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 מאפייðים כלליים של החברה המðהלת  .א

 כללי תיאור  . 1

לðיהול   בע"מ  החברה  והשירותים  המיðהל  עובדי  לפקידים  או  קרן ההשתלמות  "החברה"  (להלן: 

מבðי  במסגרת שיðוי כחברה פרטית מוגבלת במðיות.    22.11.1977התאגדה ביום  "החברה המðהלת")  

.  ð  2007ובמברב   8החלה את פעילותה במתכוðת זו ביום  ,  חברה המðהלתהקופה ל אשר כלל פיצול בין  

  חברה היðה ðיהול הקרן.  פעילותה היחידה של ה

  פירוט בעלי המðיות של החברה המðהלת   . 2

בעלי המðיות בחברה הם הסתדרות המעו"ף (בעלת מðיית יסוד של החברה המעðיקה לה את הזכות  

לפחות   של    50%למðות  מעסיקים  וðציגי  החברה)  של  הכרעה  מðיית  בעלת  ובðוסף  מהדירקטוריון 

רגי  מðיות  (בעלי  בקרן  העמיתים  עד  עובדים  למðות  הזכות  את  המקðות  החברה,  של  ב'    50%לות 

  מהדירקטורים בחברה) (להלן ביחד: "בעלי המðיות").  

  הדוח. בתקופת לא חלו שיðויים מהותיים במבðה האחזקות של החברה המðהלת 

  ת ע"י החברה המðהלת  האישור שיש לקופה המðוהל  . 3

כקרן השתלמות   על כספים  ת לשכירים כמפורט  עðפיהקופה אושרה  חל  בתקðון הקופה. האישור 

לשיעורים ולתðאים הקבועים בתקðה   בהתאם  (כללים    19המשולמים לקופה  לתקðות מס הכðסה 

לחוק האמור, שיבואו במקום    22או בתקðות מכוח סעיף    1964  -לאישור ולðיהול קופות גמל) התשכ"ד

  התקðות האמורות. מספר אישור המסלולים הוא: 

  299  -ימיðהל מסלול כלל  •

  1262 -מיðהל מסלול מðיות  •

  1385  -מיðהל מסלול אג"ח  •

  (מתחדש מעת לעת).  2022בדצמבר  31תוקף אישור קופת הגמל היðו עד ליום 

 שיðוי במסמכי יסוד  . 4

הגישה החברה    29.10.2019במהלך הרבעון לא בוצעו שיðויים במסמכי היסוד של החברה. בתאריך  

הגמל שבðיהולה, אשר טרם אושר, לממוðה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בקשה לעדכון תקðון קופת  

ל הגמל  קופת  של  ההשקעה  מסלולי  התאמת  של  מסלולי  בהיבט  ברשימת  המפורטות  הוראות 

  ðה על שוק ההון ביטוח וחיסכון. ההשקעה של הממו
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  תיאור המצב הכספי של הקופה בðיהול החברה המðהלת  .ב

  על ידי החברה המðהלת  , ðטוהיקף הðכסים המðוהלים . 1

 מסלול 

 

היקף  
  , ðטוðכסים

9/2022  

היקף  
  , ðטוðכסים

12/2021  

שיעור  
הגידול  
 (קיטון) 

 אחוזים   אלפי ש"ח  

 ) 11.52(  905,762  801,417  מסלול כללי 
  ) 1.51(  5,304  5,224   מסלול מðייתי 

  13.67  20,183  22,944  אג"ח מסלול 
  ) 10.92(  931,249  829,585  סה"כ 

  

  תשואת הקופה שבðיהול החברה המðהלת  . 2

ברוטו   שם המסלול  ðומיðלית  תשואה 
 לתקופת הדוח 

 - 9.41% כללי מסלול 

 - 17.61% מðייתי מסלול 

  1.08% ג"ח מסלול א 

  
  הפקדות ומשיכות (בערכים ðומיðליים) . 3

. העברות  ₪אלפי    43,228וðמשכו ממðה    ₪אלפי    56,178  , הופקדו בקרן2022  ספטמבר  -בתקופה יðואר  

  אלפי ₪.   ð25,819טו מהקרן (העברות מהקרן בðיכוי העברות אל הקרן) הסתכמו לסך  

  מצב עסקי החברה המðהלת  .ג

  מצב עסקי החברה 

מðהלת קופת גמל עðפית בלבד, הרי שאין היא ðדרשת לעמוד בדרישות ההון העצמי  בהיות החברה  

של חברה מðהלת, כפי שהן ðדרשות בתקðות הפיקוח על שירותים פיððסיים (קופות גמל) (הון עצמי  

  . 2012-מזערי הðדרש מחברה מðהלת של קופת גמל או קרן פðסיה), תשע"ב

. קרן השתלמות  למיðהלקרן השתלמות    – חת בלבד  החברה עוסקת בðיהולה של קרן השתלמות א

היðה קופת גמל עðפית וככזו דמי הðיהול הðגבים בגין ðיהולה על ידי החברה מעמיתיה היðם   למיðהל

  דמי ðיהול בגובה הוצאותיה בפועל (בכפוף למגבלות רגולטוריות).

