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מינהלשלהמנהלתהחברה
המינהלעןבדילפקידיםההשתלמןתקרו

מ IIבעוהשירותים

התאגידעסקיתיאור

 2012לשנת

כוללפעילותהותחוםהתפתחותההחברה,בתיאורהעוסקהתאגיד,עסקיתיאורפרק
העתיד,לגביודואיבלתימידעהינועתידפניצופהמידעעתיד.פניצופהמידעגם

אוהחברהשלהיערכותוכלולח IIהדובמועדבחברההקיימתאינפורמציהעלהמבוסס
מןמהותיבאופןשונותלהיותעשויותבפועלהתוצאותח. IIהדולמועדנכוןשלהכוונות

זה.ממידעהמשתמעותאוהמוערכותהתוצאות

תיאורהינוהגמל,לקופתביחסזהח IIבדוהמובאהתיאורכימובהרספק,להסרת
אוהקרןעמיתיכלפיהתחייבותכלליצורכדיבואיןכיבלבד,זהח IIדולצורכיתמציתי

בתקנוןהמפורטיםאלורקהםהקרןאתהמחייביםהתנאיםוכיכלשהו,שלישיצד
הגמל.קופתידיעלשבוצעורלוונטיותבהתקשרויותו/אוהגמלקופת





 lהתאגידעסקיתיאןר

התאגידעסקישלהכלליתההתפתחןתתיאןר-ראשןוחלק

עסקיו\~תפתחותותיאור~תאגיןפעילות .ו

התפתחותואת 2012בדצמבר 31ליוםהחברהעסקיתיאוראתכוללהתקופתי,לדוחזהפרק . 1.1

זהבפרקהכלולהמידעמהותיות .) IIהדןחתקיפת II :(להלן 2012שנתבמהלךשחלוכפיעסקיה,

עלהתיאור,הורחבמסוימיםבמקרים,כאשרהחברהשלראותהמנקודתנבחנההתקופתיבדוח

 .הנושאשלמקיפהתמונהליתןמנת

1.2 . II בעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהII מII להלן}: 

II החברהII ( חברההינההחברהבמניות.מוגבלתפרטיתכחברה 22.11.1977ביוםהתאגדה

תשס"ה-גמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוק{כהגדרתהענפיתגמלקופתהמנהלת

עללפיקוחהאגףעלהממונהעל-ידילהשניתןרישיוןמכוח ) IIהגמלקיפיתחיק II :(להלן 2005

הגמלקופתאתמנהלתהחברה .) IIהממינה II :(להלןהאוצרבמשרדוהחיסכון,הביטוחההוןשוק

על IIוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהל IIלשכיריםההשתלמותקרן

 .) IIהקיפה IIו/אוהקרוןן II :(להלןמסלוליהשלושת

ההשתלמותקרןכספימנוהליםבההגמלקופותבחוקכהגדרתה IIענפיתגמל"קופתהינההקופה . 1.3

להיותעשוייםאומיוצגיםשעובדיועבודהבמקוםהעובדיםבקופה,העמיתיםעובדיםשל

 .המעו"ףבהסתדרותמיוצגים

שליסודמניית{בעלתהמעו"ףהסתדרותהםבחברההמניותבעליהדו"ח,כתיבתלמועדנכון . 1.4

שלהכרעהמנייתבעלתובנוסףמהדירקטוריון 500/0למנותהזכותאתלההמעניקההחברה

המקנותהחברה,שלב'רגילותמניות{בעליבקרןהעמיתיםעובדיםשלמעסיקיםונציגיהחברה)

 .) IIהמניית"בעלי :ביחד(להלןבחברה)מהדירקטורים 500/0למנותהזכותאת

כמתחייב , 8.11.2007ביוםהממונהעל-ידילהשניתןבחברהלשליטההיתרהמעו"ףלהסתדרות . 1.5

בחברה.אחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראות

מדינתהמעו"ף,:הסתדרותלחברהקשוריםצדדיםהינםהבאיםהגופיםהחברה,ידיעתלמיטב . 1.6

הקשוריםוהגופיםההשקעותתיקמנהלישראל,אורטעמידר,ויצ"ו,הביטחון,משרד-ישראל

מימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכלבדין,כמוגדרהמשקיעיםמקבוצתכחלקאליו

יותר.אוהמניותמהון 200/0כאלה)שקיימות(ככלמהדירקטורים

 :לקופהשאושרוהמסלוליםפירוטלהלן . 1.7

אישורמספרכללי.מסלילוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלא.

 . 299הואהמסלול

וטיוטתהתשקיף(פרטיערךניירותלתקנותהראשונהלתוספתבהתאםונערך , 2012בשנתהחברהלפעילותמתייחסזהדו"ח
וחסכון,ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלחוזרובהתאםהמחוייבים),(בשינויים-1969תשכ"טוצורה),מבנה-תשקיף
 .) 2005-2-20מסיגמל(חוזרגמל"קופותשלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכתייכלליםבנושא 21.12.2005מיום

הכספיים".הדוחותייקיצורבדבר 18.3.2013מיוםוחיסכוןביטוחההוושוקאגףלמכתבובהתאם
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מספרמניות.טיטניוםמסלולוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלב.

 . 1262הואהמסלולאישור

מספראג"ח.מינהלמסלילוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלג.

 . 1385הואהמסלולאישור

על 2012באוקטובר 22ביוםאושרהתיקוןהדוח.תקופתבמהלךאחתפעםתוקןהקופהתקנון . 1.8

הוראההתווספההשינוי.במסגרתהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהידי

לארגוןמעבידביןו/אולעובדהמעבידביןבהסכםלקבועבהתאםהפרשהגםלקבלניתןולפיה

 .הדיןבהוראותעומדשהדברוככלעובדים

בנובמבר 26ביוםאושרהתיקון .הדוחתקופתבמהלךאחתפעםתוקןהמנהלתהחברהתקנון

רשםע"יאושרטרםאךהאוצר,במשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהידיעל 2012

ימונודירקטוריםששהלפחותלפיוהחברהבתקנון )א( 68סעיףעודכןהשינויבמסגרתהחברות.

מקרבהמכהניםהדירקטוריםיפחתולאמקרהובכלהמעו"ףהסתדרותהיסודמניותבעלידיעל

הוראההתווספההשינויבמסגרתבנוסף,המכהנים.הדירקטוריםממחציתהמעו"ףהסתדרות

בחברהעובדאומשרהנושאלבטחאולשפותרשאיתהחברהולפיההחברהבתקנון 110לסעיף

(ביטוח),פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקכא 92בסעיףכאמורהפרהלנפגעתשלוםבשל

כספיעצוםהטלתעםבקשרהעובדאוהמשרהנושאשהוציאהוצאותבשלאו-1981התשמ"א

 .בעניינו

:ייבנק(להלןבע"מהפועליםבבנק 2012בשנתותופעלוהוחזקוונכסיההקופהעמיתיחשבונות . 1.9

השירותים.מתןאתהסדיר 21.5.08ביוםהפועליםבנקעםשנחתםוהסכםהפועלים"),

בהתאם:ייפסגות")(להלןבע"מ"ערךניירותייפסגותחברתעל-ידימנוהלותהקופההשקעות . 1.10

וניהולההשקעהממדיניותכחלקהחברה,ביצעהבנוסף, . 13.4.2008ביוםעמהשנחתםלהסכם

באלו.וכיוצאהון,קרנותהמנהליםשוניםהשקעהגופיעםשונותהתקשרויותהשקעותיה,

וזאתש"חמיליוני 786הינוהחברהידיעלהמנוהליםהנכסיםהיקף , 1.1.2013ליוםנכון . 1.11

היקףהיה 2011שבשנתלאחרוזאתהחברה,ידיעלמנוהליםאשרהמסלוליםלכללבהתייחטות

 31.12.2012ליוםהקרןעמיתיעבורהמנוהליםהנכטיםהיקףטךש"ח.מיליוני-741כהנכטים

נכוןהקרןעמיתיעבורנוהלואשרהנכסיםהיקףלעומתבמשקהחיוביתהתשואהבהשפעתגדל

-18,260בהטתכם 31.12.2012ליוםנכוןבקרןהעמיתיםחשבונותמטפר . 31.12.2011ליום

 . 31.12.2011ליוםנכוןעמיתיםחשבונות 18,451לעומתעמיתים,חשבונות

שלההפקדותסךלעומתש"ח,מיליוני-108בכהסתכם 2012שנתבמהלךלקרןההפקדותסך . 1.12

מיליוני-118בכהסתכם 2012בשנתמהקרןהמשיכותסך . 2011שנתבמהלךש"חמיליוני 105

 . 2011בשנתש"חמיליוני 125כ-שלמשיכותהיקףלעומתש"ח,

בשיעורניהו)לדמיניכוי(לפניברוטונומינליתתשואההכללי,במסלולהקרן,רשמה 2012בשנת

ברוטונומינליתתשואההקרןרשמהאג"חמינהלובמסלולמניותטיטניוםבמסלול . 8.31%של

בהתאמה.-3.18%ו 7.37 %שלבשיעורניהו)לדמיניכוי(לפני
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שלהעברהאורכישהבמיזוג,הקשורה,מהותיתפעולהכלבחברהבוצעהלא 2012שנתבמהלך . 1.13

 .מהותיבהיקףנכסים

נושים.הסדראונכסיםכינוספירוק,הליכיבחברהנערכולא 2012בשנת . 1.14

פעילות\תחויכי . .2

מסלוליה,שלושתעלהשתלמות,קרן-הענפיתהגמלקופתניהול-אחדפעילותבתחוםעוסקתהחברה

גמל.קופותבחוקכהגדרתה

 t נt"ייקופ"ססלולי

I נכסבכלההשקעותועדתשלדעתהשיקולפיעלמושקעיםזהבמסלולהחוסכיםכספיכללי/-מינהל

אג"חישראל,ממשלתשלבאג"חולרבותהחוקיההסדרפיעלובחו"ל,בארץלהשקעה,המותר

מקרקעיןהלוואות,להמרה,אג"חמניות,שלבנגזרותבמניות,בבנקים,פיקדונותקונצרניות,

 .החוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

I באופציות,ובחו"ל,בארץבמניותמושקעיםהמסלולמנכסי 50%לפחות-מניות!טיטניוםמינהל

 .אלהבהשקעותהמתמחותנאמנותובקרנותובחו"לבארץמניותומדדמניותעלבנגזרים

אג"חמק"מים),(לרבותממשלתיותבאג"חמושקעיםהמסלולמנכסי 75%לפחות-ח' IIאג!מינהל

עלונגזריםבמניותהשקעהכל,ללאאלובהשקעותהמתמחותנאמנותקרנותלהמרה,אג"חקונצרניות,

עללאמורובכפוףכאג"חמוגדרותהינןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעותמניות,

ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקולפי

גיכניותיו\ועסקאותחתאניךגחויחשקעות . {'

החברהבהוןמהותיתעסקהכלבוצעהלאוכןהחברהבהוןהשקעותכלבוצעולאהאחרונותבשנתיים

 .במניותיהאובחברהענייןבעלידיעל

ךיגיךנך\חלוקת . 4

בהתאםניהולדמיגובהענפית",גמלייקופתהמנהלתרווח,מטרתללאהפועלתחברהבהיותההחברה,

לחברהשנוצרומבלילעמיתיה,השירותיםומתןהחברהניהוללשםמוצאותאשרבפועללהוצאותיה

החברהבמטרותיה,ובהתחשבהחברהתקנוןהוראותפיעלכייודגשכאמור.להוצאותיהמעברהכנסות

דיבידנדלקבלתזכותבהןלמחזיקמקנותמניותיהואיןרווח,למטרותשלאפועלתונכסיהפעילותהוכל

אינהוהיאעצמיהוןמחזיקהאינההחברהאלה,לכלבהתאםברווחיה.כלשהיאחרתהשתתפותאו

המניות.לבעלידיבידנדיםמחלקת
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אחרמידע-שניחלק

זוחגוזו-שלזופעילותתחוסילנגינספיסידע • 5

 2010 2011 2012הכןללהרןןחמתןבנתןנים
 IL!.Jאלפי IL!.Jאלפי IL!.Jאלפי

 3,797 3,741 3,569הגמלמקןפתניהלודמיהכנסןת

 3,797 3,741 3,569ןכלליןתהנהלההןצאןת

 3,797 3,741 3,569ההןצאןתכ IIסה

כלולרןןח

 2011 2012הפעילןתמאזנמתןבנתןנים
 IL!.Jאלפי IL!.Jאלפי

 741,551 786,595מנוהליםנכסיםסך

 105,169 107,568הקרןאלוהעברותהפקדותסך
 124,984 117,605מהקרןוהעברותמשיכותסך
והעברותמשיכותהפקדות,סך

 ) 19נ 815 { ) 10,037 (נטו)(צבירה

 2011 2012ברןטןנןמינליןתממןצעןתתשןאןת
0/0 0/0 

 ) 4.010/0- ( 8.310/0כללימינהל
 ) 20.75%- ( 7.37%מניותטיטניוםמינהל
 2.39 0/0 3.180/0אג"חמינהל

 tחטכלחלנתוניחסכן

למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל-ניהןל"יידמי

המרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתחייבההחברהלכךאירווח.

 .הדיןהוראותפיעלשנקבע

הנכסיםשלהממוצעתהחודשיתליתרהביחסהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור •

 . ) 0.490/0- 2011 (הדוחבשנת 0.47%היההכלליבמסלול
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הנכסיםשלהממוצעתהחודשיתליתרהביחסהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור •

 .) 0.49%- 2011ובשנתהדוחבשנת 0.46%הינהמניותטיטניןםבמסלןל

הנכסיםשלהממןצעתהחןדשיתליתרהביחסהניהןלדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור •

 .) 0.48%- 2011(בשנתהדוחבשנת 0.46 %היהח flאגמינהלבמסלול

ביןהניהןלדמיבשיעןרלשןנןתהגןרם .זהההינוהעמיתיםמכללשנגביםהניהולדמישיעןר

נמוךנכסיםהיקףבעליבמסלןליםאשרוהעברותמשיכותהפקדותממועדינובעהמסלולים

 .יותרגדולההשפעהבעלהינו

I1 ברןטןנןמינליןתממןצעןתתשןאןתfl -

דמיניכוי(לפניחיוביתברןטןנןמינליתשנתיתתשןאההכלליהמסלולרשם 2012בשנת •

 . 2011בשנת 4.01%-שלבגובהשליליתתשואהלעומת 8.31%שלבשיעורניהו)ל

(לפניחיוביתברןטןנןמינליתשנתיתתשןאהמניותטיטניוםהמסלולרשם 2012בשנת •

 . 2011בשנת 20.75%-בגןבהשליליתתשואהלעומת 7.370/0שלבשיעורניהו)לדמיניכןי

ניכןי(לפניחיןביתברןטןשנתיתממןצעתתשןאהח flאגמינהלהמסלןלרשם 2012בשנת •

 . 2.39%עלעמדההמסלולתשואתאז 2011שנתלעומת 3.18%שלבשיעורניהו)לדמי

מנכסיובעיקרהקרן,שלההשקעהאפיקיבכלשנרשמומרווחיםנבעההקרןשלהחיוביתהתשואה

במאוחד).הקופהמהכנסות 53/ס-0(כסחיריםחוב

 . 31.12.2012ליןםהחברהשלהכספייםלדןחות 12ביאןרזהלענייןראן-ייהןצאןת"

ניהולמדמישהכנסותיהומכיווןרווחמטרתללאפועלתשהחברהמכיווןיירןןחים/הפסדים"-

רןןחים.לקופהנוצרןלאבלב,דבפועלהוצאותיהכיסויילצורךהןהחברהגןבהאןתם

ליןםנכןןהקןפהעמיתיעבןרהמנוהליםהנכסיםהיקףסך-המנןהלים"הנכסיםייהיקף

נןהלןאשרש"חמיליןני-742כשלהנכסיםהיקףסךלעןמת rillמיליןני 787כ-עלעמד , 31.12.2012

 . 31.12.2011ליןםנכוןהמסלולעמיתיעבור

זוחגרזוןפעילונועלחיכsונייוננורטיונוזושפענוגללינוסגיגזו . 0

להיןתצפןיהאןלהםשישכלכליתהמקרןבסביבהןהתפתחןיןתאירןעיםמגמןת,שלתמציתיתיאןר

 .הקרועלהשפעהלהם

 .הדירקטןריוןלדןחגןפרקראה
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פעילןתתחןמילפיהתאגידעסקיתיאןר-שלישיחלק

זופעילותזתחוןנעלגלליוכיןעד.

מעמיתילגבותרשאיתשהחברההמרביהניהולדמישיעור-הניהןלדמישיעןרבדברמידע . 7.1

שגבייתבאופןרווח,מטרתללאכאמורפועלתהחברההעמיתים.נכסימסך 2%עלעומדהקופה

שנגבו(באחוזים)הניהולדמישיעורבפועל.הוצאותיהפיעלנעשיתהקופהמעמיתיהניהולדמי

כללי),(מנהל-0.47%כעלעומדהעמיתים,נכסימסךהדוח,בתקופתמעמיתיההחברהידיעל

ש"ח.אלפי 3,569שלבסךניהולדמינגבוכ IIובסה ,)ח IIאג(מינהל 0.46%מניות),(טיטניום 0.46%

-גוזוחליסושיווייסזופעילו""חוססגוזו . 7.2

העיקריהבסיסרבים,לשכיריםהפנסיונימהחיסכוןחלקמהוותהגמלקופותככלל, . 7.2.1

המשלבותבמשק,החוסכיםלכללפיננסיחסכוןואפיקלעצמאייםפנסיונילהסדר

בשוקמרכזייםפיננסייםגופיםהינןהגמלקופותחסכון.אפשרויותבמגווןמסהטבות

המסהטבותהציבור.שלהכספייםהנכסיםבתיקמשקלןלאורהיתר,ביןבישראל,ההון

ההפקדותבגיןלניכויהמפקידבזכאות :לביטויבאותגמלקופתבפעילותהגלומות

שנקבעמרבילסכוםעדההפקדות),בגיןמסלזיכוי(ו/אובמסהחייבתמההכנסה

סעיףלהוראותבהתאםממספטורותהגמלקופותשהכנסות;ומכךהכנסהמסבפקודת

 .הכנסהמסלפקודת ) 2 { 9

קופותלשכירים,לתגמוליםגמלקופותכגוןשוניםמסוגיםגמלקופותפועלותבישראל

לעצמאייםהשתלמותקרנותלשכירים,השתלמותקרנותלעצמאיים,לתגמוליםגמל

לפיצוייםמרכזיתקופהוהבראה,מחלהדמיחופשה,-אחרותלמטרותגמלוקופות

ועוד.

לפימוגבלתאליהןשההצטרפותגמלקופותהינןהקרן)(כדוגמתענפיותגמלקופות

שלאנעשיתשפעילותוגוףהיאשלהןהמנהלתשהחברהבלבד,מסויםלציבורתקנונן

בידימתמניםשלהןהמנהלתבחברההדירקטוריוןמחברילפחותושמחציתרווחלמטרת

 .העמיתיםשליציגגוףבידיאוהעמיתים

למימוןלשמשבמקורשנועדוו-"רגילות"), IIענפיות II (גמלקופותהינןהשתלמותקרנות

לטווחחסכוןכמכשירלרובמשמשותכיוםאולםולעצמאים,לשכיריםהשתלמויות

לאחרממספטור,שנותןארוךלטווחשלאהיחידהחיסכוןמכשיר-שנים) 6 (קצר/בינוני

בישראל.ההוןשוקבמיסויהרפורמות

'מינהלהשקעהמסלוליבשלושהלשכיריםהשתלמותקרןהחברהמפעילהח, IIהדולמועד . 7.2.2

אג"ח'.ו'מינהלמניות'טיטניום'מינהלכללי',

לרבותחוקיםשלמכוחםמוסדריםמכוחההפועליםוהמוסדותניהולההחברה,פעילות . 7.2.3

עלהפיקוח;חוק 1999ט IIהתשנהחברות,חוקמכוחושהותקנוהתקנותגמל,קופותחוק

והתקנות ) IIהביטןחעלהפיקןחחןק II :(להלן 1981התשמ"א(ביטוח)פיננסיםשירותים
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הכנסהמסותקנות 1961א IIהתשכחדש)(נוסחהכנסהמס;פקודתמכוחושהותקנו

גמל/תקנותקופותתקנות II :(להלן 1964-התשכ"דגמ)ל,קופותולניהוללאישור(כללים

לעת.מעתהמתפרסמותהאוצרבמשרדההוןשוקאגףוחוזריוהוראות } IIהכנסהמס

הקרןניהולאופןבדברודיווחיםעדכוניםלקבלתדירקטוריוןישיבותמקיימתהחברה . 7.2.4

בניהולההחלטותעיקרותפעולה.הקופהניהולבדברהחלטותולקבלתנכסיה,ומצב

חיצוני)דירקטור(הכוללתהשקעותועדתידיעלמתקבלותהקופה,עמיתינכסיהשקעות

ההשקעותמדיניותנקבעתהחברה-שלההשקעותמנהלגםנוכחבהן-בישיבותיהאשר

ההשקעותועדתהדירקטוריון).שקבעהכוללתההשקעותלמדיניות(בכפוףהחברהשל

דירקטוריוןעל-ידישהותוותהההשקעותמדיניותיישוםעללפיקוחהיתר,ביןאחראית,

החברה.

והגברההחדשותהדיןהוראותלנוכחהגמל,קופותבשוקשחלוהרביסהשינויים . 7.2.5

לרבותהרבים,השינוייםהחברה.שלפעולתהדרךעלהשפיעוהרגולציהשלמשמעותית

עמיתיםניודהגדלת(בהדרגה)אפשרובשוק,החופשיתהתחרותאתהגבירואשראלה

וכךלקופהקופהביןעמיתיםשלגבוההניידותקיימתשכיוסכךלאחרת,אחתמקופה

 .מהקופהעמיתיםשלמעברגם

זופעילונו~נוחוזכעלזוחלונוחקיקזוסגגלונו . 7.3

להלן.זהלדוח 22סעיףראוזהבענייןולפירוטלהרחבה

זוגרווחיונווגנוחוזכזופעילונוגזויקףשינוייזכ . 7.4

-319כשלכולללשוויוהגיע-8.5%בכ 2012בשנתגדלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשוק

החיוביות.לתשואותמיוחסתהנכסיםבהיקףהעלייה . fi!.Iמיליארד

מיליארד 127לפיצויים,ואישיותלתגמוליםבקופותש"חמיליארד 170כוללותאלהגמלקופות

ש"חמיליון 864-וכלפיצוייםמרכזיותבקופותש"חמיליארד 21כ-השתלמות,בקרנותח IIש

אחרות.למטרותקופותשל

בסוףש"חמיליארד 279מכ- , 14%מ-למעלההענףנכסישוויגדל 2012- 2010השניםבשלוש

 . 2012שנתבסוףש"חמיליארד 319לכדיעד , 2009שנת

לעומת 9.66%ל- 2012בשנתהגיעההקופותנכסיכללשלברוטוהנומינליתהממוצעתהתשואה

 . 2010בשנת 9.90%ו- 2011בשנת 2.990/0-

 , 23.55%שלשיעורעלהמצטברתברוטוהנומינליתהתשואהעמדה 2012 2008השניםבחמש

 . 4.3%שלממוצעתשנתיתתשואההמבטאת

שלוזזולקוחונוגסאפיינישינוייזכאוזופעילונונוחוזכשלגשווקיזכזונופנוחויונו . 7.5

העובדהולאורופיצויים,לתגמוליםגמלקופותבתחוםהפנסיוניהחיסכוןחייבמשךבהתחשב

לתקרה(עדממספטורשנותרארוךלטווחשלאהיחידהחיסכוןמכשירהןההשתלמותשקרנות

בקרנותהחיסכוןשאטרקטיביותהריבישראל,ההוןשוקבמיסויהרפורמהלאחרבחוק}הקבועה
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ממסהפטורעודכלוזאתקבועה,נותרתקצר-בינונילטווחבחסכוןלמעונייניםההשתלמות

בדרןהמדינהקופתאתלהגדילהרעיוןועולהחוזרבחירות,בתקופותרבותפעמיםלחול.ימשיד

וגידיםעורירקוםזהרעיוןאםכיספקאיןההשתלמות.קרנותעלממסהפטורביטולשל

 .קשהלהיותעלולהפעילותה)(ובתחוםבקרןהפגיעה

ג~ןכז~חליןכושינוייןכריטייןכ ?j ~חי~~גורטי . 7.6

 :כולליםבתחוםהקריטייםההצלחה,גורמיהחברההערכתלמיטב

מתחרות.ולקרנותההשוואהלמדדיביחסהחברהע"יהמנוהלותהקופותתשואות . 7.6.1

והעולמי.המקומיההוןבשוקלתנודותמהירהתגובהיכולתעםמקצועיניהול . 7.6.2

החברה.במוסדותהעמיתיםשלנציגותהכללתתוןעמיתים,קהלשימור . 7.6.3

נמוכים.ניהולודמירווחמטרותללאיעיל,ניהול . 7.6.4

יחסיתנמוכהסיכוןרמתעלהמעידההקרן,השקעותשלנמוכהתקןסטייתעלשמירה . 7.6.5

מניות).טיטניוםלמסלול(פרטהקרןשל

פועלתהחברהכאמורהחברה.גובהאותםיחסיבאופןהנמוכיםהניהולדמיעלשמירה . 7.6.6

הוצאותיהפיעלנעשיתמעמיתיהגובהשהיאניהולדמיושיעוררווחמטרתללאכחברה

בפועל.

