מהתמאחוזים  3.7שהם  ,שקלים

 הצעת חוק התקציב כנסתב האושרחודש דצמבר  סוףב. ג"מהתמאחוזים  5.5 בן

-לו 2011-אחוזים מהתוצר ב 3-לבתקציב גרעון הכוללת הפחתת יעד ה לשנתיים הבאות

 .2012-אחוזים ב 2

ח "האג, ח הממשלתיים"שינויים במדדי האגב תמכוהמתוארות לעיל ההתפתחויות 

 :כמתואר להלןהקונצרני והמניות 

ח הממשלתיות "מדד האגעלה בתקופה הנסקרת  – ח ממשלתיות צמודות מדד"אג

 2נרשמה עליה של ( שנים 0-2)הקצרים בטווחים . אחוזים 8 של  צמודות המדד בשיעור

 5-10)אחוזים ובטווחים הארוכים  5.4עליה של  (שנים 2-5)הבינוניים בטווחים , אחוזים

 .אחוזים 9.4נרשמה עלייה חדה של ( שנים

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

 .אחוזים 1.2-ב עלוהגילונים אחוזים ו 6.2-השחרים עלו ב. אחוזים 5בשיעור של צמודות 

 8.6כשבטווח הארוך נרשמה עלייה חדה של , הטווחים אורך כלל הייתהבשחרים העליה 

 . אחוזים

כשמדד , אחוזים 15.8עלה בתקופה הנסקרת בשיעור של  25א "מדד ת – שוק המניות

בהובלת סקטור חיפושי , העליות נרשמו בכל הסקטורים. חוזיםא 14.9-עלה ב 100א "ת

לחברות ושותפויות הגז והנפט הייתה השנה השפעה . אחוזים 49-הגז והנפט שעלה ב

כרבע מהעלייה במדדים העיקריים נבע מהעליות החדות : מהותית על המסחר בבורסה

נבע , המסחר במניות אחוזים מהגידול במחזורי 40-ויותר מ, בניירות הנפט הכלולים בהם

 2010המחזור היומי הממוצע בשנת . במחזורי המסחר בניירות אלו 3מגידול של פי 

מהמחזור היומי  19.5%-רמה הגבוהה ב, ₪מיליארד  2.03-במניות והמירים הסתכם ב

 13.2-ב 2010גיוסי ההון במניות והמירים הסתכמו בשנת . 2009הממוצע בשנת 

 . 2009אחוזים ביחס לנתוני שנת  73.5ל עלייה ריאלית ש, ₪מיליארד 

 אירועים בולטים בעולם

הרחבה התוכניות היו , האירועים הבולטים בעולם שהשפיעו גם על שוק המניות המקומי

התפשטות משבר החוב באירופה והזינוק במחירי , ב"בארה והמוניטריתפיסקלית ה

 .הסחורות בעולם

התאוששות בפעילות הכלכלית החששות של קובעי המדיניות מהחלשות מגמת ה

תוכנית : הביאה להכרזה על שתי תוכניות תמרוץ במהלך הרבעון הרביעי, ב"בארה

מיליארד דולר  600י הפד בהיקף של "ח ע"שעיקרה רכישות אג הרחבה מוניטרית
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 .שעיקרה הקלות במיסים, מיליארד דולר 858בהיקף של  תוכנית תמריצים פיסקליתו