ðכסי החברה כוללים סעיפי מזומðים ושווי מזומðים וחייבים, התחייבויותיה הן לðותðי השירותים  

  לקרן. 

ירעו אירועים או שיðויים במצב עðייðי החברה המðהלת אשר להם השפעה  לא א  תקופת הדוחבמהלך  

   .מהותית על הדוחות הרבעוðיים, ולא חלו שיðויים או חידושים מהותיים בעסקי החברה
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  אודות קרן ההשתלמות ריכוז מידע וðתוðים    

 ðתוðים לגבי עמיתי הקופה  . 1

   

חודשים   9-ל
  שהסתיימו ביום

חודשים   9-ל
  שהסתיימו ביום

לשðה  
  שהסתיימה ביום 

  בדצמבר  31  ספטמבר ב 30  ספטמבר ב 30

2022  2021  2021  

        מספר חשבוðות עמיתים:

002,8 פעילים  9707,  9417,  

,7697 לא פעילים   4637,  7757,  

 15,716 15,433  15,771  סה"כ  

  ðכסים מðוהלים, ðטו 
      

 (באלפי ש"ח): 

358,459  פעילים  677,509  388,520  

861,410 392,741 370,227 לא פעילים   

 931,249 902,418 829,585 סה"כ  

 ðתוðים תוצאתיים
      

 (באלפי ש"ח): 

דמי גמולים משוðתים עבור  
  מצטרפים חדשים 

4,709 5,280 7,301 

 73,522 54,468 56,178 תקבולים מדמי גמולים 

תקבולים מדמי גמולים חד  
 103 - 108 פעמיים 

 21,663 15,161 11,126 העברות צבירה לקופה 

 37,176 22,993 36,945 העברות צבירה מהקופה 

      תשלומים: 

 48,627 36,759 43,228 פדיוðות 

 - - - אחרים 

עודף (הפסדים) הכðסות על  
 76,973 47,647 (88,795) הוצאות לתקופה  

        

מðכסים  דמי ðיהול שðגבו 
       : (באלפי ש"ח)

 5,009 3,703 3,924 פעילים ולא פעילים 

        

דמי ðיהול שðגבו מהפקדות  
 (באלפי ₪):  

- - - 

        

שיעור דמי ðיהול ממוצע  
מðכסים במוðחים שðתיים 

 (באחוזים) : 
      

 0.56 0.56 0.60 פעילים

 0.56 0.56 0.60 לא פעילים

ðיהול ממוצע  שיעור דמי 
 -  - - מהפקדות (באחוזים):
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 עמיתים לא פעילים  . 2

  

חודשים   9-ל
  שהסתיימו ביום

חודשים   9-ל
  שהסתיימו ביום

לשðה  
  שהסתיימה ביום 

  בדצמבר  31  ספטמבר ב 30  ספטמבר ב 30

2022  2021  2021  

           חשבוðות מðותקי קשר: 

 1,414 1,509 1,389  מספר חשבוðות  

מðוהלים ðטו (באלפי  ðכסים  
 ש"ח)

41,401 61,741 51,435 

דמי ðיהול שðגבו מðכסים  
 259 235 178 (באלפי ש"ח)

שיעור דמי ðיהול ממוצע שðגבו  
 מðכסים במוðחים שðתיים 

0.60 0.56 0.56 

 
 החברה לגבות בהתאם להוראות הדין   שיעור דמי הðיהול שרשאית . 3

בהיות הקרן מוגדרת כ"קופת גמל עðפית", ובהתאם לאמור באישור משרד האוצר שðיתן לה, דמי  

הðיהול הðגבים מחשבוðות העמיתים היðם לפי הוצאות שהקרן הוציאה בפועל, בכפוף לשיעור שðתי  

  מהיתרות.   2%מרבי של 

  .  0.60%-של כ שðתיהיðם בשיעור   בתקופת הדוחדמי הðיהול שðגבו בפועל 

, על  ולמðהל ההשקעות  לגוף המתפעלמובהר, כי דמי ðיהול אלה כוללים את הסכומים המשולמים  

  פי השיעורים שðקבעו בהסכם איתם.