ההון.ושוקהתעסוקההמשק,במצבשינויים . 7.6.7

לעמיתים,וזמינהגבוההשירותרמתומיומן,מקצועיאדםכוחהאנושי,המשאבאיכות . 7.6.8

והגינות.אמינותשקיפות,עלהקפדהתון

רגולאטורים.שינויים . 7.6.9

השתלמות.לקרןממסהפטורשימור . 7.6.10

יעילה.בקרההפעלת . 7.6.11

ג~ןכז~חליןכושינוייןכ~פעייותתחוןכשירייןכ p~עיו~י~יא~~גניס~טחסוטי . 7.7

הכניסהמחסוםאתמהוויםבתחום,לעיסוקהנדרשיםואישוריםרישיונותהיתרים,שלקיומם

עצמילהוןדרישותקיימותהגמל,קופותחוקלהוראות,בהתאם.בנוסףבתחוםלפעילותהעיקרי

קיימיםלאמנג,דלפעילות.מתאיםביטוחיוכיסוי 2מסוימות,קרנותלגביסייגעםמינימאלי,

אחרים,לגורמיםגמלבקופותההחזקותאתלהעבירוניתןבתחום,משמעותייםיציאהמחסומי

2 
כאמור,והכלבפועל"ייהוצאותבסיסעלניהולדמיהגובהענפיותגמלקופותשלמנהלתחברהעלבעקרוו,חלה,לאעצמילהווהדרישה

הגמל.קופותבחוק
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גמל,בקופתשליטההיתרלקבלתהנדרשיםואישוריםרישיונות ,היתריםשללקיומםכפוף

הגמל.קופותבחוקהקבועלמנגנוןבהתאם

גזוס\זוחליסושינוייסזופעילותתחוסלוכו~ויתחליפיס . 7.8

בפניהעומדותהחלופותככלל,ארוך.לטווחהשקעהמכשירימהוותבכללןגמלקופות 7.8.1

מנהליםביטוחיבעיקר,הינן,גמל,קופותבאמצעותחסכוןתחתגמלקופותעמיתי

שנים{ששהבינונילטווחהשקעהאפיקהמהוותההשתלמות,לקרנותפנסיה.וקרנות

שלהשתלמות,בקרןהגלוםהשילובלאורמובהק,תחליפיהשקעהמסלולאיןומעלה),

 .הרווחיםבגיןממסוהפטורההפקדהבמועדמסהטבת

גמ)ל,קופותביןכספים(העברתגמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות 7.8.2

החיסכוןמוצריביןהמעבראתהמסדירותבנושא,האוצרוחוזר 2008-התשס"ח

אגףשהובילכולללמהלךמשליםצעדמהוותההשתלמותקרןלרבותהשוניםהפנסיוני

הצרכניהכוחאתולהנדיללפנסיההחיסכוןשוקלשכלוללהביאמטרתואשרההוןשוק

להעבירמסוימים,בתנאיםלעמיתים,מאפשרותהתקנות .פרישהלגילהחוסכיםשל

 .אחריםפנסיוניםלאפיקיםהשתלמותבקרןחסכונותיהםאת

גוזזוחליסושיונייסזופעילותגתחוסזותחוותוכגנזו . 7.9

קבעהבמקבילמנבלה.ללאכמעטהקופותביןעמיתיםלניודהדרךאתפתחהבכרחקיקת

בכללהגמלקופותשיווק .לכלליםבהתאםורקאךיעשהעמיתיםאותםשלניודםכיהחקיקה

משמעותילהיותימשיךהואולהערכתנוהאחרונותבשניםתאוצהתפסבפרטהשתלמותוקרנות

 .קשהלהיותותמשיךהינהעמיתכלעלוהתחרותהבאותבשניםגם

ושיוותיtכןיכו~ויtכ .&

רשאיהעמיתקצר-בינוני.לטווחכספיםחסכוןהינוייעודהאשרנמלקופתהינההשתלמותקרן . 8.1

תחילתממועדשניםשלושלאחרהשתלמותלמטרתממסמלאבפטורהכספיםאתלמשוך

 .שניםששלאחראחרת,מטרה,ולכלהחיסכון

ביוםשהוקמהעובדים,השתלמויותלמימוןכספיםלחיסכוןהשתלמותקרןהינההקופה . 8.2

22.11.1977 . 

שימושלכלהכספיםאתלמשוךרשאיםאשרהעובדים,לזכותעומדיםבקופההצבוריםהכספים . 8.3

החברההקופה).לתקנון(בהתאםהשתלמותלצרכילכןקודםאושנים 6לאחרממסמלאבפטור

פעולהוכלהחיסכוןכספיהשקעתחשבונותיהם,ניהולשלבדרךשירותיםלעובדיםמעניקה

 .הדיןהוראותלפיהשתלמותקרוניהוללצורךהנדרשתאחרת

זה.דוחשל 2בסעיףלעילראה-ההשקעהמסלוליפירוטאדוותלפרטים . 8.4
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הנכסיםלעומתהשוניםבמסללויםהחברהידיעלשנוהלוהנכסיםהיקףאדוותלפרטים . 8.5

 .הדירקטוריוןבדוחה'פרקראה-יהמשיכיתההפקדןתבדברןפירןט 2011בשנתשנןהלן

 tעות Pזוזוש(יזוולטג(זו

הקופהנכסיהשקעותפסגות.באמצעותהדוח,בשנתנוהלוהקופהנכסי-הקופהכספיניהול . 8.6

והחלטותהדירקטוריוןידיעלשהותוותהההשקעותמדיניותהדין,להוראותבהתאםבוצעו

 .החברהשלההשקעותועדת

עלדיווחיםוקבלתלעדכוןדירקטוריוןישיבותמקיימתהחברה-השקעןתניהןלאיפן . 8.7

הקופה.כספישלההשקעותמדיניותהתווייתבנושאהחלטותלקבלתנכסיה,ומצבהתפתחותה

מדיניותנקבעתבההדיוןובמסגרתהדיןלהוראותבהתאםהוקמההחברה,שלההשקעותוועדת

שבראשהההשקעות,ועדתיותר.גבוההברזולוציההקופהשלהנכסיםתיקומבנהותפעולניהול

נוכחבישיבותיהכאשרלשבועיים)(אחתהדיןלהוראותבכפוףמתכנסתחיצוני,דירקטוריושב

שלההשקעותמדיניותאתקובעתהוועדה(פסגות).החברהשלההשקעותתיקמנהלנציגגם

זולמדיניותובהתאםהדירקטוריון),י l/עשנקבעתהכוללתההשקעותמדיניות(במסגרתהחברה

ועדתלהנחיותבהתאםההנחיות.וביצועליישוםההשקעותמנהללנציגהוראותניתנות

החברהשבניהולהקופהנכסיאתפסגותמנהלתדין,כללהוראותובכפוףהחברה,שלההשקעות

עלהיתר,ביןאחראית,ההשקעותועדתההון.שוקמצבוניתוחהשקעות,אפיקיאיתורידיעל

 .החברהדירקטוריוןידיעלשהותוותהההשקעותמדיניותיישוםפיקוח

 tוו Pזוכנסיתיכזויל

 .הדירקטוריוןבדוח 3סעיף ,'בפרקראה

המסלוליםשלההשקעותתיקמבנה , 31.12.2012ליוםהחברהשלהכספיםהדוחותפיעל . 8.8

 :כדלקמןהינוהחברהידיעלהמנוהלים

מינהל
מינהלטיטניוםמינהל
ח IIאגמניןתכללי

 5,855 250 14,866שוטףרכוש
 28,733- 406,168סחיריםחןבנכסי
-- 70,065סחיריםשאינםחובנכסי

- 973 127,061מניות

- 760 131,864אחרותהשקעןת

 34,588 1,983 750,024נכסיםסך

 .הקופהשלהכספיבדוחראהוהרחבהלפירוט

q . "זווכו~ריזכ\רווחיו
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דמילכ,ךבהתאםבפועל.להוצאותיהבהתאםניהולדמיוגובהרווחכוונתללאפועלתהחברהכאמור,

 2012בשנתהסתכמוהקופהמעמיתיגובההיאאותם ) IIבפועלהוצאותיה IIהינםלמעשה(אשרהניהול

 . 2011בשנתח IIשאלפי 3,741כ-לעומתש"ח,אלפי-3,569ב

חןשייp\יכו~וייp .ו 0

שלוש(לאחרהשתלמותלמטרתכספיםחסכוןהינוייעודהאשרגמלקופתהיאהשתלמותקרן . 10.1

קצר).לטווח(חיסכוןשניםששבתוםהאחרת,מטרהלכלאוחיסכון)שנות

שימושלכלהכספיםאתלמשוךרשאיאשרהעמית,לזכותעומדיםבקופההצבוריםהכספים . 10.2

הקופה).לתקנון(בהתאםהשתלמותלצרכישנים, 3לאחראושנים 6לאחרממסמלאבפטור

וכלהחיסכוןכספיהשקעתחשבונותיהם,ניהולשלבדרךשירותיםלעמיתיהמעניקההחברה

 .הדיןהוראותלפיהשתלמותקרןניהוללצורךהנדרשתאחרתפעולה

10.3 . II המוצרII אליוהיחידיוהשוקהשתלמותקרן-הגמלקופתהואהחברהידיעלהמשווקהיחיד

להיותעשוייםאומיוצגיםשעובדיועבודהבמקוםהעובדיםהואהמוצראתלשווקיכולההיא

 .המעו"ףבהסתדרותמיוצגים

האוצר,במשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעללממונההחברההגישההדוח,שנתלאחר . 10.4

שםנוספות.השקעהאפשרויותהקופהלעמיתשיאפשרנוסף,מסלוללהוספתלאישורבקשה

מכלח IIבאגהמסלולמנכסי 75%לפחותיושקעוובו IIקצרלטווחח IIאג IIיהיההמיועדהמסלול

כלוללאשנהעליעלהלאהראשיתההתמחותנכסישלהכוללהממוצעהחייםמשךשהואסוג

המסלול.להוספתאישורהתקבלטרםונגזרים.במניותהשקעה

עיכיתייp\ .וו

אוהמיוצגיםלעובדיםורקאךהקופהתקנוןמכוחמוגבל ) IIהלקיחית II (לקופהעמיתיםצירוף . 11.1

 .המעוףהסתדרותשלמיסודההמעו"ףהסתדרותי IIעמיוצגיםלהיותשעשויים

לרובוהינםהחברה,שלואמיןאיכותיניהוליניסיוןעלמתבססיםעמיתיהעםהקרןשלקשריה . 11.2

עםהקרן,התקשרותהדיןלהוראותבהתאםזאת,עם.יחדארוךלטווחהתקשרותמאפייניבעלי

משיכתידיעלתנאי,וללאעתבכלהעמיתידיעללסיוםניתנתוהיאבזמןתחומהאינהעמיתיה

אחרת.לקרןהעברתםאוהכספים

בקרן,עמיתיםביןלהפלותאיןכיהיאהקרןמדיניותהגמל,קופותחוקלהוראותבהתאם . 11.3

זהיםהינםהחברהידיעלבפועלהנגביםהניהולדמישיעורילכך,.בהתאםבעקיפיןאובמישרין

אוהעמיתשלשכרובהיקףהמעסיק,בגודלתלותללאהעמיתים,כלביןיחסי)(באופןושווים

לחיובעיתוימהפרשינובעיםהמסלוליםביןהניהולבדמילכאורהההפרשיםאחרים.בנתונים

בהוצאות.השוניםהמסלוליםבחיובמהפרשולאההוצאות

לעומתשכיר",עמית IIבמעמדעמיתיםחשבונות 18,260בקרןמנוהלים 31.12.2012ליוםנכון . 11.4

מתוךחשבונות.-18,451בשהסתכם 31.12.2011ליוםנכוןבקרןהעמיתיםחשבונותמספר

 74כללי','מינהלבמסלולחשבונות 17,707מנוהלים 31.12.12ביוםהמנוהליםהחשבונות
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היחסיםאופיאג"ח'.'מינהלבמסלולחשבונות 479ו-מניות'טיטניום'מינהלבמסלולחשבונות

הקרןבתקנוןגמל,קופותבתקנותהגמלקופותבחוקהיתר,ביןמוסדר,לעמיתיםהחברהבין

 .הממונהוהנחיות

עמיתים. 1,120ממנהופרשועמיתים, 929לקרןהצטרפו 2012בשנת . 11.5

באופןלהצטרף,קרןלאיזולבחורהזכותלעמיתניתנתהגמל,קופותחוקלהוראותבהתאם . 11.6

 ,בנוסףהעמית.יצטרףקרןלאיזוולקבועבבחירתולהתערבזכותלמעבידאיןמקרהשבכל

גמלבקופתהפקדההקובעקיבוציהסכםשקייםבמקרהכיקובעותהגמלקופותחוקהוראות

לאהעובדאםאךשיבקש,קרןבכללבחוררשאיהואכיהעובדבפנילצייןהמעבידעלמסוימת,

בקרןהעובדתשלומיאתלהפקידהמעבידרשאיהאפשרות),לושעמדהוהגםאחרתבקרןבחר

קיבוצי.בהסכםשנקבעה

גמלוקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחותקנותגמלקופותחוקחיקוקאלה,מכליותר

שלהשיווקבפעולותמהותיתלתנופההביא-2008ח 1Iהתשסגמ)לקופותביןכספיםוהעברת

המודעותאתאותושליווהוהפרסוםהחוקהגדילכןהקופה.עמיתיכספיעלהמתחרותהקופות

גמל.קופתלהחליףהיסודיתולזכותוהעמיתאצלהבחירהליכולת

קופתלזהותבנוגעההכרעהיכולתאתשהעבירהבכר,רפורמתלאורהחברה,הערכתלמיטב . 11.7

 .גדוליםמעסיקיםשלבבחירתםהגמלקופתשלהתלותפחתה-העובדיםאלמהמעסיקהגמל

בתקופתממנוהחברהשהכנסותעמיתואיןהפעילות,בתחוםכלשהובעמיתתלותאיןלקרן . 11.8

 . 31.12.12ליוםהכספייםדוחותיהלפיהחברההכנסותמסךיותראו-10%כהיווהדו"ח

נכוןבקרן,העמיתיםמספריבדברוהנתוניםבקרןשכיריםעמיתיםהתפלגותתפורטלהלן . 11.9

 :ההנהלה)סקירתומתוךהדו"חלתקופת

כקופה:שגירסעוכיתיסהתפלגות

מספר

נכסיםסרמשיכותהפקדותחשבונותבקרווותק

 658,757 55,554 58,041 11,410שנים 3עד

 D 6,850 49,527 62,051 127,817שני 3מעל

 786,574 117,605 107,568 18260סה"כ

העמיתיםחשבונותבמספרשינויים

סוג

לסוף נסגרונפתחולתחילת
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השנההשנההשנההשנההעמיתים

מספר

חשבונות

עמיתים

 18,260 1,120 929 18,451שכירים
 18,260 1,120 929 18,451כ IIסה

שלביתרהחשבונותמתוכם
תנועהללאח IIש 5ססעד

 1,546 150 49 1,647האחרונהבשנה

וחפ~ח-שיווק .ו 1

בכנסיםפרסוםומודעות,עלוניםפרסוםזהובכללהשיווקית,הפעילותאתבעצמהמבצעתהקרן . 12.1

 .באלווכיוצאאינטרנטאתר,ניהולמקצועייםכנסיםוארגון

פנסיוני,ביטוחסוכןאופנסיונימשווקפנסיוני,יועץרישיוןבעליכיקבעוהשיווקהייעוץחוק . 12.2

אחתגמלמקופתלהעבירואופנסיונימוצרסוגבדברלעמיתיםולהמליץלהציערשאיםיהיו

נדרשבוהעוסק{אשרפנסיוניבייעוץעיסוקביןאבחנהנקבעההחוקבמסגרתבנוסף,לאחרת.

סוכןאומשווקלרישיוןנדרשבוהעוסק{אשרפנסיוניבשיווקהעיסוקלביןפנסיוני)יועץלרישיון

למשווקואילוהמוסדילגוףזיקהאיןהפנסיוניליועץהחוק,להוראותבהתאםפנסיוני).ביטוח

המוסדי).הגוףעובדהיותו(לרבותאחדמוסדילגוףלפחותזיקה,ישהפנסיוני

גדולוחלקפנסיונימשווקרישיוןבעלינוספיםועובדיםשיווקמנהלתמועסקיםבחברה . 12.3

אחרות.לקרנותזליגתםומניעתעמיתיםבשימורעוסקתמעבודתם

ובאמצעותוהשנתיים)הרבעוניםלדוחותבצמוד(בד"כישירדיוורשלבדרכיםהחברהפועלתכן . 12.4

שיווקיים.עיוןוימיכנסיםפעםמדימקיימתהחברהשיווקי.מידעלעמיתיםמוסרתזהאמצעי

התחוםצפוירחב,בהיקףהפנסיוניהייעוץלתחוםהבנקיםשלכניסתםעםכיסבורההחברה . 12.5

השיווקמסוכניהסוכניםבתחוםהמהותיההשפעהמשקלהעברתתוךממש,שלשינוילעבור

עלהפועלותענפיותלקופותהממונהיאשראםברורלאזה,.בשלבהשוניםבבנקיםהיועציםלידי

כזהואישורבמידה .בבנקיםהייעוץמחלקותעםהפצההסכמיעללחתוםבפועלהוצאותסמך

בכוונתההאםמדיניותה,במסגרתואסטרטגית,עקרוניתלהחלטההחברהתידרשיינתן,

הסכמיעללחתוםענפיותקופותעלהממונהיאסוראםכייובהרכאלה.בהסכמיםלהתקשר

קרנותשוקבמסגרתלהתמודדהחברהשליכולתהעלמהותיבאופןלהשפיעעלולזה,דברהפצה

ולפיכךהפצה,עמלת{המשלמותמתחרותלקופותיעברולבלעמיתיהאתולשמרההשתלמות

תשלוםתצריךהפצהבהסכמיהתקשרותמאיד,ךהשוניס).הבנקיםשלהייעוץבמערכימופיעות

המושתיםהניהולדמילהגדלתתביא-ובהכרחהבנקים,בסניפילייעוץיזכהאשרעמיתכלבגין

 .העמיתיםכללעל

כלואין 1החברההערכותעלנשעןאשר 1עתידפניצופהמידעבגדרהינוזובפסקההכללומידע

בהתממשותו.ודואות
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תחוות\ .ון

שלמשמעויותיהלנוכחוגוברתהולכתתחרותקיימתהחברה,פועלתבובתחוםלעיל,כאמור 13.1

 2012בשנתהגמל.קופותחוקחקיקתלאחרפורסמואשרוהחוזריםוהתקנותבכררפורמת

שלורצופהעקביתבפעולהלהבחיןוניתן 2011לשנתיחסיתהקרןעמיתיניודמגמתהתגברה

אחרות.לקרנותמהקרןעמיתיםלהעברתפועליםאשרפנסיוניםמשווקיםביטוח/סוכני

ביטוח,חברות-עיקריותקבוצותלשלושהנחלקיםרבים,גורמיםפועליםהגמלקופותבתחום 13.2

השקעות.ובתיפרטייםגופיםידיעלהמנוהלותגמלוקופותסקטוריאליים-מפעלייםגופים

לנוכחגםהקיימות,והקבוצותבענףהתחרותאתהגבירההבנקיםשבניהולהקופותמכירת

הקרנותכאשרלשיווקם,מרץבמשנהפועליםהמפעליות)הקופות(למעטהחקיקה,שינויי

אלהקופותשעמיתימהטעםלרבותרבים,מטעמיםזהמסוגלפעולותנוחכרהןהמפעליות

לפעול.לסוכניםיותרקלבהםאשרגדוליםעבודהבמקומותכ IIבדעובדים

סניפיהםשלהרחבההפריסהבאמצעותהבנקים,יהווספורותשניםבתוךכיבשוקהערכהישנה 13.3

בעתענפיותלקופותיתרוןישנואח,דמצדהפנסיוני.הייעוץבתחוםדומיננטיגורםויועציהם,

תתקשרלאאםכיכאמור,יתכן,אולםהנמוכים,הניהולדמיבשלבעיקראובייקטיבי,ייעוץמתן

שלמשמעותימעברבפנילעמודעלולההיאאזיהיועצים,הבנקיםעםהפצהבהסכמיהחברה

 .היועציםממסכי'היעדרותה'בשלרקולואחרות,לקרנותעמיתים

-ועמהלתחום,הסוכניםחדירתוגברההלכההאחרונההשנהבמהלךהחברה,להתרשמות 13.4

לאחרת.אחתמקרןעמיתיםמעברעלהשפעתם

הגברתעםכימעריכה,החברהראויבאופןבתחרותעומדותהקופהתשואותכללישבאופןאףעל 13.5

סולידיותלרבותמתשואה,לבדנוספים,שיקוליםעלדגשלשיםיחלו,העמיתיםהמודעות,

הפוטנציאלי,העמיתשלהשיקוליםמערכתשמבחינתכך .נמוכיםניהולודמיסיכוניםוהקטנת

השפעהבעלכגורםניהו)לדמיושיעורסיכון(רמותהגמלקופותביצועישלחשיבותםתעלה

העמיתיםמציבורגדוללחלקכילזכור,ישמנג,דהשונים.הגופיםביןבתחרותמכריעה

להוותעלולזהבענייוידעוהעדראלה,בנושאיםמורכבמידעלעבדקשהלקופההפוטנציאלים

משרדמדיניותמטרתהחברה,הערכתלמיטבאגרסיביים.וסוכניםמשווקיםידיעללניצולכלי

לאפיקיםהגמלבתחוםהעובדיםחסכונותאתלנתבהיאוחסכון,ביטוחההוו,שוקאגף-האוצר

הצ'יליאני','המודלדוגמתמנגנוניםיצירתתוךהפרישה,לאחרלשימושהמיועדיםהפנסיוניים,

 .לגילו,ובעיקרהחוסךשלהייחודייםלמאפייניוהמוצריםאתהמתאימים

אליהמופנותאשרעמיתיםבפניותלטפלמרץבמשנההחברהפועלתהתחרות,עםלהתמודדכדי 13.6

(ותפעל)החברהפועלתוכןהידועה)הימיםמגבלת(במסגרתאחרתלקופהכספיהםלהעברת

לעיל.המפורטותהשיווקבדרכי

הערכותעלהנסמךעתיד,פניצופהמידעבגדרהינולעילזהבסעיףהכלולהמידערובכייובהר

בהתממשותו.דואותכלאיןואשרהחברה

היאמ IIבעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה 13.7

נתחהדוח,למועדמתחרים.שלרבמספרבופועליםאשרהגמל,קופותבתחוםמהוותיקות
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הןבקופה,המתחרותהקרנותבישראל.הגמלשוקמנכסי O.2S %-כמהווההקופהשלהשוק

הענפיות).ההשתלמותקרנות(למעטבשוקהפועלותלשכיריםההשתלמותקרנותכלכאמור,

.עונתיותן ' 4

השנהלסוףסמוךמתבצעההפקדותמןמהותיחלקבהןלעצמאים,ההשתלמותלקרנותבניגוד

מובהקבאופןלהצביעניתןעליהןעונתיותמגמותאיןלשכיריםההשתלמותקרנותבתחוםהקלנדרית,

 .בחודשוחודשמבוצעותוההפקדותמאחרההפקדות,בצד

ויכיתוכניסןוככוע;,.רגוש

 ,שלההאדמיניסטרטיביוהניהולהמזכירותפעילותלצורךמשרדיםרוםקרןעםיחדשוכרתהחברה

 ,משרדיבציודבמשותףמשתמשותהחברותשתיעצמאי.שכירותהסכםעלחתומהחברהכשכל

והוצאותבנפר,דחברהכלעבורמחושבהרכוששוויכאשרמשרדי,וריהוטמחשובתקשורת,מערכות

לבדההחברהאתהמשמשותומערכותמשרדיציודהחברהמחזיקהבנוסףבנפרד.משולמותהשימוש

 .החברהרכושוהינם

b ,. יכוחשייסיאנגסיס

העמיתים.שלהמעסיקיםפרטיאתוכןהעמיתיםפרטיאתהכוללמידעמאגרמנהלתהחברה 16.1

התשמ"א-הפרטיות,הגנתלחוקבהתאם ,המשפטיםבמשרדמידעמאגריבפקסרשוםהמאגר

1981 . 

הגמל.קופותבתחוםמוניטיןבעלמוחשילאנכסהינוהקרןשםהחברה,מנהלילהערכת 16.2

אנושי,.הווך

ארנוניטגנח

החברהמנוהלתבנוסף,(חיצוני).כספיםומנהלמנכ"ל,דירקטוריון,באמצעותמנוהלתהחברה 17.1

להלן·כמפורטומזכירות,תפעולשיווק,מנהלתחברה,מזכירבאמצעות

עובדיה.שלהסוציאליותובזכויותיהםבמשכורותיהםנושאתהחברה 17.2

חעוגןיזכ-ט~כת

(סמנכ")לחברהמזכירהחברה,מנכ"לאתכוללתהחברהשלהעובדיםמצבתהדו"ח,למועד

עובדיעלנמניםאינםזה,בדו"חלעילכמפורטהמשותפת,המזכירותעובדישיווק.ומנהלת

החברה.