להעלות משמעותית את תחזיותיהם לגבי הצמיחה  המשקיעיםאת  והניע תוכניות אלו

. ב"ריבית בארההתחזיותיהם לגבי עיתוי העלאת ולהקדים  ב בשנה הקרובה"ארהב

וצפוי  2010משבר החובות הסתמן כבעיה המרכזית של היבשת בשנת , באירופה

גוש  נאלצו יוון ואירלנד לבקש סיוע ממדינות, בתוך כך. להישאר כך גם בשנה הקרובה

. זאת לאחר שגבר החשש לאובדן אמון השווקים באשר ליכולות החזר החוב שלהן, האירו

ונותר חשש , 2010פורטוגל וספרד הופחתו במהלך , אירלנד, האשראי של יוון ידירוג

 .סביר מהפחתות נוספות למדינות אלה ולמדינות אירופאיות נוספות המצויות בקשיים

הביאו בשילוב תוכניות התמרוץ האמריקאיות הנתונים הכלכליים הטובים שהתפרסמו 

כתוצאה מכך . ח ממשלתיות אל נכסי סיכון"למעבר של משקיעים מאג 2010בדצמבר 

התחזקו המטבעות של משקים מהירי צמיחה , ח הממשלתיות"עלו התשואות על האג

 . ונרשמו עליות בשערי המניות

החלו לעלות בחדות בסוף המחצית הראשונה , קר החקלאיות שבהןבעי, מחירי הסחורות

. אחוזים 80-בכ S&Pשל  בסוף השנה עלה מדד מחירי הסחורות החלקאיות. 2010של 

, ב"ארה)העלייה החדה הובילה לעליות בציפיות האינפלציוניות במרבית השווקים 

 . להעלאת ריביתולעליה בציפיות , (היא בין החריגים, הסובלת משיעור אבטלה גבוה

הפער בין ". מלחמת המטבעות"היא  2010תופעה גלובאלית נוספת שבלטה בשנת 

( יפן, גוש האירו, ב"ארה)הריביות הנמוכות בכלכלות המפותחות שנפגעו מהמשבר 

, ברזיל)לריביות הגבוהות במדינות שצלחו את המשבר ללא פגיעה משמעותית 

. הון מסיביות במטרה להשיג תשואות גבוהותהביאה לתנועות , (ישראל ועוד, אוסטרליה

נוצרו לחצי תיסוף ופגיעה בתחרותיות של המדינות שקולטות את , כפועל יוצא מכך

בכדי להתמודד עם לחצים אלו החלו מספר מדינות להתערב בשווקי . תנועות ההון הללו

 .ח ועל ידי הטלת מגבלות על תנועות הון"ח על ידי רכישת יתרות מט"המט

מרווח . התקופה הנסקרת התאפיינה בעליות שערים ובירידה בתשואות – קונצרניח "אג

מול אגרות החוב  40בונד -והתל 20בונד -של מדד התל( SPREAD)התשואות 

אחוזים במהלך השנה ועמד בסופה על  1.16-וב, הממשלתיות הצטמצם ברבע אחוז

רניות הצמודות למדד מדד אגרות החוב הקונצ. בהתאמה, אחוזים 1.82-אחוזים ו 1.44

אחוזים באותה  8.3-בונד השקלי עלה ב-אחוזים ומדד התל 13-המחירים לצרכן עלה ב

, אחוזים בתקופה הנסקרת 11.1הוביל את העליות עם  20בונד -מדד התל. תקופה

 . אחוזים 10.8שעלה בשיעור של  40בונד -לעומת מדד התל

 15.1עלייה של , ₪מיליארד  42.5ח "במהלך השנה גייס הסקטור העסקי באמצעות אג

העלייה בהיקפי הגיוס מיוחסת לריבית הנמוכה . 2009אחוזים ביחס לשנת 

ברבעון האחרון של השנה נרשמה . ולהתאושששות בפעילות הכלכלית של החברות

המלצות וועדת חודק  אחוזים בהיקפי הגיוס עקב כניסתן לתוקף של 30-ירידה של כ
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המחייבות את הגופים המוסדיים במספר הגבלות באשר לרכישות בהנפקות באפיק 