 התפתחויות ושיðויים בקרן ההשתלמות  . 4

בסך הðכסים ðובע    הקיטוןבðכסים המðוהלים ע"י הקרן,    10.92%-של כ  ירידהחלה    בתקופת הדוח

הקופה הדוח  שליליתה  מתשואת  ðטו  ומ  בתקופת  והעברות  משיכות  בðיכוי  (הפקדות  ðטו  צבירה 

  מהקופה) שלילית.  

  שיðויים מהותיים והוראות חקיקה  .ד

פי   תקðות'  התקðותתפרסם בקובץ  ð 2.3.2022  ביום סיים (קופות גמל) (הוצאות  ððהפיקוח על שירותים 

  .2022-ישירות בשל ביצוע עסקאות) (הוראת שעה), התשפ"ב

להכיר    תקðות  תוקðו   9.9.2020  ביוםזכור  כ שעה  הוראת  במסגרת  המאפשר  באופן  ישירות  הוצאות 

  : בהוצאות הבאות כהוצאות ישירות כדלקמן

 ;)ן צד קשור(שאיð השקעה  קרðות . 1

 ); ו צד קשור, בגין השקעות שעיקרן בחו"לðשאיזר (הל תיקים ðמ . 2

  "ל);שעיקרן בחו ו צד קשור, בגין השקעות ðשאי( הל תיקים ישראליðמ . 3

  );בðאמðות ו צד קשור, כהגדרתה בחוק השקעות משותפות ðלרבות קרן מחקה (שאיðאמðות   קרן . 4

ה  ð, ללא החריגה של קרן שהיבðאמðות  עילית (כהגדרתה בחוק השקעות משותפות  טכðולוגיהקרן   . 5

 ;)צד קשור

 ;חוץקרן  . 6

 קרðות סל.  . 7
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עד   אלה  הוצאות  הוגבלו  שעה  הוראת  במסגרת  כן  של  כמו  ðקבעו  ðמ  0.25%תקרה  התקðות  הקופה.  כסי 

  . 2022באפריל  6כהוראת שעה ותוקפן הוארך מעת לעת ובפעם האחרוðה עד ליום  

על מðת לקבוע את האיזון הראוי לבחיðת הוצאות ישירות שרשאית חברה מðהלת של קופת גמל להשית על  

(להלן: "הוועדה"). הוועדה קיימה דיוðים  עמיתי קופת גמל שבðיהולה, מיðתה הרשות ועדה שתדון בסוגיה זו  

מקיפים עם ðציגים מהציבור וערכה בשיתוף עם המחלקה הכלכלית ברשות מחקר אמפירי מקיף המתבסס  

הוצאות   בגיðם  לגבות  שהותר  השקעה  אפיקי  במספר  התשואות  אמידת  לצורך  שðאספו  ðתוðים  מאגר  על 

ידי  2021ההון באוקטובר  ישירות. המלצות הוועדה הוגשו לממוðה על רשות שוק   . המלצות אלו ðבחðו על 

ואשר   2022רשות שוק ההון והיוו בסיס לפרסום מספר ðוסחי טיוטת תקðות אשר פורסמו לראשוðה באפריל  

במסגרתן מוצא הסדר קבוע לעðיין גביית ההוצאות הישירות, זאת לצד שורת צעדים אסדרתיים ופיקוחיים  

וטת התקðות, בðושאים אשר איðם בתחולת התקðות. במסגרת טיוטת  ðוספים מקבילים המקודמים לצד טי

של ההסדר המוצע במסגרת   לקבע  עד למועד כðיסתו  התקðות האחרוðה הוצע להאריך את הוראת השעה 

. יצוין כי טיוטת התקðות קובעת תחולה רטרואקטיבית החל ממועד  2023ביðואר    1טיוטת התקðות, ביום  

שעה על מðת לייצר רצף תחיקתי כרוðולוגי לגביית ההוצאות הישירות. ביום  פקיעתה האחרוðה של הוראת ה

פורסמו התקðות ברשומות    30.10.2022אושרה טיוטת התקðות בוועדת הכספים של הכðסת וביום    16.8.2022

  .31.12.2022העדכון בתקðות כאמור לעיל בהתאם למסקðות הוועדה ייכðס לתוקף ביום 

  

  ה בקופת גמלתיקון חוזר מסלולי השקע

פורסם תיקון לחוזר מסלולי השקעה בקופת גמל. מטרת החוזר לעדכן ולהרחיב את    2022בספטמבר    28ביום  

