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 lהתאגידעסקיתיאור

התאגידעסקישלהכלליתההתפתחותתיאור-ראשווחלק

 tעסקיוזונופתחותותיאורזותאגיןפעילות .ו

התפתחותואת 2013בדצמבר 31ליוםהחברהעסקיתיאוראתכוללהתקופתי,לדוחזהפרק . 1.1

זהבפרקהכלולהמידעמהותיות .) IIהדיח:ייתקיפת(להלן 2013שנתבמהלךשחלוכפיעסקיה,

עלהתיאור,הורחבמסוימיםבמקריםכאשרהחברה,שלראותהמנקודתנבחנההתקופתיבדוח

 .הנושאשלמקיפהתמונהליתןמנת

 :(להלןבע"מ"והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתייהחברה . 1.2

חברההינההחברהבמניות.מוגבלתפרטיתכחברה 22.11.1977ביוםהתאגדהייהחברה")

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

עללפיקוחהאגףעלהממונהעל-ידילהשניתןרישיוןמכוח ) IIהגמלקיפיתחיק II :(להלן 2005

הגמלקופתאתמנהלתהחברה .) IIייהממונה :(להלןהאוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוחההון,שוק

עלוהשירותים"המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןיימינהללשכיריםההשתלמותקרן-

ייהקופה").ו/אוהקרן" II ;(להלןמסלוליהשלושת

ההשתלמותקרןכספימנוהליםבההגמלקופותבחוקכהגדרתהענפית"גמלייקופתהינההקופה . 1.3

להיותעשוייםאומיוצגיםשעובדיועבודהבמקוםהעובדיםבקופה,העמיתיםעובדיםשל

 .המעו"ףבהסתדרותמיוצגים

שליסודמניית(בעלתהמעו"ףהסתדרותהםבחברההמניותבעליהדו"ח,כתיבתלמועדנכון . 1.4

שלהכרעהמנייתבעלתובנוסףמהדירקטוריון 50%למנותהזכותאתלההמעניקההחברה

המקנותהחברה,שלבירגילותמניות(בעליבקרןהעמיתיםעובדיםשלמעסיקיםונציגיהחברה)

 .) IIהמנייתבעלי II :ביחד(להלןבחברה)מהדירקטורים 50%למנותהזכותאת

כמתחייב , 8.11.2007ביוםהממונהעל-ידילהשניתןבחברהלשליטההיתרהמעו"ףלהסתדרות . 1.5

 .בחברהאחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראות

מדינתהמעו"ף,:הסתדרותלחברהקשוריםצדדיםהינםהבאיםהגופיםהחברה,ידיעתלמיטב . 1.6

הקשוריםוהגופיםההשקעותתיקמנהלישראל,אורטןעמידר ,ויצ"והביטחון,משרד-ישראל

מימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכלבדין,כמוגדרהמשקיעיםמקבוצתכחלקאליו

 .יותראוהמניותמהון 20%כאלה)שקיימות(ככלמהדירקטורים

 :לקופהשאושרוהמסלוליםפירוטלהלן . 1.7

אישורמספרכללי.מסללווהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלא.

 . 299הואהמסלול

וטיוטתהתשקיף(פרטיערךניירותלתקנותהראשונהלתוספתבהתאםינערך , 2013בשנתהחברהלפעילותמתייחסזהדו"ח
וחסכוןביטוחההון,שוקאגף-האוצרמשרדלחוזרובהתאםהמחוייבים),(בשינויים-1969תשכ"טוצורה),מבנה-תשקיף
 .) 2005-2-20מס'גמל(חוזר l/גמלקופותשלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכתייכלליםבנושא 21.12.2005מיום

הכספיים".הדוחותייקיצורבדבר 18.3.2013מיוםוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףלמכתבובהתאם
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מטפרמניות.טיטניוםמסלולוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלב.

 . 1262הואהמטלולאישור

מטפרח. IIאגמינהלמסללווהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלג.

 . 1385הואהמטלולאישור

קצר.לטווחח IIאגמינהלמסלילוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלד.

 . 2253הואהמטלולאישורמטפר

ידיעל 2013במאי 5ביוםאושרהתיקוןהדוח.תקופתבמהלךאחתפעםתוקןהקופהתקנון . 1.8

נוטףמטלולהתווטףהשינויבמטגרתהאוצר.במשרדוחיטכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונה

המטלול.נשואבאג"חחלופיתהשקעההקופהלעמיתישיאפשרקצר",לטווחאג//חיימינהל-

בו-קצרטווחאג"ח:יימינהללהלןהאמורהקופהלתקנון 10.2לטעיףהתווטףהשינויבמטגרת

נכטישלהכוללהממוצעהחייםמשךשהוא.טוגמכלבאג"חהמטלולמנכטי 75%לפחותיושקעו

מניות".עלונגזריםבמניותהשקעהכלוללאשנה,עליעלהלאהראשיתההתמחות

הנכטיםלמכטתהגיעלאקצר"לטווחאג"ח/!מטלולשנפתחהחדשהמטלולכיהעובדהלנוכח

ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבתהוחלט ) rillמיליון Iכהאוצרהנחיותלפיהנדרשת

המטלול.אתלטגור , 26.3.2014

בנובמבר 26ביוםאושרהתיקוןהדוח.תקופתבמהלךאחתפעםתוקןהמנהלתהחברהתקנון

אושר 2013במאי 7וביוםהאוצר,במשרדוחיטכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהידיעל 2012

ששהלפחותלפיוהחברהבתקנוןכא) 68טעיףעודכןהשינויבמטגרתהחברות.רשםע"יהתיקון

יפחתולאמקרהובכלהמעו"ףהטתדרותהיטודמניותבעלידיעלימונודירקטורים

בנוטף,המכהנים.הדירקטוריםממחציתהמעו"ףהטתדרותמקרבהמכהניםהדירקטורים

אולשפותרשאיתהחברהולפיההחברהבתקנון 110לטעיףהוראההתווטפההשינויבמטגרת

הפיקוחלחוקכא 92בטעיףכאמורהפרהלנפגעתשלוםבשלבחברהעובדאומשרהנושאלבטח

העובדאוהמשרהנושאשהוציאהוצאותבשלאו-1981התשמ"אכביטוח),פיננטייםשירותיםעל

 .בעניינוכטפיעצוםהטלתעםבקשר

:ייבנקכלהלןבע"מהפועליםבבנק 2013בשנתותופעלוהוחזקוונכטיההקופהעמיתיחשבונות . 1.9

השירותים.מתןאתהטדיר 21.5.08ביוםהפועליםבנקעםשנחתםוהטכםהפועלים"),

בהתאםייפטגות") :כלהלןבע"מ"ערךניירות"פטגותחברתעל-ידימנוהלותהקופההשקעות . 1.10

וניהולההשקעהממדיניותכחלקהחברה,ביצעהבנוטף, . 13.4.2008ביוםעמהשנחתםלהטכם

באלו.וכיוצאהון,קרנותהמנהליםשוניםהשקעהגופיעםשונותהתקשרויותהשקעותיה,

וזאתש"חמיליוני 827הינוהחברהידיעלהמנוהליםהנכטיםהיקף 1.1.2014ליוםנכון . 1.11

היקףהיה 2012שבשנתלאחרוזאתהחברה,ידיעלמנוהליםאשרהמטלוליםלכללבהתייחטות

 31.12.2013ליוםהקרןעמיתיעבורהמנוהליםהנכטיםהיקףטךש"ח.מיליוני-787כהנכטים

נכוןהקרןעמיתיעבורנוהלואשרהנכטיםהיקףלעומתבמשקהחיוביתהתשואהבהשפעתגדל

-17,750בהטתכם 31.12.2013ליוםנכוןבקרןהעמיתיםחשבונותמטפר . 31.12.2012ליום

 . 31.12.2012ליוםנכוןעמיתיםחשבונות 18,260לעומתעמיתים,חשבונות
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סךלעומתש/ח,מיליוני-99בכהסתכם 2013שנתבמהלךלקרןוההעברותההפקדותסך . 1.12

וההעברותהמשיכותסך . 2012שנתבמהלךש"חמיליוני 108שללקרןוההעברותההפקדות

כ-שלמהקרןוההעברותמשיכותהיקףלעומתש"ח,מיליוני-124בכהסתכם 2013בשנתמהקרן

 . 2012בשנתש/חמיליוני 118

בשיעורניהו)לדמיניכוי(לפניברוטונומינליתתשואההכללי,במסלולהקרן,רשמה 2013בשנת

ברוטונומינליתתשואההקרןרשמהח 1Iאגמינהלובמסלולמניותטיטניוםבמסלול . 9.01%של

 .בהתאמה-3.33%ו 13.19 %שלבשיעורניהו)לדמיניכוי(לפני

שלהעברהאורכישהבמיזוג,הקשורה,מהותיתפעולהכלבחברהבוצעהלא 2013שנתבמהלך . 1.13

 .מהותיבהיקףנכסים

נושים.הסדראונכסיםכינוספירוק,הליכיבחברהנערכולא 2013בשנת . 1.14

פעירותןתח,טי . 2

מסלוליה,ארבעתעלהשתלמות,קרן-הענפיתהגמלקופתניהול-אחדפעילותבתחוםעוסקתהחברה

 .גמלקופותבחוקכהגדרתה

זוס~'פזו Pזויכסל,לי

I נכסבכלההשקעותועדתשלדעתהשיקולפיעלמושקעיםזהבמסלולהחוסכיםכספי-בלליןמינהל

ח 11אגישראל,ממשלתשלח 11באגולרבותהחוקיההסדרפיעלל, 11ובחובארץלהשקעה,המותר

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

 .החוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

I באופציות,ל, 11ובחובארץבמניותמושקעיםהמסלולמנכסי 50%לפחות-מניות'טיטניוםמינהל

 .אלהבהשקעותהמתמחותנאמנותובקרנותל 11ובחובארץמניותומדדמניותעלבנגזרים

I 1מק(לרבותממשלתיותח 11באגמושקעיםהמסלולמנכסי 75%לפחות-אג"ח'מינהלI ,(1אגמיםI ח

עלונגזריםבמניותהשקעהכלללאאלו,בהשקעותהמתמחותנאמנותקרנותלהמרה,אג/חקונצרניות,

עללאמורובכפוףח 11כאגמוגדרותהינןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעותמניות,

ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקולפי

I החייםמשךשהוא.סוגמכלח 11באגמושקעיםהמסלולמנכסי 75%לפחות-קצר'טווחאג"חמינהל

עלונגזריםבמניותהשקעהכלוללאשנה,עליעלהלאהראשיתההתמחותנכסישלהכוללהממוצע

כספים).הופקדוטרםזה(במסלולמניות.

גטני,תי,\'עסקא,תזותאגיןגזו'יזושקע'ת . 3

החברהבהוןמהותיתעסקהכלבוצעהלאוכןהחברהבהוןהשקעותכלבוצעולאהאחרונותבשנתיים

 .במניותיהאובחברהענייןבעלידיעל

ןיניןנןןחר,קת . 4
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בהתאםניהולדמיגובהענפית",גמלייקופתהמנהלתרווח,מטרתללאהפועלתחברהבהיותההחברה,

לחברהשנוצרומבלילעמיתיה,השירותיםומתןהחברהניהוללשםמוצאותאשרבפועללהוצאותיה

החברהבמטרותיה,ובהתחשבהחברהתקנוןהוראותפיעלכייודגשכאמור.להוצאותיהמעברהכנסות

דיבידנדלקבלתזכותבהןלמחזיקמקנותמניותיהואיןרווח,למטרותשלאפועלתונכסיהפעילותהוכל

אינהוהיאעצמיהוןמחזיקהאינההחברהאלה,לכלבהתאםברווחיה.כלשהיאחרתהשתתפותאו

המניות.לבעלידיבידנדיםמחלקת

אחרמידע-שניחלק

"חגר"-שלייפעילו""חווכילנגיכספיוכידע .,

 2013הכיללהרןןחמתןדנתןנים
א~

2012 
א~

2011 
 I.!:וrאלפי

 3,741 3,569 3,870הגמלמקןפתניהןלדמיהכנסןת

 3,870ןכלליןתהנהלההןצאןת

3,870 

3,569 

3,569 

3,741 

ההןצאןתסה"כ 3,741

כלולרןיח

 2012 2013הפעילןתמאזנמתןבנתןנים
 I.!:וrאלפי I.!:וrאלפי

 786,595 827,004מנוהליםנכסיםסד

 107,568 99,465הקרןאלוהעברותהפקדותסד
 117,605 123,513מהקרןוהעברותמשיכותסד
והעברותמשיכותהפקדןת,סד

נטו)(צבירה ) 10,037 ( ) 24,048 (

 2Q,:13 2012ברןטןנןמינליןתממןצעןתתשןאןת
~ ~ 

 8.310/0 9.010/0כללימינהל
 7.37% 13.190/0מניותטיטניוםמינהל
 3.180/0 3.33%אג"חמינהל

 \"סגר
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II ניהןלדמיII -מטרותיהפיועלהחברהתקנוןפיעלI למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילות

המרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתחייבההחברהלכךאירווח.

 .הדיןהוראותפיעלשנקבע

הנכסיםשלהממוצעתהחודשיתליתרהביחסהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור •

 .) 0.47%- 2012ובשנתהדוחבשנת 0.48%היההכלליבמסלול

הנכסיםשלהממוצעתהחודשיתליתרהביחסהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור •

 .) 0.460/0- 2012ובשנתהדוחבשנת 0.48%הינהמניותטיטניוםבמסלול

הנכסיםשלהממוצעתהחודשיתליתרהביחסהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור •

 .) 0.460/0- 2012ובשנתהדוחבשנת 0.49%היהח IIאגמינהלבמסלול

ביןהניהולדמיבשיעורלשונותהגורם .זהההינוהעמיתיםמכללשנגביםהניהולדמישיעור

נמוךנכסיםהיקףבעליבמסלוליםאשרוהעברותמשיכותהפקדותממועדינובעהמסלולים

 .יותרגדולההשפעהבעלהינו

II ברןטןנןמינליןתממןצעןתתשןאןתII -

דמיניכוי(לפניחיוביתברןטןנןמינליתשנתיתתשןאההכלליהמסלולרשם 2013בשנת •

 . 8.31%עלעמדההמסלולתשואתאז 2012שנתלעומת 9.01%שלבשיעורניהו)ל

(לפניחיוביתברןטןנןמינליתשנתיתתשןאהמניותטיטניוםהמסלולרשם 2013בשנת •

עלעמדההמסלולתשואתאז 2012שנתלעומת 13.19%שלבשיעורניהו)לדמיניכוי

7.37% . 

ניכוי(לפניחיוביתברןטןשנתיתממןצעתתשןאהח IIאגמינהלהמסלולרשם 2013בשנת •

 . 3.18%עלעמדההמסלולתשואתאז 2012שנתלעומת 3.33%שלבשיעורניהו)לדמי

מנכסי,ובעיקרהקרןשלההשקעהאפיקיבכלשנרשמומרווחיםנבעההקרןשלהחיוביתהתשואה

אחרות.והשקעותמניותסחיריםחוב

II 31.12.2013ליוםהחברהשלהכספייםלדוחות 12ביאורזהלענייןראו-הןצאןתןן . 

II רןןחים/הפסדיםII -ניהולמדמישהכנסותיהומכיווןרווחמטרתללאפועלתשהחברהמכיוון

רווחים.לקופהנוצרולאבלב,דבפועלהוצאותיהכיסויילצורךהןהחברהגובהאותם

ליוםנכוןהקופהעמיתיעבורהמנוהליםהנכסיםהיקףסך- IIהמנןהליםהנכסים"היקף

נוהלואשרש"חמיליוני-787כשלהנכסיםהיקףסךלעומת li!Iמיליוני 827כ-עלעמד , 31.12.2013

מהשקעותיההקרןמרווחינובע 2013בשנתהגידול . 31.12.2012ליוםנכוןהמסלולעמיתיעבור

 .העמיתיםזכויותשלנטוהשליליתהצבירהבקיזוז

b . "חגר"\פעיל,תעלחי~ינייפב,רטיפ,"שפעת,לליתסגיג"
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להוראותהכנסה,מסלתקנותפיננסים,שירותיםעלהפיקוחלתקנותגמל,קופותלחוקיכפופההחברה

 .דיןכלולהוראותוחיסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

במשק,דומיםגופיםביןוהתחרותובחו"לבארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה

גמל.קופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת

 .הדירקטוריוןלדוחג'פרקראה-להרחבה

פעילותתחומילפיהתאגידעסקיתיאור-שלישיחלק

זוSכעילות\תחוסעלגללייכידע . ,

מעמיתילגבותרשאיתשהחברההמרביהניהולדמישיעור-הניהולדמישיעורבדברמידע . 7.1

שגבייתבאופןרווח,מטרתללאכאמורפועלתהחברההעמיתים.נכסימסד 2%עלעומדהקופה

שנגבו(באחוזים)הניהולדמישיעורבפועל.הוצאותיהפיעלנעשיתהקופהמעמיתיהניהולדמי

כללי),(מנהל-0.480/0כעלעומדהעמיתים,נכסימסדהדוח,בתקופתמעמיתיההחברהידיעל

ש"ח.אלפי 3,870שלבסדניהולדמינגבוובסה"כאג"ח),(מינהל 0.49%מניות),(טיטניום 0.480/0

-גו"חריסושינוייסייפעירותתחוססגנה . 7.2

העיקריהבסיסרבים,לשכיריםהפנסיונימהחיסכוןחלקמהוותהגמלקופותככלל, . 7.2.1

המשלבות ,במשקהחוסכיםלכללפיננסיחסכוןואפיקלעצמאייםפנסיונילהסדר

בשוקמרכזייםפיננסיים·גופיםהינןהגמלקופות .חסכוןאפשרויותבמגווןמסהטבות

המסהטבותהציבור.שלהכספייםהנכסיםבתיקמשקלןלאורהיתר,ביןבישראל,ההון

ההפקדותבגיןלניכויהמפקידבזכאות :לביטויבאותגמלקופתבפעילותהגלומות

שנקבעמרבילסכוםעדההפקדות),בגיןמסלזיכוי(ו/אובמסהחייבתמההכנסה

סעיףלהוראותבהתאםממספטורותהגמלקופותשהכנסותומכך iהכנסהמסבפקודת

 .הכנסהמסלפקודת ) 2 ( 9

קופותלשכירים,לתגמוליםגמלקופותכגוןשוניםמסוגיםגמלקופותפועלותבישראל

לעצמאייםהשתלמותקרנותלשכירים,השתלמותקרנותלעצמאיים,לתגמוליםגמל

לפיצוייםמרכזיתקופהוהבראה,מחלהדמיחופשה,-אחרותלמטרותגמלוקופות

ועוד.