 .הקונצרני

 ח"שינויים מהותיים בתקופת הדו

י הדירקטוריון וועדת "הקופה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע

 . ההשקעות

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

כמו כן . ₪' מ 27 -ונמכרו מניות בארץ בהיקף של כ₪ מיליוני  36 -בארץ בהיקף של כ

ונמכרו מניות ותעודות סל ₪ ' מ 25 -ל בהיקף של כ"נרכשו  מניות ותעודות סל בחו

 .₪' מ 18-ל בהיקף של כ"בחו

סגרת פעילות זו נרכשו איגרות חוב במ. במהלך השנה הוגדלה החשיפה לאפיק הקונצרני

 .₪' מ 7 -ח קונצרניות בהיקף של כ"ונמכרו אג₪ ' מ 26-קונצרניות בהיקף של כ

במסגרת הפעילות באפיק הממשלתי נרכשו אגרות חוב ממשלתיות צמודות בהיקף של 

ח "כן נרכשו אג. ₪' מ 7-ונמכרו איגרות חוב ממשלתיות צמודות בהיקף של כ₪ ' מ 15-כ

ח ממשלתיות שקליות בהיקף של "ונמכרו אג₪ ' מ 31 -ות שקליות בהיקף של כממשלתי

 .  ₪' מ 7-מים בהיקף של כ"נרכשו מק, בנוסף. ₪' מ 17 -כ

, 85%-החשיפה הממוצעת למניות עמדה על כ, בשנה זו -במסלול מנהל טיטניום מניות

ים מהלך זה נעשה בתיאום עם הפקדות ומשיכות העמית. בהתאם לתקנון הקופה

ח קונצרניות צמודות על "כן הוחזקו אג. ומטרתו לשמר שיעור חשיפה זה לאפיק המניות

 .חשבון חלק מהנזילות

ח ממשלתיות שאינן "הושקעו כספי העמיתים באג, בשנה זו -במסלול מנהל ללא מניות

פיקדונות בנקאיים , מים"מק, ח קונצרניות"אג, ח ממשלתיות צמודות למדד"אג, צמודות

 .נזילותוהיתרה ב

 תשואות הקופה .3

  מסלול
2010 

 
2009 

 
 נומינלית ברוטו

 מינהל כללי

 
9.69% 

 
28.70% 

 מינהל טיטניום מניות

 
15.48% 

 
46.01% 

 מינהל ללא מניות
 

4.45% 
 

2.56% 
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 הקרןרווחים שהניבו נכסי 

 הכנסות

2010 
 

2009 

   ₪אלפי 
אחוז מסך 
   ההכנסות

שיעור 
 הכנסה

 
   ₪אלפי 

מסך  אחוז
   ההכנסות

שיעור 
 הכנסה

 (70) ממזומנים ושווי מזומנים
 

-0.10% 
 

-0.23% 
 

901 
 

0.56% 
 

1.83% 

 61,593 מניירות ערך סחירים
 

87.43% 
 

10.14% 
 

129,329 
 

80.82% 
 

26.46% 

 7,069 מניירות ערך שאינם סחירים
 

10.03% 
 

8.18% 
 

23,748 
 

14.84% 
 

24.69% 

 1,799 והלוואות מפקדונות
 

2.55% 
 

5.02% 
 

5,985 
 

3.74% 
 

13.96% 

 55 אחרות
 

0.08% 
 

3.16% 
 

51 
 

0.03% 
 

4.01% 

 70,446 סך הכל
 

100.00% 
 

9.25% 
 

160,014 
 

100.00% 
 

23.58% 

 

 מההכנסות 87.43% שתרמו ניירות הערך הסחיריםהתרומה המרכזית לתשואות היו 

תרמו ניירות הערך הסחירים  2009בשנת . מנכסי הקופה 79.74%ו בממוצע שנתי והי

 .מנכסי הקופה 72.05%והיו בממוצע שנתי  הפסדמה 80.82%

מנכסי  11.35%והיו בממוצע שנתי  הכנסותהמ 10.03%ההשקעות הלא סחירות תרמו 

מנכסי  14.18%והיו בממוצע שנתי  פסדמהה 14.84%תרמו  2009בשנת . )הקופה

 (. הקופה

 3.74%-תרמו כ -2009שנת ) מההכנסות 2.55%-כההכנסות מפקדונות והלוואות תרמו 

 (מההכנסות

 -2009שנת ) 0.10%בשיעור של ממזומנים ושווי מזומנים  הפסדיםכן היו לקופה כמו 

 . (0.56%הכנסה בשיעור של 

את שיעור ההכנסה יש לציין כי שיעורי ההכנסה אינם משקפים את תשואת הסעיף אלא 

לעניין שיעור התשואה על פי מרכיבי ההשקעה השונים של . הכללי באחוזים בלבד

 הקופה ראה פרק ניתוח יעילות ההשקעה בדוח סקירת הנהלה של הקופה

 