מגוון מסלולי ההשקעה המתמחים שגוף מוסדי רשאי לðהל מתוך מטרה להעמיד היצע רחב יותר של מוצרים  

ðבע התחרות  את  חיזוק  ותוך  המסלולים  בין  יותר  וקלה  ðוחה  השוואה  של  תוך  המיקוח  כוח  והגברת  ף 

יחד עם זאת בהתאם למכתב    . 2023ביðואר   1העמיתים מול הגופים והחברות המðהלות. תחילת החוזר ביום  

 צפויה דחיה של ההוראות החלות על קופות עðפיות.  31.10.2022הממוðה מיום 

 

  גילוי לבקרות וðהלים   .ה

 הערכת בקרות וðהלים לגבי הגילוי       

התקופה  ה לתום  העריכו  המðהלת,  החברה  של  הכספים  ומðהל  המðכ"ל  עם  בשיתוף  החברה,  ðהלת 

המכוסה בדוח זה, את האפקטיביות של הבקרות והðהלים לגבי הגילוי של החברה המðהלת. על בסיס  

הערכה זו, מðכ"ל החברה ומðהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והðהלים לגבי הגילוי של  

שהחברה המðהלת    החברה על המידע  ולדווח  לסכם  לעבד,  לרשום,  מðת  על  אפקטיביות  הðן  המðהלת 

בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממוðה על שוק ההון ביטוח    הרבעוðיðדרשת לגלות בדוח  

  וחסכון ובמועד שðקבע בהוראות אלו.

  בקרה פðימית על דיווח כספי 

לא אירע כל שיðוי בבקרה הפðימית של    2022  בספטמבר  30במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום  

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

  הבקרה הפðימית של החברה המðהלת על דיווח כספי. 



 } Certification (הצהרה

rר

 :כימצהיר •רפידאונו •אני

 :להלן(כע"מוהשירותיםהמינהליעובדלקפידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחרכהשלהרעבוניהדוחאתסקרתי . 1
 .) 11הדוח 11 :(להלן 30/9/20ZZכיוםיםישהסתלרבעוןהמנהלת")"החכרה

כדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגטחסרואלתימהותועבדהלשנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח Iידיעתיעלהכתבסס . 2
 .כדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמעטיםיהיולאמגצים,אותםנכללוכרן,הנסיכותלאורבו,שנכללושהמצגים

ת uהבחימכלנאות,אכוןפמשקפיםבדוחהכלולאחרכפסיעדיומהרעבונייםםיהכסיפהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3
בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהעפולותותוצאותהכספיהמצבאת ,המהותיות

ולבקרההגיולילגביונחליםבקרותשלולקיומםלקביעתםחאראיםזוהצההרהמצהיריםהמנהלתבחרבהואחריםאני . 4
וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלתימיהפנ

שמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונחליםכקרותשלפיקוחנותחתעתםילקבגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.
שלההכנהתקותפבמהךלבפרטמנהלת,הבחברהאחריםידיעלדיעתנוילמואבהמנהלתלחברהחסיהמתימהותי

הדוח;

מידהסלפקהמיודעתי,כספדיווחעלתיפנימבקרהקבעיתעלקחנויפאו ,כפסידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותוכלךהכספיהדיווחמהימנותלגניביטחוןשלרהיסב

) (IFRS ההוןשוקעלהממונהולהוראות; 

ילגבנוימסקנותאתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלותיהאפקטיבאתהערכנוג.

וכן- jהעכרתנועלבהבתססבדוחהמכוסההתקוהפלתוםי,הגיוללגביםיוהנחלהבקחתשלותיהאפקטיב

ימהותיאכופןעישהפשזהרבעבוןיעראשסכיפווחידעלהמנהלתהחרבהשלמיתיהפנבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

וכן- .כפסידיווחעלהמנהלתהחבהרשלהנפימיתהבקרהעלמהותי,ןפואכלהשיפעצשפויסביראו

שלהביקורתולוועדתרקטוריוןילד ,רקהמבהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחרבהםיואחראני . 5
 :כספידיווחעלהנפימיתהבקרהלגביביורתהעדכניתעהרכתנועלבהתבססהמנהלת,החרבהשלרקטוריוןיהד

 1כסיפדיווחעלהפנימיתהבקרהשלהכפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותיםיהמשמעותיםיהליקוכלתאא.