לפימוגבלתאליהןשההצטרפותגמלקופותהינןהקרן)(כדוגמתענפיותגמלקופות

שלאנעשיתשפעילותוגוףהיאשלהןהמנהלתשהחברהבלבד,מסויםלציבורתקנונן

בידימתמניםשלהןהמנהלתבחברההדירקטוריוןמחברילפחותושמחציתרווחלמטרת

 .העמיתיםשליציגגוףבידיאוהעמיתים

למימוןלשמשבמקורשנועדוו-יירגילות"),(ייענפיות"גמלקופותהינןהשתלמותקרנות

לטווחחסכוןכמכשירלרובמשמשותכיוםאולםולעצמאים,לשכיריםהשתלמויות

לאחרממספטור,שנותןארודלטווחשלאהיחידהחיסכוןמכשיר-שנים) 6 (קצר/בינוני

בישראל.ההוןשוקבמיסויהרפורמות
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'מינהלהשקעהמסלוליבארבעהלשכיריםהשתלמותקרןהחברהמפעילההדו"ח,למועד . 7.2.2

קצר'.לטווחח I1אגו/מינהלח/ IIאג/מינהלמניות/,טיטניום'מינהלכללי/,

לרבותחוקיםשלמכוחםמוסדריםמכוחההפועליםוהמוסדותניהולההחברה,פעילות . 7.2.3

עלהפיקוחחוק i 1999התשנ"טהחברות,חוקמכוחושהותקנוהתקנותגמל,קופותחוק

והתקנותהביטוח")עלהפיקוח:ייחוק(להלן 1981התשמ"א(ביטוח)פיננסיםשירותים

הכנסהמסותקנות 1961א IIהתשכחדש)(נוסחהכנסהמספקודת iמכוחושהותקנו

גמל/תקנותקופותייתקנות :(להלן 1964-התשכ"דגמ)ל/קופותולניהוללאישור(כללים

לעת.מעתהמתפרסמותהאוצרבמשרדההוןשוקאגףוחוזריוהוראותהכנסה")מס

הקרןניהולאופןבדברודיווחיםעדכוניםלקבלתדירקטוריוןישיבותמקיימתהחברה . 7.2.4

בניהולההחלטותעיקרותפעולה.הקופהניהולבדברהחלטותולקבלתנכסיה,ומצב

חיצוני)דירקטור(הכוללתהשקעותועדתידיעלמתקבלותהקופה,עמיתינכסיהשקעות

ההשקעותמדיניותנקבעתהחברה-שלההשקעותמנהלגםנוכחבהן-בישיבותיהאשר

ההשקעותועדתהדירקטוריון)·שקבעהכוללתההשקעותלמדיניותכבכפוףהחברהשל

דירקטוריוןעל-ידישהותוותהההשקעותמדיניותיישוםעללפיקוחהיתר,ביןאחראית,

החברה.

והגברההחדשותהדיןהוראותלנוכחהגמל,קופותבשוקשחלוהרביםהשינויים . 7.2.5

לרבותהרבים,השינוייםהחברה.שלפעולתהדרדעלהשפיעוהרגולציהשלמשמעותית

עמיתיםניודהגדלתכבהדרגה)אפשרובשוק,החופשיתהתחרותאתהגבירואשראלה

וכדלקופהקופהביןעמיתיםשלגבוההניידותקיימתשכיוםכדלאחרת,אחתמקופה

 .מהקופהעמיתיםשלמעברגם

זופעילות~תחוסעלזוחלו"חקיקזוסגכלו" . 7 . 3

להלן·זהלדוח 22סעיףראוזהבענייןולפירוטלהרחבה

זוכרווחיותוכתחוסזופעילו"כהיקףשינוייס . 7.4

-347כשלכולללשוויוהגיע-8.7%בכ 2013בשנתגדלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשוק

החיוביות.לתשואותמיוחסתהנכסיםבהיקףהעלייה . IL!.Iמיליארד

מיליארד-143כלפיצויים,ואישיותלתגמוליםבקופותש"חמיליארד-181ככולליםאלונכסים

שלש"חמיליון 912-וכלפיצוייםמרכזיותבקופותש"חמיליארד 22כ-השתלמות,בקרנותש"ח

אחרות.למטרותקופות

שנתבסוףש"חמיליארד 306,מכ- 130/0מ-למעלההענףנכסישוויגדל 2013- 2011השניםבשלוש

 . 2013שנתבסוףש"חמיליארד 347לכדיעד , 2010

לעומת 8.86%ל- 2013בשנתהגיעההקופותנכסיכללשלברוטוהנומינליתהממוצעתהתשואה

 . 2011בשנת 2.99%-ו- 2012בשנת 9.66%

 , 57.7%שלשיעורעלהמצטברתברוטוהנומינליתהתשואהעמדה 2013- 2009השניםבחמש

 . 9.5%שלממוצעתשנתיתתשואההמבטאת

שלוזהלקוחו"כסאפיינישינוייסאוזופעילו""חוסשלכשווקיסזותפ"חויו" . 7 . 5
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העובדהולאורופיצויים,לתגמוליםגמלקופותבתחוםהפנסיוניהחיסכוןחייבמשךבהתחשב

לתקרה(עדממספטורשנותרארוךלטווחשלאהיחידהחיסכוןמכשירהןההשתלמותשקרנות

בקרנותהחיסכוןשאטרקטיביותהריבישראל,ההוןשוקבמיסויהרפורמהלאחרבחוק)הקבועה

ממסהפטורעודכלוזאתקבועה,נותרתקצר-בינונילטווחבחסכוןלמעונייניםההשתלמות

הפטורביטולשלבדרךהמדינהקופתאתלהעשירהרעיוןועולהחוזררבותפעמיםלחול.ימשיך

רעיוןאםכיספק.איןנדחהלבסוףאךהדוחבשנתגםעלהזהרעיוןההשתלמות.קרנותעלממס

 .קשהלהיותעלולהפעילותה)כובתחוםבקרןהפגיעהוגידיםעורירקוםזה

כהסזהחליסושינוייסריטייס Pה~לחהנורטי . 7.6

ניהול:איכותהיתרביןכוללים,בתחוםהקריטייםההצלחהגורמיהחברה,הערכתלמיטב

הסיכוניםניהולאיכותלעמיתים,השרותאיכותהניהול,דמישיעורהקרן,תשואותההשקעות,

המשקבמצבשינוייםהאנושי,המשאבאיכותרגולאטורים,שינוייםיעילה,בקרהוהפעלת

השתלמות.לקרןממסהפטור,שימורההוןושוקהתעסוקה

כהסזהחליסושינוייסהפעילותתחוסשלרייס Pהעיוהי~יאההכניסהטחסוטי . 7.7

הכניסהמחסוםאתמהוויםבתחום,לעיסוקהנדרשיםואישוריםרישיונותהיתרים,שלקיומם

עצמילהוןדרישותקיימותהגמל,קופותחוקלהוראותבהתאםבנוסף,בתחום.לפעילותהעיקרי

הוןנדרשכןכמולפעילות.מתאיםביטוחיוכיסוי 2מסוימות,קרנותלגביסייגעםמינימאלי,

אישורקבלת :הואהגמלקופותבענףהעיקריהיציאהחסםמתאימה.הכשרהבעלאנושי

העברתהגמל,קופותשלניהוללהפסקתלפיצול,למיזוג,וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

מנהלת.חברהשלמרצוןלפירוקאואחרתמנהלתלחברה

כהסזהחליסושינוייסהפעילותתחוסלטו~ריתחליפיס . 7.8

בפניהעומדותהחלופותככלל,ארוך.לטווחהשקעהמכשירימהוותבכללןגמלקופות 7.8.1

מנהליםביטוחיבעיקר,הינן,גמל,קופותבאמצעותחסכוןתחתגמלקופותעמיתי

שניםכששהבינונילטווחהשקעהאפיקהמהוותההשתלמות,לקרנות .פנסיהוקרנות

שלהשתלמות,בקרןהגלוםהשילובלאורמובהק,תחליפיהשקעהמסלולאיןומעלה),

 .הרווחיםבגיןממסוהפטורההפקדהבמועדמסהטבת

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

החיסכוןמוצריביןהמעבראתהמסדירותבנושא,האוצרוחוזר 2008-ח 11התשס

אגףשהובילכולללמהלךמשליםצעדמהוותההשתלמותקרןלרבותהשוניםהפנסיוני

הצרכניהכוחאתולהגדיללפנסיההחיסכוןשוקלשכלוללהביאמטרתואשרההוןשוק

להעבירמסוימים,בתנאיםלעמיתים,מאפשרותהתקנותפרישה.לגילהחוסכיםשל

 .אחריםפנסיוניםלאפיקיםהשתלמותבקרןחסכונותיהםאת

כוזהחליסושינוייןכהפעילותכתחוסהתחרותטכנה . 7.9

כאמור,והכלבפועל"ייהוצאותבסיסעלניהולדמיהנובהענפיותנמלקופותשלמנהלתחברהעלבעקרון,חלה,לאעצמילהווהדרישה 2
הנמל.קופותבחוק
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קבעהבמקביל .מגבלהללאכמעטהקופותביןעמיתיםלניודהדרךאתפתחהבכרחקיקת

בכללהגמלקופותשיווק .לכלליםבהתאםורקאךיעשהעמיתיםאותםשלניודםכיהחקיקה

משמעותילהיותימשיךהואולהערכתנוהאחרונותבשניםתאוצהתפסבפרטהשתלמותוקרנות

קשה.להיותותמשיךהינהעמיתכלעלוהתחרותהבאותבשניםגם

ושיוותיtכזיכוגsויtכ .<ו

רשאי.העמיתקצר-בינונילטווחכספיםחסכוןהינוייעודהאשרגמלקופתהינההשתלמותקרן . 8.1

תחילתממועדשניםשלושלאחרהשתלמותלמטרתממסמלאבפטורהכספיםאתלמשוך

 .שניםששלאחראחרת,מטרה,ולכלהחיסכון

ביוםשהוקמהעובדים,השתלמויותלמימוןכספיםלחיסכוןהשתלמותקרןהינההקופה . 8.2

22.11.1977 . 

שימושלכלהכספיםאתלמשוךרשאיםאשרהעובדים,לזכותעומדיםבקופההצבוריםהכספים . 8.3

החברההקופה).לתקנוןכבהתאםהשתלמותלצרכילכןקודםאושנים 6לאחרממסמלאבפטור

פעולהוכלהחיסכוןכספיהשקעתחשבונותיהם,ניהולשלבדרךשירותיםלעובדיםמעניקה

 .הדיןהוראותלפיהשתלמותקרןניהוללצורךהנדרשתאחרת

זה.דוחשל 2בסעיףלעילראה-ההשקעהמסלןליפירןטאדוותלפרטים . 8.4

הנכסיםלעןמתהשןניםבמסלוליםהחברהידיעלשנוהלוהנכסיםהיקףאדוותלפרטים . 8.5

בדוחה'ובפרקלעיל 5סעיףראה-והמשיכןתההפקדותבדברופירוט 2012בשנתשנןהלו

 .הדירקטוריון

עות: ?jזוזוש(יזוולסגנזו

הקופהנכסיהשקעותפסגות.באמצעותהדוח,בשנתנוהלוהקופהנכסי-הקופהכספיניהןל . 8.6

והחלטותהדירקטוריוןידיעלשהותוותהההשקעותמדיניותהדין,להוראותבהתאםבוצעו

 .החברהשלההשקעותועדת

עלדיווחיםוקבלתלעדכוןדירקטוריוןישיבותמקיימתהחברה-השקעןתניהלואופן . 8.7

הקופה.כספישלההשקעותמדיניותהתווייתבנושאהחלטותלקבלתנכסיה,ומצבהתפתחותה

מדיניותנקבעתבההדיוןובמסגרתהדיןלהוראותבהתאםהוקמההחברה,שלההשקעותוועדת

שבראשהההשקעות,ועדתיותר.גבוההברזולוציההקופהשלהנכסיםתיקומבנהותפעולניהול

נוכחבישיבותיהכאשרלשבועיים)כאחתהדיןלהוראותבכפוףמתכנסתחיצוני,דירקטוריושב

שלההשקעותמדיניותאתקובעתהוועדהכפסגות).החברהשלההשקעותתיקמנהלנציגגם

זולמדיניותובהתאםהדירקטוריון),ע"ישנקבעתהכוללתההשקעותמדיניותכבמסגרתהחברה

ועדתלהנחיותבהתאםההנחיות.וביצועליישוםההשקעותמנהללנציגהוראותניתנות

החברהשבניהולהקופהנכסיאתפסגותמנהלתדין,כללהוראותובכפוףהחברה,שלההשקעות

עלהיתר,ביןאחראית,ההשקעותועדתההון.שוקמצבוניתוחהשקעות,אפיקיאיתורידיעל

 .החברהדירקטוריוןידיעלשהותוותהההשקעותמדיניותיישוםפיקוח
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זוקר,:נגסיתטזויר

הדירקטוריון.בדוח 3סעיףבי,פרקראה

המסלוליםשלההשקעותתיקמבנה , 31.12.2013ליוםהחברהשלהכספיםהדוחותפיעל . 8.8

 :כדלקמןהינוהחברהידיעלהמנוהלים

מינהל
מינהלטיטניוםמינהל
ח IIאגמניותכללי

 4,208 149 9,981שוטףרכוש

 27,080- 389,081סחיריםחובנכסי
-- 59,729סחיריםשאינםחובנכסי
- 810 132,501מניות

- 1,322 202,143אחרותהשקעות
 31,288 2,281 793,435נכסיםסך

 .הקופהשלהכספיבדוחראהוהרחבהלפירוט

q . זויכו~ריזכ~רווחיות

דמילכ,ןבהתאםבפועל.להוצאותיהבהתאםניהולדמיוגובהרווחכוונתללאפועלתהחברהכאמור,

 2013בשנתהסתכמוהקופהמעמיתיגובההיאאותםבפועל")ייהוצאותיההינםלמעשה(אשרהניהול

 . 2012בשנתח IIשאלפי 3,569כ-לעומתש"ח,אלפי-3,870ב

 tחןשיזכ.יכו~ריזכו 0

שלוש(לאחרהשתלמותלמטרתכספיםחסכוןהינוייעודהאשרגמלקופתהיאהשתלמותקרן . 10.1

קצר).לטווח(חיסכוןשניםששבתוםהאחרת,מטרהלכלאוחיסכון)שנות

שימושלכלהכספיםאתלמשוךרשאיאשרהעמית,לזכותעומדיםבקופההצבוריםהכספים . 10.2

הקופה).לתקנוןובהתאםהשתלמותלצרכישנים, 3לאחראושנים 6לאחרממסמלאבפטור

וכלהחיסכוןכספיהשקעתחשבונותיהם,ניהולשלבדרןשירותיםלעמיתיהמעניקההחברה

 .הדיןהוראותלפיהשתלמותקרןניהוללצורךהנדרשתאחרתפעולה

10.3 . II המוצריםII קרןשלההשקעהמסלוליארבעתהםהחברהידיעלהמשווקיםהיחידים

עבודהבמקוםהעובדיםהואהמוצריםאתלשווקיכולההיאאליוהיחידיוהשוקההשתלמות

 .המעו"ףבהסתדרותמיוצגיםלהיותעשוייםאומיוצגיםשעובדיו

 tעיכיתיזכ .וו

אוהמיוצגיםלעובדיםורקאךהקופהתקנוןמכוחמוגבל ) IIהלקוחות II (לקופהעמיתיםצירוף . 11.1

 .המעוףהסתדרותשלמיסודההמעו"ףהסתדרותע"ימיוצגיםלהיותשעשויים
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לרובוהינםהחברה,שלואמיןאיכותיניהוליניסיוןעלמתבססיםעמיתיהעםהקרןשלקשריה . 11.2

עםהקרן,התקשרותהדיןלהוראותבהתאםזאת,עם.יחדארודלטווחהתקשרותמאפייניבעלי

משיכתידיעלתנאי,וללאעתבכלהעמיתידיעללסיוםניתנתוהיאבזמןתחומהאינהעמיתיה

אחרת.לקרןהעברתםאוהכספים

בקרן,עמיתיםביןלהפלותאיןכיהיאהקרןמדיניותהגמל,קופותחוקלהוראותבהתאם . 11.3

זהיםהינםהחברהידיעלבפועלהנגביםהניהולדמי,שיעורילכד.בהתאםבעקיפיןאובמישרין

אוהעמיתשלשכרובהיקףהמעסיק,בגודלתלותללאהעמיתים,כלביןיחסי)כבאופןושווים

לחיובעיתוימהפרשינובעיםהמסלוליםביןהניהולבדמילכאורהההפרשיםאחרים.בנתונים

בהוצאות.השוניםהמסלוליםבחיובמהפרשולאההוצאות

לעומתשכיר",ייעמיתבמעמדעמיתיםחשבונות 17,750בקרןמנוהלים 31.12.2013ליוםנכון . 11.4

מתודחשבונות.-18,260בשהסתכם 31.12.2012ליוםנכוןבקרןהעמיתיםחשבונותמספר

 73כללי','מינהלבמסלולחשבונות 17,219מנוהלים , 31.12.13ביוםהמנוהליםהחשבונות

היחסיםאופיאג"ח'.'מינהלבמסלולחשבונות 458ו-מניות'טיטניום'מינהלבמסלולחשבונות

הקרןבתקנוןגמל,קופותבתקנותהגמלקופותבחוקהיתר,ביןמוסדר,לעמיתיםהחברהבין

 .הממונהוהנחיות

עמיתים. 1,283ממנהופרשועמיתים, 773לקרןהצטרפו 2013בשנת . 11.5

באופןלהצטרף,קרןלאיזולבחורהזכותלעמיתניתנתהגמל,קופותחוקלהוראותבהתאם . 11.6

 ,בנוסףהעמית.יצטרףקרןלאיזוולקבועבבחירתולהתערבזכותלמעבידאיןמקרהשבכל

גמלבקופתהפקדההקובעקיבוציהסכםשקייםבמקרהכיקובעותהגמלקופותחוקהוראות

לאהעובדאםאדשיבקש,קרןבכללבחוררשאיהואכיהעובדבפנילצייןהמעבידעלמסוימת,

בקרןהעובדתשלומיאתלהפקידהמעבידרשאיהאפשרות),לושעמדהכהגםאחרתבקרןבחר

 .קיבוציבהסכםשנקבעה

גמלכקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחותקנותגמלקופותחוקחיקוקאלה,מכליותר

שלהשיווקבפעולותמהותיתלתנופההביא-2008התשס"חגמ)לקופותביןכספיםכהעברת

המודעותאתאותושליווהוהפרסוםהחוקהגדילכוהקופה.עמיתיכספיעלהמתחרותהקופות

גמל.קופתלהחליףהיסודיתולזכותוהעמיתאצלהבחירהליכולת

קופתלזהותבנוגעההכרעהיכולתאתשהעבירהבכר,רפורמתלאורהחברה,הערכתלמיטב . 11.7

 .גדוליםמעסיקיםשלבבחירתםהגמלקופתשלהתלותפחתה-העובדיםאלמהמעסיקהגמל

בתקופתממנוהחברהשהכנסותעמיתואיןהפעילות,בתחוםכלשהובעמיתתלותאיןלקרן . 11.8

 . 31.12.13ליוםהכספייםדוחותיהלפיהחברההכנסותמסדיותראו-10%כהיווהדו"ח

נכוןבקרן,העמיתיםמספריבדברוהנתוניםבקרןשכיריםעמיתיםהתפלגותתפורטלהלן . 11.9

 :ח IIהדולתקופת

בקופהשכיריםעמיתיםהתפלגות

העברות +הפקדותחשבונותמספרכ

לקופה
העברותמשיכות+

לקופות
נכסיםסך
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17,750 99,465 123,513 827,004 

העמיתיםחשבןנןתבמספרשינןיים

מספר

לסוףנסגרונפתחולתחילתחשבונותסוג
השנההשנההשנההשנהעמיתיםהעמיתים

 17,750 1,283 773 18,260שכירים
 17,750 1,283 773 18,260סה"כ

שלביתרהחשבונותמתוכם
תנועהללאש"ח 500עד

 1,487 131 72 1,546האחרונהבשנה

וזופ~זו-שיווק .ו 2

בכנסיםפרסוםומודעות,עלוניםפרסוםזהובכללהשיווקית,הפעילותאתבעצמהמבצעתהקרו . 12.1

 .באלווכיוצאאינטרנטאתרניהולמקצועיים,כנסיםוארגון

אתהמבצעיםפנסיונימשווקרישיוןבעלינוספיםועובדיםשיווקמנהלתמועסקיםבחברה . 12.2

לקרנותזליגתםומניעתעמיתיםבשימורעוסקתמעבודתםגדולוחלקהקרועבורהשיווקפעולות

אחרות.