 מ הנכסים"וותק מח .4

 מסלול

 
 שיעור סכומים נזילים

 
משך 
חיים 
 ממוצע

 
2010 

 
2009 

 

 
 אחוזים

 
2010 

 כללי
 

72.44% 
 

69.79% 
 

1.79 
 טיטניום מניות

 
57.37% 

 
69.71% 

 
2.80 

 ללא מניות
 

86.19% 
 

86.02% 
 

1.78 
 

אלפי  682,821מניתוח נזילות הקופה עולה כי סך הנכסים הנזילים והסחירים עומד על 

מהנכסים במסלול טיטניום  100%-במסלול הכללי וכ, מהנכסים 85%-המהווים כ ,ח"ש

 . מניות ובמסלול ללא מניות
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לא צופה הנהלת הקופה בעיה באשר לנזילות נכסים ביחס להוראות משיכה  לאור זאת

 .של עמיתים

התייחסות איכותית וכמותית לשינויים מהותיים בסוגי הנכסים המוחזקים על די הקופה  .5

 ושיעורם

אלפי  738,964ח לעומת "אלפי ש 794,949 -הסתכמו ב 2010לשנת  קופההסך נכסי 

 .מתשואת הקופה נובע בעיקר הגידול. 7.6%-כשל  גידולהמהווה  2009ח בשנת "ש

משיעור החזקה של ) 8.33%-ב עלהשיעור ההחזקה במניות וניירות ערך אחרים סחירים 

 ירידהוזאת אל מול , (2010בשנת  82.79%לשיעור החזקה של  2009בשנת  76.42%

במזומנים ושווי בשיעור ההחזקה  52.18%של ובכלל זה ירידה , בשאר אפיקי ההשקעה

בשנת  2.51%לשיעור החזקה של  2009בשנת  5.24%משיעור החזקה של ) מזומנים

בשיעור ההחזקה בניירות ערך בלתי סחירים  21.70%וירידה בשיעור של  (2009

 (.2010בשנת  10.05%לשיעור החזקה של  2009נת בש 12.85%משיעור החזקה של )

מניות וניירות ערך אחרים סחירים נובעת ממזומנים ושווי מזומנים להעברת ההשקעה 

 .מתוך צפי לתשואות גבוהות בשוק ההוןוכן , מהריבית הנמוכה ששררה במשק
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 נתונים נוספים -'פרק ג