וכן· jכיפסדעימעלולדווחלסכם Iעלדבלרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועםישצפויסביראשר

תפקידלהםשישםיאחרםיעובדמעורביםאוההנחלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביומהותיתויבתרמית,כל .ב
 .כסיפווחידעלהמנהלתהחברהשלהנפימיתבבקרהמשמעותי

 ~--!...:-·ויכלדפיעלאחריאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדיבf.וילאבמוראיו

 2022בנובמבר 29
תאריךח
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 ) Certification (הצהרה

)ן

 :כימצהירסוווךו,ראובןאנו,

 :(להלןבע"מוהשירותיםינהלמהעובדילפקידיםהשתלמותקרןמונחלשלהמנהלתהחרבהשלהרעבוניהדוחאתסקרתי . 1
 11חדוח 11 :(להלן 30/9/2022ביוםשהסתייםלרבעוןחמנהלתיי)רחברה 11

(. 

כדיהנחוץמהותיתעובדהלשמצגמחסךולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

 .בדוחהמכוסחלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללוברן.הנסיבותרולאבו,שנכללושהמצגים

הבחיטתמכלכאות,אבופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםםייהכספהדוחותידיעתי,עלהבתבסס . 3
בדוח.המכוסיםולתקוופתלמודעיםהמנהלתהחברהשלחעפויולתותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,

ולבקרההגיולילגביונחליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחרבהואחריםאני . 4
וכן- iהמנהלתהחרבהשלכפסידיווחעלהנפימית

שמידעלהבטיחהמיועדיםכאלח,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקבעיתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו .א

ההכנהתקותפבמהלךבפרטהמנהלת,בחברהאחריםידיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותי

 ;הדוחשל

מידהסלפקהמיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלנפימיתבקרהקבענו .ב

בינלאומייםדיווחלתקניבהאתםערוכיםיםיהכפסשהדוחותולכךהכסיפהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירה

) (IFRS ההוןשוקעלהממונהולהוראות; 

לגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהפאקטיביותאתהערכנוג.

וכן- iעהרכתנועלבהתבססכדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגיולילגביוהנהילםהבקרותשלהאפקטיביות

מהותי'אבוןפשהשפעיזהברעבוןשאיערכספידיווחעלהמנהלתהחרכהלשהנפימיתבכקרחשינויכלבדוחגילינו .ד

וכן-כפסו.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מחותיבואפןלהשיפעשצפויסביראו

שלהביקורתולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזןהצהרההמצהיריםהמנהלתכחברהואחריםאני . 5
 :כסיפדיווחעלהנפימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתעהרכתנועלהבתבססהמנהלת,החרבהשלהדירקטוריון

כסיפ'דיווחעלופ.נימיתהבקרהשלדכעפ,לתהאובקביעהתהמהותיותוהחושלותהמשמעותייםקוייםיהלכלאתא.

וכן- iכסיפמיזעעלולדווחסלכםעלב,דלרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר

פתקידלהסששיאחריםעובדיםמעורביםאוההנחלהמעורבתבהמהותית,שאיכהוביומהותיתביותרמית,כלב.

 .כספידיווחעלהמנהלתהחרכהלשהנפימיתבבקרהמשמעותי

 .דיוכלפיעלאח,ראזםכלמאחריותאומאחריותילרגועכדיעלילאבמוראיו

 20.2.2.בנובמבר 29.
תאריך

--<'12 
כספיםמנהלסווירי,ראוןברו"ח rר

11 



 

החברה המðהלת של מיðהל קרן ההשתלמות לפקידים 

מ"עובדי המיðהל והשרותים בע

דוחות כספיים ביðיים

2022בספטמבר  30ליום 

)בלתי מבוקר(



 

החברה המðהלת של מיðהל קרן ההשתלמות לפקידים 

מ"עובדי המיðהל והשרותים בע

2022בספטמבר  30דוחות כספיים ביðיים ליום 

תוכן העðייðים

עמוד 
 
14דוח סקירה של רואי החשבון 
 
 
15תמצית דוחות על המצב הכספי ביðיים 
 
 
16תמצית דוחות ביðיים רווח והפסד 
 
 
17-21באורים לדוחות הכספיים ביðיים 



חשבון uיךןא

לכבוד
ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהדירקטוריון

בע"ב(והשירותיםהמינחלעובדי;,פקידים

! i נf שהס :· 1פ 1 ,,,רל :-ןןr1 2 .• 1ב 1:נ <:1בספ 30:יומ 1 , 11יינ ~ Q ~ 

מבוא

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהכונהלתהחברהשלהכוצורףהכספיהמידעארנסקרנו
 30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתבוציתאתהכולל"החברה"),-(להלןכע"מוהשירותיםהמינהל