ליוםעובדיםמספר
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31.12.2012 31.12.2011 

 1 1ל IIמנכ

 1 1מזכיר

 1 1שיווקמנהלת

 2 3ומזכירותתפעול

בחברה:משרהונושאיעובדיםשלההעסקההסכמישלוטיבםהטבות 17.3

אתמסדירזההסכםגלר.מרדכימרהחברהל IIלמנכהחברהביןהסכםנחתם 24.12.2012ביום 17.3.1

ל IIכמנכלשמשהמניעותהסרתבדברלחברההודעתולאורוזאתל IIהמנכשלהעסקתותנאי

במקוםבאוהוא 30%שלבשיעורהמעו"ףבהסתדרותמשרתוהיקףועדכוןבשכרהחברה

והמעבידהעובדיחסיאתמסדירההסכםהצדדים.ביןשנחתם 29.12.2011מיוםקודםהסכם

עמדהמעו"ףבהסתדרותל IIהמנכשלמשרתוהיקףשבהבתקופהקיימיםהיושלאהצדדיםבין

מגמולמורכבשהיהצ 11דחגמולבגובהדירקטורגמוללקבלתל IIהמנכזכאיהיהשבה 100%על

הקבועיםלשיעוריםבהתאםועדותיוובישיבותהדירקטוריוןבישיבותהשתתפותומגמולשנתי

החברהל IIמנכשלהשכרתשלוםעדכוןכוללותהדוחלתאריךהשכרהוצאותהדין.בהוראות

ל. IIהמנכלביןהחברהביןהחדשההסכםבמסגרתשהוסכמומהתנאיםהנובעאוקטוברמחודש

הכללית.והאסיפההדירקטוריוןהביקורת,וועדתי IIעאושרההסכם

חברהמזכירמונהובמקומוהחברה,ל IIסמנכבחברהעבודתואתסיים 2012פברוארבחודש 17.3.2

 .אישיהעסקהבהסכםמועסקוהואורגולציהציותכקציןגםהמשמשחדש

עימה.שנחתםאישיהעסקההסכםעל-פימשרהחצישלבהיקףמועסקתהשיווקמנהלת 17.3.3

לעקרונותבהתאםשנתי,לגמולוכןבישיבותהשתתפותלגמולזכאיםההשקעותועדתחברי 17.3.4

החברה.שלהכלליתובאסיפהבדירקטוריוןהביקורת,בועדתואושרושאומצו

ועדתר IIכיווהשניההשקעותועדתר IIכיוגםמשמשהאחדחיצונייםדירקטוריםשנילחברה 17.3.5

 .הדיןלהוראותבהתאםשכרמקבליםהחיצוניםהדירקטוריםהביקורת.

חבריהכללית,והאסיפההדירקטוריוןהחלטתהביקורת,וועדתלהמלצתבהתאם 17.3.6

 fL!J 800בסךלדירקטוריםישיבותגמולתשלוםמקבליםגמול,לקבלשבחרוהדירקטוריון

לישיבה.

 :האנושיההוןופיתוחהדרכהבהכשרה,השקעות 17.4
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חיצוניותוהשתלמויותקורסיםקיוםזהובכלללעת,מעתהכשרותלקייםנוהגתהחברה

פעילותעםהקשוריםולגורמיםבקרןמשרהלנושאיבעיקרמיועדותאלוהכשרותופנימיות.

קופותענףשלהשנתיובכנסעיוןבימיהדירקטוריםמרביתהשתתפו 2012שנתבמהלךהקרן.

רלבנטיות.מקצועיותבסוגיותעסקואשרהגמל

שיוותיtכזונותניספקיtכ .ווג

מהגורמיםלבדחיצוניים.שירותיםונותניבספקיםהמנהלתהחברהמסתייעתהקופהבניהול 18.1

סיכוניםמנהלפנים,מבקרכספים,מנהלחשבונות,מנהלמבקר,ח II(רוהקבועיםהחיצוניים

ולהלןשירותיםולעמיתיהלחברהמעניקיםאשרשוניםבספקיםהחברהמסתייעתכן .)ש IIויועמ

 :שבהםהעיקרייםיפורטו

שירותיהמספקהקופה,עמיתיחשבונותשלתפעוליכמנהלמשמשהפועליםבנק-הפועליםבנק 18.2

ביוםהפועליםבנקעםהתקשרההחברהב. IIוכיוצהעמיתיםחשבונותוניהולאדמיניסטרציה

לחשבונותניהולשירותילרבותשירותיםלחברהלספקהבנקהתחייבלפיוחדשבהסכם 21.5.08

 .החברהפעילותעםבקשרנוספיםושירותיםהחברהעמיתי

דעתהשיקולולפיעתבכלרשאיתהחברהההסכם,להוראותכפוףהחברה,הערכתלמיטב

 .לחברההתפעולשירותינותןהבנקאתלהחליףהבלעדי

אתהחברהעבורתבצעפסגותלפיוהסכם , 2008באפרילפסגותעםחתמההחברה-פסגות 18.3

ההשקעות.ניהולשירותי

ההשקעהממדיניותכחלקהחברהמבצעתהחברה,שלהשוטפתההשקעותפעילותבמסגרת 18.4

השקעהגופיעםהתקשרויותשלה,ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריוןידיעלהמותוויתשלה,

 .באלווכיוצאנאמנותקרנותהון,קרנותהמנהליםשונים

q חשקעות .ו

 .ומיזמיםשותפויותמוחזקות,בחברותהחברהשלמהותיותהשקעהפעילויותאין

טיטון . 20

החברהעמיתימחשבונותהמשולמיםהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה 20.1

בפועל.החברהלהוצאותבהתאם

כלשהם.מימונייםבמקורותשימושעושהאינההחברה 20.2

טיסוי . 2ו

גמלקופתשלמנהלתכחברההחברה,המס.לרשויותדיווחלצורךכספיכמוסדנחשבתהחברה

במס.חייבתאינהולפיכךרווח,למטרתפועלתאינהענפית,
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פטורותהכנסותיהולפיכך 2013לדצמבר 31עדבתוקףהכנסהמסלצרכיגמלכקופתאושרההקופה

 .הכנסהמסלפקודת ) 2 ( 9לסעיףבהתאםממס

 . 31.12.2012ליוםהכספייםלדוחות 7ביאורגםראוזהןלעניין

גיטוח

השקעותבתקנותהמפורטיםהסכומיםפיעלמקצועיתאחריותביטוח 2012בשנתערכההחברה 21.1

דירקטוריםשלכשירותותנאיונאמןקרןמנהלשלוביטוחעצמי(הוןבנאמנותמשותפות

 .-1995תשנןןובהם)ןועובדים

וליתרהחברהןבדירקטוריוןהמכהניםלדירקטוריםמשרהנושאיביטוחערכההחברהכןןכמו 21.2

 .בההמשרהנושאי

זוחגוזו\פעילותעלופיקוחסנגלות . 22

בהםישאשרהאחרונהבעתבהםשהיווהשינוייםהחברהפעילותעלהחלותהדיןהוראותיפורטולהלן

 :החברהפעילותעללהשליךכדי

גררי-גגוופווטת

תיקוניםנערכו 2004שנתבמהלך-גמלקופותמיסויבהוראותשינויים . 22.1

 . 2005שנתבמהלךלתוקףנכנסשחלקםהגמלןקופותבתקנותהיקףרחבי

קופותביןהעברותלביצועהדרושיםהתנאיםנקבעואלותיקוניםבמסגרת

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקברשומותפורסם 28.1.08ביוםגמל.

תיקון .)" 3מסן:ייתיקון(להלן-2008התשס"ח)ן 3מסן(תיקוןגמ)ל(קופות

בחוקיםחקיקהתיקונישלשורהוכולל 23.1.08ביוםבכנסתהתקבלזה

מסתקנותגמלןקופותבחוקלרבותגמלקופותעלהחליםהעיקריים

ן(ייעוץפיננסייםשירותיםעלהפיקוחוחוקהביטוחעלהפיקוחחוקהכנסהן

הייעוץןןחוק :(להלן 2005-התשסןןהפנסיונים)סליקהומערכתשיווק

המבנהובהסדרתלקצבהגמלבקופותעוסקיםהתיקוניםעיקרוהשיווקןן).

ובוצעוהמיסויכלליהאחדתבוצעהכןןכמואלה.קופותשלהמשפטי

 .במשקפנסיונילביטוחהכלליהקיבוציההסכםבהוראותלנדרשהתאמות

אשרכלליםלפילהיעשותחייבגמלקופותביןעמיתיםניודלכ,ןמעבר . 22.2

גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותהםגםמוסדרים

מוסדייםגופיםובחוזר 2008-התשסןןחגמ)לקופותביןכספים(העברת

והחוזרהתקנותמטרתגמלןן.קופותביןכספיםייהעברת 2008-9-11

גמלןקופותביוהכספיםהעברתהליכיאתלהסדירזהבענייןהעוסקים

הכיסויהעברתמועדיאתהכספיםןלהעברתהזמניםלוחותאתולפרט

המנהלות.החברותביולהעבירנדרשאשרהנתוניםואתהביטוחי
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תוקףמשנהניתןבכר,רפורמתבמסגרת-העובדידיעלהגמלקופתבחירת . 22.3

אתעבורושינהלהגוףזהותאתלקבועהעובדלזכותהגמלקופותבחוק

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותגםביטויקיבלאשרהגמלקופת

גופיםובחוזר 2008-ח IIהתשסגמ)לקופותביןכספיםוהעברתגמ)לוקופות

יכוללכ,ןבהתאם . l/גמלקופותביןכספיםהעברת II 2008-9-11מוסדיים

עלשנבחרהההשתלמותבקרןאלוכספיםלהפקידממעסיקולדרושהעובד

ידו.

 tוזוקופזוזוחגרזופעולותעלזוחלזוזוחקיקזועיקריגתוכנsיתלזולן

החוק- 200Sה- IIהתשסגמל),(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק . 22.4

אופןהקמתה,אתהמנהלת,והחברההעמיתביןהיחסיםמסגרתאתמסדיר

לקבלתהתנאיםלענייןהוראותקובעהחוק .פעילותהודרכיניהולה

היתריקבלתלענייןהוראותוכןמנהלות,וחברותהגמלקופותשלרישיונות

הפיקוחמהוראותחלקמחילהחוקמנהלת.בחברההחזקהוהיתרישליטה

חוקמתוןשונותוהוראותמנהלתבחברהשליטהאמצעיבהחזקתהדנות

בחברהאחריםתפקידיםובעליאורגניםמינוישעניינןהביטוח,עלהפיקוח

ודרכיכשירותההשקעות,ועדתשלפעילותהאתמסדירוכןמנהלת,

ביטוחההון,שוקעלהממונהסמכותלענייןהוראותכוללהחוקתפקודה.

המפקחלסמכותבדומהתקיןניהולהוראותליתןהאוצרבמשרדוחסכון

לענייןדומותוהוראותוכןהמבטח,אצלתקיןלניהולהוראותלקבוע

הפיקוחלחוקבדומהפליליותועבירותאזרחייםקנסותכספיים,עיצומים

הביטוח.על

אםאפילולוהרצויהביטוחי/פנסיוניבהסדרלבחורהעובדשלזכאותואתקובעהחוק

הפקדתאתלהתנותמעבידעלנאסרהחוק,במסגרתבדין.אובהסכםאחרתנקבע

רשימהמתוןבקופהאומסוימתבקופהשיבחרבכדהעובדשבחרהגמלבקופתהכספים

אםמחדלברירתיהוובדיןאובהסכםשנקבעושהוראןתנקבעבמקביל,המעביד.שקבע

 .כןלעשותהזדמנותלושניתנהאףעלבחירתואתמימשלאהעובד

משיכתתנאי :כגוןגמל,קופותבתקנותהמופיעותהוראותגםכוללהגמלקופותחוק

 .חוקשללדרגהאותםוהעלהוכיו"בעיקול,גמל,בקופותזכויותשעבודעל,איסורכספים

גמל,קופתחוקמכחשהותקנוגמלקופותתקנות-גמלקופותתקנות . 22.5

שלניהולןואופןאישורןבהקמתן,הקשוריםהנושאיםכלאתמסדירות

החברהשלןהביטוחהעצמיההוןהרישוי,דרישןתלרבותגמל,קופות

קופותבכספיהשימושהגמל,לקופותלבצעשישהתשלומיםהמנהלת,

ומגבלותגמלקופותשלכספיםהשקעתלעמיתים,תשלומיםהגמל,

מינןילענייןהוראותקביעתולרבותגמלבקופותכספיםלהשקעתהקיימות

קןפותלניהולביחסמנהלתחברהעלהמוטלותוהחובותהשקעהועדות

דמיגובהוחלוקתם,רווחיהןחישובנכסיהן,שערודלענייןהוראותהגמ)ל,
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איתורבענייןוהוראותגמלקופותביןכספיםהעברותהוראותניהול,

דיניםהגשתלעמיתים,דיווחיםמתןלענייןהוראותומוטבים,עמיתים

וכו'.וחשבונות

סליקהומערכתשיווק(ייעוץ,פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק . 22.6

אתמסדירהחוק-מכוחושהותקנוותקנות-2005התשס"הפנסיונים)

הוראותקביעתלרבותהפנסיוניים,המוצריםשלושיווקבייעוץהעיסוק

לענייןהחליםוהגבלותאיסוריםחובות,ותנאיו,הרישויחובתלעניין

רישיון,בעלעלהפיקוחלענייןהוראותפנסיוני,ושיווקבייעוץהעיסוק

עסקיעלשמירהתקיןלניהולהנחיותלהוציאהממונהסמכותלרבות

סליקהבמערכתהמותריםהשימושיםהיתר,ביןנקבעו,כןכמומבוטחים,

וקנסותעיצומיםלהטילסמכותלממונההמקנותהוראותוכןפנסיונית

פליליות.סנקציותלרבותאזרחיים

החליםהשקעה(כלליגמל)(קןפןתפיננסיםשירןתיםעלהפיקןחתקנןת . 22.7

אחידהמסגרתקובעותהתקנות--2012התשע"במוסדיים),גופיםעל

 .נוסטרוכספי,לרבותהמוסדייםהגופיםכלעלהחליםהשקעהלכללי

--1964התשכ"דגמל),קופותלוניהלולאישור(כלליםהכנסהמסתקנות . 22.8

חובותלעמיתים,תשלומיםבדברהוראותנקבעואלותקנותבמסגרת

גמל,קופתחשבוןניהולהחברה,שלההשקעותועדתלעמיתיה,הקופה

וכיו"ב.

הגנהמסוימיםבמקריםמעניקזהחוק 1958-התשי"ח,השכר,הגנתחוק . 22.9

לרבותגמל,לקופתההפרשותאתמעביראינושהמעבידבמקרהלעובד

 ,האמורהשכרהגנתחוקתוקןגמל,קופותחוקבמסגרתזכויות.הקניית

כספיםהעבירשלאמעבידעלהקנסוהוגדלפליליתעבירהשנקבעהבאופן

לפקחבתאגידמשרהנושאעלחובהוהוטלההעוב,דשלמשכרושניכה

תשלוםתגרורזןחובההפרתהנ"ל.העבירהאתלמנועשניתןככלולעשות

לרבותנוספים,נושאיםוהוסדרונקבעוזהבחוקהעונשין.חוקלפיקנס

ומסירתהעבודה,שעותרישוםהשכר,פרטיפנקסלניהולהמעסיקחובת

שלמשכרושנוכוהסכומיםאתלפיההוראהבחוקנקבעהוכןמפורטתלוש

יום 30תוךליעדםלהעבירישההשתלמות)בקרןחלקובגין(לרבותהעובד

 .השכרמשולםלהיותהיהאמורשבוהתשיעימהיום

 .האוצרבמשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוחוזריהוראות . 22.10

 2.0ו .2נשנתפורסטואשרוחקיקתחוזריזכ

להסדרה,אחידהתשתיתבגיבושהאוצר,במשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףהמשיך 2012בשנת

גמל.קופותהמנהליםהמוסדייםהגופיםכללעלולאכיפהלפיקוח
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להםואשרהדוחבתקופתשהותקנוהעיקריותוהתקנותהממונהחוזריבדברתמציתיתסקירהלהלן

הכספייםזהדוחותעלו/אוהחברהשלהפעילותתחוםעלהשפעה

ח,זויtכז

נלוויםדויווחיםכספייםדוחותדיווחבדבר 2012-9-19מוסדייםגופיםחוזר . 22.11

דיווחאופןלגביהוראותנקבעו:בחוזר ) 6.12.2012 (המנהלותהחברותשל

ומבנהאופןלגביוהוראותלממונהמנהלותחברותשלכספייםדוחות

מנהלות.חברותשלכספייםלדוחותהנלוויםבדיווחיםהנדרשהדיווח

שלהכספייםהדוחותשלהדיווחמתכונתאתלהתאיםנדרשתהחברה

החדשות.להוראות 2012לשנתוהקופההחברה

דרךעלהממונה:הנחיות ) 28.11.12 (מעברחשבווהבהרה-ממונהעמדת . 22.12

שלבהפקדותלטיפולשנועדו(חשבונותמעברבחשבונותבהפקדותהטיפול

בקופותהעמיתיםלחשבונותלשייכםקושישישו/אומזוהיםלאכספים

שבניהולם).

לאיתוראינטרנטיממשקחוזרבדבר 2012-9-18מוסדייםגופיםחוזר . 22.13

החוזר : ) 28.11.2012 (שנפטרועמיתיםשלוחשבונותעמיתיםחשבונות

האינטרנטיהממשקהפעלתלצורךמוסדייםמגופיםהדרישותאתמאפיין

המידעאתומפרטשנפטרואלהלרבותעמיתיםחשבונותלאיתורהמרכזי

 .הממשקהפעלתלצורךלממונהלהעבירהקופהשעל

הנדרשהגילןימבנהבדברהנחיותבדבר 2012-9-17מוסדייםגופיםחוזר . 22.14

 : ) 18.11.2012 (פנסיהוקרנותגמלקןפותשלהשנתייםהכספייםבדיווחים

קופותשלהשנתייםהכספייםהדיווחיםעריכתאופןאתמעדכןהחוזר

הגמל.

בגןפיםעמיתיםזכןיןתנתןניטיןבבדבר 2012-9-16מוסדייםגופיםחוזר . 22.15

מוסדימגוףהנדרשותהפעולותאתמגדיר:החוזר ) 18.11.2012 (מוסדיים

שלם,מהימן,יהיההמידעבמערכותעמיתים,זכויותשרישוםלהבטיח,כדי

הטיוב.לפרויקטכלליתעבודהמסגרתמפרטהחוזרלאחזור.וניתןזמין

הזמניםללוחותבהתאםההוראותיישוםלשםלפעולנדרשתהחברה

שנקבעו.

נלוויםדויווחיםכספייםדוחותדיווחבדבר 2012-9-14מוסדייםגופיםחוזר . 22.16

אופןלגביהוראותקובע:החוזר ) 24.09.2012 (פנסיהוקרנותגמלקופןתשל

עללממונהפנסיהוקרנותגמלקופותשלהכספייםהדוחותאודותהדיווח

 .הגשתםומועדיוחיסכון,ביטוחההוןשוק

סליקהבמערכתשימושחובתבדבר 2012-9-13מוסדייםגופיםחוזר . 22.17

כלאתלערוךהקופותאתמחייב:החוזר ) 15.08.2012 (מרכזיתפנסיןנית
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אתומפרטהמרכזיתהסליקהלמערכתהתחברותלשםהדרושותההכנות

המרכזית.הפנסיוניתהסליקהמערכתבאמצעותשיבוצעוהפעולות

כספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנהבדבר 2012-9-11מוסדייםגופיםחוזר . 22.18

 ) IFRS (הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברותשל

כספייםבדוחותהנדרשהגילןילמבנההנחיותקובעהחוזר : ) 30.07.2012 (

הבינלאומית.התקינהשלעדכניותהוראותהמשקפותמנהלותןחברותשל

גופיםכלהחליםהשקעהכלליבדבר 2012-9-9מוסדייםגופיםחוזר . 22.19

קופותידיעלההשקעותלניהולהוראותקובע:החוזר ) 4.7.2012 (מוסדיים

לתקנותההשקעותנהליאתלהתאיםמנתעללפעולנדרשתהחברההגמל.

 .והחוזרהחדשות

-כספידיווחעלפנימיתבקרהבדבר 2012-9-5מוסדייםגופיםחוזר . 22.20

דיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה,ואחריותוגילוייםדוחותהצהרות,

בדברנוספותוהוראותמועדיםקןבע:החוזר ) 14.3.2012 (תיקונים-כספי

ההנהלה.דןח

עסקאותביצועבשלישירותהוצאותבדבר 2012-9-4מוסדייםגופיםחוזר . 22.21

שירותיםעלהפיקוחלתקנותנלוותהוראותמכילהחוזר : ) 29.2.2012 (

התשעןןא-עסקאות)ןביצועבשלישירות(הוצאותגמ)ל(קופותפיננסיים

לגבותמוסדיגוףרשאיעסקאותביצועבשלהוצאותאילוהקובעות 2011

תלויותהתחייבויותכנגדהעומדיםמכספיםאוגמלקופתמנכסיישירות

 .הענייןלפיןתשואה

ומוטביםעמיתיםאיתורנוהלבדבר 2012-9-1מוסדייםגופיםחוזר . 22.22

איתורלשםלבצעהמוסדייםהגופיםשעלפעולותקובע:החוזר ) 5.2.2012 (

קביעתעמיתיםןאודותנתוניםלעדכוןפעולותשנפטרוןומוטביםעמיתים

שלקיומםבדברהכלליהאפוטרופוסליידועוכלליםרלוונטייםנהלים

ופעולותשנפטרועמיתיםושלנותקעמםשהקשרעמיתיםשלכספים

 .הקופהעל-ידישיינקטואחרותשוטפות

ע"יהדיןהוראותקיוםבדברשנתידוחבדבר 2012-2-2גמלקופותחוזר . 22.23

היאהחוזר:מטרת ) 24.09.2012 (שינויים-לשעבר) 15 .ק.ח(הגמלקופת

לדוח.ההשקעהבתקנותעמידהבדברדוח-בןלחלקהדרישהאתלבטל

ויועציםסוכניםללקוחותשירותבדבר 2012-10-4ויועציםסוכניםחוזר . 22.24

בעלידיעלנאותשירותמתןלהבטחתכלליםקובע:החוזר ) 17.12.2012 (

 .לקוחעםהקשרתקופתכללאורךרישיון

 : ) 12.12.2012 (רישיוןלבעלכוחייפויבדבר 2012-10-3ויועציםסוכניםחוזר . 22.25

אתלייפותלקוחיוכלבאמצעותוכוחןייפוילטופסאחידמבנהקובעהחוזר

עבורוהמנוהלהפנסיוניהחיסכוןאודותמידעלקבלרישיוןבעלשלכוחו
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 :חקיק"

 ,פנסיונישיווקאוייעוץבמסגרתבשמובקשותלהעביראומוסדיבגוף

 .מתמשךפנסיונישיווקאוייעוץלרבות

ממוחשבתגרפיתחתימהבדבר 2012-10-2ויועציםסוכניםחוזר . 22.26

ממוחשבתגרפיתבחתימההמשתמשרישיוןבעלכיקובע:החוזר ) 3.4.2012 (

ההוראותאחרימלאעסקה,מביצועכחלקמסמכיםעללקוחהחתמתלשם

 .בחוזרהמפורטות

תשע"ב-ניהול),(דמיגמל)(קןפותפיננסייםשירןתיםעלהפיקןחתקנןת . 22.27

גמלקופותשרשאיותהמרבייםהניהולדמישיעורנקבע:בתקנות 2012

לגבותרשאיתהשתלמותקרןשלמנהלתשחברההיתר,ביןנקבע,לגבות.

לשנה. 20/0עליעלהשלאבשיעורניהולדמי

החליםהשקעה{כלליגמל)(קןפןתפיננסיםשירותיםעלהפיקןחתקנןת . 22.28

אחידהמסגרתקובעותהתקנות :-2012התשע"במוסדיים),גןפיםעל

חלקהוסדרובתקנותהמוסדיים.הגופיםכלעלהחליםהשקעהלכללי

תוךבתקנותשהתקיימוכמותיותמגבלותהוסרוובמקבילההשקעהמכללי

 .בפרטבהןהחיצונייםוהנציגיםככללהשקעותועדתמעורבותהגברת

עמיתים(איתןרגמל)(קופותפיננסייםשירןתיםעלהפיקוחתקנות . 22.29

עמיתיםאיתורבדברהוראותכוללות:התקנות-2012התשע"בןמןטבים),

עמית.פטירתעלהודעהקבלתלאחרעמיתיםואיתורנותקעימםשהקשר

בשלישירןת(הןצאותגמל)(קןפןתפיננסייםשירןתיםעלהפיקוחתקנות . 22.30

סעיףאתמאריך:התיקון-2012התשע"ב ) 2מס'(תיקןןעסקאןת)ביצןע

(הוצאותגמ)לוקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותהשעההוראת

חיצוניניהולעמלותבדבר-2008ח IIהתשסעסקאות)ביצועבשלישירות

 . 31.12.2013ליוםעדבתקנות,שנכללה

השתלמות)מקרןששולמומסכומים(ניכןיהכנסהמסתקנותתיקון . 22.31

סכומילעמיתהמשלמתהשתלמותקרןכיקובעהתיקון :-1997התשנ"ח

 25%שלבשיעורמסהתשלום,בעתאלהמסכומיםתנכהחייבת,ריבית

שהופקוחייבתריביתסכומיעליחולהתיקוןהתיקון),טרם 20%(במקום

ואילך· 1.1.12ביוםההשתלמותלקרןששולמותשלומיםבשלשנמשכואו

{הקמתגמל)(קופןתפיננסייםשירןתיםעלהפיקוחתקנותבתחילתדחייה . 22.32

עלהממונהפרסם 18.4.2012:ביום-2012התשע"במחדל)ברירתמסלןלי

לתוקףהתקנותכניסתדחייתבדברהודעהוחיסכוןביטוחההוןשוקאגף

התקנותכניסתמועדלפיכךבכנסת.אלותקנותבאישורעיכובלנוכחוזאת

בכנסת.התקנותלאישורובכפוף 1.1.2014ביוםיהיהלתוקף
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יכזוותייtנזוסגיכיtכ 2ו

בנקעםהחדשהתפעולהסכםעלהחברהחתמה 21.5.08:ביוםהפועליםבנקעםהתקשרות 23.1

עםנוספת,שנהשללתקופההבנקידיעלהתפעולשירותימתןהמשךאתהמסדירהפועלים,

הקופה.מנכסי 0.1%קריבחקיקה,הקבועעלתעלהשלאובתמורהשנה,מדילחידושאופציה

אתכולליםאשרתפעולשירותילחברהלתתהפועליםבנקהתחייבההסכם,להוראותבהתאם

כמפורטוהכולשונותפעולותוכיוצייבונתוניםדיווחיםעריכתהחברה,עמיתיחשבונותניהול

בהסכם.