הותית על מצב הקופה ועל מגמות ותופעות ידועות היום שעלולה להיות להן השפעה מ .1

 תוצאות פעילותיה 

אנו מעריכים כי והירידה בשיעור האבטלה צמיחה העולמית העל רקע ההתאוששות 

הדבר משקף עליה בפעילות . 3.7%יצמח המשק הישראלי בשיעור של  2011בשנת 

ידי  כשהוא נתמך על 4%-ג העסקי צפוי לעלות ב"התמ. באופן רוחבי בכל ענפי המשק

(. 3.5%)ובצריכה הפרטית ( 8.8%)בהשקעה הגולמית ( 3.8%)ביצוא שיפור 

זה קרוב ללהיות צפוי הגירעון  כאשר 1.7% -ב עלותההוצאה הציבורית צפויה ל

 .3%: 2011-2012שנקבע בתקציב 

 מיםכשהגור 2011בשנת  3.3%-אנו מעריכים כי האינפלציה השנתית תסתכם בכ

והמשך עליות  מחירי הסחורות בעולםעליית  יהיולעליית המחירים  םייהעיקר

 . המחירים בשוק הדיור

הסבר למדיניות ההשקעות של הקופה תוך שימת דגש על ניתוח מזוויות ראייתו של  .2

 דירקטוריון הקופה

 לעיל' בפרק ב 2ראה סעיף 

 התייחסות לנושאים שאליהם הפנה הרואה חשבון של הקופה בחוות דעתו .3

 ןאי

ניהולם מזווית ראייתו של דירקטוריון הקופה ובהתאם חשיפה לסיכוני שוק ודרכי  .4

 למדיניות ההשקעות שנקבעו על ידו

 סיכוני השקעה .א

  סיכון אשראי .1

קופה מחזיקה בהם הע ש"סיכון אשראי הוא הסיכון הכרוך בכך שמנפיקים של ני

ומקבלי אשראי מקופות הגמל לא יעמדו בתשלומי ריבית או קרן או שיפשטו רגל 

סיכון זה קשור בטיב תיק האשראי שנכסי הקופה . נכסי הקופה  יפגעו, ועקב כך

 . מושקעות בו

הקופה מחזיקה  בדרך כלל בנכסים המדורגים בדירוג , לצורך ניהול סיכון זה

 . גבוה ומנסה לטייב את איכות הנכסים המוחזקים
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  סיכוני שוק .2

סיכוני שוק קשורים בשחיקת נכסי קופות הגמל כתוצאה משינויים צפויים במחירי 

מצב , שוק העבודה, שער חליפין, מחירי ניירות ערך, שעורי הריבית, שוק

 . הפירמות ואינפלציה

הקופה מתמודדת עם מכלול הגורמים המרכיבים את סעיף סיכוני השוק 

אגרות חוב צמודות ולא , באמצעות קביעת תמהיל השקעות המכיל מניות

קרנות נאמנות , קרנות הון סיכון, ח"ח באמצעות אג"חשיפה למט, צמודות

 . ותעודות סל

התמהיל משתנה בהתאם להערכות סיכונים שמתקיימות בישיבות ועדות 

, השקעה כאשר במסגרתם מתנהל דיון בין השאר על המצב המאקרו כלכלי

אגרות החוב ועל המניות בכל ל המשפיעה על "מדיניות הריבית בארץ ובחו

השפעת שער , ח למניות"הקשור להעדפת המשקיע בבחירת השקעתו בין אג

מצב , ח ומדד"החליפין והאינפלציה על חשיפת הקופה להשקעות צמודות מט

שוק העבודה ומצב הפירמות נבחן גם הוא מאחר וקיימת השלכה על רווחיות 

קף גיוסי ההון של החברות יהחברות המשפיעה ישירות על המניות וכן על ה

 . ח הקונצרני"המשפיע  על תשואת האג

 סיכון ריבית  .3

בשיעור הריבית יש סיכון הנובע מהשינויים החלים בריבית בנק ישראל וריבית 

שינויים אלו משפיעים על , בעולם ומדיניות הקצאת האשראי לפירמות הפרטיות

 . שווי השוק של הנכסים

גרות חוב ופיקדונות החשופים לסיכוני ריבית חלק מהשקעות הקופה הינם בא

כמו כן . שכן תנודות בשערי הריבית בשוק הכספים עלול להשפיע על שווים

מחזיקה הקופה איגרות חוב אשר תנאי תשלום הריבית שבהם כפוף לשינויים 

לשינויים בשער ריבית הלייבור מעבר לתחום שנקבע . בשערי ריבית הלייבור

השלכה על הריבית שתקבל הקופה וכן על הרכב  בתנאי אגרות החוב יש

ח "לאג" לקריאה מוקדמת"לחלק מהמנפיקים יש זכות , בנוסף. ההשקעות

שיקולי . קרי פדיון מוקדם יותר מהתאריך הנקוב בתנאי הנפקה, שהונפקו

 . של המנפיק מושפעים בין השאר גם משינוי ריבית" הקריאה המוקדמת"

  ובאינפלציהסיכוני שינויים בשער החליפין  .4

 : השקעות קופות הגמל נעשות בשלושה מגזרים עיקריים

 . המגזר שאינו צמוד ומגזר מטבע החוץ, המגזר הצמוד למדד
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מרבית הפעילות במגזר מטבע החוץ נקובה בדולרים וביורו וקופת הגמל חשופה 