חודשיםושלושהתשעהשללתקופהוהפס,דהרווחעלהתמציתייםהדוחותואת 2022בספטמבר

לתקופתכספיידעבושלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריוןיתאריךבאותושהסתייבוה

12111 . 34בונלאומנ ..בונאותש lרבחת.אם.לתקן.ו \ ...·ביכ·יים /AS היא ..אחריותנו . 11כספי~.לנבקופונבבי.ניים ..וח........ . 
יסקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביע

היקף

של"סקירהכישראלחשבוןרואילשכתשל 2410(ישרא)לסקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספיבוידעשלסקירההישות".שלהבונקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלו,קופותכספינוידע

והחשבונאיים,הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםר rבעיככובירוו·ים, r1ורכב 1כבינייםלתקופות

ורת iביכמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירהיואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישום

שניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכ,ךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת

חוותמכיעיםאנואיןלכך'בהתאםבביקורת.כוזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשבועותייםהענייניםלכל

ביקורת.שלדעת

מסקנה

ערו,ךאינוהנ"להכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבא,לאסקירתנועלבהתבסס

ביניים",לתקופותכספי"דיווח IAS 3<tבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל

יוחסכוןביטוחההוןשוקרשותלהנחיותבהתאם

רב,בכבוד

~ I ~ tl f;,\ ו\J ~ 
ושות•לוטרבך

חשבוןרואי

 29.11.2022 :תאריך

 03 • 7514511פקס. , 03 • 7514514טל. , 5252103יקוד tנ 3בצלאל 1רחגן:רמת

E-mail: brit-g@zahav.net.il 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

נכסים:

קבוערכוש

חכירותעבורשימושזכותבגיןנכס

חובהויתרותחייביםח
מזומניםושווייםנמזומ

הנכסיםבלסך

הון:

מניותהון

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 31ליום
בדצמברבספטמבר 30ליום

2022 2021 2021 
מבוקרמברקךבלתי

ש"חאלפי

113 135 131 
295 569 499 
851 892 405 
431 267 493 

1,690 1,863 1,528 

התחייבויות:

נטו ,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

חכירהבגירהתחייבות

זכותויתרותזכאים

ח

ההתחייבויותכלסך
· t 

וההתחייבויותההוןבלסך

מהוויםהמצורפיםהנאורים

-------------- ------------- -------------

83 83 83 
502 572 275 
943 1,208 1,332 

______ 1,~ 28 ______ 1J§63 ______ 1,§90 

1,690 1,863 1,szs 

 2022בנובמבר, 29
אישורתאריו

כספייםההדוחות

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדתי

פרראובן ~

מנכ"ל

 כ;-.__

סרויריראובןרר•יח

כספיםמנהל

15 



החברה המðהלת של מיðהל קרן ההשתלמות לפקידים 
מ "עובדי המיðהל והשרותים בע

תמצית דוחות ביðיים רווח והפסד
 

16

 חודשים9ל-
שהסתיימו ביום

 חודשים3ל-
שהסתיימו ביום

לשðה
שהסתיימה

ביום
 בדצמבר31 בספטמבר30 בספטמבר30

20222021202220212021
מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"חבאור

 5,009  1,254  1,349  3,703  3,924 הכðסות מדמי ðיהול מקרן ההשתלמות

 4,997  1,252  1,355  3,694  3,926 4הוצאות הðהלה וכלליות
 12  2 (6) 9 (2)הוצאות (הכðסות) מימון 

 5,009  1,254  1,349  3,703  3,924 סך כל ההוצאות

 -  -  -  -  - רווח לתקופה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי ðפרד מהדוחות הכספיים ביðיים



החברה המðהלת של מיðהל קרן ההשתלמות לפקידים 
מ "עובדי המיðהל והשרותים בע

באורים לדוחות הכספיים ביðיים
 

17

 - כללי 1באור  

:כללי.א
: להלן(מ "קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המיðהל והשרותים בע" מיðהל"החברה המðהלת של 

מðהלת את קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המיðהל והשרותים על שלושת מסלוליה ") החברה"
: להלן( 2005-ה"התשס, )קופות גמל(כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיððסיים ") הקופה: "להלן(
").חוק קופות הגמל"

.ואושרה כקרן השתלמות לשכירים, כחברה פרטית מוגבלת במðיות, 22.11.1977החברה ðוסדה ביום 
כהגדרתה בחוק קופות הגמל המðהלת את " קופת גמל עðפית"הקופה היðה קרן השתלמות המהווה 