ובאמצעותוהשנתיים)הרבעוניםלדוחותבצמוד(בד"כישירדיוורשלבדרכיםהחברהפועלתכו . 12.3

שיווקייםעיוווימיכנסיםפעםמדימקיימתהחברהשיווקי.מידעלעמיתיםמוסרתזהאמצעי

 .הקרושלהיעדלקהלהמיועדים

עםלרבותלתחום,פנסיוניםויועציםסוכניםשלגדולהכמותהתווספותכימעריכההחברה . 12.4

מקופההעמיתיםניידותלהגדלתתביארחב,בהיקףהפנסיוניהייעוץלתחוםהבנקיםכניסת

בפועלהוצאותסמךעלהפועלותענפיותלקופותהממונהיאשראםברורלאזה,בשלבלקופה.

החברהתידרשיינתן,כזהואישור.במידהבבנקיםהייעוץמחלקותעםהפצההסכמיעללחתום

כאלה.בהסכמיםלהתקשרבכוונתההאםמדיניותה,במסגרתואסטרטגית,עקרוניתלהחלטה

להשפיעעלולזהדברהפצה,הסכמיעללחתוםענפיותקופותעלהממונהיאסוראםכייובהר

אתולשמרההשתלמותקרנותשוקבמסגרתלהתמודדהחברהשליכולתהעלמהותיבאופו

הייעוץבמערכימופיעותולפיכךהפצה,עמלת(המשלמותמתחרותלקופותיעברולבלעמיתיה

יזכהאשרעמיתכלבגיןתשלוםתצריךהפצהבהסכמיהתקשרותמאיד,ךהשונים).הבנקיםשל

העמיתים.כללעלהמושתיםהניהולדמילהגדלתתביא-ובהכרחהבנקים,בסניפילייעוץ

כלןאיןהחברה,הערכןתעלנשען,אשרעתידפניצןפהמידעבגדרהינןזןבפסקההכלןלמידע

 .בהתממשןתןןדואןת
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תחוותז .ו 3

שלמשמעויותיהלנוכחוגוברתהולכתתחרותקיימתהחברה,פועלתבובתחוםלעיל,כאמור 13.1

 2013בשנתהגמל.קופותחוקחקיקתלאחרפורטמואשרוהחוזריםוהתקנותבכררפורמת

שלורצופהעקביתבפעולהלהבחיןוניתן 2012לשנתיחטיתהקרןעמיתיניודמגמתהתגברה

אחרות.לקרנותמהקרןעמיתיםלהעברתפועליםאשרפנטיוניםמשווקיםביטוח/טוכני

ביטוח,חברות-עיקריותקבוצותלשלושהנחלקיםרבים,גורמיםפועליםהגמלקופותבתחום 13.2

השקעות.ובתיפרטייםגופיםידיעלהמנוהלותגמלוקופותטקטוריאליים-מפעלייםגופים

מבנהעלנטמכתזוהערכהבעתיד.תגבררקעמיתיהעלבענףשהתחרותהיאהקופההערכת

המידעזמינותבענייןבעיקרהרגולציהשינויילרבותהחקיקהשינוייהקיימות,הקבוצות

העובדההפנטיונית),והמטלקהלקופהמקופההעמיתיםהעברתמנגנוניופישוטהפנטיוני

אלהקופותשעמיתימהטעםלרבות ,טוכניםשלשיווקלפעולותנוחכרהןהמפעליותשהקרנות

 .ועודלפעוללטוכניםיותרקלבהםאשרגדוליםעבודהבמקומותבד"כעובדים

גורםלהיותוהפכוהפנטיוניהייעוץשירותימתןאתוהרחיבוהעמיקוהבנקיםועוד,זאת 13.3

ייעוץמתןבעתענפיותלקופותיתרוןישנואחד,מצד .הפנטיוניהייעוץבתחוםדומיננטי

החברהתתקשרלאאםכיכאמור,יתכן,אולםהנמוכים,הניהולדמיבשלבעיקראובייקטיבי,

עמיתיםשלמשמעותימעברבפנילעמודעלולההיאאזיהיועצים,הבנקיםעםהפצהבהטכמי

 .היועציםממטכי'היעדרותה'בשלרקולואחרות,לקרנות

עםכימעריכההחברהטביר,באופןבתחרותעומדותהקופהתשואותכללישבאופןאףעל 13.4

לרבותמתשואה,לבדנוטפים,שיקוליםעלדגשלשיםיחלו,העמיתיםהמודעות,הגברת

העמיתשלהשיקוליםמערכתשמבחינתכך ,נמוכיםניהולודמיטיכוניםוהקטנתטולידיות

בעלכגורםניהו)לדמיושיעורטיכוןורמותהגמלקופותביצועישלחשיבותםתעלההפוטנציאלי,

העמיתיםמציבורגדוללחלקכילזכור,ישמנגד, .השוניםהגופיםביןבתחרותמכריעההשפעה

להוותעלולזהבענייןידעוהעדראלה,בנושאיםמורכבמידעלעבדקשהלקופההפוטנציאלים

משרדמדיניותמטרתהחברה,הערכתלמיטבאגרטיביים.וטוכניםמשווקיםידיעללניצולכלי

לאפיקיםהגמלבתחוםהעובדיםחטכונותאתלנתב,היאוחטכון,ביטוחההוןשוקאגף-האוצר

הצ'יליאני','המודלדוגמתמנגנוניםיצירתתוךהפרישה,לאחרלשימושהמיועדיםהפנטיוניים,

 .לגילו,ובעיקרהחוטךשלהייחודייםלמאפייניוהמוצריםאתהמתאימים

אליהמופנותאשרעמיתיםבפניותלטפלמרץבמשנההחברהפועלתהתחרות,עםלהתמודדכדי 13.5

וותפע)להחברהפועלתוכןהידועה)הימיםמגבלתובמטגרתאחרתלקופהכטפיהםלהעברת

לעיל.המפורטותהשיווקבדרכי

הערכותעלהנסמך Iעתידפניצופהמידעבגדרהינולעילזהבסעיףהכלולהמידערובכייובהר

 .בהתממשותודואותכלאיוואשרהחברה

היאבע"מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה 13.6

המתחרותהקרנותמתחרים.שלרבמטפרבופועליםאשרהגמל,קופותבתחוםמהוותיקות
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ההשתלמותקרנות(למעטבשוקהפועלותלשכיריםההשתלמותקרנותכלכאמור,הןבקופה,

הענפיות).

עונוויווו\ .ו 4

השנהלסוףסמוךמתבצעההפקדותמןמהותיחלקבהןלעצמאים,ההשתלמותלקרנותבניגוד

מובהקבאופןלהצביעניתןעליהןעונתיותמגמותאיןלשכיריםההשתלמותקרנותבתחוםהקלנדרית,

 .בחודשוחודשמבוצעותוההפקדותמאחרההפקדות,בצד

ויכיווקניסןקגוע.רגוש,ו

המזכירותפעילותלצורךמשרדיםהחברהשכרה , 31.1.14ליוםעדזה,לדוחהרלבנטיתהתקופהבכל

הרשויותלעובדיההשתלמותקרן-רוםשלהמנהלתהחברהעםיחדהאדמיניסטרטיבי,והניהול

 22.1.2014וביוםהסתיימההשכירותתקופתאביב.בתל 8זכאיבןברח'משרדיםמ IIבעהמקומיות

החברהענייניה.אתמנהלתהיאמשםאביבבתל 9העםאחדברחובהחדשלמשכנההחברהנכנסה

הסכםתקופת . 2.9.2013מיוםרוםקרןמולהסכםעלוחתומהבנכסרוםקרןשלמשנהשוכרתהינה

אופציהתקופתקיימתהשכירותתקופתלאחר . 28.2.2019ליוםעדחודשים 62למשךהיאשכירות

 ,משרדיבציודבמשותףמשתמשותהחברותשתיהשכירות.בהסכםכמפורטהשכירותתקופתלהארכת

והוצאותבנפר,דחברהכלעבורמחושבהרכוששוויכאשרמשרדי,וריהוטמחשובתקשורת,מערכות

לבדההחברהאתהמשמשותומערכותמשרדיציודהחברהמחזיקהבנוסףבנפרד.משולמותהשימוש

 .החברהרכושוהינם

b יכוחשייסלאנגסיס .ו

 .העמיתיםשלהמעסיקיםפרטיאתוכןהעמיתיםפרטיאתהכוללמידעמאגרמנהלתהחברה 16.1
א- IIהתשמהפרטיות,הגנתלחוקבהתאםהמשפטים,במשרדמידעמאגריבפקסרשוםהמאגר

1981 . 

הגמל.קופותבתחוםמוניטיןבעלמוחשילאנכסהינוהקרןשםהחברה,מנהלילהערכת 16.2

אנושי.הויו ,

ארננוייכגנה

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

הדירקטוריוןחבריעלמידעלהלן·כמפורטומזכירות,תפעולשיווק,מנהלתחברה,מזכירבאמצעות

הדירקטוריון"·חבריעל"פרטיםבפרקהדירקטוריוןבדוחראה

עובדיה.שלהסוציאליותובזכויותיהםבמשכורותיהםנושאתהחברה 17.2

העוגןיזכ-יככגת

ומנהלתהחברהל IIסמנכהחברה,ל IIמנכאתכוללתהחברהשלהעובדיםמצבתח, IIהדולמועד

החברה.עובדיעלנמניםאינםזה,ח IIבדולעילכמפורטהמשותפת,המזכירותעובדישיווק.
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ליוםעובדיםמספר

31.12.2013 31.12.2012 

 1 1ל IIמנכ

 1 1זכירמ jל IIסמנכ

 1 1שיווקמנהלת

 3 3ומזכירותתפעול

בחברה:משרהונושאיעובדיםשלההעסקההסכמישלוטיבםהטבות 17.3

אתמסדירזההסכםגלר.מרדכימרהחברהל IIלמנכהחברהביןהסכםנחתם 24.12.2012ביום 17.3.1

ל IIכמנכלשמשהמניעותהסרתבדברלחברההודעתולאורוזאתל IIהמנכשלהעסקתותנאי

ההסכםהצדדים.ביןשנחתם 29.12.2011מיוםקודםהסכםבמקוםבאוהואבשכרהחברה

שלמשרתוהיקףשבהבתקופהקיימיםהיושלאהצדדיםביןוהמעבידהעובדיחסיאתמסדיר

 . 100%עלעמדהמעו"ףבהסתדרותל IIהמנכ

והואהחברהל IIכסמנכלשמשמונהוהואהחברהמזכירשלמעמדותוקן 2013מרץבחודש 17.3.2

 .אישיהעסקהבהסכםמועסק

עימה.שנחתםאישיהעסקההסכםעל-פימשרהחצישלבהיקףמועסקתהשיווקמנהלת 17.3.3

משרה.חצישלבהיקףמועסקתהתפעולמעובדותאחת 17.3.4

לעקרונותבהתאםשנתי,לגמולוכןבישיבותהשתתפותלגמולזכאיםההשקעותועדתחברי 17.3.5

החברה.שלהכלליתובאסיפהבדירקטוריוןהביקורת,בועדתואושרושאומצו

ועדתר IIכיווהשניההשקעותועדתר IIכיוגםמשמשהאחדחיצונייםדירקטוריםשנילחברה 17.3.6

 .הדיןלהוראותבהתאםשכרמקבליםהחיצוניםהדירקטוריםהביקורת.

חבריהכללית,והאסיפההדירקטוריוןהחלטתהביקורת,וועדתלהמלצתבהתאם 17.3.7

 li!.J 800בסדלדירקטוריםישיבותגמולתשלוםמקבליםגמול,לקבלשבחרוהדירקטוריון

לישיבה.

 :האנושיההוןופיתוחהדרכהבהכשרה,השקעות 17.4

חיצוניותוהשתלמויותקורסיםקיוםזהובכלללעת,מעתהכשרותלקייםנוהגתהחברה

פעילותעםהקשוריםולגורמיםבקרןמשרהלנושאיבעיקרמיועדותאלוהכשרותופנימיות.

קופותענףשלהשנתיובכנסעיוןבימיהדירקטוריםמרביתהשתתפו 2013שנתבמהלדהקרן.

רלבנטיות.מקצועיותבסוגיותעסקואשרהגמל
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שיוותיזכגונותניספקיןכ .וrו

מהגורמיםלבדחיצוניים.שירותיםונותניבספקיםהמנהלתהחברהמסתייעתהקופהבניהול 18.1

סיכונים,מנהלפנים,מבקרכספים,מנהלחשבונות,מנהלמבקר,(רו"חהקבועיםהחיצוניים

לחברהמעניקיםאשרשוניםבספקיםהחברהמסתייעתכןוציות).אכיפהממונהיועמ"ש,

 :שבהםהעיקרייםיפורטוולהלןשירותיםולעמיתיה

שירותיהמספקהקופה,עמיתיחשבונותשלתפעוליכמנהלמשמשהפועליםבנק-הפועליםבנק 18.2

בחודשהפועליםבנקעםהתקשרההחברהוכיוצ"ב.העמיתיםחשבונותוניהולאדמיניסטרציה

ניהולשירותילרבותשירותיםלחברהלספקהבנקהתחייבלפיוחדשבהסכם 2008אפריל

 .החברהפעילותעםבקשרנוספיםושירותיםהחברהעמיתילחשבונות

דעתהשיקולולפיעתבכלרשאיתהחברהההסכם,להוראותכפוףהחברה,הערכתלמיטב

 .לחברההתפעולשירותינותןהבנקאתלהחליףהבלעדי

אתהחברהעבורתבצעפסגותלפיוהסכם , 2008באפרילפסגותעםחתמההחברה-פסגות 18.3

ההשקעות.ניהולשירותי

ההשקעהממדיניותכחלקהחברהמבצעתהחברה,שלהשוטפתההשקעותפעילותבמסגרת 18.4

השקעהגופיעםהתקשרויותשלה,ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריוןידיעלהמותוויתשלה,

 .באלווכיוצאנאמנות,קרנותהוןקרנותהמנהליםשונים

q וt השקעות

 .ומיזמיםשותפויותמוחזקות,בחברותהחברהשלמהותיותהשקעהפעילויותאין

וכיוכוי . 2.0

החברהעמיתימחשבונותהמשולמיםהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה 20.1

בפועל.החברהלהוצאותבהתאם

כלשהם.מימונייםבמקורותשימושעושהאינההחברה 20.2

וכיסוי . .2ו

גמלקופתשלמנהלתכחברההחברה,המס.לרשויותדיווחלצורךכספיכמוסדנחשבתהחברה

 .במסחייבתאינהולפיכךרווח,למטרתפועלתאינהענפית,

פטורותהכנסותיהולפיכך 2014לדצמבר 31עדבתוקףהכנסהמסלצרכיגמלכקופתאושרההקופה

 .הכנסהמסלפקודת ) 2 ( 9לסעיףבהתאםממס

 . 31.12.2013ליוםהכספייםלדוחות 7ביאורגםראוזה,לעניין

ניטוח

18 



השקעותבתקנותהמפורטיםהסכומיםפיעלמקצועיתאחריותביטוח 2013בשנתערכההחברה 21.1

דירקטוריםשלכשירותותנאיונאמןקרןמנהלשלוביטוחעצמיוהוןבנאמנותמשותפות

 .-1995ו IIתשנבהם),ועובדים

וליתרהחברה,בדירקטוריוןהמכהניםלדירקטוריםמשרהנושאיביטוחערכההחברהכן,כמו 21.2

 .בההמשרהנושאי

חחנוחזפעיל,"על'פיק'חטנגל," . 22

 :והקופההחברהפעולותעלהחלההחקיקהעיקריבתמציתלהלן

מסגרתאתמסדירהחוק- 200Sה- IIהתשסגמל),כקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק . 1

קובעהחוקפעילותה.ודרכיניהולהאופןהקמתה,אתהמנהלת,והחברההעמיתביןהיחסים

לענייןהוראותוכןמנהלות,וחברותהגמלקופותשלרישיונותלקבלתהתנאיםלענייןהוראות

הדנותהפיקוחמהוראותחלקמחילהחוקמנהלת.בחברההחזקהוהיתרישליטההיתריקבלת

שעניינןהביטוח,עלהפיקוחחוקמתוןשונותוהוראותמנהלתבחברהשליטהאמצעיבהחזקת

ועדתשלפעילותהאתמסדירוכןמנהלת,בחברהאחריםתפקידיםובעליאורגניםמינוי

 ,ההוןשוקעלהממונהסמכותלענייןהוראותכוללהחוק .תפקודהודרכיכשירותההשקעות,

הוראותלקבועהמפקחלסמכותבדומהתקיןניהולהוראותליתןהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח

ועבירותאזרחייםקנסותכספיים,עיצומיםלענייןדומותוהוראותוכןהמבטח,אצלתקיןלניהול

הביטוח.עלהפיקוחלחוקבדומהפליליות

נקבעאםאפילולוהרצויהביטוחי/פנסיוניבהסדרלבחורהעובדשלזכאותואתקובעהחוק

בקופתהכספיםהפקדתאתלהתנותמעבידעלנאסרהחוק,במסגרתבדין.אובהסכםאחרת

.במקביל,המעבידשקבערשימהמתוןבקופהאומסוימתבקופהשיבחרבכדהעובדשבחרהגמל

עלבחירתואתמימשלאהעובדאםמחדלברירתיהוובדיןאובהסכםשנקבעושהוראותנקבע

 .כןלעשותהזדמנותלושניתנהאף

כספים,משיכת:תנאיכגוןגמל,קופותבתקנותהמופיעותהוראותגםכוללהגמלקופותחוק

חוק·שללדרגהאותםוהעלהוכיו"בעיקול,גמל,בקופותזכויותשעבודעלאיסור

הנושאיםכלאתמסדירותגמל,קופתחוקמכחשהותקנוגמלקופותתקנות-גמלקופותתקנות . 2

העצמיההוןהרישוי,דרישותלרבותגמל,קופותשלניהולןואופןאישורןבהקמתן,הקשורים

קופותבכספיהשימושהגמל,לקופותלבצעשישהתשלומיםהמנהלת,החברהשלוהביטוח

כספיםלהשקעתהקיימותומגבלותגמלקופותשלכספיםהשקעתלעמיתים,תשלומיםהגמל,

חברהעלהמוטלותוהחובותהשקעהועדותמינוילענייןהוראותקביעתולרבותגמלבקופות

גובהוחלוקתם,רווחיהןחישובנכסיהן,שערודלענייןהוראותהגמ)ל,קופותלניהולביחסמנהלת

 ,ומוטביםעמיתיםאיתורבענייןוהוראותגמלקופותביןכספיםהעברותהוראותניהול,דמי

וכו'.וחשבונותדיניםהגשתלעמיתים,דיווחיםמתןלענייןהוראות
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-2005התשס"הפנסיונים)סליקהומערכתשיווק(ייעוץ,פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק . 3