ועדת ההשקעות דנה בישיבותיה בהתאם . לשינויים בשער החליפין ובאינפלציה

שמתקבלות על הקצאת הנכסים בין האפיקים השונים בהתאם להערכות 

 . לנסיבות

   סיכוני פיזור .5

הקופה בשל אחזקותיה בניירות ערך סחירים חשופה לסיכוני פיזור השקעות בין 

לצורך צמצום מקצת מסיכוני הפיזור הקופה פיזרה את . ל"שווקי הארץ לשווקי חו

 . ים הבין לאומייםהסיכונים בתיק  ההשקעות על ידי השקעה בשווק

  סיכוני שווי הוגן .6

אשראי שאינם רשומים למסחר משוערכים בהתאם נכסי  2005החל משנת 

לשינויים בשוק ההון ופרמיית הסיכון של הנכסים וזאת על פי מודל וריביות 

בהתאם לכך בוחנת הנהלת הקופה . שמפרסמת חברה מצטטת שנבחרה לנושא

 . את השקעות הקופה לעניין רכישת נכסים לא סחירים

  סיכון נזילות .7

וסיכון , סיכון נזילות ברמת קופת גמל –שני רבדים סיכון נזילות ניתן לפיצול ל

 . נזילות ברמה מקרו כלכלית

הסיכון ברובד הראשון נובע מאי ודאות הקופה באשר לסכומי משיכות הכספים 

סיכון זה גורם לאי ודאות לגבי היקף החזקת נכסים סחירים . על ידי העמיתים

בצע תשלומים לעמיתים ונזילים על מנת שלא להגיע למצב בו לא יהיה ניתן ל

סיכון זה קשור בהיקף חסכון העמיתים הזכאים למשיכה אל מול אורך . מושכים

 . החיים הממוצע של נכסי קופות הגמל ונזילותם

הגדילו את הצורך , קיצור מועדי המשיכה והעברה של העמיתים מקופות הגמל 

גבוהות  הנהלת החברה נאלצת לשמור רמות נזילות. בהתמודדות עם סיכון זה

העלאת מרכיב הנזילות . יותר בקופה כבטחון לביצוע התשלומים וההעברות

והקטנת אופק התכנון הפיננסי בשל סיכון זה מקטין את יכולת הקופות לתכנון 

 . ארוך טווח בחלק הנזיל המיועד למקרים אלו

הסיכון ברובד השני נובע מהאפשרות של שינוי טעמי העמיתים בכלל קופות 

דרישה . זה יכול לגרום למימוש סכומי כספים גדולים בפרק זמן קצר מצב. הגמל

לצורך ניהול סיכון הנזילות . כזו עלולה לסכן את יציבות שוק ההון והכספים בארץ

שווי מזומנים וכן בנכסים בעלי , כגון מזומנים, הקופה מחזיקה בנכסים נזילים

 . סחירות גבוהה שניתנים למימוש בקלות יחסית
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עקב כניסת גורם מצטט להערכת שווים של נכסים לא  2005שבשנת  יש לציין

 . למעשה נוצרה אפשרות למסחר גם בנכסים אלו על פי המחיר המצוטט, סחירים

התמודדות עם סיכון זה נעשה בין השאר באמצעות הערכות היחס הנדרש בין 

ך הכספים שהגיעו לבשלות והערכות ההנהלה לגבי היקף המשיכות הצפוי לבין ס

הנכסים הסחירים והנזילים בקופה בתוספת  ההפקדות הצפויות המהווים את 

יחס זה הוא מעין יחס שוטף של קופת . החלק הזמין בכל רגע מנכסי הקופה

קרי המשיכות )יחס בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות , הגמל

 . של הקופות( הצפויות

נהלה סבורה כי סך הכספים הה, מבחינת הרכב נכסי הקופה והערכות ההנהלה

הסחירים והנזילים וצפי ההפקדות מהווים כרית בטחון מספקת לצמצום 

 . התממשות סיכון הנזילות כאמור לעיל

 סיכון תפעולי  .ב

. הפעלת קופת גמל דורשת עמידה בכללי פעילות ודווח שנקבעו בחוקים ובתקנות

מטיל סעיפי  2005 -ה "התשס( קופות גמל)חוק הפיקוח על שירותים פיננסים 

הקופה מתופעלת על ידי בנק הפועלים . עונשין על אי עמידה בכללים והנחיות

 .שהינו גוף גדול בעל יכולות מוכחות
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 הפנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה 

 