דירקטוריוןאישר , 2008שלהשניהרבעוןבמהלך-פסגותעםחברתהשקעותתיקיניהלוהסכם 23.2

שלההשקעותפעילותניהוללהסדרתייפסגותייההשקעותביתעםחדשהתקשרותהסכםהחברה

תתנהלבמסגרתםהתנאיםמפורטבאופןנקבעו , 13.4.08מיוםבהסכם,יפסגותי.על-ידיהקופה

 .זופעילותבעבורשתשולםוהתמורה'פסגותי,ידיעלהמבוצעתההשקעותפעילות

אשר Iעתידפניצופהמידעבגדרהינוזובפרקהכלולמהמידעחלקכייובהר-עתידפניצופהמידע

 .בהתממשותוודואותכלואין Iהחברההערכותעלנשען

יכשפטייtכזוליגיtכ . 14

בתשלומיהמפגריםמעסיקיםנגדמשפטיותתביעות 2012שנתבמהלךשוטףבאופןהגישההחברה

פועלתהקרןהמעבידים.חובותאתלגבותבניסיוןאלובתביעותהליכיםומנהלתלקרןעובדיהם

 .אלומעסיקיםחובותלגבייתיכולתהכמיטב

 . 31.12.12ליוםהכספיבדוח 15ביאורראהזהבענייןלפירוט

זוקרו(זו(שנזולזותפתחותו~פיעסקיתאסטרטגיזויעדיtכי . 15

לביןנוספיםעמיתיםוגיוסעמיתיםשימורבעיקרהינםהקרובהלשנההחברהשליעדיה 25.1

ידה,עלהמנוהליםהנכסיםסךאתלשמרשואפתהחברהלהצטרף.הרשאיםאלהמביןשורותיה

אתהתואמתסיכוןרמתעלוהקפדהלשוק,ביחססבירהתשואותרמתהמשךעלשמירהתוך

 .הקופהעמיתיפרופיל

אתלשדרגלהמשיךלעמיתים,שירותיהשיפורמגמתאתלהמשיךהחברהבכוונתבנוסף, 25.2

לעמיתים.מיטבישירותהמאפשרותמערכותוהטמעתהעמיתים,נתוניטיובהמחשב,מערכות

והןישיר,דיוורבאמצעותהןלעמיתים,הניתןהמידעאתולהרחיבלהמשיךהחברהבכוונת 25.3

שלההבנהלהעמקתלהביאמנתעלוזאתוסמינרים,עיוןימיפרונטליות,הרצאותבאמצעות

להם.המתאימיםההשקעהאפיקישלמושכלתלבחירהולהביאםבתחום,העמיתים

הרחבתמקיף,נהליםמערךגיבושתוךוהבקרה,הניהולשיפורבמגמתלהמשיךמבקשתהחברה 25.4

 .חירוםלשעתשלההמוכנותושיפורהביקורתמערך
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בכדיוזאתהעמיתים,מןהנגביםניהולדמישליחסיתנמוכהרמהעללשמורשואפתהחברה 25.5

 .הפרטייםהגןפיםפניעלשלההתחרותיהיתרוואתלשמר

אתלשדרגוכןשיידרשככלןלהכשירםעובדיהשלהמקצןעיתהרמהעללשמורמתכוונתהחברה 25.6

 .עמיתיהעםהקשראתולחזקהחברהשלוהשירותהמיכוןמערך

כלןאיןהחברה,הערכןתעלנשעןאשרעתיד,פניצןפהמידעבגדרהינןזןבפסקההכללומידע
בהתממשןתן.ןדואןת

זורגיריtכזותאגידוכעסקיזוחורגיtכענייואואירוע . 10

 .הרגיליםהתאגידמעסקיהחורגיםאירועיםאירעולאהדוחבשנת

סיכויגגורטידיוי . 1 '

כרכרייזכטאקרוסיכו,גורטי

כלכליתהאטה , 2008בשנתהאשראיבמשברהחברהשחוותהכפי-כלכליתןהאטהמיתןן 27.1

בהגברתבתשןאןת,לפגיעהלהביאעלוליםהפנויהבהכנסהוירידהאבטלהבשיעורי,עליהבמשק

נכסיה.בסךולירידההחברה,לקוחותבמספרבירידההמשיכות,

ענפייזכסיכו,גורטי

בגורמיםהנעוצהבתנודתיותהמאופייןההון,שוקבתחוםפועלתהחברה-ההןןבשןקתלןת 27.2

שעריריבית,שערישלהשוקתנאישינויזאת,במסגרת .עליהםשליטהאיןלחברהאשררבים

המנוהלים.הנכסיםבשווילירידהלהביאעלולאינפלציה,שיעוריחליפין,

שונים,רגולאטוריםגורמיםמטעםואישוריםלפיקוחכפופההחברהפעילות-ברגלוציהשינןיים 27.3

אלוגורמיםידיעלהמוכתביםמדיניותמשיקוליומוגבלתמושפעתלהיותעשויההיאולפיכך

בפטוריפגעאשררגןלאטורישינןיהואזןמבחינההעיקריתהסכנה .בתחןםחקיקהןמשינןיי

יפגעואשררגולאטוריםשינוייםיבוצעןכיחששקייםהשתלמות.לקרןלהפקדותשניתןממס

השתלמות.לקרןלהפקדןתשניתןממסבפטןר

לדרושהזכותלעובדניתנהבכררפורמתבמסגרת-העןבדידיעלהגמלקןפתזהןתבחירת 27.4

בטןןחלהיןתעשןיהאלןחקיקהלהןראןת .ידועלשייבחרמנהלבגוףכספיםלהפקידממעסיקן

 .נכסיהסךועלבקרןהעמיתיםמספרעלהשפעההארןך

עמיתיםבשימורחשובגורםמהוויםהטובושמההקרןמוניטין-החברהבאמינןתפגיעה 27.5

פגיעהחדשים.עמיתיםשלבהפקדותוכןבכר),רפורמתלאור(במיוחדהקרןשלקיימים

 .בההעמיתיםומספרנכסיה,היקףהקרןפעילותעללהשפיע,עלולההקרןבמןניטין

רחנרחייחוןייזכסיכויגורטי

 :הקופהבמסלוליהנזיליםהכספיםשיעורלהלן-העמיתיםחשבןנןתנזילןת 27.6
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נזיליםכספיםשיעורמסלול

 72.4%כללימינהל

 51.3%מניותטיטניוםמינהל

 86.4%ח 11אגמינהל

 51.3%הכללי,במסלול 72.40%הינוהדוחלמועדנכוןלמשיכההניתנותהעמיתיםזכויותסך

ח. IIאגבמסלול-86.4%ומניותטיטניוםבמסלול

מהנכסים-100%והכלליבמסלולמהנכסים-90%כמהוויםוהסחיריםהנזיליםהנכסים

ח. 11ואגמניותטיטניוםבמסלולים

 .עמיתיםכספימשיכתבשלנזילותקשייהקופההנהלתצופהלאלעיל,האמורבשל

ענפיים),וסיכוניםמאקרו(סיכוניטיבםפיעללעיל,שתוארוהסיכון,גורמימוצגיםהבאהבטבלה 27.7

-בכללותההחברהעסקיעלהשפעתםפיעלהחברה,הנהלתלהערכותבהתאםדורגו,אשר

 :,כדלקמןוקטנה,בינוניתגדולההשפעה

בכללותההחברהפעילותעלהסיכווגורםשלההשפעהמידת

קטנההשפעהבינוניתהשפעהגדולההשפעה

מאקרוסיכוני

 ~כלכליתהאטה

ענפייםסיכונים

 ~ההוןבשוקתלות

 ~רגולציהשינויי

 ~קופתזהותבחירת
העובדי 11עהגמל

 ~באמינותפגיעה
הקרו

 ~חשבונותנזילות
העמיתים
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מינהלשלהמנהלתהחברה

המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרו

בע"מוהשירותים

הדירקטוריוןדוח
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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כללי . 1

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן-מינהלשלהמנהלת"החברה

ההשתלמותקרן"מינהלשלהמנהלתהחברההינה"החברה")(להלן:בע"מ"

"הקופה").(להלן:והשירותים"המינהלעובדילפקידים

שוניםומעסיקיםהמעו"ף")"הסתדרות(להלן:המעו"ףהסתדרותבבעלותהחברה

החברה.תקנוןלהוראותבהתאם

החברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופה

להלן:כמפורטהקופהלתקנוןבהתאםהמנהלת

וועדתשלדעתהשיקולפיעלהחוסכיםכספימושקעיםבוכללי-מינהלמסלול •

החוקיההסדרפיעלובחו"ל,בארץלהשקעה,המותרנכסבכלההשקעות

קונצרניות,אג"חישראל,ממשלתשלבאג"חולרבותהקופהבתקנוןכהגדרתו

מקרקעיןהלוואות,להמרה,אג"חמניות,שלבנגזרותבמניות,בבנקים,פיקדונות

החוקי.ההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

במניותהמסלולמנכסי 50%לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמינהלמסלול •

ובקרנותובחו"לבארץמניותבמדדימניות,עלבנגזרים,באופציות,ובחו"לבארץ

אלה.בהשקעותהמתמחותנאמנות

באג"חהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעיםבואג"ח-מינהלמסלול •

נאמנותקרנותלהמרה,אג"חקונצרניות,אג"חמק"מים),(לרבותממשלתיות

מניות,עלונגזריםבמניותהשקעהכלללאאלו,בהשקעותהמתמחות

כאג"חמוגדרותהינןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורובכפוף

המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

הצבעהבזכויותאחוזמניותמספרהמניותבעל

שוניםמעסיקים

הכרעהמניות 1

יסודמניות 1

א'רגילותרשומותמניות 39,998

ב'רגילותרשומותמניות 1 0,000

המעו"ףהסתדרות 50%

 0%הקרועמיתי

50% 

1 00% 
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הבאה:החלוקהלפיחדשיםשקלים 5שלע"נעלעומדהחברהשלהמניותהון

זכאיהמניהבעלכ"א.חדששקל 0.0001ע"נמניות 39,998אן:רגילותמניות

בהןלהשתתףכלליות,אסיפותעלהודעהלקבלזכאיאינואךבקרן,עמיתלהיות

בפועל.הוקצולאאלומניותולהצביע.

בפועלהוקצומתוכןחדש.שקל 0.0001ע"נמניות 1 0,000בן:רגילותמניות

שוקאגףעלהממונהידיעלשאושרכפיהמתוקןהחברהתקנוןלפימניות. 7,830

 15ל-יוקצואלומניות 5.5.2010ביום"הממונה")(להלן:האוצרבמשרדההון

אלהמניותביותר.הרבהעמיתיםמספרעבורבקופהכספיםהמפקידיםהמעסיקים

ולהצביעלהשתתףהזכותאתלבעליהןמעניקותוהןהמעסיקיםע"ימוחזקות

יהיואלומניותבעליהכללית.באסיפהאחדקולמקנהמניהכלהכללית.באסיפה

בעליקבוצתנציגימתוךיבחרואשרבחברהדירקטוריםשישהעדלמנותזכאים

ברובבהצבעההדירקטוריוןראשיושבייבחראלהדירקטוריםמביןב.ירגילותמניות

הדירקטוריון.חבריכללשלקולות

המעו"ףהסתדרותע"ימוחזקתחדש,שקל 0.0001ע"נאחתמניהיסוד:מניות

ההצבעהמכוח-50%לזכאיזהמסוגהמניהבעלבחברה).העובדים(נציגת

לאלהשווהבמספרבחברהדירקטוריםלמנותרשאיהמניהבעלהכללית.באסיפה

ב.ירגילותמניותבעליע"ישמונו

המעו"ף.הסתדרותבידימוחזקתחדששקל 0.0001ע"נאחתמניההכרעה:מניות

החבריםשדעותמקריםאותםבכללהכריעהזכותאתלבעליהמקנהזומניה

מניהמוועדותיו.אחתבכלאוהחברהבדירקטוריוןוביןהכלליתבאסיפהביןשקולות

כך·לשםידועלשהוסמךמיבידיאוהמעו"ףהסתדרותיו"רשלבידיומופקדתזו

שינוילאישורובהמשךהחברהמוסדותע"יהחברהתקנוןתיקוןלאישורבהמשך

(ביוםהחברותרשםאישר , 5.5.2010ביוםכאמורהממונהמאתשנתקבלהתקנון

 15כאמורהמעודכןהחברהתקנוןלפיהחברה.תקנוןתיקוןאת ) 8.7.2010

זכאיםיהיוהעמיתיםשלביותרהגדולהמספרבגיןכספיםהמפקידיםהמעסיקים

מטעםדירקטוריםלמינוימנגנוןהחברהבתקנוןנקבעואףאחתבןרגילהלמניה

בןמניותבעלישלהרישומיםלהתאמתהחברהפועלתאלובימיםאלו.מניותבעלי

 . 2013שנתבמהלךלהסתייםאמורההליךהחברה.בתקנוןלקבועבהתאם

ביוםהממונהידיעללהשניתןבחברהלשליטההיתרהמעו"ףלהסתדרות

בחברה.אחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראותכמתחייב , 8.11.2007

כהגדרתםלחברהקשוריםצדדיםהינםהבאיםהגופיםהחברה,ידיעתלמיטב

(להלן:-1964תשכ"דגמל),קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסבתקנות
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ישראל,מדינתישראל,אורטויצ"ו,המעו"ף,הסתדרותהגמל"):קופות"תקנות

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלעמידר,הביטחון,משרד

מקבוצתכחלקאליוהקשוריםוהגופיםההשקעותתיקמנהלהחברה,ע"יהמנוהלת

מימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכלבדין,כמוגדרהמשקיעים

יותר.אוהמניותמהון 200/0כאלה)שקיימות(ככלמהדירקטורים

המנהלתהחברהידיעלהמנוהלותלקופותשישהאישורים . 3

המשולמיםכספיםעלחלהאישורלשכירים.מפעליתהשתלמותכקרןאושרההקופה

(כלליםהכנסהמסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאםלקופה

לחוק 22סעיףמכוחבתקנותאו 1964התשכ"ד-גמל)קופותולניהוללאישור

הוא:המסלוליםאישורמספרהאמורות.התקנותבמקוםשיבואוהאמור,

 299כללי-מסלולמינהל •

 1262מניות-טיטניוםמסלולמינהל •

 1385אג"ח-מסלולמינהל •

 .לעת)מעת(מתחדש 2013בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר . 4

 : 2012שנתלסוףנכוןהעמיתיםחשבונותפר oמ

מס'מס'

סה"כחשבונותחשבונות

חשבונותעצמאייםשכיריםמסלול

 17,707 17,707כללימינהל
 74 74מניותטיטניוםמינהל
 479 479אג"חמינהל
 18,260 18,260מנוהליםחשבונותסה"כ

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהנכסיםהיקף . 5

היקףהיקף

נכסיםנכסים

השינוישיעור 12/2011 12/2012

אחוזים J!וrאלפימסלול

 5.60% 710,255 750,024כללימינהל

 23.63% 1,604 1,983מניותטיטניוםמינהל

 16.420/0 29,692 34,568אג"חמינהל

 6.07% 741,551 786,595מנוהליםנכסיםסה"כ
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השנההמנהלתהחברהבתקנו!שנעשושינויים . 6

 26ביוםאושרהתיקוןהדוח.תקופתבמהלךאחתפעםתוקןהמנהלתהחברהתקנון

השינויבמסגרתהחברות.רשםע"יאושרטרםאךהממונה,ידיעל 2012בנובמבר

בעלידיעלימונודירקטוריםששהלפחותלפיוהחברהבתקנון )א( 68סעיףעודכן

מקרבהמכהניםהדירקטוריםיפחתולאמקרהובכלהמעו"ףהסתדרותהיסודמניות

השינויבמסגרתבנוסף,המכהנים.הדירקטוריםממחציתהמעו"ףהסתדרות

אולשפותרשאיתהחברהכילפיההוראההחברהבתקנון 110לסעיףהתווספה

כא 92בסעיףכאמורהפרהלנפגעתשלוםבשלבחברהעובדאומשרהנושאלבטח

הוצאותבשלאו-1981התשמ"א(ביטוח),פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק

בעניינו.כספיעיצוםהטלתעםבקשרהעובדאוהמשרהנושאשהוציא

בתקנון:המעודכניםהסעיפיםנוסחלהלן

הסתדרותהיסודמניותבעלידיעלימונודירקטוריםששהלפחות :)א( 68סעיף

הדירקטוריםיפחתולאמקרהובכלהפקידים)הסתדרות(לשעברהמעו"ף

(דירקטוריםהמכהגימהדירקטורימממחציתהמעו"ףהסתדרותמקרבהמכהגים

זה).סעיףלצורךבמגייויבואולאחיצוגיימ

בהמשרהנושאשלאחריותולביטוחבחוזהלהתקשררשאיתהחברה : 110סעיף

כמפורטמשרהנושאהיותובתוקףשעשהפעולהעקבעליושתוטלחבותבשל

לבטחאולשפותרשאיתהחברההכנסה.מסבתקנות )ו()ה( 41סעיףבהוראות

כא 92בסעיףכאמורהפרהלגפגעתשלומבשלבחברהעובדאומשרהגושא

הוצאותבשלאו-1981התשמ"א(ביטוח),פיגגסיימשירותימעלהפיקוחלחוק

לרבותבעגייגו,כספיעיצומהטלתעמבקשרהעובדאוהמשרהגושאשהוציא

שלבדרךולרבותדיועורךטרחתשכרזהובכללסבירותהתדייגותהוצאות

מראש.שיפוי

 22ביוםאושרהתיקוןהדוח.תקופתבמהלךאחתפעםתוקןהקופהתקנון

בתקנון 7.5לסעיףהתווספההשינויבמסגרתהממונה.ידיעל 2012באוקטובר

לעובדהמעבידביןבהסכםלקבועבהתאםהפרשהלקבלניתןלפיההוראההקופה

הדין·בהוראותשעומדוככלעובדיםלארגוןמעבידביןו/או

המעודכן:התקנוןנוסחלהלן

חודשמדילחשבונו.הכספיםהפקדתממועדתחלבקופההעמיתשלחברותו

שכרומתוך 2.5%לחברההמעסיקיפקידהדיןבהוראותהקבועבמועדבחודשו

ממשכורת 7.50/0חשבונו,עללקופה,המעסיקישלםובנוסףהעמיתשלברוטו
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וא/ולעובדהמעבידביובהסכמלקבועבהתאמאחרתהפרשהאוברוטו.העמית

הדין.בהוראותשעומדוככלעובדימלארגוןמעבידבין

המנהלתהחברהעסקימצבב.

החברהעסקימצב . 1

בלבד.חייביםסעיפיכולליםנכסיההקופה.ניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

לקופה.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיה

החברה:שלהכספיהמצבעלהדוחלהלן

בדצמבר 31

2011 2012 
ש"חאלפיש"חאלפי

גכסימ

 89 44קבוערכוש
 150 44חובהויתרותחייבים

 809 738מזומניםושווימזומנים

 1,048 826הגכסימכלסך

lliב 
מניותהוו

התחייבויות

 124 124נטולעובדים,הטבותבשלהתחייבויות
 924 702זכותויתרותזכאים

 1,048 826ההתחייבויותכלסך

 1,048 826וההתחייבויותההוןכלסך
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הפעילותתוצאות . 2

להוראותלב(ובשיםענפיתגמלקופתשלמנהלתוכחברההחברהלתקנוןבהתאם

החברההכנסותכלרווח.למטרתשלאהינההחברהפעילותגמל),קופותחוק

בפועל.הוצאותבסיסעלהמחויביםניהולמדמינובעות

החברה:שלהכוללהרווחעלהדוחלהלן

לשנה

שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2012 
ש"חאלפי

לשנהלשנה
שהסתיימהשהסתיימה

ביוםביום

בדצמבר 31בדצמבר 31

2011 2010 
ש"חאלפיש"חאלפי

 3,797 3,741 3,569ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 3,797 3,741 3,569וכלליותהנהלההוצאות

לתקופהכוללרווח

מהותייםאירועים . 3

כללימסלול

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתיבאפיקהפעילותבמסגרתהשנה,במהלך

נרכשוכןכמו . 1i!Iמן 53כ-שלבהיקףבארץסלותעודותמניותונמכרו li!Iמיליוני 24

בחו"לסלותעודותמניותונמכרו li!Iמן 96כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניות

 . 1i!Iמן-48כשלבהיקף

 36כ-שלבהיקףקונצרניותחובאיגרותנרכשוהקונצרניבאפיקהפעילותבמסגרת

קונצרניותאג"חנרכשוכן . 1i!Iמן 13כ-שלבהיקףקונצרניותאג"חונמכרו i!.Jיומן

 . 1i!Iמן 8.9כ-שלבהיקףבחו"ל
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בהיקףצמודותממשלתיותחובאגרותנרכשוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת

כמו . 1ilIמן 43כ-שלבהיקףצמודותממשלתיותחובאגרותונמכרו lilIמן-40כשל

ממשלתיותאג"חונמכרו lilIמן 45כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשוכן

 . 1ilIמן 15כ-שלבהיקףשקליות

מניותטיטניוםמסלול

לתקנוןבהתאם , 90%-85%כ-עלעמדהלמניותהממוצעתהחשיפהזו,בשנה

לשמרומטרתוהעמיתיםומשיכותהפקדותעםבתיאוםנעשהזהמהלךהקופה.

המניות.לאפיקזהחשיפהשיעור

אג"חמסלול

אג"חצמודות,שאינןממשלתיותבאג"חהעמיתיםכספיהושקעוזו,בשנה

והיתרהבנקאייםפיקדונותמק"מים,קונצרניות,אג"חלמד,דצמודותממשלתיות

בנזילות.

המאזןתארירלאחראירועים . 4

החברה.שלהכספיבדוחמפורטיםשהיו,ככלהמאזן,תאריךלאחראירועים

שלההשקעהלמדיניותוהקשרובמשקכלכליותהתפתחויותג.

החברה

כלכליותהתפתחויות . 1

הסיכוניםמהתממשותהחששותבהכשנהמסתמנת 2012שנת-המאקרותמונת

להתחילאירופהלמדינותואפשרוהתמתנו,באירופההפיננסיבמשברהגלומים

באירופההצנעמדיניותשרויות.הןבוהעמוקהריאליבמשבררציניבאופןולטפל

להאטההביאההיאכאשר 2012בשנתאותותיהאתנתנהבעולםנוספותובמדינות

ירדוהעולמיהסחרהיקפיהעולם.בכלוהאינפלציההצמיחהבשיעורימשמעותית

המדיניות . 2013בשנתגםלהמשךצפוי,אשררשמיבאופןלמיתוןנכנסהואירופה

נמוכותבתשואותותמכהמרחיבהמאודלהיותהמשיכההעולםברחביהמוניטארית

מאידך.המניותמחיריועלייתמחד,האג"חיםבשוק

אחוזים,-3.3בהסתכמהבישראל-2012בהצמיחההלמ"סשלמוקדםאומדןפיעל

-3.2בגדלהעסקיוהתוצרהאחרונותבשנתייםהצמיחהמשיעורימשמעותיתהנמוך

וההשקעההצריכהבנתוניהיטבלזהותהיהניתןבצמיחהההאטהאתאחוזים.

אחוזים 3.8שלעלייהלאחראחוזים,-2.8בעלתהפרטיתלצריכהההוצאהבמשק.