 ,הפנטיונייםהמוצריםשלושיווקבייעוץהעיטוקאתמטדירהחוק-מכוחושהותקנוותקנות

לענייןהחליםוהגבלותאיטוריםחובות,ותנאיו,הרישויחובתלענייןהוראותקביעתלרבות

הממונהטמכותלרבותרישיון,בעלעלהפיקוחלענייןהוראות ,פנטיוניושיווקבייעוץהעיטוק

השימושיםהיתר,ביןנקבעו,כןכמומבוטחים,עסקיעלשמירהתקיןלניהולהנחיותלהוציא

עיצומיםלהטילטמכותלממונההמקנותהוראותוכןפנסיוניתסליקהבמערכתהמותרים

פליליות.טנקציותלרבותאזרחייםוקנטות

אלותקנותבמטגרת--1964התשכ"דגמל),קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסתקנות . 4

החברה,שלההשקעותועדתלעמיתיה,הקופהחובותלעמיתים,תשלומיםבדברהוראותנקבעו

וכיו"ב.גמל,קופתחשבוןניהול

במקרהלעובדהגנהמטוימיםבמקריםמעניקזהחוק- 1958התשי"ח,השכר,הגנתחוק . 5

קופותחוקבמטגרתזכויות.הקנייתלרבותגמל,לקופתההפרשותאתמעביראינושהמעביד

שלאמעבידעלהקנסוהוגדלפליליתעבירהשנקבעהבאופןהאמור,השכרהגנתחוקתוקןגמל,

ככלולעשותלפקחבתאגידמשרהנושאעלחובהוהוטלההעוב,דשלמשכרושניכהכטפיםהעביר

זה.בחוקהעונשיןחוקלפיקנסתשלוםתגרורזוחובההפרתהנ"ל.העבירהאתלמנועשניתן

שעותרישוםהשכר,פרטיפנקסלניהולהמעסיקחובתלרבותנוספים,נושאיםוהוטדרונקבעו

שלמשכרושנוכוהטכומיםאתלפיההוראהבחוקנקבעהוכןמפורטתלושומטירתהעבודה,

שבוהתשיעימהיוםיום 30תוךליעדםלהעבירישההשתלמות}בקרןחלקובגיןולרבותהעובד

 .השכרמשולםלהיותהיהאמור

האוצר.במשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוחוזריהוראות . 6

 20וכשנתןפורסטואשרוחקוקזוח,זרוזכ

ומיום 18.2.2013מיוםהאוצרבמשרדוחיטכוןביטוחההוןשוקאגףלמכתביבהתאםכייובהר

בשנתשפורסמודיןהוראותרקזהבדוחלכלולהחברהעלהכספיים"הדוחותייקיצורבדבר 5.5.2013

הדיןהוראותטקירתכימודגשלפיכךהחברה.שלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשלכהשלהןהדוח

אתרקאלאהדו"חבשנתשפורטמומוטדייםלגופיםהקשורותהדיןהוראותכלאתכוללתאינהלהלן

 .הכספייםהדוחותעלמהותיותהשלכותלהןישהחברהלהערכתאשראלה

הדוחותעלמהותיתהשלכהשלהן 2013בשנתשפורטמודיןהוראותלהלןלעיל,לאמורבהתאם

 :החברהשלהכטפיים

 :האוצרבמשרדוחיסכוןביטוחההון,שוקאגףחוזרי

מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושעבורתשלוםבדבר 2013-9-6מוסדייםגופיםחוזר . 1

מוסדימגוףלגבותרשאיתייסוויפטנס"שחברתהשימושדמיאתקובעהחוזר : } 22.5.2013ו

לגבותהיאשרשאיתהשימושדמיואתמע"מ)כוללש"ח 3,000 (קלנדרית,שנהכלבתחילת
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משווקלרבותפנסיוני,סוכןאופנסיוני,יועץלקוח,(מעבי,דמוסדיגוףאינושהואממשתמש

פנסיוני).

דןחןתהצהרןת!-כספידיןןחעלפנימיתבקרהבדבר 2013-9-8מס!מןסדייםגןפיםחןזר . 2

:החוזר ) 17.7.2013 (תיקןנים-כספידיןןחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהואחריןתוגילויים

כךלממונההנהלהדוחהגשתמועדאתודוחה 2010-9-7מס'מוסדייםגופיםחוזראתמתקן

מוסדייםגופיםחוזראתהחוזרמתקןכןשנה.בכלבאפריל 30ב-במקוםליוני-15ביוגששהוא

לאההנהלהשהצהרתכךכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריותבדבר 2009-9-10

המבקר.ח IIהרושלהדעתחוותאתבאחריותהלכלולצריכה

גופיםידיעלהדיןהוראןתיישןםעלשנתידןחבדבר 2013-9-12מס!מוסדייםגופיםחוזר . 3

לדוחהנלוויםהדיווחיםבמסגרתלצייןמוסדייםגופיםעלכיקובע:החוזר ) 8.8.2013 (מוסדיים

ניהול :כגוןשוניםבנושאיםהדיןהוראותיישוםבדברדיווחגםלממונההמוגשהשנתיהכספי

שיקוליפיעללעתמעתיעודכנואלונושאיםוכו'.עמיתיםזכויות ;תאגידיממשל ;סיכונים

החלהחוזרתחילתזה.לחוזרכנספחהמצורפתלמתכונתבהתאםיועברהדיווחהממונה.

 . 2013לשנתהשנתייםהכספייםמהדוחות

 : ) 14.8.2013 (מןסדייםגןפיםעלהחליםהשקעהכלליבדבר 2013-9-13מוסדייםגןפיםחןזר . 4

השקעותבענייןמוסדייםגופיםעלהחלותמהמגבלותחלקולהתאיםלהסדירהיאהחוזרמטרת

מחוזריםשונותהוראותמרכז.החוזרבענייןמפורטותהוראותולקבועהמשתניםהשוקלתנאי

הקופהשלהפעולותאתמסדירהחוזרמוסדיים,בגופיםהשקעותניהולבעניין(שבוטלו)שונים

מתמחההשקעהמסלול iמתמחההשקעהמסלול iהשקעהמשיעוריחריגהשלבמקרהלבצע

מתן iשותפותשאינותאגידבאמצעותבמקרקעיןובזכותבשותפותהשקעה iמדדמחקה

אוקשורצדעםעסקה ;סחיריםלאחובבנכסיוהשקעהערךניירותהשאלתהלוואות,

מבטח.ידיעלשליטהאמצעיוהחזקתשליטה iענייןבבעלאוקשורבצדהשקעה iבאמצעותו

הממונהועמדתמןסדייםבגופיםציותסיכןניניהןלבדבר 2013-9-20מס!מןסדייםגןפיםחוזר . 5

הממונהומדיניותפנימיתןאכיפהציותתכניתשלאפקטיביותלהערכתקריטריוניםבעניין

פנימיתואכיפהציותממונהלמנותהמנהלתהחברהעלכיקובע:החוזר ) 18.12.2013 (ליישומה

אתמפרטהחוזרפנימית.ואכיפהציותתכניתלקבועוכןעבודתו,ודרכיתפקידיואתולהגדיר

קובעוכןפנימיתואכיפהציותממונהשלהדיווחחובתאתפנימית,ואכיפהציותממונהתפקידי

הפנימיתוהאכיפההציותתכניתיישוםעלולפיקוחהציותתכניתלאישורהדירקטוריוןחובתאת

ואכיפהציותתכניתאפקטיביותתיבחןלפיהםהקריטריוניםפורטוהממונהעמדתבמסמך

 .הקופהשלפנימית

נכסיאתמפרט:החוזרארוךלטווחהחיסכןןנכסיסךבדבר 2013-9-21מןסדייםגופיםחןזר . 6

אדםשרשאיהמקסימאליהשוקנתחחישובלצורךשוויםאתומעדכןארוךלטווחהחיסכון

 .ארוךלטווחהחיסכוובתחוםלהחזיק
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גוףשלסחיריםלאנכסיםשוויחישובבדברהוראותבדבר 2013-9-22מוסדייםגופיםחוזר . 7

עלהמוחזקיםנכסיםשוויחישובלאופןעקרונותלקבועהיאהחוזר:מטרת ) 30.12.2013 (מוסדי

הקופה.ידי

יכ"ותייזכ"סכיכיזכ .2 3

עםהחדשהתפעולהסכםעלהחברהחתמה 2008אפריל:בחודשהפועליםבנקעםהתקשרות 23.1

עםנוספת,שנהשללתקופההבנקידיעלהתפעולשירותימתןהמשךאתהמסדירהפועלים,בנק

הקופה.מנכסי 0.1%קריבחקיקה,הקבועעלתעלהשלאובתמורהשנה,מדילחידושאופציה

-1ב 0.085ול-ס/סבינואר, lב--0.09%ללבנקהמשולםהניהולדמישיעורירד 2013בשנת

 . 0.07%הינוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחלבאוגוסט.

אתכולליםאשרתפעולשירותילחברהלתתהפועליםבנקהתחייבההסכם,להוראותבהתאם

כמפורטוהכולשונותפעולותב IIוכיוצונתוניםדיווחיםעריכתהחברה,עמיתיחשבונותניהול

בהסכם.

דירקטוריוןאישר , 2008שלהשניהרבעוןבמהלך-פסגותעםחברתהשקעותתיקיניהולהסכם 23.2

שלההשקעותפעילותניהוללהסדרת IIפסגות IIההשקעותביתעםחדשהתקשרותהסכםהחברה

תתנהלבמסגרתםהתנאיםמפורטבאופןנקבעו , 13.4.08מיוםבהסכם,'פסגות'.על-ידיהקופה

בהתאםזו.פעילותבעבורשתשולםוהתמורה'פסגות',ידיעלהמבוצעתההשקעותפעילות

הניהולדמישלהגביהאחוז , 2010יולימחודשפסגות,לביןהחברהביןשנערךחדשלסיכום

 .בקרןהמנוהליםהנכסיםמיתרת 0.035%ל- 0.07%מ-השתנה

האדמיניסטרטיבי,והניהולהמזכירותפעילותלצורךמשרדיםהחברהשכרה 31.1.14ליוםעד 23.3

משרדיםמ IIבעהמקומיותהרשויותלעובדיההשתלמותקרן-רוםשלהמנהלתהחברהעםיחד

למשכנההחברהנכנסה 22.1.2014וביוםהסתיימההשכירותתקופתאביב.בתל 8זכאיבןברח'

משנהשוכרתהינההחברהענייניה.אתמנהלתהיאמשםאביבבתל 9העםאחדברחובהחדש

היאשכירותהסכםתקופת . 2.9.2013מיוםרוםקרןמולהסכםעלוחתומהבנכסרוםקרןשל

להארכתאופציהתקופתקיימתהשכירותתקופתלאחר . 28.2.2019ליוםעדחודשים 62למשך

השכירות.בהסכםכמפורטהשכירותתקופת

למתןושות'ששוןד IIעומשרדעםהחברההתקשרה 2014פברוארבחודשהדוח,תאריךלאחר 23.4

ציותסיכוניניהולבדבר 2013-9-20מוסדייםגופיםלחוזר(בהתאםוציותאכיפתממונהשירותי

 .מוסדיים)בגופים

יכשפטייזכ"ליכיזכ . 24

בתשלומיהמפגריםמעסיקיםנגדמשפטיותתביעות 2013שנתבמהלךשוטףבאופןהגישההחברה

פועלתהקרןהמעבידים.חובותאתלגבותבניסיוןאלובתביעותהליכיםומנהלתלקרןעובדיהם

 .אלומעסיקיםחובותלגבייתיכולתהכמיטב

 . 31.12.13ליוםהחברהשלהכספיבדוח 14ביאורראהזהבענייןלפירוט
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חקרןכחכשנחרחנופנוחןנון~פיעסקינואסטרטניחיעדיפי . .2 ;

לביןנוספיםעמיתיםוגיוסעמיתיםשימורבעיקרהינםהקרובהלשנההחברהשליעדיה 25.1

 ,ידהעלהמנוהליםהנכסיםסךאתלשמרשואפת.החברהלהצטרףהרשאיםאלהמביןשורותיה

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

בכדיוזאתהעמיתים,מןהנגביםניהולדמישליחסיתנמוכהרמהעללשמורשואפתהחברה 25.5

 .הפרטייםהגופיםפניעלשלההתחרותיהיתרוןאתלשמר

אתלשדרגוכןשיידרשככלולהכשירםעובדיהשלהמקצועיתהרמהעללשמורמתכוונתהחברה 25.6

 .עמיתיהעםהקשראתולחזקהחברהשלוהשירותהמיכוןמערך

כלואין Iהחברההערכותעלנשעןאשר Iעתידפניצופהמידעבגדרהינןזובפסקההכללומידע
בהתממשותו.ודואות

חרניריןכחנואנידסעסקיחחןרניןכענייואןאירןע . 2.0

 .הרגיליםהתאגידמעסקיהחורגיםאירועיםאירעולאהדוחבשנת

סיגןוכנןרסידיןו . .2 ,

גיגיייtכטאקר,סיג"ג,רטי

כלכליתהאטה , 2008בשנתהאשראיבמשברהחברהשחוותהכפי-כלכליתוהאטהמיתון 27.1

בהגברתבתשואות,לפגיעהלהביאעלוליםהפנויהבהכנסהוירידהאבטלהבשיעוריעליהבמשק,

נכסיה.בסךולירידההחברה,לקוחותבמספרבירידההמשיכות,

עופייןכסיג"ג,רטי

בגורמיםהנעוצהבתנודתיותהמאופייןההון,שוקבתחוםפועלתהחברה-ההוןבשוקתלות 27.2

שעריריבית,שערישלהשוקתנאישינויזאת,במסגרת .עליהםשליטהאיןלחברהאשררבים

המנוהלים.הנכסיםבשווילירידהלהביאעלולאינפלציה,שיעוריחליפין,
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שונים,רגולאטוריםגורמיםמטעםואישוריםלפיקוחכפופההחברהפעילות-ברגלוציהשינןיים 27.3

אלוגורמיםידיעלהמוכתביםמדיניותמשיקוליומוגבלתמושפעתלהיותעשויההיאולפיכך

בפטוריפגעאשררגולאטורישינויהואזומבחינההעיקריתהסכנה .בתחוםחקיקהומשינויי

יפגעואשררגולאטוריםשינוייםיבוצעוכיחששקייםהשתלמות.לקרןלהפקדותשניתןממס

השתלמות.לקרןלהפקדותשניתןממסבפטור

לדרושהזכותלעובדניתנהבכררפורמתבמסגרת-העןבדידיעלהגמלקןפתזהןתבחירת 27.4

בטווחלהיותעשויהאלוחקיקהלהוראות .ידועלשייבחרמנהלבגוףכספיםלהפקידממעסיקו

נכסיה.סךועלבקרןהעמיתיםמספרעלהשפעההארוך

עמיתיםבשימורחשובגורםמהוויםהטובושמההקרןמוניטין-החברהבאמינןתפגיעה 27.5

פגיעהחדשים.עמיתיםשלבהפקדותוכןבכר),רפורמתלאור(במיוחדהקרןשלקיימים

 .בההעמיתיםומספרנכסיה,היקףהקרןפעילותעללהשפיע,עלולההקרןבמוניטין

חובאגרותאשרחברות,שלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקרן-חברןתשלפירעןןקשיי 27.6

עלוהןהקרןתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים .הקרןידיעלמוחזקותשלהן

ולהעברות.למשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילות

 .הדירקטוריוןלדוח Iובפרקראההסיכוניםלגביהרחבה

השפעתםמידתאתלהעריךוקשהההשתלמות,קרנותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים

 .הקרןעלהעתידית

רחגוחייחוןייזכסיגווגורמי

מתהליכיםכתוצאהלהיגרםהעלולכסיכוןמוגדריםתפעוליםסיכונים-תפעןלייםסיכןני 27.7

 .חיצונייםומאירועיםהמיכוניותבמערכותמכשליםאנוש,מפעולותלקויים,אוכושליםפנימיים

טעויותובכללן,חשיפותשלרחבמגווןכוללתוהיאבאופייהרחבהתפעוליםסיכוניםהגדרת

 .אחריםואירועיםאחריםשלישייםצדדיםו/אוסוכניםו/אועובדיםשלוהונאות,מעילותאנוש

ספקיעםוהתקשרויותהשקעות,תהליכיאתבעיקרהכוללים,מתהליכיםנובעתהחברהחשיפת

המידע.אבטחתובתחוםמידעמערכותבתחוםאפשרייםלכשליםחשיפהלחברהשרות.

בנוגעתלויההיאבואחדספקלחברה-ןהשקעןתהעמיתיםתפעלובתחןםבספקיםתלןת 27.8

ההשקעותניהולבתחוםאחדוספקהפועלים)(בנקשבניהולהההשתלמותקרנותתפעוללמערכת

(פסגות).

 :הקופהבמסלוליהנזיליםהכספיםשיעורלהלן-העמיתיםחשבןניתנזילןת 27.9

נזיליםכספיםשיעורמסלול

 72.4%כללימינהל

 47.8%מניותטיטניוםמינהל

 84.4%ח I1אגמינהל
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מהנכסים-1000/0והכלליבמסלולמהנכסים-92%כמהוויםוהסחיריםהנזיליםהנכסים

 .ואגןןחמניותטיטניוםבמסלולים

 .עמיתיםכספימשיכתבשלנזילותקשייהקופההנהלתצופהלאלעיל,האמורבשל

אשרענפיים),וסיכוניםמאקרוכסיכוניטיבםפיעללעיל,שתוארוהסיכון,גורמימוצגיםהבאהבטבלה

בינוניתגדולה,השפעה-בכללותההחברהעסקיעלהשפעתםפיעלהחברה,הנהלתלהערכותבהתאםדורגו,

 :,כדלקמןוקטנה

בכללןתההחברהפעילןתעלהסיכןןגןרםשלההשפעהמידת

קטנההשפעהבינןניתהשפעהגדןלההשפעה

מאקרןסיכןני

 v-כלכליתהאטה

ענפייםסיכןנים

 v-ההוןבשוקתלות

 v-יהרגולצשינויי

 v-קופתזהותבחירת
העובדעןןיהגמל

 v-באמינותפגיעה
הקרן

 J-חשבונותנזילות
העמיתים

 v-תפעולייםסיכוני

 v-בספקיםתלות
תפעולבתחום

העמיתים

וההשקעות
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מינהלשלהמנהלתהחברה

המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן

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

וועדתשלדעתהשיקולפועלהחוסכיםכספימושקעיםבוכללי-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

באג"חהמסלולמנכסי 75%לפחותיושקעובוקצר-טווחאג"חמינהלמסלול •

לאהראשיתההתמחותנכסישלהכוללהממוצעהחייםמשךשהוא,סוגמכל

מניות.עלונגזריםבמניותהשקעהכלוללאשנה,עליעלה

כספים.הופקדולאזהבמסלולהדוחלמועדנכון

הגיעלאקצר"לטווחאג"ח"מסלולשנפתחהחדשהמסלולכיהעובדהלנוכח

בישיבתהוחלט ) 1i!Jמיליון 1 (האוצרהנחיותלפיהנדרשתהנכסיםלמכסת

המסלול.אתלסגור , 26.3.2014ביוםשהתקיימההדירקטוריון
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המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

הצבעהבזכויותאחוזמניותמספרהמניותבעל

הכרעהמניות 1המעו"ףהסתדרות

יסודמניות 1

א'רגילותרשומותמניות 39,998

ב'רגילותרשומותמניות 1 0,000

50% 

 0%הקרועמיתי

שוניםמעסיקים 50%

100% 

הבאה:החלוקהלפיחדשיםשקלים 5שלע"נעלעומדהחברהשלהמניותהון

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

בהןלהשתתףכלליות,אסיפותעלהודעהלקבלזכאיאינואךבקרן,עמיתלהיות

 .בפועלהוקצולאאלומניותולהצביע.