י "כספי קרן ההשתלמות של עובדים אצל מעסיקים שוðים אשר מיוצגים או עשויים להיות מיוצגים ע
.ף"הסתדרות המעו

:דמי ðיהול.ב
 אי לכך. פעילות החברה וכל ðכסיה לא יהיו למטרות רווח, על פי תקðון החברה ועל פי מטרותיה

י החברה תחייב את הקופה בדמי ðיהול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי שיקבע על פ
.הוראות הדין

 בקופה המðוהלת מופעלים שלושה מסלולי השקעה המðוהלים על ידי החברה המðהלת בהתאם לתקðון.ג
:הקופה כמפורט להלן

, ןðכסי המסלול יהיו חשופים לðכסים מסוגים שוðים בכפוף להוראות הדי -מסלול מיðהל כללי ⦁
.ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

ר החשיפה תהיה בשיעו, ל"ðכסי המסלול יהיו חשופים למðיות בארץ ובחו -מסלול מיðהל מðיות ⦁
חשיפה לðכסים כאמור תושג באמצעות . מðכסי המסלול 120%ולא יעלה על  75%-שלא יפחת מ

יתרת הðכסים . בקרðות ðאמðות או בקרðות השקעה, בתעודות סל, בðגזרים, השקעה במישרין
.ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות, תושקע בכפוף להוראות הדין

ח סחירות "אג: ל"ðכסי המסלול יהיו חשופים לðכסים הבאים בארץ ובחו -ח"מסלול מיðהל אג ⦁
ה בשיעור חשיפ, ח להמרה ופקדוðות"אג, הלוואות שאיðן סחירות, ע מסחריים"ðי, ושאיðן סחירות

חשיפה לðכסים כאמור תושג באמצעות . מðכסי המסלול 120%ולא יעלה על  75%-שלא יפחת מ
יתרת הðכסים . בקרðות ðאמðות או בקרðות השקעה, בתעודות סל, בðגזרים, השקעה במישרין

.ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות, תושקע בכפוף להוראות הדין

העדר ב, בדוחות הכספיים לא ðיתן מידע על דוחות בדבר השיðויים בהון ודוחות על תזרימי המזומðים.ד
יה בשל אופיה השוðה של החברה שהיðה לא למטרות רווח וכל הכðסותיה והוצאות, משמעות למידע זה

.ðזקפות לחשבוðות העמיתים בקופה



החברה המðהלת של מיðהל קרן ההשתלמות לפקידים 
מ "עובדי המיðהל והשרותים בע

באורים לדוחות הכספיים ביðיים
 

18

 - עיקרי המדיðיות החשבוðאית 2באור  

עיקרי המדיðיות החשבוðאית. א

היðה המדיðיות שיושמה , המדיðיות החשבוðאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביðיים אלה
.בדוחות השðתיים

הצהרה על עמידה בתקðי דיווח כספי ביðלאומיים.ב

דיווח כספי לתקופות ביðיים ואיðה , IAS34-תמצית הדוחות הכספיים הביðיים ðערכה בהתאם ל
יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות . כוללת את כל המידע הðדרש בדוחות הכספיים השðתיים המלאים

").הדוחות השðתיים: "להלן( 2021בדצמבר  31הכספיים ליום ולשðה שהסתיימה ביום 

.2022, בðובמבר 29י דירקטוריון החברה ביום "תמצית הדוחות הכספיים הביðיים אושרה לפרסום ע

שימוש באומדðים ושיקול דעת.ג

, ðדרשת הðהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות, IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל 
ת הכðסו, אומדðים והðחות אשר משפיעים על יישום המדיðיות ועל הסכומים של ðכסים והתחייבויות

.יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שוðות מאומדðים אלה. והוצאות
ו בשיקול דעתה של ההðהלה בעת יישום המדיðיות החשבוðאית של הקבוצה וההðחות העיקריות ששימש

.היðם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות השðתיים, בהערכות הכרוכות באי וודאות

 - מגזרי פעילות 3באור  

 מאחר והחברה מðהלת קופת גמל עðפית על בסיס. החברה מðהלת קרן השתלמות המוגדרת כקופת גמל עðפית
.קרðות השתלמות -כל רכיבי ההכðסות וההוצאות שייכים למגזר פעילות גמל, הוצאותיה בפועל
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 - הוצאות הðהלה וכלליות 4באור  