שלעלייהלאחרבלבד,אחוזים-3.7בעלתהקבועיםבנכסיםההשקעה .-2011ב
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עלייהלאחרבלבד,באחוזעלהוהשירותיםהסחורותייצוא .-2011באחוזים 16.0

 22.1שלמירידהבעיקרהושפעהזוחדהירידהזאת,עם .-2011באחוזים 5.5של

-4.2בהיצואעלההיהלומים,מרכיבאתמנטרליםכאשרהיהלומים.ביצואאחוזים

מספרהשנה,במהלךיציבנותרהעבודהשוק .-2011באחוזים 4.1לעומתאחוזים,

נותרהאבטלהשיעורהעבודה.בכוחההשתתפותרמתעםביחדעלההמועסקים

שיעורכאשר ) 2012נובמבר-אחרון(נתוןאחוזים 6.7עלועמדשינויללאכמעט

אחוזים. 6.8עלעמדהשנהבכלהממוצעהאבטלה

 2.1שלבשיעור 2012שלהראשוניםהרבעיםבשלושתצמחהאמריקאיהמשק

בצמיחההשיפור . 2011שנתבכלאחוזים 1.8שלצמיחהלאחרבממוצע,אחוזים

שלההשקעהשלותרומהיציביםפרטיתצריכהבנתוניביטוילידיבא 2012במהלך

במגמתהמשיךהעבודהשוקהנדל"ן.שוקהתעוררותופרט,העסקי,המגזר

ל- , 2011בדצמבראחוזים 8.5עלשעמדאבטלהמשיעורירידהעםההתאוששות

במהלךירדוהפיננסימהמשברהחששותבאירופה, . 2012בדצמבראחוזים 7.8

 ) ECB-ה(האירופיהמרכזיהבנקידיעלננקטואשרצעדיםלאורהשנה,

האיחודלעתידבנוגעאירופהמנהיגיביןבדיוניםאמנם)(האיטיתומההתקדמות

העובדהאתבמרכזשמההפיננסייםהחששותהתפוגגותזאת,עםהאירופי.

בעתידגםאירופהממדינותגדולחלקללוותשהולךעמוק,במיתוןנמצאתשאירופה

איטליה-באירופההכלכלותצמיחתעללהעיבהמשיכההצנעמדיניותהקרוב.

שלהראשוניםהרבעיםבשלושתכאשרברציפותרבעים 5כברבמיתוןנמצאת

נמצאתהיאגםדומה,הסיפור.בספרדבממוצעאחוזים-2.2בירדהתוצרהשנה

הספרדיהתוצרהשנה,שלהראשוניםהרבעיםבשלושתכאשררבעים 5כברבמיתון

בממוצע.אחוזים 1.48שלבשיעורירד

כדלקמן:היו 2012בשנתבבורסההסחיריםהערךניירותבמדדיהשינויים

 2012שנתסיכום 2012הרביעיהרבעון

 4.6% 0.4%הכלליהמניותמדד

 6.4% 10.3%מניותיתר

 7.2% 0.5%- 100ת"אמדד

 9.20/0 0.3%- 25ת"אמדד

 3.5% 2.90/0להמרהאג"חמדד

 8.8% 3.5%כללי"חאגמדד
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 1.6% 0.5%-לצרכןהמחיריםמדד

אחוזים 1.6עלעמד 2012שנתבסוףהאינפלציה-לצרכןהמחיריםבמדדהשינוי

 3.4-שנתי(ממוצע 2011בסוףאחוזים 2.2לעומתאחוזים) 1.7-שנתי(ממוצע

אחוזים-3.3בעלהאשרהדיור,סעיףמעלייתנבעההמחיריםעלייתעיקראחוזים).

אחוזים-1.2בעלהדיורללאהמדדכינצייןלאינפלציה.אחוזנקודות-0.8כותרם

הלבשהכגוןבסעיפיםלראותהיהניתןבמשקהביקושיםברמתהירידהאתבלבד.

האינפלציהזאת,עם .-2011לבהשוואהירדואשרלבית,וציודוריהוטוהנעלה

במחיריהחדההירידה ) 1-משמעותייםאירועיםשניידיעלגםנתמכההנמוכה

 ) 2מהאינפלציה.נ"א-0.3כוגרעוהשנה,במהלךאחוזים-10.1בירדואשרהסלולר,

ירדהחינוךשירותיסעיף , 3מגילחינםחינוךחוקשללתוקףמכניסתוכתוצאה

מהאינפלציהנ"א 0.3הואגםוגרע-2011לבהשוואהאחוזים 5.8שלבשיעור

במשק.הכללית

 2012בשנתהשקלהתחזקהמט"ח,בשוקהדולר-מולאלהשקלשלהחליפיןשער

סלמול-0.8%ובהיורוכנגד-0.4%בהדולר,לעומתאחוזים 2.3שלבשיעור

 ri!.I 3.733שלרמהעלהשנהבסוףעמדהדולרמולהשקלשלשערוהמטבעות.

הןנבעההנסקרתבתקופההעיקרייםהמטבעותמולהשקלהתחזקותמגמתלדולר.

המטבעותלהיחלשותתרמואשרהעולםברחביהכמותיותההרחבותממגמת

הזרמתתחילתרקעעללישראלהאנרגיהמוצריבייבואלירידהמהצפיוהוהמובילים

 . 2013מחציתלקראת"תמר"ממאגרהגז

הרחבהשלבמהלךישראלבנקהחלהשנהבמהלך-הריביתשעריהתפתחות

אחת.כלאחוזנקודות 0.25שלריביתהורדותבשלושביטוילידישבאהמוניטארית

הנוכחיתהשנהובסוףאחוזים 2.75עלעמדהישראלבנקריבית 2011בדצמבר

השנה.במהלךירדווהארוךהבינונילטווחהריביותגםאחוזים. 2.00עלעמדההיא

 2011בסוףאחוזים 3.61שלמרמהירדהשנים-5לממשלתיתאג"חעלהתשואה

ל-ממשלתיתאג'יחעלהתשואההנסקרת.התקופהבסוףאחוזים 2.79שללרמה

בסוףאחוזים 3.97שללרמה 2011בסוףאחוזים 4.63שלמרמהירדהשנים 10

הנסקרת.התקופה

חקיקהתיקוניבניכויהמדינה,הכנסותהתקופה,במהלך-הממשלתיהגירעון

הכוללהגירעון . 2011לשנתביחסאחוזים 1.1שלריאליבשיעורגדלווהתאמות,

 4.2שהםשקלים,מיליארד 39בסךהסתכם 2012בשנתנטואשראימתןללא
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אחוזים 2.0שלגירעוןשלהמדינהבתקציבהמקוריהתכנוןלעומתמהתמ"ג,אחוזים

מהתמ"ג.

בשלושתהסתכםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

בחשבוןהעודףדולר.מיליארד-0.8בהנסקרתבתקופההראשוניםהרבעונים

שלהישירותבהשקעותדולרמיליארד 7.5שלמגידולנובעזובתקופההשוטף

מנגד . 2011בשנתדולרמיליארד 11.4בסךניכרותלהשקעותבהמשךחו"לתושבי

זריםערךבניירותישראל,תושביבהשקעותדולרמיליארד 4.5שלעלייהנרשמה

ערךבניירותחו"לתושביבהשקעותדולרמיליארד 2.7שללירידהבנוסףסחירים

סחירים.ישראלים

השקעותביתפסגותוהאסטרטגיההמקרומערךוהערכותתחזיותריכוזנספח:

 : 2013לשנת

-2012בבשנה, 4.8%עלועמדגבוההיהבמשקהצמיחהקצבבהןשנתייםלאחר

 3.3%עליעמודהלמ"סאומדניע"פהצמיחה,וקצבמשמעותיתהאטההורגשה

במשקהצמיחהקצבהתחתונה:בשורהדווקאנתחיל-2013לבהסתכלותבלבד.

מהותיתנקודהמסתירההתחתונההשורהזאת,עם . 3.5%-4%עללעמודצפוי

תתרוםבאפריל-מאילהתחילשצפויהתמרממאגרהגזהפקתהצמיחה.הרכבלגבי

המשמעותימהקיטוןבעיקרנובעתזותרומההשנה.במהלךלצמיחה-1%כלבדה

עללעמודצפויבמשקהצמיחהקצבהגז,תרומתבניטרוללכן,אחרים.דלקיםבייבוא

 .-2012במהקצביותרנמוךבלבד, 2.5%-3%

נמוכההיאבמשקלתעסוקהותרומתולתוצרהגזתרומתביןשהפרופורציהכיוון

שיעורסביר,נראההצמיחהקצבהתחתונהשבשורהאףעללכן,יחסי.באופן

הצריכהסעיףשלהגידולבקצבשיפגעמהלהערכתנו,לעלותימשיךהאבטלה

הפרטית.

כלפיהאינפלציהאתללחוץתמשיךהמקומייםבביקושיםהחולשהכימעריכיםאנו

להתייקרימשיכווארנונה)מים(חשמל,הציבורייםהשירותיםמחירימנגד,מטה.

המהווההדיור,סעיףלמדד.הםגםשיתרמועקיפיםמיסיםהעלאותייתכנווכאמור,

אךלעלותלהערכתנוימשיך ,-2013בלגדולאףצפויומשקלומהמדדכרבעכיום

בשקלול .-2.4%בתסתכם-2013בבוהמצטברתשהעלייהכךופוחתשהולךבקצב

להסתכםלהערכתנוצפויה 2013במהלךהאינפלציהמעלההמוזכריםהגורמיםכל

המיסים).ללא 1.7% (-2.2%בכ

ישראלבנקשלהיעדמרכזסביבהעומדתהבאהלשנההאינפלציהתחזיתלאור

החודשיםבמהלךנוספתפעםתופחתהריביתכימצפיםאנובמשקההאטהוהמשך

42 



נמוכהכברהריביתשלהאבסולוטיתשרמתהכיווןזאת,עם . 2013שלהראשונים

אנוהשנהבמהלךלעלותימשיכולמגוריםהנדל"ןמחירישלהערכתנווכיווןמאוד

הצפיולאור 2013סוףלקראתלסיומו.קרובהריביתהפחתותתוואיכימעריכים

לקראתלעלותתחזורהריביתכימעריכיםאנו ,-2014בהכלכליתבסביבהלשיפור

 . 1.75%עלמהיוםשנהותעמודהשנהסוף

הדוחבתקופתמהותיותהתפתחויות . 2

הממשלתיים,האג"חבמדדיהןשעריםבעליותתמכולעילהמתוארותההתפתחויות

להלן:כמתוארהמניותבשוקוהןהקונצרניבאג"חהן

הממשלתיותהאג"חמדדעלההנסקרתבתקופה-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

עליהנרשמהשנים) 0-2 (הקצריםבטווחיםאחוזים. 9.4שלבשיעורהמדדצמודות

ובטווחיםאחוזים 4.7שלעליהשנים) 2-5 (הבינונייםבטווחיםאחוזים, 2.6של

אחוזים. 11.2שלעלייהנרשמהשנים) 5-10 (הארוכים

הלאהממשלתיותאג"חמדדעלההנסקרתבתקופה-צמודותלאממשלתיותאג"ח

ואילואחוזים-7.7בעלוקבועהבריביתהשקליותאחוזים. 7.0שלבשיעורצמודות

העליותעיקרהשיקלי,באפיקגםאחוזים.-3.7בעלומשתנהבריביתהשקליות

שלעליהנרשמהשנים) 0-2 (הקצריםבטווחיםכאשרארוכיםלטווחבאג"חנרשמו

הארוכיםובטווחיםאחוזים 6.9שלעליהשנים) 2-5 (הבינונייםבטווחיםאחוזים, 3.5

אחוזים. 11.3שלעלייהנרשמהומעלה)שנים 5 (

 100ת"אומדדאחוזים, 9.2שלבשיעור-2012בעלה 25ת"אמדד-המניותשוק

השווקיםעםגבוהמתאםמקיימתשבד"(בישראל,דווקאאחוזים.-7.2בעלה

לביצועיביחסחסרתשואותנרשמוהשנה,נאיםביצועיםשרשמוהמתעוררים

הגיאופוליטיהאלמנטהואעליולהצביעשניתןאחדגורםלים.מעברהמדדים

במזרחחייםעדייןשאנחנולכולנווהזכיראירן-המערב/ישראלביחסיש"התמקד"

המוגברתהרגולציההואהעםבאחדהמשקיעיםאמוןעלשהעיבנוסףגורםהתיכון.

ת"אמדדלראיה,התקשורת.סקטורהיהלרעהש"בלט"סקטורציבוריות.חברותעל

עלמגיעהזוחדהירידהאחוזים. 32.7שלחדבשיעור 2012במהלךירדתקשורת

בשיעוריםלרדתהסלולרלמחיריגרמהאשרהסלולריתהתקשורתמהפכתרקע

התקשורת.חברותברווחיחדהלירידהוגרמוהשנה,במהלךחדים

 , 1i!.Iמיליארד-1.08בהסתכםוהמיריםבמניות 2012בשנתהממוצעהיומיהמחזור

ההוןגיוסי . 2011בשנתהממוצעהיומימהמחזוראחוזים 38ב-הנמוכהרמה

אחוזים 35שלירידה , 1i!.Iמיליארד-3.9ב 2012בשנתהסתכמווהמיריםבמניות

 . 2011שנתלנתוניביחס
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בעולםבולטיםאירועים

הפחתת . 2012בשנתגםהענייניםבמרכזלהיותהמשיכהאירופה ,-2011לבהמשך

אחרותומדינות ) AAAשלהמושלםהדירוג(איבודצרפתכמומדינותשלהדירוג

עליהם-2012שבהאירובגושההחלטותלמקבליאיתותהיוובינוארכברבאירופה

שלחידושו(מניעתהקצרהטווחשלבבעיותבטיפולאמינותלשדרכדיקשהלעבוד

הארוךהטווחלבעיותפתרונותשלתוואילייצרלהתחילגםאבלפיננסי)משבר

פיסקאלי).לאיחוד(הליכה

מדרגהשהעלובעולםהמרכזייםהבנקיםנגידיהיוהמוביליםהשחקניםהשנהגם

מוניטרי.אקטיביזםשלבסוגהנזילותהגדלתדרךהכלכלותאתלתמרץבמאמציהם

בעולםשונותמדינותשלארוכהמרשימהחלקרקהםואירופהארה"בבריטניה,יפן,

הפתוח,בשוקממשלתייםאג"חיםרכשוריביות,הפחיתושלהםהמרכזייםשהבנקים

השווקים.לייצובנוספיםבצעדיםונקטונמוכותבריביותהלוואותנתנו

ההשפעהאתלוהייתהגםאשרהשנה,שננקטביותרהבולטהצעדאלו,כלעלנוסף

מריוהמרכזי,האירופיהבנקנגידשלאמירתודווקאהיההשווקים,עלמהותיתהכי

-10לספרדממשלתאג"חעלשהתשואותלפני(רגע 2012קיץבשלהישטעןדראגי,

עללשמורמנתעלשיידרשככליעשה ECBשה-אחוזים)-8למתקרבותשנים

(מהלסיועהזקוקותמדינותשלממשלתיותאג"חלרכושמוכןיהיהובפרטהאירו,

 , OMTה-עלהמרכזיהבנקנגידשלהכרזתולאחר .) OMTה-תכניתבתורשמוכר

שנים-10להאג"חמשמעותית.בצורהירדווהאיטלקיהספרדיהאג"חעלהתשואות

בסוףאחוזים-4.5לעד 2012יוליבסוףאחוזים 6.3שלמשיאירדאיטליהשל

יוליבסוףאחוזים-7.5מירדשנים-10לספרדממשלתשלהאג"חכן,כמוהשנה.

השנה.בסוףאחוזים-5.3לעד

(הפעםליווןשנייהסיועתוכניתעלנתבשרנוהראשון,ברבעוןכברהפיסקאלי,בצד

חריפיםצנעלצעדיהיווניםהתחייבושתמורתהאירו)מיליארד 130שלבהיקף

קבלתלאחרהפרטיים.למשקיעיםמחובהאירומיליארד 100שללמחיקהבנוסף

במהלךיותר.תדירהאףבצורההיעדיםמולאלביצועלמעקבנכנסהיווןהסיוע,

קואליציהלהקיםיצליחולאהיווניםהבחירות,לאחרכיחששותהיואףהשנה,

עקבוהשווקיםהזו,התקופהכלבמהלךהנדרשות.הרפורמותביצועאתשתאפשר

מדדיוני,אמצעלביןמרץאמצעוביןבדאגה,ביווןהפוליטיותההתפתחויותאחר

מנעההשנייההסיועתוכניתמקרה,בכלאחוזים.-10מביותרירדהיורו-סטוקס

המערכתשלאפשריתשרשרתותגובתהיווניתהפיננסיתהמערכתשלקריסה

מדינותשלסיועלבקשותשיובילדומינומאפקטהחששותהאירופאית.הפיננסית
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עדשלבסךסיועתוכניתשלבאישורהביוניפחתוואיטליה,ספרדשלהגודלבסדר

עלהתשואותירידתזאת,עםהספרדית.הבנקאותלמערכתאירומיליארד 100

דישהשווקיםבדיעבדאותנולימדוהבקשהמרגעואיטליהספרדממשלתאג"ח

ממשלתאתללחוץמבליהספרדיבתקציבחדיםוקיצוציםצנעבתוכניות"הסתפקו"

עצמה.למדינהרשמיתסיועלבקשהספרד

סובלהאירוגושכילזכורחשובבצד,לרגעבאירופההפיננסיהמשבראתשמיםאם

בכושרהאבטלה,בשיעוריהאיזוןחוסרבולטבמיוחדקשה.ריאליתמבעיה

המדינותביןהחובוברמותהתקציבייםבגירעונותהצמיחה,בשיעוריהתחרותיות,

ביישומההמשולבזה,בסיסיאיזוןחוסרה"פריפריה".מדינותלביןבגוש,החזקות

גםמכןולאחרה"פריפריה"במדינותבתחילהאירופה,ברחביקשהצנעמדיניותשל

הגיע,אפילומיתוןאותו . 2012בשנתלמיתוןהאירוגושאתהובילנוספות,במדינות

לאחרהשנה.שלהאחרוןברבעשליליתצמיחהרשמהאשרלגרמניההנראה,ככל

להמשיךניתןלאכילהביןמתחילהבאירופההמנהיגותהפיננסים,בשווקיםהרגיעה

אתלהביןהתחילוהםהשנהובמהלךשרפות""כיבוישלהנמשכתבאסטרטגיה

תוצאותלהניבגםהחלובאירופההמנהיגיםפגישותבהתאם,הריאלי.המשברעומק

זמןלאורךלהתפרק.לעצמולהרשותיכוללאהאירוגושכיבאמונהתמכואשר

איחודדרךלעבורחייביהיהקיימאברצמיחהלתהליךלהתכנסותהאמיתיהמבחן

ארוכה.עדייןלשםהדרךכיאםהאירו,בגושהחברותכלשלמלאפיסקלי

ברקהמכהןהנשיאשלונצחונובארה"בהבחירותמערכתשלסיומהלאחרבארה"ב,

מהתממשותבחשששאתביתרלהתמקדעברוהשווקיםבנובמבר), 6 (אובמה

סךשווי,כלומרהפיסקאליהצוקשלגובהוההערכות,פיעלהפיסקאלי.הצוקתרחיש

מיליארד-500בכנאמדהשנה,בתחילתלסיומןשמגיעותהפיסקאליותההרחבות

היהזהתסריטאם . 2013שלמהגרעוןמופחתיםלהיותאמוריםשהיודולר

שלהראשוןברבעכברלמיתוןלהיכנסצפויההייתההאמריקאיתהכלכלהמתממש,

להגיעוהדמוקרטיםהרפובליקאיםהצליחוהשנה,שלהאחרוןביוםאך . 2013

ההוצאותלצדבנוגעההחלטותאתוהשאירההכנסות,בצדטיפלאשרחלקי,להסכם

 . 2013שלהראשוניםהחודשיםבמהלךהחובתקרתעלהדיוניםבמסגרתלהכרעה

הרבעיםבשלושתכאשרהשנה,במהלךיחסיכלכליחוסןלהראותהמשיכהארה"ב

לצמיחההתרומהעיקראחוזים. 2.1שלבשיעורצמחהתוצרהשנה,שלהראשונים

בשוקבפעילותמחודשתהתעוררותגםנרשמהאךהפרטיתהצריכהמכיווןהגיעה

הכלכלייםהאינדיקאטוריםבכלבולטמגמהשינויראינו-2012בהאמריקאי.הנדל"ן

-6לאחוזים 4ביןשנעובשיעוריםעלוהחדשיםהבתיםמחיריזה.לענףהנוגעים

אחוזים, 36.8שלחדבשיעורעלוהבנייההתחלותשונים),מדדיםפי(עלאחוזים

45 



במניותביטוילידיבאגםזהוכלמשמעותיתהשתפרוהקבלניםהצרכניםאמון

השנה.במהלךהאמריקאיהמניותבשוקביותרמהבולטותהיואשרבארה"בהנדל"ן

ל" כדיתוךהקונצרניבאפיקגםיותבעהתאפיינההנסקרתהתקופה-קונצרניחאג

החובאגרותמדדהממשלתי.האפיקמולאל ) SPREAD (התשואותמרווחיצמצום

התל-ומדדאחוזים-8.5בעלה 60התל-בונדמדדאחוזים,-10.2בעלההקונצרניות

 20התל-בונדבמדדהתשואהמרווחהתקופה.במהלךאחוזים-7.4בהשקליבונד

לעומתזאתאחוזים, 1.49עלהתקופהבסוףעמדהממשלתיותהחובאגרותמול

מ-המרווחהצטמצם 40התל-בונדבמדדהתקופה.בתחילתאחוזים 2.5שלמרווח

אחוזים.-1.1לאחוזים-1.85מהשקליהתל-בונדובמדדאחוזים-1.58לאחוזים 2.8

שלירידה , ffiIמיליארד 39.3אג"חבאמצעותהעסקיהסקטורגייסהשנהבמהלך

פחותהכיוםחובלגייסהמגזרשלהיכולתכינציין . 2011לשנתביחסאחוזים 2.5

דחיקתגםמסוימתובמידהחודק,ועדתמסקנותיישוםרקעעלבעיקרמבעבר

לראותניתןעודהממשלה.שלהגיוסצרכיבשלההנפקותלשוקמחוץהעסקיהמגזר

שלהמימוןבצורתהאחרונותבשניםמבנישינויעוברהעסקיהמגזרכיבנתונים,

החוץההלוואותבאפיקחדהעלייהניכרתהחוב,בגיוסהירידהעםהעסקית.פעילותו

החודשיםביןהעסקיות.לחברותהמוסדייםהגופיםידיעלניתנואשרבנקאיות

ל- ffiIמיליארד-23מבנקאיותהחוץההלוואותעלו , 2012אוקטובר- 2011דצמבר

השניםביןאחוזים 43שלעלייהלאחרזאת,אחוזים. 35שלעלייה , ffiIמיליארד 31

 .-2011ל 2010

המאזןתאריךלאחרמהותיותהתפתחויות . 3

ארה"ב

למרץ-1בבנושא,להסכמותלהגיעוהדמוקרטיםהרפובליקאיםהצליחושלאלאחר

דולרמיליארד 85שלבהיקףרוחבי)(קיצוץאוטומטייםקיצוציםלתקפםנכנסו

,בתנאיאחוזנקודות 0.5שלבהיקףבצמיחהלפגועצפוייםאשרהפדראליבתקציב

השנה.כלבמהלךבתקפםישארואכןשהם

דיוןמתקייםלאחרונהכיחשפוינוארלחודשהפדשלהריביתדיונישלהפרוטוקולים

כאשר ) QE3 (הכמותיתההרחבהמתוכניתהפדשלהיציאהלאסטרטגייתבנוגע

השווקיםתגובתהכמותית.ההרחבהמהמשךעלות-תועלתניתוחכללהדיון

פרסוםלאחרהקונגרסבפניברננקישלבנאומוושלילית.מהירההייתהלפרוטוקולים

מדיניותבהמשךהגלומיםהסיכוניםמכלולאתוהסבירפירטהואהפרוטוקולים,

מצדיקיםאינםעדייןאלוסיכוניםכיהדגישברננקיזאת,למרותהכמותיות.ההרחבות

בשוקבתמיכתהכהעדיעילהמאודהייתהלטענתואשרהפדבמדיניותשינוי
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הכמותיתההרחבהתוכניתמהפסקתהחששותהנאוםבעקבותובצמיחה.העבודה

לירידות.תיקוןנרשםובשווקיםשככומהצפימוקדםבמועד

עמד 2012שלהאחרוןברבעהצמיחהקצבארה"ב,שללתוצרהשניהאומדןפיעל

למרות .-3.1%בצמחהתוצרבההשנהשלהשלישילרבעביחסירידה , 0.1 %על

שנחשביםלמגורים)נדל"ן(במיוחדבמשקוההשקעההפרטיתהצריכהנתוניזאת,

בהשוואהלצמיחהיותרותרמוחזקיםהיוארה'יב,שלהמרכזייםהצמיחהלמנועי

במשותףתרמוהפרטיתוהצריכהקבועיםבנכסיםההשקעהלראיה,השלישי.לרבע

השלישיברבעבלבדאחוזנקודות 1.24לעומתהרביעיברבעאחוזנקודות-2.83כ

אךהשנהשלהאחרוןברבעיותרחלשהמעטהייתהנטוהיצואתרומת . 2012של

נבעההצמיחהבקצבהחדהלירידההסיבהזה.לרכיבנגעלאגםהחולשהמקור

והצריכהבחדות,ירדהבמלאיםההשקעה-ומחזורייםפעמייםחדמגורמים

(בעיקרחריגהציבוריתהוצאהנרשמההשלישישברבעלאחרצנחההציבורית

מהמאשריותרהרבהטובבמצבהאמריקאיהמשק-תחתונהשורהביטחונית).