בפועלהוקצומתוכןחדש.שקל 0.0001ע"נמניות I: 0,000 1ברגילותמניות

שוקאגףעלהממונהידיעלשאושרכפיהמתוקןהחברהתקנוןלפימניות. 7,830

 15ל-יוקצואלומניות 5.5.2010ביום"הממונהיי)(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

לאלהשייהבמספרבחברהדירקטוריםלמנותרשאיהמניהבעלהכללית.באסיפה

ב.ירגילותמניותבעליע"ישמונו

המעו"ף·הסתדרותבידימוחזקתחדששקל 0.0001ע"נאחתמניההכרעה:מניות

החבריםשדעותמקריםאותםבכללהכריעהזכותאתלבעליהמקנהזומניה

מניהמוועדותיו.אחתבכלאוהחברהבדירקטוריוןוביןהכלליתבאסיפהביןשקולות

 .כךלשםידועלשהוסמךמיבידיאוהמעו"ףהסתדרותיו"רשלבידיומופקדתזו

שינוילאישורובהמשךהחברהמוסדותע"יהחברהתקנוןתיקוןלאישורבהמשך

(ביוםהחברותרשםאישר , 5.5.2010ביוםכאמורהממונהמאתשנתקבלהתקנון

 15כאמורהמעודכןהחברהתקנוןלפיהחברה.תקנוותיקוןאת ) 8.7.2010

זכאיםיהיוהעמיתיםשלביותרהגדולהמספרבגיןכספיםהמפקידיםהמעסיקים
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מטעםדירקטוריםלמינוימנגנוןהחברהבתקנוןנקבעואףאחתב'רגילהלמניה

ב'מניותבעלישלהרישומיםלהתאמתהחברהפועלתאלובימיםאלו.מניותבעלי

 . 2014שנתבמהלךלהסתייםאמורההליךהחברה.בתקנוןלקבועבהתאם

ביוםהממונהידיעללהשניתןבחברהלשליטההיתרהמעו"ףלהסתדרות

בחברה.אחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראותכמתחייב , 8.11.2007

כהגדרתםלחברהקשוריםצדדיםהינםהבאיםהגופיםהחברה,ידיעתלמיטב

(להלן:-1964תשכ"דגמל),קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסבתקנות

ישראל,מדינתישראל,אורטויצ"ו,המעו"ף,הסתדרותהגמל"):קופות"תקנות

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלעמידר,הביטחון,משרד

מקבוצתכחלקאליוהקשוריםוהגופיםההשקעותתיקמנהלהחברה,ע"יהמנוהלת

מימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכלבדין,כמוגדרהמשקיעים

 .יותראוהמניותמהון 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 •

 2253-קצראג"חמסלולמינהל •

 .לעת)מעת(מתחדש 2014בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר . 4

 : 2013שנתלסוףנכוןהעמיתיםחשבונותמספר

מס'מס'

סה"כחשבונותחשבונות

חשבונותעצמאייםשכיריםמסלול

 17,219 17,219כללימונהל
 73 73מנוותטיטניוםמינהל
 458 458אג"חמונהל
 17,750 17,750מנוהליםחשבונותסה"כ
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המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהנכסיםהיקף . 5

היקףהיקף

נכסיםנכסים

השינוישיעור 12/2012 12/2013

אחוזיםאלפיויlliמסלול

 5.79% 750,024 793,435כללימינהל
 15.03% 1,983 2,281מניותטיטניוםמינהל
 9.54%- 34,588 31,288אג"חמינהל
 5.14% 786,595 827,004מנוהליםנכסיםסה"כ

השנההמנהלתהחברהבתקנו!שנעשושינויים . 6

במסגרתהחברה.בתקנוןשנערכוהשינוייםאתהחברותרשםאישר 7.5.2013ביום

עלימונודירקטוריםששהלפחותלפיוהחברהבתקנון )א( 68סעיףעודכןהשינויים

הדירקטוריםיפחתולאמקרהובכלהמעו"ףהסתדרותהיסודמניותבעלידי

בנוסף,המכהנים.הדירקטוריםממחציתהמעו"ףהסתדרותמקרבהמכהנים

אולשפותרשאיתהחברהולפיההחברהבתקנון 110לסעיףהוראההתווספה

כא 92בסעיףכאמורהפרהלנפגעתשלוםבשלבחברהעובדאומשרהנושאלבטח

הוצאותבשלאו-1981התשמ"א(ביטוח),פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק

בעניינו.כספיעצוםהטלתעםבקשרהעובדאוהמשרהנושאשהוציא

ביוםהממונהעל-ידילהשניתןבחברהלשליטההיתרהמעו"ףלהסתדרות

בחברה.אחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראותכמתחייב , 8.11.2007

 .לעיל 2א.סעיףראהבןמניותבעלישלהרישומיםהתאמתהליךלעניין

המנהלתהחברהעסקימצבב.

החברהעסקימצב . 1

בלבד.חייביםסעיפיכולליםנכסיההקופה.ניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

לקופה.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיה

החברה:שלהכספיהמצבעלהדוחלהלן
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בדצמבר 31

ש"חאלפי

2012 2013 
ש"חאלפי

גכסימ

 44 66קבוערכוש
 44 869חובהויתרותחייבים

 738 42מזומניםושווימזומנים

 826 977הגכסימכלסך

.lli! 
מניותהון

התחייבויות

 124 125נטולעובדים,הטבותבשלהתחייבויות
 702 852זכותויתרותזכאים

 826 977ההתחייבויותכלסך

 826 977וההתחייבויותההוןכלסך

הפעילותתוצאות . 2

להוראותלב(ובשיםענפיתגמלקופתשלמנהלתוכחברההחברהלתקנוןבהתאם

החברההכנסותכלרווח.למטרתשלאהינההחברהפעילותגמל),קופותחוק

בפועל.הוצאותבסיסעלהמחויביםניהולמדמינובעות

החברה:שלהכוללהרווחעלהדוחלהלן

לשנה

שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2013 
ש"חאלפי

 3,870ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 3,870וכלליותהנהלההוצאות
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לשנהלשנה

שהסתיימהשהסתיימה

ביוםביום

בדצמבר 31בדצמבר 31

2012 2011 
ש"חאלפיש"חאלפי

3,569 3,741 

3,569 3,741 



לתקופהכוללרווח

מהותייםאירועים . 3

כללימסלול

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתיבאפיקהפעילותבמסגרתהשנה,במהלך

מניותנרכשוכןכמו .שrמן 33כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרוrשמיליוני 30

בהיקףבחו"לסלותעודותמניותונמכרוrשמן 69כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודות

 .שrמן-42כשל

-50כשלבהיקףקונצרניותחובאיגרותנרכשוהקונצרניבאפיקהפעילותבמסגרת

בהיקףבחו"לאג"חנרכשוכן .שrמן 42כ-שלבהיקףקונצרניותאג"חונמכרוrשמן

 .שrמן 26כ-של

בהיקףצמודותממשלתיותחובאגרותנרכשוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת

כמו .שrמן 48כ-שלבהיקףצמודותממשלתיותחובאגרותונמכרוrשמן-30כשל

ממשלתיותאג"חונמכרוrשמן 31כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשוכן

 .שrמ' 23כ-שלבהיקףשקליות

מניותטיטניוםמסלול

לתקנוןבהתאם ,-850/0-95%כעלעמדהלמניותהממוצעתהחשיפהזו,בשנה

לשמרומטרתוהעמיתיםומשיכותהפקדותעםבתיאוםנעשהזהמהלךהקופה.

המניות.לאפיקזהחשיפהשיעור

אג"חמסלול

אג"חצמודות,שאינןממשלתיותבאג"חהעמיתיםכספיהושקעוזו,בשנה

והיתרהבנקאייםפיקדונותמק"מים,קונצרניות,אג"חלמדד,צמודותממשלתיות

בנזילות.

המאזןתאריךלאחראירועים . 4

החברה.שלהכספיבדוחמפורטיםשהיו,ככלהמאזן,תאריךלאחראירועים
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שלההשקעהלמדיניותוהקשרובמשקכלכליותהתפתחויותג.

החברה

כלכליותהתפתחויות . 1

המאקרותמונת

השנהבמהלךהעולמי.ההתאוששותבתהליךמפנהכשנתמסתמנת 2013שנת

והפוליטיקאיםבאירופה,חמורפיננסיממשברהחששותלחלוטיןכמעטהתפוגגו

להפעילוהחלוהחובממשברלצאתניתןלאבלבד,צנעמדיניותבאמצעותכיהפנימו

עלוהעסקי.הצרכניהסנטימנטלשיפורותרמווהתעסוקההצמיחהלעידודרפורמות

שלהשניהרבעוןבמהלךמהמיתוןרשמיבאופןיצאהאירופהאלו,אירועיםרקע

תהליךשלאופיולגביהשווקיםעםמתמשךשיחדוניהלהפדבארה"ב,השנה.

עלהכריזבדצמברכאשרהאחרונותבשניםשהנהיגהמרחיבהמהמדיניותהיציאה

הייתהואירופהבארה"בהתהליכיםשלהתוצאההאג"ח.רכישותתכניתשלצמצום

גםהאופטימיותרמתאתאחדמצדשהגבירהעלייההמניות,בשוקיחדותעליות

בנוגעשאלותמעטלאהעלתהגםמנגדאךביותר,הסקפטייםהמשקיעיםבקרב

במהלךהפדשלהאיתותיםשני,מצדהיום.המניותשוקישלהאטרקטיביותלמידת

נחשובתהליךכאשרהמתעוררים,השווקיםבקרבהמניותבשוקיפגעוהשנה

אסטרטגייתעלהספקולציותבנוסף,המתפתחות.מהמדינותברביםמבניותחולשות

האמריקאי nהאג"בשוקמאודפגעההכמותיתההרחבהמתכניתהפדשלהיציאה

בכלל.בעולםהאג"חובשוקיבפרט,

ידיעלונתמכה-2012לבהשוואהבמקצתנמוכההייתה-2013בהצמיחהבישראל

ובייצוא.בהשקעותמשמעותיתהאטהלעומתהמקומיהביקוש

 3.4שללצמיחהבהמשךאחוזים,-3.3בהסתכמהבישראל 2013בשנתהצמיחה

 2.3עלעמדהכאשרעמדההרביעיברבעוןהצמיחהבפרט, 2012בשנתאחוזים

הפרטיתהצריכהכאשרהמקומיהביקושידיעלנתמכה-2013בהצמיחהאחוזים.

עלתהציבוריתלצריכהוההוצאה ,-2012באחוזים 3.2לעומתאחוזים,-4.3בעלתה

ביטוילידיבאה-2013בהצמיחהבקצבההאטה .-2012לבדומהאחוזים-2.8ב

-0.3ב-2013בעלוקבועיםבנכסיםההשקעותהחוץ.ובסחרבהשקעותבחולשה

בסעיףהחריפהההאטה . 2012בשנתאחוזים 3.5שלעלייהלעומתאחוזים,

סיוםרקעעלומכונותבציודומההשקעותלמגוריםבבנייהמירידהנבעהההשקעות

שלההשקעהמסיוםנוספותקצההשפעותובשלב"תמר"הגזבאסדתההשקעה

אחוזים, 0.9שלבשיעורעלהוהשירותיםהסחורותיצואגת.בקרייתבמפעלאינטל

אחוזים-1.1בירדהזנקוחברותיהלומיםללאהסחורותיצואבפרט, .-2012לבדומה

34 



-2013בהישראליהחוץבסחרהחולשה .-2012באחוזים 4.1/שלעלייהלעומת

במהלךהעולמיבסחרשנרשמההחולשהבשלוהןהשקלמהח:חזקותהןנבעה

במשקהאבטלהשיעור , 2013במהלךשהסתמנהההאטהלמגמתבניגודהשנה.

-5.9לועד 2012בר 'yבדצגאחוזים-6.8מהשנהבמהלךניכרתב:צורהירדהישראלי

בשיעורמזעריתירידהנרשמההשנהבמהלך . 2013דצמבר \ Uבחודאחוזים

בדצמבראחוזים-63.7ל 2012בדצמבראחוזים-63.8מהעבודה::וח Iבההשתתפות

2013 . 

 2013שנתסיכום 2013הרבועיהרבעון

 15.3° ו/( 5.3%הכלליהמניותמדד

 35.6o/c ( 1.00/0- 50יתר

 15.1° ו/( 5.70/0 100ת"אמדד

 12.1O/C ( 5.1 % 25ת"אמדד

 12.3° ו/( 2.2%רה .yלהגאג"חמדד

 5.40/0 1.5%כלך'יאג"חמדד

 1.8% 0.0%לצרכןהמחיריםמדד

אחוזים 1.8עלעמדה 2013שנתבסוףהאינפלציה-לצרכוהמחירימבמדדהשיגוי

הדיור,סעיףמעלייתנבעההמחיריםעלייתעיקר . 2012בסוףוזים rאו 1.6לעומת

עלהדיורללאהמדדלאינפלציה"אחוזנקודות-0.7כותרםאחוזים-2.8בעלהאשר

אחוזים.-1.6בוירקותפירותוללאאחוזים-1.9באנרגיהללאאחוזים,-1.5ב

בסעיףאחוזים 2.5שי~בירידהביטוילידיבאההמקומיהביקושברמתההאטה

והתקשורתהתחבורהסעיףוההנעלה.ההלבשהסעיףוביציבותלביתוציודריהוט

 .-2012בעודשהחלההסלולרמהפכתהשפעותהמשךרקעעלאחוזים-2.0בירד

בשנתהשקלהתחזקהמט"ח,בשוקהדולר-מולאלהשקלשלהחליפיןשער

-7.6ב Iהיורוכנגדאחוזייס-2.8בהדולר,לעומתאחוזים 7.0שלבשיעורי 2013

רמהעלהשנהבסוףעמדהדולרמולהשקלשלשערוהמטבעות.ל Iסמולאחוזים

העיקרייםהמטבעותמולהשקלהתחזקותמגמתלדולר.שקלים 3.471של

תרמואשרהעולםבי fברךהכמותיותההרחבותממגמתהןנבעהרת j7הנסבתקופה

מנתעל"תמר".אגר 'yמגהגזהזרמתמתחילתוהןהמוביליםהמטבעותלהיחלשות

עםהמתואמותב<:מויותמט"חלרכושהחלישראלבנקהגז,~פעות Jהאתלנטרל

ישראלבנקידיעלמחדשתיבחןזותכניתהתשלומים.מאזןעלהגזהזרמ:תהשפעת

ישראל.בנקפיעלכךלפעולה,העושר""קרןשלכניסתהעם-2018ב
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ריבית,הפחתות!{,לושביצעישראלבנקהשנהבמהלך-הריביתשעריהתפתחות

עלהמנייןמןשלאריביתהורדתביצעהבנקכאשרמאיחודשב'((הלךמהןשתיים

אוקטוברבחודשהן·גיל.במועדנוספתואחתבמאי-17בהשקלשלהתחזקותורקע

לעומתאחוזים 1.0ע,לעמדה 2013בסוףהריבותנוספת.ריביתתת Iהפחהתבצעה

שלמרמהירדה םינ-!\'-5לממשלתיתאג"חעלהתשואה . 2012ב:סוףאחוזים 1.75

אג"חעלהתשואה . 2013בסוףאחוזים 2.3שללרמה 2012וף Oב(אחוזים 2.7

 3.7שללרמה 201 ~ 2בסוףאחוזים 3.8שלמרמהירדהשנים 1ל-כ~ממשלתית

 . 201,3בסוףאחוזים

-234.7בהסתכמו ~~ 013בשנתהמסיםרשותהכנסות-הממשלתיהגירעון

חקיקהתיקוניבניכוי . 2012בשנתשקליםמיליארדי 212.6לעומתשקלים,מיליארדי

עליהלאחרוזאת , 2 .~ 30/0שלריאליבשיעורההכנסותעלוהתקציב,לנתוניוהתאמות

מהכנסותנובעזהךול rמגימהותיחלק . 2011לעומת 2012בשנת 1 . " 1 %שלריאלית

הגירעוןהזנק.וחברותממכירתומהכנסותהכלואיםהרווחיםגביית~ל Jבפעמיותחד

שהםשקליםיליארד .Y { 33.2שלבסך-2013בהסתכםנטואשראו:ן nמללאהכולל

המקוריהתכנוןומת 11להחדשה,החישובשיטתפיעלמהתמ"גאחוזיו] 3.15%

מהתמ"ג. 4.650/0שלגירעוןעלשעמדהמדי(:הבתקציב

בשלושתהסתכםים .Yהתשלו{מאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

השוטףבחשבוןהעודףדולר.מיליארד-2.1ב 2013שלהר~~שוניםהרבעונים

חו"לתושבישל~ירות Jהיבהשקעותדולרמיליארד 10.5שלמגידולנובעזובתקופה

שלעלייהנרשמהמנגד . 2012בשנתדולרמיליארד 9.5בסךעות j7להשבהמשך

לעומתסחירים,·וריםערךבניירותישראלתושביבהשקעותדולרמיליארד 9.1

סחיריםישראליםערךבניירותחו"לתושביבהשקעותדולריליארד .Y { 0.8שלעליה

הדוחבתקופתמהותיותהתפתחויות

המניות j7שו

 . 15.1 %-בעלה 100ת"אומדד , 12.1 %שלבשיעור-2013בעלה 25ת"אמדד

דומהתשואהבנורביתםשהניבוהעולםברחביהמניותשוקיעלע,ברהמצוינתשנה

המרכזייםהבנקיםלהם.שקדמוהשניםבשלושתהמצטברתתשואה iמןגבוההואף

רוחסיפקוובכךאותההגבירוואףהאולטרה-מרחיבההמוניטאריתבמדיניותהמשיכו

שלמיתוולאחרמהמשבר,אירופהשליציאתהבמקביל,המניות.לאפיקגבית

אמוןלהחזרתנוסףגורםהיווהאמריקאיתבכלכלהוהשיפורמשנחניים,למעלה

המשקיעים.
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הדרך·לאורך~ז:המורותמעטבלאלווהעליותכילזכורחשובהחיובית,השנהאףעל