 חודשים9ל-
שהסתיימו ביום

 חודשים3ל-
שהסתיימו ביום

לשðה
שהסתיימה

ביום

 בדצמבר31 בספטמבר30 בספטמבר30

20222021202220212021

מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"ח

 1,889  423  564  1,356  1,586 שכר עבודה וðלוות

 321  81  78  237  238 פחת והפחתות

 176  47  46  129  139 פרמיית ביטוח דירקטורים וðושאי משרה

 345  100  105  270  296 גמול דירקטורים

 141  34  17  103  87 אחזקת משרד

 286  60  84  194  214 משרדיות ואגרות

 79  48  26  79  77 פרסום ושיווק

 402  102  104  298  296 דמי ðיהול לגוף המתפעל

 335  88  79  241  240 דמי ðיהול מðהל השקעות

 893  222  239  679  670 מקצועיות *

 55  13 (15) 41  10 דיוור

 75  34  28  67  73 ימי עיון,כðסים והשתלמויות

 3,926  3,694  1,355  1,252  4,997 

5854211871הוצאות הðהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מיכון בסך
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 - הוצאות הðהלה וכלליות (המשך) 4באור  

* פירוט מקצועיות:

 חודשים9ל-
שהסתיימו

ביום

 חודשים3ל-
שהסתיימו

ביום

לשðה
שהסתיימה

ביום

 בדצמבר31 בספטמבר30 בספטמבר30

20222021202220212021

מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"ח

 188  44  44  144  132 ביקורת פðימית

 155  39  39  116  116 חשבות וðיהול כספים

 81  21  21  61  61 ביקורת רו"ח

 119  30  26  89  92 ייעוץ משפטי

 ð 36  36  12  12  48יהול סיכוðים

 7  3  1  7  6 שערוך ðכסים

 ð 44  42  16  14  55יהול טכðולוגיות ואבטחת מידע

 53  13  13  40  40 אכיפה מיðהלית

 34  9  9  26  29 סליקה בðקאית

 153  37  58  118  114 ייעוץ מקצועי אחר

 670  679  239  222  893 
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 - התחייבויות תלויות 5באור  

 מטילים חובה על החברה בðסיבות המפורטות בחוק, ותקðות שהותקðו על פיו 1958 -ח "חוק הגðת השכר התשי
. בגין חובות של מעבידים לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לחברה

 - 2021(ח "אלפי ש 571 -מסתכם לכ, בתוספת ריבית החשב הכללי, לתאריך המאזן אומדן חובות המעבידים
פטיים החברה פועלת כðדרש בחוק לעðיין גבית חובות בפיגור בין השאר באמצעות יועציה המש). ח"אלפי ש 540

.ואף הגישה מספר תביעות משפטיות כðגד מעבידים שפיגרו בהעברת כספי קרן ההשתלמות, באופן שוטף
ים ðערכים לעיתים הסדרים לגביית חובות הכולל, במסגרת הטיפול השוטף של הקרן לגבית חובות מעסיקים 

ם החוב המופיע ðובע בעיקר מחוב מעסיק אשר לגביו הכספים מופקדים בהתא. תשלום ריבית פיגורים כחוק
.להסדר ובתוספת ריבית פיגורים כחוק

 - הסכמים והתקשרויות 6באור  

:לחברה הסכמים מהותיים עם ðותðי שירותים

.מ"עם חברת מלם גמל ופðסיה בע 11/7/2019החברה חתמה על הסכם למתן שירותי תפעול לקופה ביום .א

, מ"החברה קיבלה שירותי ðיהול השקעות של ðכסי הקרן מפסגות ðיירות ערך בע 26/7/2021עד לתאריך .ב
.0.035%אחוז הגביה של דמי הðיהול 

. אי.בי.החברה התקשרה עם מðהל ההשקעות אי, לאור סיום הליך המכירה של בית ההשקעות פסגות
אחוז הגביה , 26/7/2021מ והעבירה את ðיהול תיק ההשקעות בפועל בתאריך "אמבן ðיהול השקעות בע

.0.041% היðו של דמי הðיהול

. בתל אביב משם היא מðהלת את עðייðיה ð9כðסה החברה למשכðה ברחוב אחד העם  22.1.2014ביום .ג
תקופת . 2.9.2013החברה היðה שוכרת משðה של קרן רום בðכס וחתומה על הסכם מול קרן רום מיום 

ולחברה ðיתðה אופציה למימוש הארכת ההסכם  2020הסכם השכירות היתה עד לתום הרבעון הראשון 
. 2024לחברה יש אפשרות להארכת ההסכם עד . בשðתיים ðוספות אשר מומשה על ידי החברה 

קיימת חלוקת הוצאות בגין החזקת המשרדים המשותפים בין החברה  2.9.2013יצוין כי בהסכם מיום 
. לקרן רום
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