מראה.הסופיהצמיחהשנתון

אירופה

השמאל-מרכזמפולג.קונגרסעלמצביעותבאיטליההבחירותשלהאמתתוצאות

בעודהנבחרים),(ביתהתחתוןבביתהקולותברובזכהברסאנישלבראשותו

מובהק.רובלהשיגהצליחהלאמהמפלגותאחתאף(הסנאט)העליוןשבבית

גרילו,בפההקומיקאישלמפלגתוהצלחתהייתהבבחירותביותרהגדולהההפתעה

אירופיתואנטיצנעאנטימדיניותדגלהעלוחרטהמהקולות-25%בזכתהאשר

והליכהמעברממשלתעלהחלטה ) 1אפשרויות-כמהאיטליהבפנימובהקת.

מלואאתתשרודלאהנראהשככלצרה,ממשלההקמת ) 2חוזרות.לבחירות

נמוכה).(בהסתברותרחבהאחדותממשלתהקמת ) 3התקופה.

מדיניותהשפעותבפניחסינההייתהלאמדינהאף 2012שלהאחרוןהרבעבמהלך

התכווצהאירופה,שלהמרכזיהכלכליהמנועגרמניה,באירופה.הנמשכתהצנע

 , 1.20/0שלבשיעורהתכווץהצרפתיהתוצרשנתיים).(במונחים 2.6%שלבשיעור

רקהמיתוןבאיטליההאחרונים.הרבעיםארבעתמתוךבתוצרשלישיתהתכווצות

הירידה ,-3.6%בהתכווץהאיטלקיהתוצרהשנהשלהאחרוןברבעוהעמיק,הלך

שלילית.צמיחהנרשמהבכולםאשרהאחרונים,הרבעוניםששתמביןביותרהחדה

כלכלתהתכווצההשנהשלהאחרוןברבעכאשרהעמיקהמיתוןבספרדגםלבסוף

 .-2.8%בספרד

ישראל
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הקצבבלבד,שנתיים)(מונחים 2.5%עלעמדה 2012שלהאחרוןברבעוןהצמיחה

להיותנוטיםהרבעונייםשהנתוניםכי"ן . 2009שלהשניהרבעוןמאזביותרהנמוך

עלללמודמנתעלהחצי-שנתייםבנתוניםלהשתמשמעדיפיםאנומאוד,תנודתיים

שלהשנייהבמחציתירדבמשקהצמיחהקצבכזו,בהסתכלותבמשק.המגמות

מדוברלאכיכביכולשמראהמההראשונה,במחצית 2.9%לעומת ,-2.8%להשנה

הןכילהבחיןניתןהצמיחהמרכיביעלבהסתכלותזאת,עםמשמעותית.בהרעה

משמעותיתהרעהחלהבייצואוהןהמשקבענפיבהשקעותהןהפרטית,בצריכה

השנה.שלהשנייהבמחצית

שלברמההריביתאת 2013שלהראשוניםהחודשיםשלושתבמהלךישראלבנק

עברההמוניטריתהוועדהכילהבחיןניתןישראלבנקשלהריביתמהודעות . 1.75%

העולמיתבכלכלההגבוהההוודאותאיבשלוזאתהמתנהשללמצבאלובחודשים

מלמדיםהאחרונהבתקופהשהתפרסמוהנתוניםרובבעודבפרט.והישראליתבכלל

דווקאהמקדימיםהאינדיקאטורים , 2012בסוףבכלכלהמשמעותיתהאטהעל

השנהבתחילתלהירשםשעשוימסויםשיפורעלמלמדים

 . 10103/2013ועד 31/12/12מתאריךהתקופהעבורנכונההסקירה

הגמלקופותבענףוהתפתחויותמגמותד.

כללי . 1

כולללשוויוהגיע-8.5%בכ 2012בשנתגדלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשוק

החיוביות.לתשואותמיוחסתהנכסיםבהיקףהעלייה . Iillמיליארד-319כשל

 127כ-לפיצויים,ואישיותלתגמוליםבקופותש"חמיליארד-170ככולליםאלונכסים

וכלפיצוייםמרכזיותבקופותש"חמיליארד 21כ-השתלמות,בקרנותש"חמיליארד

אחרות.למטרותקופותשלש"חמיליון 864-

 279,מכ- 140/0מ-למעלההענףנכסישוויגדל 2012- 2010השניםבשלוש

 . 2012שנתבסוףש"חמיליארד 319לכדיעד , 2009שנתבסוףש"חמיליארד

ל- 2012בשנתהגיעההקופותנכסיכללשלברוטוהנומינליתהממוצעתהתשואה

 . 2010בשנת 9.900/0ו- 2011בשנת 2.99%-לעומת 9.660/0

עלהמצטברתברוטוהנומינליתהתשואהעמדה 2012- 2008השניםבחמש

 . 4.3%שלממוצעתשנתיתתשואההמבטאת , 23.55%שלשיעור

בחקיקהשינויים . 2

תאגיד.עסקיבדוח 22סעיףראה
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המנהלתהחברהשבניהולהקופהשלהכספיהמצבה.

ובצבירהלעמיתיםובתשלומיםלקופהבהפקדותהתפתחויות . 1

כללימסלול

שלבהיקףהפקדותלעומת , 1i!.Iמיליוני 97כ-שלסך 2012בשנתהופקדובמסלול

 .-5%כשלבשיעורגידול , 2011בשנת li!.Iמיליוני-92כ

בהיקףמשיכות,לעומת li!.Iמיליוני 112בכ- 2012בשנתהסתכמוהעמיתיםמשיכות

 .-6%כשלבשיעורקיטון , 2011בשנת li!.Iמיליוני 119כ-של

כספיםהעברותכוללותוהמשיכותהקופהאלכספיםהעברותכוללותההפקדות

 .מהקופה

 2012בשנתשליליתהייתהמשיכות,בניכויהפקדותדהיינובמסלול,הצבירה

בשנת li!.Iמיליוני 27בסךשליליתלצבירהבהשוואה , 1i!.Iמיליוני 14בכ-והסתכמה

2011 . 

מניותטיטניוםמסלול

 648 ( 2011לשנתבדומה , 1i!.Iאלפי 650כ-שלסך 2012בשנתהופקדובמסלול

 .)ח"שאלפי

משיכותלעומת li!.Iאלפי 386שללסך 2012בשנתהסתכמוהעמיתיםמשיכות

 .-6%כשלבשיעורגידול 2011בשנת li!.Iאלפי 363כ-שלבהיקף

שללסך 2012בשנתהסתכמהמשיכות,בניכויהפקדותדהוונובמסלול,הצבירה

 . 2011בשנת li!.Iאלפי 285בסךלצבירהבהשוואה , 1i!.Iאלפי 264

אג"חמסלול

שלבהיקףהפקדותלעומת li!.Iאלפי 9,488כ-שלסך 2012בשנתהופקדובמסלול

 .-25%כשלבשיעורקיטון , 2011בשנת li!.Iאלפי-12,572כ

משיכותלעומת li!.Iאלפי 5,441כ-שללסך 2012בשנתהסתכמוהעמיתיםמשיכות

 .-9%כשלבשיעורקיטון , 2011בשנת li!.Iאלפי 5,985כ-שלבהיקף

שללסך 2012בשנתהסתכמהמשיכות,בניכויהפקדותדהיינובמסלול,הצבירה

 . 2011בשנת li!.Iאלפי 6,587בסךלצבירהבהשוואה , 1i!.Iאלפי 4,047
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הקופהשלההשקעותמדיניות . 2

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

באפיקהפעילותהוגדלהוכןבקופההמנייתיתהחשיפההוגדלה 2012בשנת

--85%כשלבשיעורגבוההחשיפהנשמרהמניותטיטניוםבמסלולהקונצרני.

ממשלתיותבאג"חהושקעההכספיםמרביתאג"חבמסלולבעודלמניות, 90%

בנזילות.בנקאייםפיקדונותמק"מים,קונצרניות,באג"חצמודות,ולאצמודות

הקופהתשואות . 3

2012 2011 
ברוטונומינליתמסלול

- 4.01 % 8.31 %כללימינהל
 20.750/0- 7.370/0מניותטיטניוםמינהל
 2.39% 3.18%אג"חמינהל

הקרושרשמהלתשואההעיקרייםהגורמים

הקרן,שלההשקעהאפיקיבכלשנרשמומרווחיםנבעההקרןשלהחיוביתהתשואה

במאוחד).הקופהמהכנסות-53%(כסחיריםחובמנכסיובעיקר

ההשקעותלביןהעמיתיםחשבונותיתרותביןהקשר . 4

 2012שנתלסוףנכוןהעמיתיםמחסכונותמיידיתלמשיכההניתניםהכספיםשיעור

 . 2011שנתבתום 72.90%ל-בהשוואה 72.96%עלעמד

בגיןהתקבוליםוכןהעמיתיםשללקופההשוטפותההפקדותהחברה,הנהלתלדעת

רגילים.שוקבמצביחיוביכספיםתזריםלקופהמבטיחיםהשונים,הקופהנכסי

להרכבנזיליםהלאהנכסיםשלהממוצעהחייםאורךאתמתאימההחברה

השתלמות.קרןשהיאהקופה,ולאופיהקופהאוכלוסיית

ניהוליםודרכישוקיכוני Oלחשיפהו.

מחיריאינפלציה,ריבית,חליפין,(שערהשוקבתנאיכשינוילהגדירניתןשוק""סיכון

הנכס.שלההוגןבשווימשינויכתוצאהלהפסד,יובילואשרוכד')מניות

עלהמנוהליםהעמיתיםשלההשקעהנכסיאתחושפתבחברה,ההשקעותניהולפעילות

בכפוףמתבצעתבחברה,המנוהלותבקופותהחשיפותיצירתשונים.שוקלסיכוניידה
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באופןפסגות,עםמקצועיתובהתייעצותבקופההשקעותוועדתהדירקטוריוןלהחלטות

הקופה.שלהייחודיהסיכוןלפרופילשיתאים

וליווילייעוץבע"מייעוץאבירקבוצתשירותיאתחוץבמיקורשכרההמנהלתהחברה

ובקרתניהולמערך , 2009-2-3גמלחוזרשלהחוקיותלדרישותבהתאםסיכוניםבניהול

 .גמלקופותשלמנהלותבחברותסיכונים

קיימיםסיכוניםבדברהחברהשלההשקעותלוועדתדעתואתחווההסיכוניםמנהל

קביעתולצורךהמנהלתבחברהגמלקופתשלההשקעהנכסיבתיקופוטנציאלים

ועדתשלההשקעותמדיניותהתאמתולצורךהקופה,עבורועדכונהההשקעותמדיניות

קופה.לאותהבהתייחסהמנהלתהחברהשלהמוצהרתההשקעותלמדיניותההשקעות

תאגידים,קבוצות(מנפיק,הריכוזיותהשוק,לסיכוניהסיכוניםמנהלמתייחסזהבכלל

הקופה.שלוהנזילותהדירוג)ואיכות(פיזורהאשראיוגיאוגרפית),ענפים

הסיכוניםניהולמדיניותאתההשקעותועדתלאישורלשנהאחתמביאהסיכוניםמנהל

קופתשלההשקעהנכסיבתיקשוקסיכונישלוהערכהלזיהויסיכוןמדדיזה,ובכלל

קשייאוההפסדיםלהערכת ) stress testing (קיצוןתרחישימס'הגדירואתהגמל

נזילות.

מדדיבאמצעותהשוקוסיכוניהתנודתיותאתלרבעוןאחתמעריךהסיכוניםמנהל

HSSTO -וVAR השנתייםשלשבועיותתצפיותעלהמבוססעסקיםימי 5שללאופק

מעריך,לרבעוןאחתתצפיות). 260 (האחרונותהשנים 5ושלתצפיות) 104 (האחרונות

מדדימשקלשהואהסמןתיקמולאלההשקעהנכסיתיקסיכוןאתהסיכוניםמנהל

הקופה.שלהצפויהההשקעהבמדיניותהייחוס

הקיצוןתרחישיתוצאותאחרעוקביםהמנהלתהחברהודירקטוריוןההשקעותוועדת

מדדמטווח(ריבית,בודדיםלמשתניםרגישותמבחניוביניהםהסיכוניםמנהלשמביא

לרבות:הוליסטייםקיצוןותרחישיומניות)

סיכון·פקטורימס'המשלבחמורסינתטיתרחיש •

עולמיכללמשברבטחוני,אירועמקומי,מיתוןהמגלמיםהיסטורייםתרחישים •

 .וכדמ'

הקיימיםוהמשאביםהאמצעיםאחרובקרהמעקבהסיכוניםמנהלמבצעלשנהאחת

בסיסעלעורך,הסיכוניםמנהלהשקעה.בנכסיהגלוםהסיכוןלזיהויהמנהלתבחברה

 VARה-מודלותקפותאמינותעקביות,הלימות,שלבחינהלשנהאחתולפחותקבוע

וועדתידיעלהמאושרת , Back Testingמתודולוגייתבאמצעותידועלהמיושמים

ההשקעות.
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 ·סיכוניםניהולומערכתתפעולשירותיפסגות,ההשקעותמביתמקבלהסיכוניםמנהל

הסיכוןרמותעלמקיףמידעלקבלהמנהלתלחברהועוזרתממוכנתהינההמערכת

החשיפהאתולמדודבקופותהעמיתיםחסכונותחשופיםלהםהשונים,במגזרים

השוקמחיריפיועלביותרהעדכנייםהשוקמחיריפיעלשוק,לסיכוניהעדכנית

הסיכוןלפרופילהמתאימהבתכיפותשוק,מחירבהעדרמודל,פיעלוכןההיסטוריים

ההשקעות.בתיק

ממצאיאתוהדירקטוריוןההשקעותוועדתחבריבפניהסיכוניםמנהלמציגלרבעון,אחת

מועדלפניסבירזמןוועדהלחברישנשלחדוחבמסגרתהסיכוניםובקרתהערכהניהול,

התכנסותה.
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T . המנהלתהחברההנהלתעלפרטים

וועדותיוהדירקטוריוןחבריעלפרטים . 1

כללימידעא,

בןשלעובד

משפחהחברה Iהתאגיד

בעלשלקשורתאגידבת,תאריךשנת

ענייןענייןבעלשלאונוסףעיiוריעיסוקכהונהתחילתנתינותלידהשם

לאכןמשהב"טתקציבים,אגףס.ראש 27/08/1995ישראלית 1946רובין·אפרים

לאכןחטיבותראשהמעו"ף,הסתדרותיו"רמ"מ 13/08/2001ישראלית 1945גלרמרדכי

וגזברארציות

לאכןעמידרעובדיועדיו"ר 23/06/2008ישראלית 1955סימוןבןמוטי

לאכןהמעוףהסתדרותליו"רעוזר 05/10/2008ישראלית 1977מליקמנחםעו"ד

לאלאגישורדין-עריכת 24/11/2005ישראלית 1951צחוראיתןעו"ד

(דח"צ)

לאכןעמידרבחברתכספיםסמנכ"לסגן 27/10/1999ישראלית 1943עזרא(*)בןדניאל

לאכןויצ"ועובדיארגון 28/09/2005ישראלית 1953דולברחל

לאכןאורטעובדיועדיו"ר 12/12/2005ישראלית 1966אלגריסיחיים

לאכןעמידרמנכ"ל 28/312012ישראלית )**(ברושיעקב

לאכןהמעו"ףבהסתדרותהמסחרחטיבתראש 28/03/2011ישראלית 1960פריראובן

לאכןהעולמיתויצואנושמשאביאגףמנהלת 15/12/2011ישראלית 1956 )***(שיחוה

לאכןישראלאורטהחינוךברשתכספיםמינהלראש 22/08/2011ישראלית 1970מאירטלי

לאלאמוסדיים,לגופיםשירותיםומתןלייעוץחברהבעל 19/10/2009ישראלית 1974כרמוןדבירעו"ד

וטכנאים,הנדסאיםקופ"גכמנכ"למשמשבנוסף(דח"צ)
• 
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 0540/17 01.02.1303/2012ב-כהונתואתהחל )**(-03/2012בכהונתנואתסיים )*(
0540/17 jbhv 

tjze, jbhu, 2.13 198 985894 

15.02.13 0934/19 tkubh, 225 
0934/19 20574 nuac ehcu. Gh,ui ahah jkc jhbo vumtu, spux 

27.02.13 20658/12 o tknbyho tkubh, nr. 2013 225 20658/12 20617 o vumtu, spux 

28.02.13 o 197 curxv nrey 231 239549 o 197 
fhcus un,bu, 

21.02.13 0-15000 chyuk jaw 173 
104680 203339 0-15000 prxuo cthbyrby 

28.02.13 
0-84270 chyuk jaw 104688 177 203342 0-84270 prxuo cykuhzhv 

28.02.13 -415730 o chyuk jaw 104752 177 203341 -415730 o 
prxuo cykuhzhv 

28.02.13 o 25281 chyukjaw 177 
203124 104968 o 25281 prxuo cykuhzhv 

28.02.13 
124719 o chyuk jaw 203148 177 104969 124719 o prxuo cykuhzhv 

21.02.13 o 4500 chyuk jaw zhfuh 203234 173 104961 o 4500 
prxuo cthbyrby 

04.02.13 o 250 dkdk tck 231 
 .-02/2013בכהונתהאתסיימה )***(

פרטנימידעב.

I שםI /חיצוניI השניםבחמשוהתעסקותוהשכלתוI חברתפקידI השנההשתתףבהוישיבותמסחברןI 
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ועדת ועדת בדירקטוריון כדירקטורמכהןבהןחברותהאחרונות, פנימי

עות i7הש ביקורת טוריון i7דיר
השקעות ביקורת

26 - כן 4 לא יו"ר אקדמיתהשכלה: פנימי רוביןאפרים

במשרדהתקציביםאגףראשס'עיסוק:
הביטחון

הביטחוןמשרדעובדישלקופ"גדירקטור:

26 - כן 5 לא דירקטור אקדמיתהשכלה: פנימי גלרמרדכי

(מנכ"ל) חטיבותראשהמעו"ף,הסת'יו"רמ"מעיסוק:

וגזברארציות

למינהלהמכללההאקדמי-המסלולדירקטור:

- - לא 2 לא דירקטור אקדמיתהשכלה: פנימי מאירטלי

החינוךברשתכספיםמינהלראשעיסוק:
ישראלאורט

I 

- - לא 2 לא דירקטור אקדמיתהשכלה: פנימי  )*(ישחוה

בויצואנושמשאביאגףמנהלתעיסוק:
העולמית

- - לא 5 לא דירקטור אקדמיתהשכלה: פנימי פריראובן

בהסתדרותהמסחרחטיבתראשעיסוק:

המעו"ף

- - לא 5 לא דירקטור ניהוליתעתודהתעודה-לימודיהשכלה: פנימי סימוןבןמוטי

עמידרעובדיועדיו"רעיסוק:
- לא 4 4 כן דירקטור :אקדמיתהשכלה פנימי מנחםעו"ד

המעוףהסתדרותליו"רעוזרעיסוק: מליק

- לא 5 5 יו"ר דירקטור :אקדמיתהשכלה חיצוני צחוראיתן
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(דח"צ)למגזרמשפטייועץעו",דמשרדבעלעיסוק:

ללשכתמשפטייועץוהמלכ"רים,ההתנדבות

ועדתיו"רישראל,איפ"איו"רהמס,יועצי
עו"דבלשכתהעמותות

- 2 2לאכןדירקטורתעודהולימודיתיכוניתהשכלה:פנימיבןדניאל
עמידרבחברתכספיםסמנכ"לס' :עיסוקעזרא(**)

-- 2לאכןדירקטוראקדמיתהשכלה:פנימי )***(שורביעקב

עמידרחברת:מנכ"לעיסוק

-- 4לאלאדירקטורהנדסאיהשכלה:פנימיאלגריסיחיים

אורטעובדיועדיו"רעיסוק:

- 5 5לאכןדירקטוראקדמיתהשכלה:פנימידולברחל
הרךלגילבאגףובקרהתאוםמנהלתעיסוק:

העולמיתבויצו

 26 5 5יו"רכןדירקטוראקדמיתהשכלה:חיצוניכרמוןדבירעו"ד
(דח"צ)שירותיםומתןלייעוץמשרדבעלעיסוק:

קופ"גכמנכ"למשמשמוסדיים,לגופים

וטכנאיםהנדסאים
'---

)*( IIO 02/2013בכהונתהאתמה-)**( 0 11  03/2012ב-כהונתואתהחל )***( 03/2012ב-כהונתנואת 0
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דירקטוריםשכר . 2

לסךמסתכם 2012בשנתהדירקטוריוןוליו"רלדירקטוריםששולמוהגמוליםכלסך

ש"ח.אלפי 368

 2012בשנתוועדותיוהדירקטוריוןכינוס . 3

ישיבות. 5ל-התכנסהמנהלתהחברהדירקטוריון 2012בשנת •

הדין,בהוראותכנדרששהוקמההמנהלת,החברהשלההשקעותועדת •
אחת.טלפוניתישיבהמתוכןישיבות, 26ל- 2012בשנתהתכנסה

ל- 2012בשנתהתכנסההביקורתועדתביקורת.ועדתישהמנהלתלחברה •
ישיבות. 5

בחברהבכיריםמשרהנושאיעלפרטים . 4

בןהשכלה

משפחהוניסיונותפקיד

בעלשלבחמשבחברהתאריך
ענייןהשניםאוקשורהתחילתתפקידשנת

בחברההאחרונותענייובבעלכהונהנתינותבחברהלידהת"זמס'שם

לאאקדמית.יו"רמ"מ 13/08/01ישראליתמנכ"ל 1945 065049371מרדכי
יו"רמ"מהסתדרותגלר

הסתדרותהמעו"ף,

המעו"ף,ראש

חטיבותראשחטיבה

ארציותבהסתדרות

וגזברהמעו"ף

הסתדרות

המעו"ף·
לאאקדמית.- 31/8/08ישראליתמנהל 1966 058351750רו"ח
משרדבעלכספיםראובן
רו"חסווירי

לאעו"דאקדמית.- 16/7/08ישראליתסמנכ"ל 1975 032179483עו"ד

הקרןמזכירהחברהארז

קניסטר

)*( 
לאעו"דאקדמית.- 14/2/12ישראליתסמנכ"ל 1981 043391119עו"ד

בבנקמשפטןהחברהשחר

מזרחי,שוכמכר

אכיפהמנהל )**(

ורגולציה

רוםבקרן

לאאקדמית.מבקררו"ח 1/1/02ישראליתהמבקר 1965 022082002רו"ח

משרדבעלבקרןהפנימיאבי

רו"חהשתלמותיודלביץ

רום
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לאאקדמית.יועץ 1/1/98ישראליתיועץ 1965 022029888עו"ד
משרדבעלמשפטימשפטיאורן
עו"דבקרןששון

השתלמות

רום

לאאקדמאית,- 28/7/10ישראליתמנהל 1975 038371589ניר
לניהוליועץסיכוניםבלסיאנו

סיכונים

בבנקים,

חברתמטעם

מחשביםאמן

 13.2.2012בתאריךהחברהכסמנכ"לתפקידואתסיים )*(

 14.2.2012בתאריךהקרןכמזכירתפקידואת לחה)**(

שכרתנאי . 5

התחייבויותפרוטמבעידעלותהעובדשםתפקיד

בש"ח

 )*( 195,496גלרמרדכימנכ"ל

 . 2012פברוארבחודשעבודתוסיים 46,466קניסטרעו'ידסמנכ"ל
ארז

יחסילסיוםבהתחייבותנושאתהחברה 174,038שחרעו"דמזכיר

פיטוריןפיצוייחוקפיעלמעבידעובדשוכמכרהחברה

מקבלמעביד.עובדיחסימתקיימיםלא 112,500ראובןרו"חכספיםמנהל

חשבונית.באמצעותטרחהשכרסווירי

יחסילסיוםבהתחייבותנושאתהחברה 198,301א'עובדתעובדת

פיטוריןפיצוייחוקפיעלמעבידעובדתפעול

יחסילסיוםבהתחייבותנושאתהחברה 103,613ב'עובדתעובדת

פיטוריןפיצוייחוקפיעלמעבידעובדתפעול

יחסילסיוםבהתחייבותנושאתהחברה 101,882ג'עובדתעובדת

פיטוריןפיצוייחוקפיעלמעבידעובדתפעול

זההסכםגלר.מרדכימרהחברהלמנכ"להחברהביןהסכםנחתם 24.12.2012ביום )*(

לשמשהמניעותהסרתבדברלחברההודעתולאורוזאתהמנכ"לשלהעסקתותנאיאתמסדיר

באוהוא 30%שלבשיעורהמעו"ףבהסתדרותמשרתוהיקףועדכוןבשכרהחברהכמנכ"ל

העובדיחסיאתמסדירההסכםהצדדים.ביןשנחתם 29.12.2011מיוםקודםהסכםבמקום

בהסתדרותהמנכ"לשלמשרתוהיקףשבהבתקופהקיימיםהיושלאהצדדיםביןוהמעביד

שהיהדח"צגמולבגובהדירקטורגמוללקבלתהמנכ"לזכאיהיהשבה 1 00%עלעמדהמעו"ף

בהתאםועדותיוובישיבותהדירקטוריוןבישיבותהשתתפותומגמולשנתימגמולמורכב

השכרתשלוםעדכוןכוללותהדוחלתאריךהשכרהוצאותהדין.בהוראותהקבועיםלשיעורים
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ביןהחדשההסכםבמסגרתשהוסכמומהתנאיםהנובעאוקטוברמחודשהחברהמנכ"לשל

הכלליתוהאסיפההדירקטוריוןהביקורת,וועדתע"יאושרההסכםהמנכ"ל.לביןהחברה

הקופהשלמבקרחשבוןרואה . 6

תשובהלויאפרתרו"ח

רו"חושות'לוטרבךורדי

ר"ג , 18היצירהרחוב

המנהלתהחברהניהולאופותיאורח.