כאשרבארה"ב, QE-iןצמצמוםתחילתמפניהחששותהתגברוהיזמןשנקףככל

עללשווקיםאותתבומאי,בחודשברננקישלהתבטאויותיועםהגיעכמובןהשיא

הכמותית.ההרחבהצמצוםבתהליךל Iלהתחיכוונתו

אחרורדיפהחסרבתשואתהתאפיינההראשונההשנהמחציתהמקומית,בבורסה

התנהגהישראליהומניותשוקואילךהשנהמאמצעזאת,למרותהעולם.מדדיביצועי

בשוקהעליותאתרייסנואשרסיבותמספרלמנותניתןהמפותחים.ם IIלשווקבדומה

אמריקאיתלתקיפההחששוחנרקעעלהגאו-פוליטיבסיכוןאסקלציההמקומי:

האפשריתמפגיעהוהחששהרגולציהרוחבאירו;ישראליתתקיפהו/אובסוריה

נמשכה 2013בשנתבנוסךי,המקומית.הבורסהמעללרחףהמשיכוהחברותברווחי

חשובלחו"ל.המוסדייםהגופיםשלהמניותמתיקגדולחלקשלההסטהמגמת

לשווקיםביחסהשוקתמחוורהמקומית,הבורסהשלהחסרתשואותשבשללהדגיש

השנהשלהאחרוןבשלישבהתאם,השנה.במהלךלמענייןהפךבחו"לןאחרים

ארצה.השקעותהחזרתשלמגמהנרשמה

השורהמדדישרשמוהעודפיםהביצועיםהוא-2013בהשווקיםשלנוסףמאפיין

 24.7%שלתשואההשנהרשם 75ת"אמדדהמובילים.המדדים Tלעומןהשנייה

לנכסיםהתיאבוןהגברתאתשיקפהזותופעה . 35.6%שלתשואההניבהיתרומדד

בעיקרשמכוונתהמקומיתמהרגולציההחששותאתגםכמוגבוהבסיכוןהמאופיינים

לישראלייחודיתאינהזותופעהכילצייןחשובזאתעםבמשק.הגדולותלחברות

העולם.בכלוהתרחשה

הנגזריםשוק

מיליון-14.1ביף Iהמעומדדעלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהנסקרתבתקופה

 4744°kמהווהזהזור iמחהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון-1.8באואופציהיחידות

בחוזיםהמחזורהמ(נו"ף.במניותהנסקרתבתקופהשנרשםהמכ>חרממחזור

חוזים.אלף-15.7בהסתכםהמעו"ףמדדעלעתידיים

ש"חמיליארד-94ב 1דולר/שקובאופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"רו\!וק Jב

מיליארד-9.9בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחי

 .הבסיסנכסבמונחיש"ח

הממשלתיותהאג"חמדידעלההנסקרתבתקופה-מדדצמודותממשלרניותאג"ח

שלעליהנרשמהנים) Iש 0-2 (הקצריםבטווחים . 3.0%שלבשיעור- rהמדצמודות

 5-10 (הארוכיםובכי'וחים 2.9%שלעליהשנים) 2-5 (הבינונייםים Iר Iבטו , 2.10/0

 . 3.2%שלעלייה iנרשמךשבים)
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הלאהממשלתיות ח"ג?~מדדעלההנסקרתבתקופה-צמודותלא:יות nממשלאג"ח

השקליותואילו-4.4%בעלוקבועהבריביתהשקליות . 4.0%שלבשיע,ורצמודות

באג"חנרשמוהעליותעיקרהשיקלי,באפיקאחוזים.-2.3%בעלומשתנהבריבית

בטווחים , 2.30/0שלעלייהנרשמהשנים) 0-2 (הקצריםבטווחיםכאשרארוכיםלטווח

נרשמהומעלה)שנים 5 (הארוכיםובטווחים 4.50/0שלעליהשנים) 2-5 (הבינוניים

 . 5 .· 4%שלעלייה

שביןהנמוכהמסורת Tהוהיההאג"חבשוק 2013שלהבולטיםוכים IIהמאפאחד

הכלכליתמהסביבהבעיקרנבעהזונמוכהתמסורתהמקומי.וזההאמריקאיהשוק

בציפייהלוותהבארה"בשההתאוששותבעוד-שרויותהמדינות~~תיבהןהשונה

ריביתלהפחתתב~ז.:קבילהאטהרשמההישראליתהכלכלה , QEה-צמצוםלתחילת

ביטוילידייבאהזונמוכהתמסורתשלהתוצאה . 0.75%שלמצט.נרבשיעור

ל-באג"חהתשואותמרווחכאשרלארה"בישראלביןהתשואותמרווחיבהתכווצות

ה. Jבסיוrנ-0.70/0להשנהבתחילת 2.2%שלמרמהירדשנים 10

 , Iillמיליארד 1.17ב-הסתכוז::והמיריםבמניות 2013בשנתהממוצעהיומווהמחזור

במניותההוןגיוסי . 2012בשנתהממוצעהיומימהמחזור 8.8%ב-הגבוההרמה

לנתוניביחס 85.40/0שילעלייה , Iillמיליארד-7.2ב 2013בשנת:כמו nהסוהמירים

 . 2012שנת

כדיתוךהקונצרניב~~פיקגםבעליותהתאפיינההנסקרתהתקופה-קונצרניאג"ח

כלאיםייצורבהיותוהממשלתי.האפיקמולאל ) SPREAD (התשואותמרווחיצמצום

לאפיקבדומההעולמותמשנינהנהשהואהריהמניות,ואפיקמשלתי .Yהנהאפיקבין

ב-עלה 60התל-בונדמדד ,-8.9%בעלההקונצרניותהחובאגרותמדד'המנייתי.

במדדהתשואה.מרווחהתקופהבמהלך-5.9%בהשקליהתל-בונדומדד 6.30/0

,זאת 1.230/0עלהתקופהבסוףעמדהממשלתיותהחובאגרותמול : 20התל-בונד

,המרווחהצטמצם 40ר rהתל-בונבמדדהתקופה.בתחילת 1.61 %שלמרווחלעומת

 . 0 .~'-9ל-1.260/0מהשקליהתל-בונדובמדד >y>1.27 <-ל 1.71 %-מ

מדדהשנייה-השורהמדד-יאתדחפהסיכוניםלקחתהמשקיעיםשלהגובר-תהנטייה

השנה(שהושקתי~ואותבונד-תלומדד 7.7%שלעלייהרשםית,רהתל-בונד

עד BBB-שלהשקעהבדירוגצמודיםקונצרניםמאג"חיםומורכבר lIפבר'יבחודש

A ( היההקונצדניבאפיקהשנהשתמךנוסףגורםהשנה.מתחילת 10.00ב-ס/קפץ

לביקושגםשהובילקונ~~רניבאג"חהמתמחותהנאמנותבקרנותהגבוההגיוסיםקצב

חדשות. Tלהנפקוןגבוה
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שלירידה , r1ilIב[יליארד 36.7אג"חבאמצעותהעסקיהסקטורגייסהשנהבמהלך

עלו , 2013אוקטובר- 2012דצמברהחודשיםבין . 2012לשנתביחס 7.5%

 . 27%שלעלייה ,ח""!\מיליארד-42לש"חמיליארד-33מבנקאיותהחוץההלוואות

 .-2012ל 2011השניםבין 37.5%שלעלייהלאחרזאת,

 2013ב-ובעולםבארץבולטיםאירועים

אתברננקיהפתיעבמאי,-22ב-השווקיםעלוהשפעתםהפדשו'האיתותים

עודהכמותיתההרחבההיקףאתלצמצםיתחילשהפדייתכןכיוהצהירהשווקים

ברחביהממשלתיהא.ג"חותשואותמהירההייתההשווקיםתגובתהשנה.סוףלפני

במדדיחדלתיקוןהובילהברננקישלזואמרהבנוסף,בחדות.לעלותהחלוהעולם

המטבעותשלמשנןעותיתבהיחלשותגםשלווההמתעורריםהשווקיםשלהמניות

הגבוהה,הוודאות:איורמתהפדשלזהמצעדהחששותקבות 1ביהמקומיים.

קנהבגלחריגההיתההשנהשלהשנייההמחציתבמהלךהאג"חב~\!וקיהתנודתיות

מידה.

התקיימואשרב~ןץיטליההבחירות-באירופהכיווןשינוימסמנותבאיטן~יהבחירות

אירופה.שלאוששות TIההבתהליךמכונןרגערבהבמידההיו.~ברואר,חודשבשלהי

אךבפרט,באיטליההצנינ..משטרכיהיה,הבחירותמתוצאותשעלההברורהמסר

גםחיזוקקיבלהרופה Iבאינשבהשכברזורוחהסאה.אתגדשב:כלל,באירופהגם

הצנע,תומכותשל:ות Iהנכואתוהגדילה ,-G20הבפסגתהעולםוממנ:היגין MFמה-

 . 2010מאזאירופהען~הכבידהאשרהחגורהאתמעטלשחרר ,ן~ Jבראוגרמניה

יצאהאףואירופההשנה,מתחילתנסקבאירופהוהעסקיםהצרכניםאמוןבהתאם,

השני.הרבעבמהלךארוךממיתוןרשמית

הבנקאותמערכתשלגבוהה-חשיפהבאירופהעתידייםלחילוציםכתקך'יםקפריסיו

החילוץלבקשתהעיקריהמניעוהייתההבנקיםיציבותתחתחתרהליווןהקפריסאית

משברלהחמרתמיתי J ~איוםלהוותמכדיקטנהעצמהשקפיריסין:עוד lקפריסין.של

כאשרהעיקריהנושאהייתההקפריסאיבמשברהטיפולדרךהאירופיי,החוב

כתנאינכללההחילוץבעלותבבנקיםהפקדונותבעלישל\תתפות Uהלראשונה,

מדרךלחלקרשמיבאו(~והפךזהתקדים-2013ביותרמאוחר .: Vהסיןלקבלת

קריסה.בפנישיעמדובנקיםעםבעתודיתמודדוהאורופאיםבההפעולה

לתפקידהנכנסהבשור 'Lכבכל-סיןשלהצמיחהמודלאתמשנההחד'שהממשל

לפרוסהחדשההממשלההחלהכניסתהעםבסין.חדשהממשלההשנהבתחילת

לסיולעזורצפויזהחזוןהקרוב.בעשורסיןשלהכלכלותלהתפתחותחזונהאת

וגידולבנדל"ו,רבההשק~נהזול,יצואעלהמבוססמכזההצמיחהמודלאתלשנות

39 



שלוההשקעותהיפרטיתהצריכהעלהנסמךלכזהבמשקהאשראיבהיקףרסןחסר

הרפורמותאתרברוט Iבפיהממשלהפרסמהזהיעדלהשיגמנתעלהעסקי.המגזר

ההקלהבולטותכננות IIהמתהרפורמותמביןהקרובות.בשניםסיןעללעבון-הצפויות

קנייןזכויותהסדרתהעיור,תהליךשלמבוקרתהאצההיחיד,הילרבמדיניות

המט"ח.שוקשילוליברליזציה

הסיפוריםאחד-" Abtenס mics "בדפלציהלמלחמהיפןממשלתר!~ששלתכניתו

הכריזשהואוהמלחמהלשלטוןאבהשינצושלעלייתוהוא 2013 תנ.!\ 1שלהבולטים

תכניתעלהכריזאבהשנה. 20מזהביפןהשורריםהאפסיתוהצמיחההדפלציהעל

'יחצים"שלושהעלת Oמבוס,.התכנית " Abenomics "-שמועלקרא Jהויי>להחדשה

לכתמרחיקותור(~ורמותפיסקאליתהרחבהתקדים,חסרתמוו:יטאריתהרחבה-

מטבעבמונחיאשרבשווקי(],תמכההאדירההכסףהזרמתהכלכלה.מבנהלשינוי

התמריציםתכנית . 21 ( 13בשנתביותרהמרשימותהתשואותאתהציגומקומי,

אך , 2013במהלךבצמיחהרבותתמכוהמוניטאריתההרחבהעםביחדהפיסקאלית

הצמיחהמבנהלשינוירפורמותהכוללתביותר,והחשובהבתכניתהשלישותהצלע

:קשיים. lנתקלתעדיין

לאורבמיוחדהפתיעהבבריטניההמהירההצמיחה-בבריטניהמהירהצמיחה

למיתוןבדרךנמצאת jר Iבריטנכיבשווקיםחששעודהיההשנהשבתחילתהעובדה

בשיעור-2013בבמוח lלצפויהבריטניהזאת,למרות .)" Tripן e Dip "(רצוףשלישי

לעומת 3.2%שלצמיחהרשמההיאהשנהשלהשלישיברבעכ)?שר , 1.4%של

אתלמנותניתןבן-יטניהשלהמפתיעהלהצלחההסיבותן Iמבהשני.ברבע 2.8%

למקומותהאשראיבהקצ~~תעזרהאשרהמרכזיהבנקשלהמוניטאריתההרחבה

שלהחדההיחלשותובנוסף,הבית).ומשקיבינוניות(פירמותבמשקלכךהזקוקים

חודשיים)תוךהנזטבעותסלמול-7.0%ב(נחלשהראשוןהרבעבמהלךטרלינג Oה

השנה.במהלךשנרשםבשיפורהםגםתמכובאירופהוההתאוששות

עתיד""יששלכניסתן-המחייהיוקרהורדתעלדגששמהבישראלחדשהממשלה

הכיווןאתסימנה הנ.!\ Iהבתחילתנתניהושלהחדשהלקואליציההיהוד·י"ו"הבית

החברתיתהמחאה-ת rמהדהברקעכאשרהחדשה.הממשלהולכת iואליוהכלכלי

המחייהיוקרהורדתאתמרכזיתלמטרהלהשמההחדשההממשלה , 2011קיץשל

לפיד,יאי,שלהדיורבקבינ(,וכלההריכוזיותועדתהמלצותמקבלתי 1החבישראל.

אשרשונותרפורמותלהניעמנסההכלכלהושרהאוצרשרבהובלתהממשלה

בינוני. iןבטווחהאינפלציהסביבתשלבירידהביטויליידילבואצפויות
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עלשהצטברווהעדויותבסוריההנמשכתהאזרחיםמלחמת-סוריהמולהמתח

רוסיה,בריתה.ובנותארה"ב:שלצבאיתבמתקפהלאיומיםהובילו.:ימיבנשקשימוש

ה,שלכותלכךיהיובסוריה,בנעשהתתערבארה"באםכיאיימומצד·ןואירןסין

הגיעוולאחריוספטמברחודשבמהלךלשיאוהגיעהמתחנרחבות.ות IIועולמאזוריות

הגאו-פוליטי,המתחשלבשיאוהכימי.מנשקואסדפירוקעללהס<:םהצדדים

נק'-107מקפצה~~נים-5ל CDSב-משתקפתשהיאכפיישראלשלהסיכוןןת IIפורמ

ומדדאוגוסטבחודש E ~.-3%בקפץהנפטמחירבספטמבר,-9בנק' 1i ~-7ליוליבסוף

שלהסיכוןפרמייתההס<:ם,לאחר . 3.8%שלירידהרשם MSCןשלהעולמיהמניות

במחירוהעלייהרובאתלמטהבחזרהתיקןהבפטמחירבחזרה,ירדהישראל

לעלות.שבוהמניותומדדיספטמברשלהשנייההמחציתבמהלך

המאזןתארירלאחרמהותיותהתפתחויות . 2

מתאריךהתקופהעבור 2013בשנתהרביעילרבעהדוחותפרסוםלאחוראירועים

 : 19/03/14וע'ר 31/12113

והובילומהתחזיותנמוכיםהיופברוארדצמבר-לחודשיםהמחיריםמדדיישראל-

שלהתחתוןלגבולקריובבלבד, 1.2%שללרמהבמשקהשנתיתהאינפלציהאת

 .-0.6%בהמטבעותסלמולהתחזק,השקלבנוסףישראל.בנקשלהמחיריםיעד

נ"א-0.25בהריבית Jאובמפתיעלהפחיתישראלבנקאתהביאולו l'lמגמותשתי

ועמדהמעלהכלפיעודכונה 2013שלהרביעיברבעוןהצמיחה . 0.75 ,%שללרמה

 . 2.7%:ל vהלמ"סע"פ

כתוצאההשנהשל:ים IIהראשבחודשייםנפגעההאמריקאיבמשקלות Iהפעיבעולם-

האוויר,מזגהשפעותבניטרולןזאת,עםיחדארה"ב.אתשפקדהקשההאוירממזג

הצמיחה.בקצב:!{,יפורעלללמדממשיכיםהכלכלייםהאינדיקאטוריםכינראה

דולרמיליארד-10בהאג"חרכישותהיקףאתלצמצםהמשיךהפדבהתאם,

עללהסכמההגיעשל Iהממכאשרעתהלעתנדחתההחובתקרתסוגייתנוספים.

 . 2015מרץעד:קרה nה"הקפאת"

הרחבהתוכניתעלהודיעלאעדיין ECBה-בשווקים,הציפיותאףעלבאירופה,

רבזימטאוכאשרשבהבתוךשלישיתממשלההוקמהבאיטליהחדשה.מוביטארית

ראשלהיותהושבעבלבדשבועותוךהממשלהמראשותלטהאנריקואתהדיח

התקדמותהיאלטה ~,שלהחלפתוהעיקריתהסיבהרנזי,פיעלבעצמו.ממשלה

רנזיבפרט,לעבור. : nנדרששאיטליההכלכליותברפורמות,לטעמומדיאיטית

הדורבקרבלטענתו,והייאוש,הגבוהההאבטלההעבודה,שוקמקשיחותמוטרד

הצעור.
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במדדיפגעהקריםה~אילחצירוסיהשלפלישתהבשלהגיאו-פוליטיתהוודאותאי

אירופהשמדינותהטבעיהגזמסר-200/0שהעובדהבשלוזאתפה IIבאירהמניות

אוקראינה.דרןזורםמכר-500/0וכברוסיהמקורוצורכות

הגמלקופותבענףוהתפתחויותמגמותד.

י Iכלן . 1

כולללשו'ויוהגיע Y>8.7בכ-ס 2013בשנתגדלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשוק

החיוביות.לתשו~וותמיוחסתהנכסיםבהיקףהעלייה . Iillמיליארד-347כשל

-143כלפיצויים,שיות Iואילתגמוליםבקופותש"חמיליארד-181כלים Iכולאלונכסים

וכלפיצוייםמרכזיות Jבקופוןש"חמיליארד 22כ-השתלמות,בקרנותש"חמיליארד

אחרות.למטרותקופותשל ח"!:\~מיליון 912-

 306מכ": , 13%מ-למעלההענףנכסישוויגדל 2013- 2011השניםןבשלוש

 . 2013שנת:סוף lש"חמיליארד 347לכדיעד , 2010שנת.כסוףש"חמיליארד

ל- 2013בשנתגיעה iרהקופותנכסיכללשלברוטוהנומינליתהממוצעתהתשואה

 . 2011בשנת 2.99%-ו- 2012בשנת n: 9.66%לעומ 8.86%

עלהמצטברתברוטוהנומינליתהתשואהעמדה 2013- 2009השניםבחמש

 . 9.5%שלממוצעתשנתיתתשואההמבטאת , 57.7%שלנור Jשי

בחקיקהשינויים . 2

תאגיד.עסקיבדוח 22סעיףראה

המנהלתהחברהשבניהולהקופהשלהכספיהמצבה.