: להלן) של מינהל קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל השירותים, בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה

מערכת הבקרה . אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי "(הקרן"

הפנימית של הקרן תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה 

לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לכללי חשבונאות  המנהלת

לכל מערכות , ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן. ל והוראות הממונה על שוק ההוןמקובלים בישרא

לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות . הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות

 .לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי

 

מת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיי

ההנהלה , בנוסף. והרישומים החשבונאיים מהימנים, הנכסים מוגנים, בהתאם להרשאות ההנהלה

בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים 

(monitor )פנימיתלרבות ביצוע נהלי בקרה , ביצוע. 

 

הנהלת החברה המנהלת בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של הקרן 

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית , 2010בדצמבר  31על דיווח כספי ליום 

  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-של ה

(COSO .)ההנהלה מאמינה , ס על הערכה זובהתבס(believes ) 2010בדצמבר  31כי ליום ,

 .הבקרה הפנימית של הקרן על דיווח כספי הינה אפקטיבית

 

 

 

 _____________ אפרים רובין ר הדירקטוריון"יו

 _____________ מרדכי גלר ל"מנכ

 _____________ ראובן סווירי כספים     מנהל

 

 ______________: תאריך אישור הדוח
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 ( Certification)הצהרה 

 :מצהיר כי, מרדכי גלר, אני

 מינהל קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל השירותיםשל סקרתי את הדוח השנתי  .1

 ."(הדוח: "להלן) 2010לשנת  "(הקרן: "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

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

למועדים  הקרןלות של יתוצאות הפע ואת את המצב הכספי, הבחינות המהותיותמכל 

 .ולתקופות המכוסים בדוח

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

  -וכן; הקרןונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של 

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

מובא לידיעתנו על ידי  לקרןהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס , כאלה

 ; אחרים בחברה המנהלת בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח

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

לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם 

 .על שוק ההון

והצגנו את  הקרןוהנהלים לגבי הגילוי של הערכנו את האפקטיביות של הבקרות  (ג)

לתום התקופה , 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 , שצפוי להשפיע באופן מהותיאו סביר , ברבעון הרביעי שהשפיע באופן מהותי

  -וכן; הנוגע לקרן על דיווח כספי הבקרה הפנימית של החברה המנהלת

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

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי 

 : הנוגע לקרן דיווח כספי הבקרה הפנימית על

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  (א)

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

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

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים , הותיתבין מהותית ובין שאינה מ, כל תרמית (ב)

עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת 

 .הנוגע לקרן על דיווח כספי

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

                           ___________________________________________ 

  ל"מנכ, מרדכי גלר                תאריך      
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 ( Certification)הצהרה 

 :מצהיר כי, ראובן סווירי, אני

 מינהל קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל השירותיםשל סקרתי את הדוח השנתי  .1

 ."(הדוח: "להלן) 2010לשנת  "(הקרן: "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

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

למועדים  הקרןלות של יתוצאות הפע ואת את המצב הכספי, הבחינות המהותיותמכל 

 .ולתקופות המכוסים בדוח

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

  -וכן; הקרןונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של 

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

מובא לידיעתנו על ידי  לקרןהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס , כאלה

 ; אחרים בחברה המנהלת בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח

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

לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם 

 .על שוק ההון

והצגנו את  הקרןוהנהלים לגבי הגילוי של הערכנו את האפקטיביות של הבקרות  (ג)

לתום התקופה , 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 , שצפוי להשפיע באופן מהותיאו סביר , ברבעון הרביעי שהשפיע באופן מהותי

  -וכן; הנוגע לקרן על דיווח כספי הבקרה הפנימית של החברה המנהלת

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

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי 

 : הנוגע לקרן דיווח כספי הבקרה הפנימית על

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  (א)

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

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

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים , מהותיתבין מהותית ובין שאינה , כל תרמית (ב)

עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת 

 .הנוגע לקרן על דיווח כספי

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

________________                           ___________________________ 

 מנהל כספים, ראובן סווירי               תאריך      
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 דוח רוח על בקרה פנימית