המנהלתהחברהדירקטוריוןעבודתנוהל . 1

התפתחותעלדיווחיםלמסירתתקופתיותלישיבותמתכנסהחברהדירקטוריון

נושאיםומגווןהנכסיםתיקניהולבנושאהחלטותולקבלתשלההנכסיםותיקהקופה

החברה.שלהתקיןלתפעולההדרושיםנוספים

לפניהדירקטוריוןוהחלטתהתייחסותהמחייביםבנושאיםדניםהדירקטוריוןבישיבות

הגמלקופותחוקהחברות,חוקשלפיבנושאיםומחליטדןהדירקטוריוןביצועם.

עלהפיקוחבתקנותהמפורטיםבנושאיםוכןבהם,ולהחליטלדוןעליוותקנותיו

הממונהחוזרי , 2007התשס"ז-וועדותיו),(דירקטוריון(ביטוח)פיננסייםשירותים

החברה.ונהליהרלבנטיים

החברהע"יהמנוהלותהקופההשקעותלניהולכלליתמתכונת . 2

תיקיניהוללשםערךניירותבפסגותהוקםהצוות")(להלן:"חיצוניותקופותצוות

מחלקתעובדיהינםהצוותעובדיזאת.קופהכוללהמפעליות,הקופותשלהנכסים

בע"מ.ערךניירותבפסגותהשקעות

כוללוהואהישראליההוןבשוקוניסיוןמקצועיתהכשרהבעליעובדיםמונההצוות

מספקתהשקעותתפעולמחלקתלקוחות.קשריומנהלתהשקעותמנהליצוות,מנהל

ודירקטוריון).השקעות(ועדתהקופהולאורגניההשקעותלמנהלישוטפיםשירותים

מובנההינובצוותההחלטותקבלתתהליךהצוות.על-ידימנוהליםהקופהנכסי

מגמותאיתורובחו"ל,בישראלוהכלכלהההוןשוקיניתוחהיתר,ביןוכוללושיטתי

השקעהמדיניותגיבושספציפיים,בנכסיםהשקעהכדאיותניתוחהשקעה,באפיקי

שוטףמסחרוביצועההשקעותועדתבפניהמובאתשוניםהשקעהלטווחימומלצת

 .ובחו"להמקומיבשוקבני"ע
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המחקרמחלקותשלושוטףמעמיקמחקרבגיבוימתבצעבפסגותההשקעותניהול

השקעותמערךלפסגות .ומחו"למהארץחיצונייםמחקרגורמיבסיועפסגותשל

נחלקיםהאנליסטיםמסחר.ואנשיהשקעותמנהליאנליסטים, 65כ-המונהומחקר

 , se-ןן sideמיקרו , buy-sideמיקרוואסטרטגיה,מאקרומחקר:מחלקות-6ל

אמתבזמןניתוחיםהמספקותחו"ל,ומחקראשראימחקראלטרנטיביות,השקעות

ובעולם.בארץלמתרחשותחזיות

אובייקטיבימערךשהינווציותרגולציהמערך 2008שנתבתחילתהוקםבפסגות

בביתוציותבקרהסיכוניםניהולשלבנושאיםטיפולעלהאחראיתלויובלתי

סמנכ"להמערך-מנהלמלבדמועסקיםבמערךהבנות.החברותובכלההשקעות

בראשהסיכונים,לניהוליחידההמערךתחתוכןציותוקציניבקרהמנהלירגולציה,

סיכונים.מנהליושנייחידהמנהל

אודותדיווחמקבלהמיוחדות,אוהרבעוניותבישיבותיוהמנהלת,החברהדירקטוריון

החלטותלגביומעודכןהדירקטוריוןישיבותשביןהתקופהבמהלךהקופהפעילות

ההון.בשוקהצפויותלהתפתחויותבאשרהצוותוהערכותההשקעותועדת

בקופהאסטרטגיתנכסיםלהקצאתבאשרההשקעותועדתבהמלצותדןהדירקטוריון

הקופה.שלהכוללתההשקעותמדיניותאתוקובע

הבאים:בנושאיםגםמטפלהחברהשלהדירקטוריון

השקעותועדתוהנחייתהקופהשלההשקעותלניהולונהליםכלליםאישור •

 .יישומהעלופיקוחההשקעהמדיניותליישוםהנוגעבכל

ניירותמכוחשישההצבעהבזכויותהשימושלאופןבאשרמדיניותקביעת •

כך·עלדיווחוקבלתהגמלבקופותהמוחזקיםערך

הקצאתברמתהשקעההחלטותמקבלתלשבועיים,אחתמתכנסתההשקעותועדת

וההשקעותהמסחרפעילותאחרובקרהפיקוחומבצעתאפיקיםלפינכסים

הצוות.ע"ילמעשה,הלכההמבוצעת,

הפועליםבצוותההשקעותמנהלישללביצועמועברותההשקעותועדתהחלטות

העמדתלענייןהקופהלנהליובכפוףפסגותשלהפנימייםהעבודהלנוהליבכפוף

וועדתהדירקטוריוןשלההשקעותמדיניותומסמכיבעייתיים,בחובותטיפולאשראי,

הקופה.שלההשקעות

הבאים:בנושאיםמטפלתהקופהשלההשקעותועדתכן,כמו
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סחירות,לאהשקעותכגון:ביצועןטרםמסוימותעסקאותאוהשקעותאישור •

השקעהוגידור),נדל"ןסיכון,הון(כגון:פרטיותהשקעהבקרנותהשקעה

וכד'.רכשהצעותאישורנאמנות,בקרנותהשקעהבנדל"ן,ישירה

אושרוכשתעתידייםוחוזיםאופציותשלהבסיסנכסבמונחיהחשיפהקביעת •

להעמידרשאיתשהקופהבטוחותשלהמרביהשיעורוקביעתהקופהיוצרת

 .עתידייםובחוזיםבאופציותעסקאותבשל

תקנותשלההשקעהבכללילנדרשמתאימיםחבריהוהרכבההשקעותועדתפעילות

אתוכןהוועדהחבריוכשירותהרכבמבנה,אתהשאר,ביןהקובעות,הכנסהמס

 .פעולתהדרכי

השקעותהקצאתנוהל . 3

הקופהשלההשקעותועדתלהחלטותבהתאםתיעשהבקופהספציפיתפעילות

ההשקעות.למנהלהקופהשאישרההפעולהחופשובמסגרת

חשבוןבאמצעותתבוצעהקופה,למדיניותבהתאםמראשתתוכנןמרוכזתפעילות

 .הפיצוללתכנוןבהתאםהמסחרבסיוםותפוצלמפצל

ההשקעותוועדתהחלטותמולאלההשקעותביצועעלבקרהנהלי . 4

יישוםעללפקחהנוהועדהמתפקידיאחדכיההשקעותועדתבנוהלקבעההקופה

מנהלע"ילוועדהמוגשיםהשקעותועדתישיבתבכלשנקבעה.ההשקעותמדיניות

והפעילותהועדההחלטותהקופה,נתוניאתהמציגיםדיווחיםהקופהשלההשקעות

שלועדתכרההשקעות,מדיניותבמגבלותעמידהשחלפה,בתקופהבקופה

החלטותיה.יישוםאחרמקרובלמעקבכליםההשקעות

נהליבאמצעותההשקעותמנהלאתהנחוההשקעותוועדת,הדירקטוריוןלכרבנוסף

באסיפותהצבעהדיווחכגון:שוניםבנושאיםנדרשיםדיווחיםלהעבירהשוניםהקופה

אומסמתקנותחריגותעלדיווחבעייתיים,חובותודיווחאשראיתיקניתוחכלליות,

לקבלתלפנותההשקעותמנהליאתהנחתהכןכמווכדומה.הדירקטוריוןממדיניות

בנוהליה.שהוגדרכפימסוימותלפעולותההשקעותמועדתמראשאישור
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כלליותבאסיפותההצבעהבזכויותהשימושנוהלתיאורט.

הקופהע"יאושראשרגמלקופתע"יהמוחזקיםבתאגידיםהצבעהבזכויותשימושנוהל

באסיפות.ההצבעהלאופןובנוגעבאסיפותלהשתתפותבנוגעהקופהמדיניותאתמסדיר

הבאות:להוראותכפוףהנוהל

מנהלתחברה(השתתפותגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות . 1

אשרהתקנותלתוקפןנכנסו 8.10.09ביום-2009-התשס"טהכללית),באסיפה

תאגידשלכלליתבאסיפהלהשתתףמחויבתמנהלתחברהבהםמקריםמפרטות

הסייגיםואתהצבעה,בדברהמדיניותגיבושאופןאתבו,הצבעהזכותבעלתשהיא

ההצבעה.לחובת

בשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותהגברתבדבר 2009-9-11מוסדייםגופיםחוזר . 2

 , 1בסעיףכמפורטבעניין,תקנותלפרסוםבהמשך-) 1.1.1מה-ס(תחילהההון

אופןואתמדיניותאתלפרסםהמוסדיהגוףחובתאתהמסדירזהחוזרפורסם

הצבעה.זכותבעלהואבהםבתאגידיםבפועלשלוההצבעה

הנוהלההצבעה.אופןולגביבאסיפותההשתתפותחובתלגביקריטריוניםקובעהנוהל

נושאיהעסקתועניין,שליטהבעליעםעסקאותהבאים:לנושאיםהיתר,ביומתייחס,

הקצאתמסוימים,סעיפיםלענייןתקנוןתיקוןמשרה,לנושאיוביטוחשיפויומתןמשרה

מינוידיבידנד,חלוקתמשרה,נושאיואינםענייןבעלישאינםלעובדיםאופציות

השתתפותמקריםבאילוקובעגםהנוהלהעסקתם.ותנאיוחיצונייםפנימייםדירקטורים

 :לדוגמאההשקעות,ועדתשלהחיצונייםהנציגיםלהכרעתתובאבהוהצבעהבאסיפה

קשורים.צדדים

לגוףבע"מ"כלכלימחקרשירותירופי"אנטחברתנבחרה 2012ינוארחודשבמהלך

ייצגאשרושות'ארזבן-נפתלי,משרדבמקוםמניות,בעליבאסיפותהקופהאתשייצג

 .בעברהקופהאת

להלן:המפורטיםהדיווחיםאתההשקעותועדתתקבללחודשייםאחתכיקובעהנוהל

ודרךהאסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהבהןאשראסיפות . 1

האסיפותרשימתאתגםיכלולהדיווחאסיפות.באותןהקופהשלההצבעה

ועדתלהכרעתהובאההשתתפותחובתו/אובהןהצבעהדרךן IIלענשההחלטה

בניגודהצבעהשלובמקריםהנסקרת,בתקופהלעיל)בסעיף(כאמורההשקעות

הסיבות.יפורטוהעניין,לפיהמקצועי,הגורםלהמלצתאוההצבעהלמדיניות

האסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהלאבהןאשראסיפות . 2

בהן·השתתפותלאיוהנימוקים
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ההצבעהמדיניותבצירוףשלה,האינטרנטבאתראלודיווחיםלפרסםנדרשתהקופה

מוסכמותלשנותניתןשבאמצעותוחשובתחוםהכלליותבאסיפותרואההקופהשלה.

אחזקותוביןהחברותביןיותרהוגניםגומליןיחסיולקבועהישראליההוןבשוקועיוותים

המיעוט.

נושאים,שלרבבמספרהצבעהלגביוברוריםאחידיםקריטריוניםנקבעובנוהלכאמור,

הציבוריות.החברותמולובאחידותבשקיפותלפעולהמאפשרדבר

בהתאםהקופהשאימצהתאגידיממשלאיכותמדיניותאתגםתואםההצבעהאופו

לחוזר.

לגביתפישותיהאתלהעבירלקופהמאפשרתשנהמדירבותבאסיפותההשתתפות

האסיפותסעיפיניסוחאופןעלהןולהשפיע,הציבוריותהחברותבקרבהשוניםהנושאים

האסיפות.תוצאותעלוהןלהצבעההמובאים

ע"יהמנוהלתהקופההשתתפהבהןהכלליותהאסיפותמס'אתהמציגהטבלהלהלן

החברה:

מהקופותאחתכלהשתתפהבהןהכלליותהאסיפותמס'אתהמציגהטבלהלהלן

החברה:ע"יהמנוהלות

בהןהאסיפותמס'האסיפותמס'

 2012בשנתהשתתפה

141 

106 

 2012בשנתשהתקיימוהמסלול

141 

106 

כללימינהל

מניותטיטניוםמינהל

ובהלומבקרות .ו

בשלביוכןהמהותיים,העסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

המתפעלמהגוףלקבלישכישערכהבתיעודהחברהציינההסיכונים,והערכתהתיעוד

שלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים(פסגות),ההשקעותוממנהלהפועלים)(בנק

הדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעותלבקרותהמתיוחסיםנוחותמכתביהקופה,

המורכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועליכולהאינהוהיאמאחרהאמורים,

וניתוחהבקרותיעילותמידתאתולהעריךהחוצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעים

ומהימן·יעילבאופןהקיימיםהפערים

הנגזריםהכספייםבדיווחיםהתומכיםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2012בשנת

הדוחותפרסוםלמועדעדבבקרותוהתאמותשיפורוםובוצעוהכספייםמהדוחות

הבקרות.אפקטיביותאתלהעריךהמאפשרבאופן 2012לשנתהכספיים
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ובחינתגמלקופותבתפעולהבקרותישוםעלדוחהתקבל 2013למרץ 11בתאריך

דעתחוותכללהדוחהפועלים.מבנקן) SAE No. 3402 TYPE(ןןהבקרותאפקטיביות

והערכתהמיוחסותהבקרותהבקרה,ליעדיחייקיןסומך KPMGרו"חמשרדשל

הייתההבקרותאפקטיביותבחינתכיצויןעוד . 31/12/2012ליוםהבקרותאפקטיביות

 .-31/12/2012לועד 1/1/2012שביןבתקופה

קופותבתפעולהבקרותואפקטיביותישוםעלדוחהתקבל 2013בפברואר 11בתאריך

זיו BDOרו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוחמפסגות. ) ISAE No. 3402 TYPE 11 (גמל

שביןבתקופההבקרותואפקטיביותעיצובןהבקרות,לתיאורשהתייחסההאפט

 . 31/12/2012לועד 1/1/2012

החברהכיוחיסכוןביטוחההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2012ביוני 11בתאריך

הדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההמנהלת

בהיקפה,בהתחשבזאת , 2011בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספיים

דוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדייםגופיםבחוזרכמפורט

בדצמבר 31ליוםכי ) believes (מאמינהההנהלהזו,הערכהעלבהתבססוגילויים.

מהדוחותהנגזריםהכספייםהדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה , 2011

אפקטיבית.הינההכספיים

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו,

החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לזו,הערכהבסיסעלהמנהלת.החברהשלהגילוי

הנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו

נדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלעבד,לרשום,מנתעלאפקטיביות

שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלות

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2012בדצמבר 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיע
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כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןדוח

לפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתייהחברהשלהדירקטוריון,בפיקוחההנהלה,

שלוקיומהלקביעתהאחראיתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהלעובדי

תוכננההמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהמערכתכספי.דיווחעלנאותהפנימיתבקרה

הכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןביטחוןשלסבירהמידהלספקכדי

ן) FRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגה

הבקרהמערכותלכלשלהן,התכנוןרמתבטיבתלותללאההון.שוקעלהממונהוהוראות

יכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכךמובנות.מגבלותישהפנימית

כספי.דוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספק

עסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה

מהימנים.החשבונאייםוהרישומיםמוגנים,ים Oהנכההנהלה,להרשאותבהתאםמבוצעות

והתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלהבנוסף,

פנימית.בקרהנהליביצועלרבותביצוע, ) monitס r (ומנטריםאפקטיביים

שלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2012בדצמבר 31ליוםכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 Committee of Sponsoring Organizations of theה-שלהפנימיתהבקרהבמודל

COSO) Treadway Commission (. מאמינהההנהלהזו,הערכהעלבהתבסס

) ieves ןbe ( דיועלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה , 2012בדצמבר 31ליוםכיI ח

אפקטיבית.הינהכספי

ן Iהדירקטורייו"ר

מנכ"ל

כספיםמנהל

רוביןאפרים

גלרמרדכי

וירי Iסראובן

 2013למרץ 20הדוח:אישורתאריך



 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירגלר,מרדכיאני,

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2012לשנתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהל

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננו,הדוחידיעתיעלבהתבסס . 2

נכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

בהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימיהעצמי

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהלים

תקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

הדוח;שלההכנה

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,דיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

) FRS (ההון;שוקעלהממונהולהוראותן

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלת

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,

כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )י(

להשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעוןשאירע

וכן-כספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופן

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

עלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

שלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימיתהבקרהשל

;וכן-כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהמנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברה

 .דיכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2013למרץ 20

תאריך



 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסווירי,ראובןאני,

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2012לשנתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ'ןוהשירותיםהמינהל

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

נכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

בהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימיהעצמי

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהלים

תקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

הדוח;שלההכנה

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,דיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

) FRS (ההון;שוקעלהממונהולהוראותן

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלת

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,

כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )י(

להשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעוןשאירע

וכן-כספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופן

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

עלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

שלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימיתהבקרהשל

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעבד,לרשום,המנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברה

דין·כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 (,,-~"""~,~., 2013למרץ 20

כספים,מנהלירי IIסראובותאריך



ושות'לוטרברורדי

חשבוןרואי

שלהמניןתלבעליהמבקרבןנהחשרןאהדןח

בע//מןהשירןתיםהמינהלעובדילפטידיםהשתלמותטרןמינהלשלהמנהלתהחברה

כספידיןןחעלפנימיתבטרה

השתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

עלבהתבסס , 2012בדצמבר 31ליוםהחברה)-(להלןמ IIבעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 Committee ofה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריונים

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission להלן)-COSO (. הדירקטוריון

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלוההנהלה

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהמנהלת)החברה-(להלןמ IIבע

בדוחהנכללתהחברה,שלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתם

דעהלחוותהיא.אחריותנוהמצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריון

 .ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעל

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversightה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

Board בארהII רואילשכתידיעלאומצו,אשרכספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב

להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעלבישראל.חשבון

עלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקויימה,אםביטחוןשלסבירהמידה

הערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללה.ביקורתנוהחברהשלכספידיווח

בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמהותית,חולשהשקיימתהסיכון

כנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללה.ביקורתנושהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימית

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנולנסיבות.בהתאם

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

להנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

בקרה . IFRSבינלאומייםלכלליםובהתאםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונה

לניהולמתייחסים ) 1 ( :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתהחברהשלכספידיווחעלפנימית

נכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפותסביר,בפירוטאשר,רשומות

נרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 2 (מרשותה)הוצאתם(לרבותהחברה

וחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרש

החברהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת . IFRSבינלאומייםלכלליםובהתאםהאוצרבמשרד

 ;המנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשים

 03-7514511פקס. , 03-7514514טל. , 52521מיקיד 18היצירהרחןגן:רמת
E-mail: hrit-g@zahav.net.il 
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חשבוןרואי

העברהאושימושרכישה,שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 3 (-ו

עלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולההחברה,נכסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבות

 .הכספייםהדוחות

הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובנות,מגבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנות,הסקתכןכמומוטעית.

שלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכון

 .לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניות

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקיימה,המנהלתהחברה ,לדעתנו

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2012בדצמבר 31ליוםהחברהשלכספי

 . COSOידיעלשפורסמהפנימיתבקרה

 31לימיםהחברהשלהכספייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםגםביקרנו

והדוח 2012בדצמבר 31ביוםשהסתיימהבתקופהמהשנתייםאחתולכל 2011ו- 2012בדצמבר

כספיים,דוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל , 2013במרץ 20מיוםשלנו

20.3.2013 
ושוןלוטרבךורדיתאריך

חשבוןרואי

~fr( JC)--=) 1/ 
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה

מ IIבעןהשרןתיםהמינהלעןבדי

כספייםדוחות

 2012בדצמבר 31ליום
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מ IIבעןהשרןתיםהמינהלעןבדי

 2012בדצמבר 31ליוםכספייםדוחות

הענייניםתיכו

עמוד

 70שער

 71הענייניםתוכן

 72המבקריםהחשבוןרואידוח

 73הכספיהמצבעלדוחות

 74הכוללהרווחעלדוחות

 75-90הכספייםלדוחותבאורים
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ושות'לוטרברורדי

חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

לפקידיםהשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשירותיםהמינהלעובדי

ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו

ואת-2011ו 2012בדצמבר 31לימיםהחברה)-נלהלןמ IIבעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 .-2010ו 2011 , 2012בדצמבר 31ביוםשנסתיימומהשניםאחתלכלהכוללהרווחעלהדוחות
דעהלחוותהיא.אחריותנוהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות

 .ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעל

האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההון,שוקאגףהאוצרלהנחיותבהתאםביקורתנואתערכנו

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותמקובלים,ביקורתולתקניגמלקופותמנהלותלחברות

אתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל . 1973-ג IIהתשלחשבון),רואהשלפעולתונדרךחשבון

מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורת

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורתמהותית.

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת .הכספיים

הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבורים.אנובכללותה

מצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםל IIהנהכספייםהדוחותלדעתנו,

השניםלשלושפעולותיהתוצאותואת ,-2011ו 2012בדצמבר 31לימיםהחברהשלהכספי

 ) IFRSנבינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם ,-2010ו 2011 , 2012בדצמבר 31ביוםשהסתיימו
האוצר.במשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותובהתאם

כפיכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברבארה"ב PCAOBלתקניבהתאםגם,ביקרנו

ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2012בדצמבר, 31

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל 2013במרס, 20מיוםשלנווהדוח COSOידיעלשפורסמה

 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

/' / 1 ;//( 1 _ !~ 
ושנ(),לוטרבךורדי

חשבוןרואי

 20.3.2013 :תל-אביב
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרותיםהמינהלעןבדי

נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

הנכסיםכלסך

הןן:

מניותהון

הכספיהמצבעלדןחןת

התחייבןיןת:

נטולעובדים,הטבותבשלהתחייבויות

זכותויתרותזכאים

ההתחייבןיןתכלסך

ןההתחייבןיןתההןןכלסך

הכטפיים.מהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

 2013במרץ, 20
אישורתאריך

הכטפייםהדוחות

:;:7 '" '. 
.~פזו=&ו'ביו
 4--'יו"ר~

1';· 

בדצמבר 31ליום

2012 2011 
ש"חאלפיבאור

3 44 89 
4 44 150 
5 738 809 

826 1,048 

6 

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

8 124 124 
9 702 924 

826 _~~_~ l ! ___ ----------

826 1,048 

.-"'''';#'--'''~: 

ראובןטווירי

כטפיםמנהל



לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכיללהרייחעלדיחית

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2012 2011 2010 

ח IIשאלפיבאור

 3,797 3,741 3,569 10ההשתלמותמקרוניהולמדמיהכנסות

 3,797 3,741 3,569 12וכלליותהנהלההוצאות

לתקופהכוללרווח

הכספיים.מהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכספייםלדןחןתבאןרים

כללי 1-באןר

כללי:א.
והשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן IIמינהל IIהגמלקופתשלהמנהלתהחברה
המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלת ) IIהחברה II :(להלןבע"מ

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה ) IIייהקופה :(להלןמסלוליהשלושתעלוהשרותים
 .) IIהגמלקופותחוק II :(להלן-2005א IIהתשסגמ)ל,(קופות

השתלמותכקרןואושרהבמניות,מוגבלתפרטיתכחברה , 22.11.1977ביוםנוסדההחברה
לשכירים.
המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפית"גמלייקופתהמהווההשתלמותקרןהינההקופה

להיותעשוייםאומיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספיאת
 .המעו"ףהסתדרותע"ימיוצגים
אורגניזציה")(יירה-מחדשהארגוןהליך 31.8.07ביוםהושלםגמלקופותחוקלהוראותבהתאם

וגםהקופהאתגםיחדיוהמכילהתאגידיתקופההחברההייתהההליךלהשלמתעדהחברה.של
החברה.את

המנהלתהחברהביןורישומיתמשפטיתחשבונאית,הפרדהנעשתהמחדשהארגוןהליךבמסגרת
בנוסף,הקופה.עמיתילטובתבנאמנותהמנהלתהחברהשםעלנרשמוהקופהונכסילקופה
(החברההתאגידיתהקופהשלההתחייבויותכלאתעצמהעלליטולהתחייבההמנהלתהחברה
עובדיחסילסיוםהתחייבויותלמעטשלישייםוצדדיםהקופהעמיתיכלפיאורגניזציה)הרהטרם

החברה.עובדיכלפימעביד
המתאיםלתקנוןהחברהתקנוןותוקןהגמללקופתחדשתקנוןנערךמחדש,הארגוןבמסגרת
רשםידיעלאושרהמנהלתהחברהותקנוןהאוצרמשרדידיעלאושרוהתקנוניםהמנהלת.לחברה

החברות.