ובצבירהלעמיתיםובתשלומיםלקופהבהפקדותהתפתחויות . 1

כללימסלול

שלבהיקףהפקדות Jלעומן , Iillמיליוני 95כ-שלסר 2013בשנת-ו rהופקבמסלול

 .-2%כשלבשיעורקיטון , 2012בשבת ~ i!Jמיליוני-97כ

בהיקףמשיכות~עומת Iill, 1מיליוני 115בכ- 2013בשנתהסתכמוהעמיוזיםמשיכות

 .-30/0כשלבשיעורגידול , 2012בשנת Iillמיליוני 112כ-של

כספיםהעברותכוללותוהמשיכותהקופהאלכספיםהעברותכוללותההפקדות

 .מהקופה
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 2013בשנת,~ליליתהייתהמשיכות,בניכויהפקדותדהיינובמסי~ול,הצ.כירה

בשנת J.בוrמיליוני JI-15בסךשליליתלצבירהבהשוואה ,J.בוrמיליוני 20בכ-והסתכמה

2012 . 

מניותטיטניוםמסלול

ש"חאלפי-650לבהשוואה ,J.בוrאלפי 491כ-שלסך 2013בשנתהופקז-ובמסלול

 . 2012בשנת

משיכותלעומת J.בוrי Sאל( 447שללסך 2013בשנתהסתכמותים Iהעמימשיכות

 . o ~ 16/כ-שלבשיעורגידול 2012בשנת J.בוrאלפי 38Eiכ-שלבהיקף

 44שללסך 2013בשנתהסתכמהמשיכות,בניכויהפקדותדהיינובמסלול,הצבירה

 . 2012בשנת J.בוrאלפי 264בסךלצבירהואה IIבהש ,נmאלפי

אג"חמסלול

שלבהיקףהפקדותני Iלעומ J.בוrאלפי 3,819כ-שלסך 2013בשנת-ו Tהופקבמסלול

 .-60%כשלבשיעורקיטון , 2012בשנת J.בוrאלפי-9,488כ

משיכותלעומת J.בוrאילפי 8,064כ-שללסך 2013בשנתהסתכמוים Jהעמיןמשיכות

 .-48% :(שלבשיעורגידול , 2012בשנת J.בוrאלפי 5,441כ-שלבהיקף

שלילילסך 2013ב~\!נתהסתכמהמשיכות,בניכויהפקדותדהיינובמסלול,הצבירה

 . 2012בשנת J.בוrאל(~י 4,047בסךחיוביתלצבירהבהשוואה ,J.בוrי Sאל( 4,245של

הקופהשלההשקעותמדיניות . 2

וועדתהדירקטוריוןיי IIעהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

כנגדסל,תעודותבאמ~:עותלרבותבקופה,המנייתיתהחשיפהוגדלה iך 2013בשנת

בשיעורגבוההפה Iש rlנשמרהמניותטיטניוםבמסלולההשקעה.אפיקיבשארקיטון

יח Iבאגהושקעוהכ()פיםמרבית nאג"במסלולבעודלמניות,-90-95%כשל

קאיים jבפיקדונות , Dמק"מיןקונצרניות,באג"חצמודות,ולאודות .Yצנממשלתיות

ובנזילות.
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הקופהתשואות . 3

2013 2012 
ברוטונומינליתלול oמ

 8.31 % 9.01 %כללימינהל
 7.37% 13.19%מניותטיטניו(ןמינהל
 3.18% 3.33%אג"חמינהל

הקר!שרשמהלתשואההעיקרייםהגורמים

הקרן,שלההשקעהאפיקיבכלשנרשמומרווחיםנבעההקרןשלהחיוביתהתשואה

אחרות.והשקעותמניותסחירים,חובמנכסיובעיקר

4 . .iliההשקעותלביןהעמיתיםחשבונותיתרותבין רש.ב

 2013שנתלסוףנכוןהעמיתיםמחסכונותמיידיתלמשיכההניתניםהכספי(ןשיעור

 . 2012שנתבתום 72.96%ל-בהשוואה 72.81 %עלעמד

בגיןהתקבוליםוכן:ים nהעמישללקופההשוטפותההפקדותהחברה,הנהלתלדעת

רגילים.שוקבמצביחיוביכספיםתזריםלקופהמבטיחיםהשונים,הקופהנכםי

להרכבנזיליםהלאהנכסיםשלהממוצעהחייםאורךאתמתאימההחברה

השתלמות.קרןשהיאהקופה,ולאופיהקופהאוכלוסיית

ניהוליםודרכישוקיכוני Oלחשיפהו.

מחיריאינפלציה,ריב:ית,חליפין,(שערהשוקבתנאיכשינוילהגדירניתןשוק""סיכון

הנכס.שלההוגןבשווימשינויכתוצאהלהפסד,יובילואשרוכד')מניות

עלהמנוהליםהעמיתיםשלההשקעהנכסיאתחושפתבחברה,קעות IUההניהולפעילות

בכפוףמתבצעת:רה, 1בחהמנוהלותבקופותהחשיפותיצירת'~ונים.שוקלסיכוניידה

באופןפסגות,עםגית Jמקצוובהתייעצותבקופההשקעותוועדתוריון Iהדירקטלהחלטות

הקופה.שלהייחודיהסיכוןלפרופילשיתאים

וון Iוליעוץ Iלבע"מעוץ IIIר Iאבקבוצתרותן Iשאתחוץקור Iבמשכרההמנהלתהחברה

ובקרתניהולמערך , 2009-2-3גמלחוזרשלהחוקיותלדרישותבהתאםסיכוניםבניהול

 .גמלקופותשלנהלות Jמבחברותסיכונים

קיימיםסיכוניםבדברהחברהשלההשקעותלוועדתדעתואתחווההסיכוניםמנהל

קביעתולצורךהמ[נהלתבחברהגמלקופתשלההשקעהי Oנכבתיקאלים Iופוטנצ

ועדתשלההשקעותמדיניון[התאמתולצורךהקופה,עבורועדכונהההשקעוךכמדיניות

קופה.לאותהבהתייחסהמנהלתהחברהשלהמוצהרתההשקעותלמדיניותההשקעות
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תאגידים,קבוצות(מנפיק,הריכוזיותהשוק,לסיכוניהסיכוניםמנהלמתייחסזהבכלל

הקופה.שלוהנזילותהדירוג)ואיכות(פיזורהאשראיוגיאוגרפית),ענפים

יכונים Qהניהולמדיניותאתההשקעותועדתלאישורלשנהאחת:יא 1מהסיכוניםמנהל

קופתשל:ההשקעהנכסייבתיקשוקסיכונישלוהערכהלזיהוי()יכוןמדדי·ןה,ובכלל

קשייאוההפסדים rלהערכו ) stress testing (קיצוןתרחישימס'הגדירואתהגמל

נזילות.

מדדיבאמצעות,השוקוסיכוניהתנודתיותאתלרבעוןאחתמיעריךהסיכוניםמנהל

D זHSS -וVAR השנתייםשל/\!בועיותתצפיותעלהמבוססעסקיםימי 5שללאופק

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

מדדימשקלשהואהסגוןתיקמולאלההשקעהנכסיתיקסיכון rאוהסיכוניםמנהל

הקופה.שלהצפויהההשקעהבמדיניותהייחוס

הקיצוןתרחישיתוצאותאחרעוקביםהמנהלתהחברהודירקטוריוןההשקעותוועדת

מדדמטייח(ריבית,בודדי(]למשתניםרגישותמבחניוביניהםהסיכוניםמנהלשמביא

לרבות:הוליסטייםקיצוןותרחישיומניות)

סיכון.פקטורימס'המשלבחמור:תטי Iסיתרחיש •

עולמיכללמשברבטחוני,אירועמקומי,מיתוןהמגלמיםהיסטורייםתרחישים •

 .וכדמ'

הקיימיםוהמשאביםהאמצעיבןאחרובקרהמעקבהסיכוניםמנהלמבצעלשנהאחת

בסיסעלעורך,הסיכוניםמנהלהשקעה.בנכסיהגלוםהסיכוןלזיהוי Iהמנהלתבחברה

 VAR-nמודלותקפותאמינותעקביות,הלימות,שלבחינהלשנה Jאחוולפחותקבוע

וועדתידיעל~ושרת tהמ , 8ackז estingמתודולוגייתבאמצעותידועלהמיושנזים

ההשקעות.

סיכונים.ניהולערכת .rוותפעולשירותיפסגות,ההשקעותמביתמקבלהסיכוניםמנהל

הסיכוןרמותעלמ;קיףמידעלקבלהמנהלתלחברהועוזרתוכנת .rמוהינההמערכת

החשיפהאתולמדודבקופותהעמיתיםחסכונותחשופיםלהםהשונים,במגזרים

השוקמחיריפיועלביותרהעדכנייםהשוקמחיריפיעלשוק,לסיכוניהעדכנית

הסיכוןלפרופילהמתאימהבתכיפותשוק,מחירבהעדרמודל,פיעלוכןההיסטוריים

ההשקעות.בתיק

ממצאיאתוהדירקטוריוןההשקעותוועדתחבריבפניהסיכוניםמנהלמצי~;לרבעון,אחת

מועדלפניסבירזמןוועדהלחברישנשלחדוחבמסגרתהסיכוניםובקרתהערכהניהול,

התכנסותה.
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המנהלתהחברההנהלתעלפרטים .ז

וועדותיוהדירקטוריוןחבריעלפרטים , 1

 Iבן Iשלעובד, Iכללימידעא,
I I I I I . -

משפחההתאגיד/חברה

בעלשלקשורתאגידבת,תאריךשנת

ענייןענייןבעלשלאונוסףעיקריעיסוקכהונהתחילתנתינותלידהשם

לאכןמשהב"טתקציבים,אגףס,ראש 27/08/1995ישראלית 1946רוביןאפרים

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

וגזברארציות

לאכןעמידרעובדיועדיו"ר 23/06/2008ישראלית 1955סימוןבןמוטי

לאכןהביטוחוחברותהבנקיםעובדיחטיבתראש 05/10/2008ישראלית 1977מליקמנחםעו"ד

בהסתדרות

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

(דח"צ)

לאכןויצ"ועובדיארגון 28/09/2005ישראלית 1953דולברחל

לאכןאורטעובדיועדיו"ר 12/12/2005ישראלית 1966אלגריסיחיים

לא Iכעמידרמנכ"ל 28/312012ישראלית 1953ברושב i7יע

לאכןהמעו"ףבהסתדרותהמסחרחטיבתראש 28/03/2011ישראלית 1960פריראובן

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

לאכןישראלאורטהחינוךברשתכספיםמינהלראש 22/08/2011ישראלית 1970 )**(מאירטלי

לאלאמוסדיים,לגופיםשירותיםומתולייעוץחברהבעל 19/10/2009ישראלית 1974כרמוודבירעו"ד

וטכנאים,הנדסאיםופ"ג i7כמנכ"למשמשבנוסף(דח"צ)

לאכןבאורטשכר J'!iמחל-;ומנהל 07/08/2013ישראלית 1947 )***(דנציגראבי
---

 8/2013ב-כהונתואתהחל )***(-03/2013בכהונתהאתסוימה )**(-02/2013בכהונתהאתסיימה )*(
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פרטנימידעב.

_~~ ... ---~~ I ~~·~תל-כשה~ I התעO ב:~ות-1ק.mר __ .~ ~_~שוnהשנההשתתףבהוי~יבותוגס __חבנ __ ~נ
-~~~ 

ועדתועדתתפקידבהןחברותהאחרונות,השניםחיצוני!

השקעותורת i7בידירקטוריוןעות i7השביקורתבדירקטוריוןכדירקטורמכהןפנימישם

 25- 4כןלאיו"ראקדמית :השכלהפנימירוביןאפרים
אגףראשס' :עיסוק

I הביטחוןבמשרדהתקציבים

עובדישלקופ"גדירקטור:

הביטחוומשרד

 26- 4כןלאדירקטוראקדמיתהשכלה:פנימיגלרמרדכי
(מנכ"ל)הסת'יו"רמ"מ :עיסוק

ארציותחטיבותראשהמעו"ף,
וגזבר

האקדמי-המסלולדירקטור:
למינהלהמכללה

-- 4לאלאדירקטורתעודה-לימודיהשכלה:פנימיבןמוטי
ניהוליתעתודהסימון

עמידרעובדיועדיו"רעיסוק:

- 4 4לאכןדירקטוראקדמיתהשכלה:פנימימנחםעו"ד
עובדיחטיבתראשעיסוק:מליק

הביטוחוחברותהבנקים

 Iבהסתדרות
- 4 3לאיו"רדירקטוראקדמיתהשכלה:חיצוניאיתןעו"ד
יועץעו"ד,משרדבעלעיסוק:צחור

ההתנדבותלמגזרמשפטי

משפטייועץוהמלכ"רים,

L איפ"איו"רהמס,יועציללשכת
--,_תות~ Iהעמעדת I"ר Iיישראל,

-(__ 
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עו"דבלשכת

- 4 4לאכןדירקטוריתאקדמיתהשכלה:פנימידולברחל
ובקרהתאוםמנהלתעיסוק:

העולמיתבויצוהרךלגילבאגף

- 4לאלאדירקטורהנדסאיהשכלה:פנימיחיים
אורטעובדיועדיו"ר : i7עיסואלגריסי

- 3 4לאכןדירקטורבמדעיראשוןתוארהשכלה:פנימיברושיעקב
שנןתוארוסוציולוגיה,המדינה

שניתוארציבורית,במדיניות

I 

עסקים,במנהל

עמידר,חברת:מנכ"לעיסוק
-- 4לאלאדירקטוראקדמיתהשכלה:פנימיפריראובן

המסחרחטיבתראשעיסוק:

המעו"ףבהסתדרות

---לאלאדירקטורותאקדמיתהשכלה:פנימי )*(שיחוה
משאביאגףמנהלתעיסוק:

העולמיתבויצואנוש

-- 1לאלאדירקטוריתאקדמיתהשכלה:פנימימאירטלי
כספיםמינהלראשעיסוק: )**(

ישראלאורטהחינוךברשת

 26 4 4ו"ר Iכ/דירקטוראקדמית :השכלהחיצונידבירעו"ד
ומתןלייעוץמשרדבעלעיסוק:כרמון

 ,ם::ד Oiמ Oפ: iלג Oiת Iר iש
I 

קופ"גכמנכ"למשמש

וטכנאיםהנדסאים

-- 2לאלאדירקטוראקדמית :השכלהפנימיאבי
שכרמחלקתמנהלעיסוק:דנציגר(***)

באורט,

 8/2013ב-כהונתואתהחל )***(-03/2013בכהונתהאתסיימה )**(-02/2013בכהונתהאתסיימה )*(
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דירקטוריםשכר . 2

לסךמסתכם J2013י Iבשנהדירקטוריוןוליו"רלדירקטוריםששולמוהגמולי(]כלסך

ש"חן.אלפי 277

 2013בשנתוועדותיוהדירקטוריוןכינוס . 3

ישיבות. 4ל-התכנסהמנהלתהחברהדירקטוריון 201,3בשנת •

הדין,בהוראותכ[:דרששהוקמההמנהלת,החברהשלההשקעותועדת •
ישיבות. 26ל- 2013בשנתהתכנסה

ל- 2013בשנתכנסה Iהתהביקורתועדתביקורת.ועדתישהמנהלתלחברה •
ת. Iישיבו 4

בחברהבכיריםמשרהנוש~איעלפרטים . 4

בן

משפחהוזפקיד

בעלשלוניסיונוהשכלה:חברה lתאריך
ענייןהשניםבחמשאוק/\!ורהתחילתתפקידשנת

בחברההאחרונותעניין:על 1בכהונהנתינותבחברהלידהת"זמס'שם

לאמ"מאקדמות.יו"רמ"מ 13/08/01ישראליתמנכ"ל 1945 1065049371מרדכי
הסתדרותיו"רתדרות Iהכגלר

ראשהמעו"ף,הננעו"ף,
חטיבותרא,ש

וגזברארצ'ותחג'יבה

הסתדרותבהסתדרות

המעו"ף·הבועו"ף
לאראשוןתואר- 31/8/08ישראליתמנהל 1966 1 ( 58351750רו"ח
בכלגלהכספיםראובן

וחשבונאותירי IIס

מהאוניברסיטה

העברית

שלים. iבירו

במשרדשוtחף

התמחותרו"ח,
גמלבקופות

פנסיה.וקרנות

חברהבעל

 .ובקרהוץ IlJל"
לאעו"דאקדמית.- 14/2/12ישראליתסמנכ"ל C 1981 ( 43391119עו"ד

בבנקמשפטןהחברהשחר

מזרחי,שוכמכר

אכיפהמנהל
בקרןלציה Iורגו

רום
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לאבעלאקדמית.מבקר rרו"ן 1/1/02ישראליתהמבקר 1965 022082002רו"ח
רו"חמשרדבקן"והפנימיאבי

תלמות Iהשיודלביץ

רום

לאבעלאקדמית.יועץי 1/1/98ישראליתיועץ 1965 022029888עו"ד
עו"דמשרדפטי Iמשמשפטיאורו

בקו-וששוו

השתלמות

רום

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

סיכונ~ם

בבנקים,

חברתמטעם

גרופאביר.

שכרתנאי . 5

התחייבויון[פרוטמבעידעלותבד Uהעשםתפקיד

בש"ח

 )*( 308,105~;לרמרדכימנכ"ל

יחסילסיוסבהתחייבותנושאתהחברה 260,931ר rשןעו"דמזכיר

פיטוריופיצוייחוק י~(עלמעבידעובדשוכמכן·החברה

מקבלמעביד.עובדיח()ימתקיימיםלא 112,500ובו 1ר~רו"חכספיםמנהל

חשבונית.באמ~נעותטרחהשכרסווירי

יחסילסיוםב:התחייבותנושאתהחברה 206,097א'עובדתעובדת

פיטוריופיצוייחוק י~(עלמעבידעובדתפעול

יחסילסיוםב:התחייבותנושאתהחברה 160,661ב'עובדתעובדת

פיטוריופיצוייחוק י~(עלמעבידעובדתפעול

יחסילסיוםב:התחייבותנושאתהחברה 141,497ג'עובדתעובדת

פיטוריןפיצוייחוק י~(עלמעבידעובדתפעול

יחסילסיו,ם:התחייבות lנושאתהחברה 78,125ד'עובדתעובדת

פיטוריופיצוייחוקפיעלמעבידעובדתפעול

זה.הסכםגלרמרדכימרהחברהלמנכ"להחברהביוהסכםנחתם 24.12.2012ביום )*(

המניעותהסרתבדברלחברההודעתולאורוזאתהמנכ"לשלתו j7העסתנאיאתמסדיר

שנחתם 29.12.2011מיוםקודםהסכםבמקוםבאזההסכםבשכר.החברהכמנכ"ללשמש

קיימיםהיולאאשרהצדדיםביווהמעבידהעובדיחסיאתנזסדירההסכםם. Iהצדדב'ן

זכאןהוהשבה 1000/0עלעמדהמעו"ףבהסתדרותהמנכ"לשלמ~\!רתוהיקףשבהבתקופה

בישיבותהשתתפותומגמ:ולשנתימגמולמורכבשהיהדח"צגמולב.גובהדירקטורגמוללקבלת

הדין·בהוראותם Iהקבועם Iלשועורבהתאםויעדותיוובישיבותהדירקטוריוו
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הכללית.והאסיפהוהדירקטוריוןהביקורתוועדתע"יאושרההסכם

הקופהשלמבקרחשבו!רואה

תשובהלויאפרתרו"ח

רו"חושות'לוטרבךורדי

ר"ג , 18היצירהרחוב

המנהלתהחברהניהולאופותיאורח.