מוסדותע"יהחברהלתקנוןנוסףתיקוןבוצעהחברהלפעילותוהתאמתםהשינוייםבחינתלאחר
 , 5.5.2010ביוםהממונהמאתשנתקבלהמנהלתהחברהתקנוןשינוילאישורובהמשךהחברה
 15המעודכןהחברהתקנוןלפיהחברה.תקנוןתיקוןאת 8.7.2010ביוםהחברותרשםאישר

ב'רגילהלמניהזכאיםיהיוהעמיתיםשלביותרהגדולהמספרבגיןכספיםהמפקידיםהמעסיקים
אלובימים .אלומניותבעלימטעםדירקטוריםלמינוימנגנוןהחברהבתקנוןנקבעואףאחת

ההליךהחברה.בתקנוןלקבועבהתאםב'מניותבעלישלהרישומיםלהתאמתהחברהפועלת
 . 2013שנתבמהלךלהסתייםאמור

כמתחייב , 8.11.2007ביוםהממונהעל-ידילהשניתןבחברהלשליטההיתרהמעו"ףלהסתדרות
 .בחברהאחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראות

 :ניהןלדמיב.
לכךאירווח.למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיןהוראות

מסלוליםשניבקרןלפעולהחלוההון,שוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2008דצמברבחודשג.
 :כדלקמןהכללילמסלולבנוסף
מים), IIמק(לרבותממשלתיותח IIבאגהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעים-בואג"חמסלןל
במניותהשקעהכל,ללאאלובהשקעותהמתמחותנאמנותקרנותלהמרה,אג"חקונצרניות,אג"ח

כאג"חמוגדרותהינןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעותמניות,עלונגזרים
ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורובכפוף
בארץבמניותהמסלולמנכסי 50%לפחותמושקעיםבומניןת-טיטניןםמנהלמסללומינהל

המתמחותנאמנותובקרנותובחו"לבארץמניותומדדמניותעלבנגזריםבאופציות,ובחו"ל,
 .אלהבהשקעות
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ IIבעןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)כללי 1-באור

שמעתהכדמניותןןללאןןמינהלמסלולבתקנוןהשינויאתההוןשוקאגףאישר 13/11/2011ביוםד.
 75%לפחותיושקעובמסגרתואשראגןןח,מתמחהכמסלולויוגדראגןןחןןןןמינהלהמסלולייקרא
 .באגןןחמנכסיו

עלונגזריםבמניותהשקעהכלןןללאהמשפטיםבתקנוןנוספוהנןןלהשינויבמסגרתכןכמו
 .כאגןןחןןמוגדרותהינןאשרו-ןןמניותןן

המזומנים,תזרימיעלודוחותבהוןהשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותה.
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיה

הגדרות:ו.

 :אלהכספייםבדוחות
והשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה-החברה . 1

בעןןמ.

מסלוליהעלוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמות-קרןהקופה Iהקרן . 2
השונים.

עלהפיקוחובתקנותהכנסהמסבתקנות , IAS 24ב-כהגדרתם-קשוריםצדדים . 3
 . 2012תשע"ב-מוסדיים),גופיםעלהחליםהשקעהנכלליגמ)לנקופותפיננסייםשירותים

 . 2010התשןןע-שנתיים),כספייםנדוחותערדניירותבתקנותכהגדרתם-ענייןבעלי . 4

בעןןמ.הפועליםבנק-המתפעלהבנק . 5

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד . 6

האוצר.שבמשרדוחיסכוןביטוחההון,שוקאגף-ההוןשוקאגף . 7

האוצר.במשרדוחיסכווביטוחההוו,שוקאגףעלהממונההממונה- . 8

 . 2005התשסןןה,-גמ)לנקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק . 9

-תשכןןד-גמ)לקופותולניהוללאישורנכלליםהכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות . 10
1964 . 

ידיעלשאומצוופרשנויותתקנים- ) IFRS(להלו-בינלאומייםכספידיווחתקני . 11
בינלאומייםכספידיווחתקניכולליםוהם ) IASBנבינלאומייםחשבונאותלתקניהועדה

עלשנקבעואלהלתקניםפרשנויותלרבות ) IASנבינלאומייםחשבונאותותקני ) IFRSנ
ידיעלשנקבעופרשנויותאו ) IFRICנבינלאומיכספידיווחשללפרשנויותהועדהידי

בהתאמה ,) SICנלפרשנויותהמתמדתהועדה
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ IIבעוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדןחןתבאןרים

החשבןנאיתהמדיניןתעיקרי- Zבאןר

הכספייםהדןחןתהצגתבסיס

בינלאןמייםכספידיןןחבתקניעמידהעלהצהרהא.

 . )" IFRS " :(להלןבינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלהוכנוהכספייםהדוחות
 . 2013במרץ, 20ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרוהכספייםהדוחות

הצגהןמטבעפעילןתמטבעב.

הקרוב.לאלףומעוגליםהחברה,שלהפעילותמטבעשהינובש"ח,מוצגיםהכספייםהדוחות
החברה.פועלתבההעיקריתהכלכליתהסביבהאתשמייצגהמטבעהינוהשקל

המדידהבסיסג.

 .ההיסטוריתהעלותבסיסעלהוכנוהדוחות

דעתןשיקןלבאןמדניםשימןש .ד

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , I FRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,
נדרשההחברה,שלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

בשיקולמשמעותית.וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
הנחותועלחיצונייםגורמיםשונות,עובדותעלהחברההנהלתמתבססתהאומדנים,בקביעתדעתה

 .אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירות
מוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים .שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים

מושפעת.עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופה

החשבןנאיתהמדיניןתעיקרי

 )" IFRS:ייתקני(להלןלהםוההבהרותבינלאומייםכספידיווחתקניבסיסעלהוכנוהכספייםהדוחות
נקבעהבסיסםושעלהשנתיהדיווחבמועדמוקדםלאימוץהניתניםאולתוקףונכנסופורסמואשר

הממונה.להנחיותבהתאםוכןהחברה,שלהחשבונאיתהמדיניות

'ייהתקן"). :(להלןמתוקןכספיים,דוחותהצגת , IAS 1אתמיישמתהחברה , 2009בינואר 1מיוםהחל
בשניהצגהאואחר)כוללורווחוהפסדרווחשלמשולב(דוחכוללרווחעליחידדוחלהציגמאפשרהתקן
כולל.רווחעלמשולבדוחלהציגבחרההחברההכולל.רווחעלנפרדודוחוהפסדרווחדוח-דוחות
{קופותפיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקפישעלמשוםוזאתבהוןהשינוייםעלדוחמציגהאינההחברה

סיכוןנוטלתואינהענפיתגמלקופתומנהלתמאחרעצמילהוןהחברהנדרשתלא , 2005-התשס"הגמ)ל
 .עצמיהוןבהעדרלעמיתיםבהתחייבויותיהלעמודיכולתהאתלסכןעלולאשרפיננסי

מזןמניםא.

 .בשיעבודמוגבליםאינםאשרבנקאייםבתאגידיםמיידיתלמשיכהמזומנים

קבןערכןשב.
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ 11בעוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדןחןתבאןרים

(המשך)החשבןנאיתהמדיניןתעיקרי- 2באןר

שנצבר,פחתבניכויישירות,רכישהעלויותבתוספתהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי

החייםתקופתלאורדהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת
הכספי,לדוח 3ביאור,ראה,לפירוטבנכסהשימושיים

לעןבדיםהטבןתבשלהתחייבןיןתג,

הפקדותידיעלכללבדרדממומנות,התוכניותהעסקהלאחרהטבהתוכניותמספרקיימותבחברה
מוגדרות,הטבהכתוכניותוכןמוגדרותהפקדהכתוכניותמסווגותוהןביטוחלחברות

קצרלזמןלעובדיםהטבות

לאומילביטוחוהפקדותהבראהחופשה,ימימשכורות,כוללותקצרלזמןלעובדיםהטבות
להשתתפותתוכניתאובמזומןבונוסבגיןהתחייבותהשירותים,מתןעםכהוצאותומוכרות
האמורהסכוםאתלשלםמשתמעתאומשפטיתמחויבותקיימתלקבוצהכאשרמוכרתברווחים,

הסכום,אתמהימןבאופןלאמודוניתןבעברהעובדידיעלשניתןשירותבגין

פרישהלאחרהטבות

בעתכהוצאהנרשמותמוגדרתלהפקדהלתוכניתהפקדותמוגדרת,להפקדהתוכניותלחברה
בספרים,נוספתהפרשהנדרשתולאמהעובדהעבודהשירותילקבלתבמקביללתוכניתההפקדה

בהכנסןתהכרהד,

שההטבותצפוימהימן,באופןלמדידהניתנותהןכאשרהכוללהרווחעלבדוחותמוכרותהכנסות
ניתנותהעסקהבגיןשיתהוואושהתהווהעלויותוכןלחברהיזרמולעסקההקשורותהכלכליות
מהימן,באופןלמדידה

חדשים IFRSתקנישללראשןנהיישןםה,

להיותצפויהלאיישומם,מועדהגיעטרםואשרשפורסמוחדשים IFRSלתקניהחברה,להערכת
החברה,שלהפעילותתוצאותועלהכספיהמצבעלמהותיתהשפעה
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

קבוערכוש- 3באור

 :ותנועההרכב .א

התקנות

ושיפוריסמשרדי,ריהוט

סה"כבמושכרואביזריסציודמחשוב

ש"חאלפי

עלות

 286 172 69 45 2011בינואר 1ליוסיתרה

 12 8 4תוספות

 298 172 77 49 2011בדצמבר 31ליוסיתרה

 8 5 3תוספות

 306 177 80 49 2012בדצמבר 31ליוסיתרה

שנצברפחת

 147 87 32 28 2011בינואר 1ליוסיתרה

 62 34 14 14תוספות

 209 121 46 42 2011בדצמבר 31ליוסיתרה

 53 34 15 4תוספות

 262 155 61 46 2012בדצמבר 31ליוסיתרה

בספריםהערך

 44 22 19 3 2012בדצמבר 31ליוס

 89 51 31 7 2011בדצמבר 31ליוס
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

{המשך}קבוערכוש- 3באור

שימושייםחייםאורדב.

בדצמבר 31ליוט
2012 2011 

מחשוב

ואביזריםציודמשרדי,ריהוט

במושכרושיפוריםהתקנות

15%-33% 
6%-20% 

10%-20% 

150/0-33% 
60/0-20% 

10%-20% 

חובהויתרותחייבים- 4באור

בדצמבר 31ליוט

2012 2011 

ש"חאלפי

מראשהוצאות

קשורצדוהשירותים-המינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרן

חובהויתרותחייביםסה"כ

44 75 

75 

44 150 

מזומניםושווימזומנים- 5באור

בדצמבר 31ליוט

2012 2011 

ש"חאלפי

 809 738מיידיתלמשיכהמזומנים

בנקאיות.הפקדותבגיןשוטפתריביתנושאיטאינםהבנקאייםבתאגידיםהמזומנים
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

מניותהוו- 6באור

רשוםנפרע

ח IIשח IIש

זהה)- 2011ן 2012בדצמבר 31ליוםההרכבא.

 0.0001 0.0001יסודמניית 1
 0.0001 0.0001הכרעהמניית 1

 3.9998ח IIש 0.0001בנותרגילותמניות 39,998
 0.7830 1.0000ח IIש 0.0001בנותרגילותמניות 10,000

5.0000 0.7831 

עצמילהוןהחברהנדרשתלא , 2005-ה IIהתשסגמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקפיעלב.
 .עמיתיםשלמסויםציבורלטובתרווחמטרתללאהפועלתענפיתגמלקופתומנהלתמאחר

הכנסהעלמיסים-ובאור

החברהעלהחליםהמס.חוקיא

כללי . 1
שלהכנסותעלהחלהמס .-1975ו IIהתשלמוסף,ערךמסבחוקכהגדרתו IIכספימוסד IIהינההחברה
רווח.וממסחברותממסמורכבכספייםמוסדות

להוצאותיה.שוותהכנסותיהוכלמאחררווח,מטרתללאכחברההחברהפועלתבפועל

מוסףערדמסחוקתיקוו . 2

כספיים,מוסדותעלהחלהרווחמסבחישובכינקבע ,) 35מספר(תיקוןמ IIמעחוקלתיקיןבהתאם
בניכוייותרו 2008המסבשנתששולמו.השכרמסתשלומימלוא 2009המסמשנתהחלבניכוייותרו

המסמשנתהחלישולםהשכרמס I.בנוסףשנהאותהבגיןששולמוהשכרמסמתשלומימחצית
מחלקמחציתעלהשכרמסישולם 2008המס.בשנתלאומיבביטוחהמעבידחלקעלגם 2009

 .לאומיבביטוחהמעביד

מסשומותב.

 .היווסדהמיוםסופיותמסשומותהוצאוטרםלחברה
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ 11בעוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדןחןתבאןרים

נטןלעןבדים,הטבןתבשלהתחייבןיןת- 8באןר

בדצמבר 31ליוס

2012 2011 

ש"חאלפי

 124 124עובד-מעבידיחסיסיוסבשלהתחייבויות
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך),נטולעובדיםהטבותבשלהתחייבויות- 8באור

תשלומיםמנהלים,ביטוחיתשלומיידיעלבעיקרהמכוסהמעביד-עובדיחסילסיוםההתחייבותא.
גמל.וקופותפנסיהלקרנות

שבגינןולהתחייבויותלהםניתןלאולפיכךהחברה,וניהולבשליטתאינםכאמורשהופקדוהסכומים
מכוסהשאינהההתחייבותיתרתאתמשקפתבמאזןהמוצגתההתחייבותבמאזן·ביטויהופקדו,הן

לעיל.כאמור

יחסילסיוםהחברהשלההתחייבותחישובלצורךוזאתאקטואריחישוב 2010בשנתערכההחברה
לסיוםההתחייבותבסכוםמהותיהפרשנמצאלאבינלאומיים.חשבונאותלכלליבהתאםמעבידעובד
התחייבותלכךאיהחברה.בדוחותההתחייבותחישובלביןהאקטואריהחישובלפימעבידעובדיחסי

 .ישראליםחשבונאותלכלליבהתאםהכספייםבדוחותמוצגתמעבידעובדיחסילסיום

פעילותהאתהחברהניהלה , 16.6.1996ביוםשנחתםהסכםמכוח , 2008אפרילחודשלסוףעדב.
קרן-רוםשלהמנהלתהחברה-נוספותמנהלותחברותולשתילההמשותפתמינהלתבאמצעות

 IIמ IIבעהשתלמותקרןרעות IIו ) IIרום"קרן :(להלןמ IIבעהמקומיותהרשויותלעובדיההשתלמות

מזכירידיועלהחברותשלהכללייםמנהליהןידיעלנוהלההמשותפתהמינהלת .) IIרעות"קרן :(להלן
בזכויותיהםבמישריןשנשאהרום,קרןעובדיהיוהמשותפתהמינהלתעובדיעובדים.וצוות

היחסיחלקהעללשפותהמתחייבתשהחברהתוךלעובדיםהקשורותאחרותובהוצאותהסוציאליות
בשכרם.

ענייניהאתלנהלהחלהוהחברההמינהלת,פוצלההחברהלהחלטתבהתאם , 2008אפרילחודשבתום
בימיםפועלתהיאומהםעברהואליהםשכרהאותםהחדשים,משרדיהמתוךעצמאיובאופןבמנותק

שינוייםובוצעורום,קרןשלעובדיההמשותפתהמינהלתעובדירובנותרוהפיצולבמסגרתאלו.
ההתחשבנותאתסייםאשרהסכםהמנהלותהחברותשלושחתמו 9.2.2009ביוםנוספים.פרסונאליים

להיותהפכהמהעובדותאחתכאשרבמינהלת,הועסקואשרהעובדיםלזכויותהקשורבכלביניהן
להיותהפכוהעובדיםיתרוכלכלפיה,ההתחייבויותכלאתעצמהעללקחהוהחברההחברהעובדת
כלפיהם.ההתחייבויותכלאתעצמהעללקחהאשררוםקרןעובדי

תנאיאתמסדירזההסכםגלר.מרדכימרהחברהלמנכ"להחברהביןהסכםנחתם 24.12.2012ביוםג.

בשכר.החברהכמנכ"ללשמשהמניעותהסרתבדברלחברההודעתולאורוזאתהמנכ"לשלהעסקתו
יחסיאתמסדירההסכםהצדדים.ביןשנחתם 29.12.2011מיוםקודםהסכםבמקוםבאזההסכם

בהסתדרותהמנכ"לשלמשרתוהיקףשבהבתקופהקיימיםהיולאאשרהצדדיםביןוהמעבידהעובד

מגמולמורכבשהיהדח"צגמולבגובהדירקטורגמוללקבלתזכאיהיהשבה 100%עלעמדהמעו"ף
הקבועיםלשיעוריםבהתאםועדותיוובישיבותהדירקטוריוןבישיבותהשתתפותומגמולשנתי

 .הדיןבהוראות
ש"ח-אלפי 75כ-שלבסךהחברהמנכ"לשלהשכרתשלוםעדכוןכוללותהדוחלתאריךהשכרהוצאות

המנכ"ל.לביןהחברהביוהחדשבהסכםשנקבעומהתנאיםנובעותאשר

הכללית.והאסיפההדירקטוריוןהביקורת,וועדתע"יאושרההסכם
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

זכותויתרותזכאים- 9באור

ומשכורתשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדים

מראשהכנסות

לשלםהוצאות

שרותיםונותניספקים

ממשלתיותורשויותמוסדות

והבראהלחופשההפרשה

קשורצדוהשירותים-המינהלעובדילפקידיםהשתלמותלקרןהתחייבות

אחרים

זכותויתרותזכאיםהכלסך

ההשתלמותמקרןניהלומדמיהכנסות- 10באיר

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

ההשתלמותמקרןניהולדמי

84 

בדצמבר 31ליום

2012 2011 

ח IIשאלפי

10 118 

88 164 

256 282 

301 320 

5 5 

33 28 

2 

7 7 

702 924 

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2012 2011 

ח IIשאלפי

2010 

3,569 3,741 3,797 

ניהולדמישלממוצעשיעור

ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר 31

2012 2011 2010 

אחוזים

0.47 0.49 0.50 



לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ IIבעוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

החברהשבניהולההשתלמותקרןאדוותנתונים 11-באור

ותשלומיםתקבוליםמנוהלים,נכסיםהיקףא.

 31ליום

 2012בדצמבר

נכסיםסך

מנוהלים

ביוםשהסתיימהלשנה

 2012בדצמבר 31

תקבולים

ח IIשאלפי

תשלומים

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרו 786,595

כספיםהעברותב.

לשנה
שהסתיימה

 31ביום
 2012בדצמבר

ההשתלמותקרן

ח IIשאלפי

אחריםמגופיםהעברות

גמלמקופותהעברות

לקרוהעברותכלסך

4824 

4,824 

אחריםלגופיםהעברות

פנסיהלקרנותהעברות

גמללקופותהעברות

מהקרוהעברותכלסך

(15) 

(21.441) 

(21,456) 

 (16,632)נטוהעברות,

85 

95,215 88,620 



לפקידיםההשתלמןתקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכספייםלדןחןתבאןרים

ןכלליןתהנהלההןצאןת- 12באןר

בסךמיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2012 2011 2010 

ש"חאלפי

904 1,104 1,109 

53 62 62 

163 195 208 

368 325 229 

167 147 136 

167 171 238 

764 766 761 

267 268 397 

586 563 546 

73 51 60 

46 56 51 

11 33 

3,569 3,741 3,797 

7 17 17 

ונלוותעבודהשכר

והפחתותפחת

דירקטוריםביטוחפרמיית

דירקטןריםגמןל

ואחזקהדירהשכר

ואגרותמשרדיות

 ) 15ביאור(ראההמתפעללבנקניהולדמי

 ) 15ביאור(ראההשקעותמנהלניהןלדמי

 *ומקצועימשפטיייעוץ

דיוור

והשתלמויותעיון,כנסיםימי

עקרוניותהכרעותחוזרבגיןפיצוי
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכספייםלדוחותבאורים

כהמשך)וכלליותהנהלההוצאות- 12באור

 :ומקצועימשפטיייעוץהוצאותפירוט *
ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר 31

2012 2011 2010 

ח IIשאלפי

 158 112 197פנימיתביקורת

 114 139 146כספיסוניהולחשבות

 80 91 90רו"חביקורת

 103 82 88משפטיייעוץ

 28 47 47סיכוניםניהול

 32 42 )*)( 25 (סוקס

 12נתוניסטיוב

 13 12 6נכסיםשערוך

 10 7מידעטכנולוגייתניהול

 18 28 18אחרמקצועיייעוץ

586 563 546 

 . 2011שנתבגיןהפרשותתיקוניכולל }*ו
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

קשוריםוצדדיםענייובעליעםועסקאותיתרות- 13באור

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרותא.

ההרכב:

 2012בדצמבר, 31ליום

ענייןבעל
וצדדים

קשורים

 )*(אחרים

ש"חאלפי

עובדילפקידיםהשתלמותלקרןהתחייבות
והשירותיםהמינהל

לפקידיםהשתלמותקרןבגיןמראשהכנסות
והשירותיםהמינהלעובדי

למנכ"להטבותבשלהתחייבויות

(*)(2) 

(88) 

(40) 

ש"ח.אלפי 475עלעמדהענייןבעלשלהשנהבמשךביותרהגבוההשוטפיםוחובותחובנכסייתרת )*(

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאותב.

 2012בדצמבר, 31ביוםשהסתיימהלשנה

ענייןבעל
וצדדים

קשורים

אחרים

ש"חאלפי

השתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות
 3,569והשירותיםהמינהלעובדילפקידים
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)קשוריםוצדדיםענייובעליעםועסקאותיתרות- 13באור

ניהולייםמפתחלאנשיהטבותג.

בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

2012 2011 2010 

מס'מס'מס'

סכוםאנשיםסכוםאנשיםסכוםאנשים
----
אלפיאלפי

ח IIשח IIשח IIשאלפי

 163 1 72 1 75 1ל IIמנכשכרקצר-לזמןהטבות

 87 1 3 1פיטורין{*)בגיןהטבות

 ~ 1ארוךלזמןאחרותהטבות

78 199 163 

 )ג{ 8באורראה )*(

אחריםענייבולבעליקשוריםלצדדים.הטבותד

בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

2012 2011 2010 

מס'מס'מס'

סכוםאנשיםסכוםאנשיםסכוםאנשים

אלפיאלפי
ח IIשח IIשח IIשאלפי

 229 3 325 9 368 10דירקטוריםבגיושכרהוצאות

 208 195 163דירקטוריםביטוחפרמיית

 397 268 267השקעותמנהלניהולדמי

תלויותהתחייבויות- 14באור

המפורטותבנסיבותהחברהעלחובהמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח IIהתשיהשכרהגנתחוק
 .לחברהכספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוק

 2011- (ח IIשאלפי 398לכ-מסתכםהכללי,החשבריביתבתוספתהמעבידים,חובותאומדןהמאזןלתאריך
יועציהבאמצעותהשארביןבפיגורחובותגביתלענייובחוקכנדרשפועלתהחברה .)ח"שאלפי 746

קרןכספיבהעברתשפיגרומעבידיםכנגדמשפטיותתביעותמספרהגישהואף ,שוטףבאופןהמשפטיים

ההשתלמות.
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ IIבעןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכספייםלדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים- 15באור

וניהולתפעולשרותיהענקתעלמ 11בעהפועליםבנקמולההסכם 2008אפרילבחודשחתמההחברהא.
וניהולתפעולשירותיבגיןהחברה.שבניהולהשתלמות)קרן-ומנהלהגמלקופתלעמיתיחשבונות
 0.1 %שלשנתיבשיעורתפעולדמימ 11בעהפועליםלבנקהחברהתשלםבהסכם,כאמורחשבונות

 .בחודשוחודשמידיתבוצעהגבייה .בקופההמנוהליםהנכסיםמסך
הנכסיםמסך 0.09%שלשנתילשיעורירדהתפעולדמישלהגביהאחוז , 1.1.2013מתאריךהחל

 .בקופההמנוהלים

מפסגותהקרןנכסישלהשקעותניהולשירותיקבלתעל 2008אפרילבחודשהסכםחתמההחברהב.

בגיןניהולדמישילמההחברהשנחתם,להסכםבהתאםפסגות.שמקבוצתמ 11בעערךניירות

חודשמדיבקרןהמנוהליםהנכסיםמיתרתשנתי, 0.07%שלבשיעורההשקעותניהולשירותי

למנהלקשורצדי 11עשהונפקובנכסיםהשקעהבגיןששולמוניהולדמיכוללזהסכום .בחודשו

ניהול.דמיהגוביםההשקעות
יולימחודש ,) 11פסגות 11 (ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביןשנערךחדשלסיכוםבהתאם

 . 0.035%ל- 0.07%מ-השתנההניהולדמישלהגביהאחוז , 2010

אביבבתל 8-זכאיבןברחימשרדיםנפרדים)שכירות(בהסכמירוםקרןעםיחדשכרההחברהג.
יחדהשכירותתקופתלהארכתהסכםעלהחברהחתמה 9.12.12ביוםענייניה.אתמנהלתהיאמהם
במשרדיםשותפותרוםוקרןהחברה . 31.1.14ליוםעדהשכירותתקופתהוארכהלפיורוםקרןעם

חלוקתאתהסדיראשררוםעםהסכם 16.8.2009ביוםחתמההחברההמשרד.משירותיובחלק
החברות.שתיביןהמשותפיםהמשרדיםהחזקתבגיןההוצאות

המאזותאריךלאחראירועים- 16באור

המנהלת.בחברהכדירקטוריתכהונתהאתשיחוהגביסיימה 2013פברוארחודשבמהלך
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