המנהלתהחברהדירקטוריוןעבודתנוהל . 1

התפתחותעלווחים IIדלמסירתתקופתיותלישיבותמתכנסהרוברהדירקטוריון

נושאיםומגווןהנכסיםתיקניהולבנושאהחלטותולקבלתשלההנכסיםותיקהקופה

החברה.שלהתקיןלתפעולההדרושיםנוספים

לפניהדירקטוריוןוהחי~טתהתייחסותהמחייביםבנושאיםדנוםהדירקטוריוןבישיבות

הגמלקופותחוקהחברוות,חוקשלפיבנושאיםומחליטדןהדירקטוריוןביצועם.

עלהפיקוחבתקנותהמפורטיםבנושאיםוכןבהם,ולהחליטלדוןעליוותקנותיו

הממונהחוזרי , 2007 'התשס"ז-וועדותיו),(דירקטוריון(ביטוח)פיננ()ייםשירותים

החברה.ונהליהרלבנטיים

החברהע"יהמנוהלותהקופההשקעותלניהולכלליח:מתכונת . 2

תיקיניהוללשםערךניירותבפסגותהוקםהצוות")(להלן:"חיצוניותקופותצוות

מחלקתעובדיהינם Tהצווןעובדיזאת.קופהכוללהמפעליות,הקופותשלהנכסים

בע"מ.ערך[יירותגות Iבפסהשקעות

כוללוהואהישראליההוןבשוקוניסיוןמקצועיתהכשרהבעליע,ובדיםמונההצוות

מספקתהשקעותתיפעולמחלקתלקוחות.קשריומנהלתהשקעותמו:הליציית,מנהל

ודירקטוריון)·שקעות Jה(ועדתהקופהולאורגניההשקעותלמנהלישוט(~יםשירותים

מובנההי[ובצוותההחלטותקבלתתהליךהצוות.על-ידימנוהליםהקופהנכסי

מגמותאיתורובחו"ל,בישראלוהכלכלהההוןשוקיניתוחהיתר,ביןוכוללושיטתי

השקעהמדיניות,;יבושספציפיים,בנכסיםהשקעהכדאיותניתוחהשק(גה,באפיקי

שוטףמסחרוביצועההשקעותועדתבפניהמובאתשוניםהשקעהי rוו Iלטמומלצת

ובחו"ל.המקומיבשוקבני"ע
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המחקרמחלקותשלושוטףמעמיקמחקרבגיבוימתבצעבפסגותההשקעותניהול

השקעותמערךלפסגות .ומחו"למהארץחיצונייםמחקרגורמי'יוע Oבפסגותשל

נחלקיםהאנליסטיםמסחר.ואנשיהשקעותמנהליאנליסטים, 65כ-המונהומחקר

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

אמתבזמןניתוחים Tהמספקוןחו"ל,ומחקראשראימחקראלטן-נטיביות,השקעות

ובעולם.בארץלמתרחשותחזיות

קטיבי Eאובימערךשהינווציותרגולציהמערך 2008שנתבתחילתהוקםבפסגות

בביתוציותבקרהסיכוני(]ניהולשלבנושאיםטיפולעלהאחראיתלויובלתי

מנכ"ל Oהמערך-מנהלמלבדמועסקיםבמערךהבנות.החברותובכ:לההשקעות

בראשהסיכונים,לניהוליחידההמערךתחתוכןציותוקציניבקרהמנהויירגולציה,

סיכונים.מנהלי\ני JI!יחידהמנהל

אודותדיווחמקבלהמיוחדות,אוהרבעוניותו Iבישיבותהמנהלת,החברהדירקטוריון

החלטותלגביומעודכןהדירקטוריוןישיבותשביןהתקופהבמהלךהקופהפעילות

ההון·בשוקהצפויותלהתפתחויותבאשרהצוותוהערכותגות Jההשקועדת

בקופהאסטרטגיתנכ()יםלהקצאתבאשרההשקעותועדתבהמלצותדוהדירקטוריון

הקופה.שלהכוללתההשקעותמדיוניותאתוקובע

הבאים:בנושאיםגםמטפלהחברה ל,~הדירקטוריון

השקעותועדתוהנחייתהקופהשלההשקעותלניהולונהליםכלליםאישור •

 .יישומהעלופיקוחההשקעהמדיניותליישוםהנוגעבכל

ניירותמכוחשיש:עה 1ההצבזכויותהשימושלאופןבאשרמדיניותקביעך( •

 .כךעלדיווחוקבלתהגמלבקופותהמוחזקיםערך

הקצאתברמתהשקעההחלטותמקבלתלשבועיים,אחתמתכנסתההשקע.ותועדת

וההשקעותהמסחרפעילות:אחרובקרהפיקוחומבצעת~?פיקיםלפינכסים

הצוות.ע"ילמעשה,הליכההמבוצעת,

הפועליםבצוות\קעות J!ההמנהלישללביצועמועברותההשקעות Jועדןהחלטות

העמדתלענייןהקופהלנהליובכפוףפסגותשלהפנימייםהעבודהלנוהליבכפוף

וועדתהדירקטוריוןשלההשקעותמדיניותומסמכיבעייתיים,בחובות Lטיפון,~ראי, Jא

 .הקופהשי~ההשקעות

הבאים:בנושאיםמטפלתהקופהשלההשקעותועדתכן,כמו
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סחירות,לאהשקעותכגוו:ביצועןטרםמסוימותעסקאותאוהשקעותאישור •

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

וכד'.רכשהצעותאישורנאמנות,בקרנותהשקעהבנדל"ן,ישירה

אושרוכ!שתעתידייםוחוזינ]אופציותשלהבסיסנכסבמונחיהחשיפהקביעת •

להעמידרשאיתשהקופהבטוחותשלהמרביהשיעורוקביעתהקופהיוצרת

עתידיים.ובחוזיםבאופציותע,סקאותבשל

תקנותשלההשקעהבכללילנדרשמתאימיםחבריהוהרכבההשקעותועדתפעולות

אתכן Iהוועדהחבריוכשירותהרכבמבנה,אתהשאר,ביןהקובעות,הכנסהמס

 .פעולתהדרכי

שקעות iרהקצאתנוהל . 3

הקופהשלההשקעותועדתלהחלטותבהתאםתיעשהבקופהספצי(!יתפעולות

ההשקעות.למנהלהקופהשאישרההפעולה ~ Iחופובמסגרת

חשבוןבאמצעות:וצע Lתהקופה,למדיניותבהתאםמראשתתוכנןמרוכזתפעילות

 .הפיצוללתכנוןבהתאםהמסחר,כסיוםותפוצלמפצל

ההשקעותוועדתהחלטותמולאלההשקעותביצועעלןבקרהנהלי . 4

יישוםעללפקחהנוהועדהמתפקידיאחדכיההשקעותועדתבנוהלקבעההקופה

מנהלע"ילוועדהמוגשיםהשקעותועדתישיבתבכלשנקבעה.ההשקעותמדיניות

והפעילותהועדההחילטותהקופה,נתוניאתהמציגיםדיווחיםהקופהשלההשקעות

שלועדתכךההשקעות,מדיניותבמגבלותעמידהשחלפה,בתקופהבקופה

החלטותיה.יישוסאחרמקרובלמעקבכלוסההשקעות

נהליבאמצעותההשקעותמנהלאתהנחוההשקעותייעדתהדירקטוריוןלכך,בנוסף

באסיפותהצבעהדיווחכגון:שוניםבנושאיםנדרשיםדיווחיםלהעבירהשוני(]הקופה

אומסמתקנותריגות rןעלדיווחבעייתיים,חובותודיווחאשראיתיקניתוחכלליות,

לקבלתלפנותשקעות iהרמנהליאתהנחתהכןכמווכדומה.הדירקטוריוןממדיניות

בנוהליה.שהוגדורכפימסוימותלפעולותההשקעותמועדתמראשאישור
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כלליותבאסיפותההצבעהבזכויותהשימושנוהלתיאורט.

הקופהע"יאושר~~שרגמלקופתע"יהמוחזקיםבתאגידיםהצבעה Tבזכויוןשימושנוהל

באסיפות.ההצבעהלאו(~ןובנוגעבאסיפותלהשתתפותבנוגעהקופהמדיניותאתמסדיר

הבאות:להוראותכפוףהנוהל

מנהלתחברה(השתתפותגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות . 1

אשרהתקנותלתוקפןנכנסו 8.10.09ביום-2009-התשס"טית), Iהכללבאסיפה

תאגידשלכלליתבאסיפהלהשתתףמחויבתמנהלתחברהבהםמקרייםמפרטות

הסייגיםואתהצבעה,בדברהמדיניותגיבושאופןאתבו,הצבעהזכותבעלתשהיא

נה. iJההצבלחובת

בשוקהמוסדייםם IIהגופמעורבותהגברתבדבר 2009-9-11מוסדייםגופיםחוזר . 2

 , 1בסעיףכמפורטבעניין,תקנותלפרסוםבהמשך-) 1.1.1וז.:ה-ס(תחילהההון

אופוואתמדיניותאתלפרסםהמוסדיהגוףחובתאתהמסדירזהחוזרפורסם

הצבעה.זכותבעלהואבהםבתאגידיםבפועלשלוההצבעה

הנוהלההצבעה.אופןולגביבאסיפותההשתתפותחובתלגביקריטריוניםקובעהנוהל

נושאיהעסקתועניין,שליטהבעליעםעסקאותהבאים:לנושאיםהיתוך,ביומתייחס,

הקצאתמסוימים,סעיפיםלענייןתקנוןתיקוןמשרה,לנושאיוביטוחשיפויומתןמשרה

מינוידיבידנד,לוקת rןמשרה,נושאיואינםענייןבעלישאינםלעובדיםןאופציות

תתפות Iהשמקרים~ילו lבקובעגםהנוהלהעסקתם.ותנאיוחיצונייםפנימייםדירקטורים

 :לדוגמאההשקעות,ועדךבשלהחיצונייםהנציגיםלהכרעתתובאבהוהצבעהבאסיפה

קשורים.צדדים

לגוףבע"מ"כלכלימחקרשירותי"אנטרופיחברתנבחרה 2012ינוארחודשבמהלך

צג IIאשרושות'ארזבן-נפתלי,משרדבמקוםמניות,בעליבאסיפות iהקופראתשייצג

 .בעברהקופהאת

להלן:המפורטיםהדיווחיםאתההשקעותועדתתקבללחודשייםאיזתכיקובעהנוהל

ודרךהאסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהבהןאשראסיפות . 1

האסיפותרשימתאתגםיכלולהדיווחאסיפות.באותןהקופהשלההצבעה

ועדתלהכרעתהוב,אההשתתפותחובתו/אובהןהצבעהדרךלענייןשההחלטה

בניגודהצבעהשלובמקריםהנסקרת,בתקופהלעיל)בסעיף((:אמורההשקעות

הסיבות.יפורטוהעניין,לפיהמקצועי,הגורםלהמלצתאוההצבעהלמדיניות

האסיפותר!שימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהלאבהןאשריאסיפות . 2

בהן.השתתפותי lל~והנימוקים
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הה!צבעהמדיניותבצין"וףשלה,האינטרנטבאתראלודיווחיםל(~רסםנדרשתהקופה

מוסכמותלשנותניתןשבאמצעותוחשובתחוםהכלליותבאסיפותרואההקופה .שלה

אחזקותוביןהחברותן Iביותרהוגניםגומליןיחסיולקבועהישראליההוןבשוקועיוותים

המיעוט.

נושאים,שלרבז.:ספר Iבהצבעהלגביוברוריםאחידיםקריטריוניםנקב:עובנוהלכאמור,

הציבוריות.החברותמולובאחידותבשקיפותול 1Jלפהמאפשרדבר

בהתאםהקופהימצה Iשאתאגידיממשלאיכותמדיניותאתגםתו:אםההצבעהאופן

לחוזר.

לגביתפישותיהאתלהעבין"לקופהמאפשרתשנהמדירבותבאסיפותההשתתפות

האסיפותסעיפיניסוחאופןעלהןולהשפיע,הציבוריותהחברותבקרבהשוניםהנושאים

האסיפות.תוצאותעלוהןלהצבעההמובאים

מהקופותאחתכלהשתתפהבהןהכלליותהאסיפותמס'אתהמציגהטבלהלהלן

:רה: Lהחע"יהמנוהלות

המסלול

האסיפותמס'

 2013בשנתשהתקיימו

172 

136 

בהןהאסיפותמ:ס'

 2013בשנתתפה Jהשן

172 

136 

כללימינהל

מניותטיטניוםמינהל

 9,ונהליבקרות

בשלביוכןהמהותיים,העסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

המתפעלמהגוף~~קבלישכישערכהבתיעודהחברהציינההסיכונים,והערכתהתיעוד

שלהעבודהליבת~אתלמעשההמבצעים(פסגות),ההשקעותי'(גמנהלהפועלים)(בנק

הדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעותלבקרותהמתייחסיםחות Iנימכתביהקופה,

המ.רכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועליכולהאינהוהיאמאחרהאמורים,

וניתוחהבקרותילות JlJlמידתאתולהעריךהחיצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעים

התהליכיםעל:קרות lהחברהמבצעתכןומהימן.יעילבאופןהקיימיםהפערים

 .אצלההמבוצעים

התהליכיםועלספיים JIהבדיווחיםהקשוריםהתהליכיםעלמבדקיםנו Llבוצ 2013בשנת

והתאמותשיפוריםובוציעוהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספיים Dבדיווחיןהתומכים

אתלהעריךהמאפשרבאופן 2013לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועירעדבבקרות

הבקרות.אפקטיביות
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ובחינתגמלקופותבתפעולהבקרותישוםעלדוחהתקבל Y' 2014למר 12בתאריך

דעתחוותכללהדוחהפועלים.מבנק ) ISAE N.ס TYPE 3402 11 (הבקרותאפקטיביות

והערכתהמיוחסותרנ Iהבקרהבקרה,ליעדיחייקיןסומך KPMGרו"חמשרדשל

הייתההבקרותאפקטיביותבחינתכיצויןעוד . 31/12/2013ליוםהבקרותאפקטיביות

 .-31/12/2013לועד 1/1/21כ 13שביןבתקופה

גמלקופו:תבתפעולת Iהבקרוואפקטיביותישוםעלדוחהתקבל 201L ~במרץ 5בתאריך

) 11 ISAE INo. 3402 TYPE ( .משרשלדעתחוותכללהדוחמפסגותr -רי"חBDO האפטזיו

ועד 1/1/2013שבין iבתקופןהבקרותואפקטיביותעיצובןהבקרות,לתיאוו-שהתייחסה

 . 31/12/2013ל-

הכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהיעלההנהלהאחריות

שלהאינטרנטאתרבאמצעות(לרבותהרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשים

 ) SOX 404 (המוסדי)הגוף

,הקופה 2010-9-6ר irחוידיעלועדכונו 2009-9-10מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

הנגזריםכספייםדיווחיםלעניין Sס X Actה-של 404סעיף\!ות Iדריאתמיישמת

מוסדי.גוףידיעלנלווים)דוחות-(להלןבו Iהכספימהדוחות

החברהכיוחיסכוןביטווחההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2013במאי 30בתאריך

הדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההמנהלת

בהיקפה,בהתחשבת iז~ , 2012בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספיים

דוחותהצהרות-פי elכדיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדייםגופיםבחוזרכמפורט

וגילויים.

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המנהלת,החברה ל.!\ Jהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההח:קופהלתוםהעריכו,

החברהשלהכספיםומנהי~המנכ"לזו,הערכהבסיסעלהמנהלת. iהחברןשלהגילוי

הנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופה Iלתוםכיהסיקו

נדרשתהמנהלתברה fשהךהמידעעלולדווחלסכםלעבד,לרשום,מונתעלאפקטיביות

שוקעלהממונהקבע I:Uהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרב:עוניבדוחלגלות

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירע 1לי} 2013בדצמבר 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלת:רה 1החשלהפנימית

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיע
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כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטורייוןדוח

לפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברהשלהדירקטוריון,בפיקוחההנהלה,

שלוקיומהו"קביעתהאחראיתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהלעובדי

תוכננההמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהמערכתכספי.דיווחל Iענאותהפנימיתבקרה

הכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןביטחוןשל iסבירהמידהלספקכדי

 ) IFRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהמפורסמיםכספיים Jדוחוןשלנאותהוהצגה

הבקרהמערכות~~כלשלהן,התכנוןרמתבטיבתלותללאההון.שוקעלהממונהוהוראות

יכולותהן~פקטיביות fהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכךמובנות.מגבלותישהפנימית

(:ספי.דוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספק

עסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה

מהימנים.חשבונאיים Iהוהרישומיםמוגנים,הנכסיםההנהלה,להרישאותבהתאםמבוצעות

והתקשורתהמידעשערויצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלהבנוסף,

 .: nפנימיבקרהנהליביצועלרבותביצוע, ) monitor (ומנטריםאפקטיביים

שלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהמנהי~תהחברההנהלת

שנקבעוקריטריוניםל Iעבהתבסס 2013בדצמבר 31ליוםכספי-יווח rעלהמנהלתהחברה

 Committee of Spכ> nsoring Organizations of theה-שלהפנימיתהבקרהבמודל

COSO) Treadvlfay Commission (. מאמינהההנהלהזו,הערכהעלבהתבסס

) believes ( דיווחעלהמנהלתהחבי-השלהפנימיתהבקרה , 2013בדצמבר 31ליוםכי

אפקטיבית"הינהכספי

דירקטוריוןיו"ר

מנכ"ל

כספיםמנהל

רוביןאפרים

גלרמרדכי

סוויריראובן

':/;;;;~/~~ 
/ ~. 

11 ./ 
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירגלר,מרדכיאני,

עובדילפקידיםהשתו'מותקרןמינהלשלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 21013לשנתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהל

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידי{גתי,עלבהתבסס . 2

נכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה ל.!\,מצג

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

בהוןהשינוייםנולות, Vהפתוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלמזומנים iןותזרימיהעצמי

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלת:רה 1בחואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;חברה Iהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילויל,;ביונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחת.לקביעתםגרמנואוכאלה,ונהלים.כקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהלים

תקופתבמהלךב:כ!רטהמנהלתבחברהאחריםידיעל'~ידיעתנומובא

הדוח;שלההכנה

עלפנימיתבקרהת 1קבייעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימית.כקרהקבענו )ב(

הדיווחמהימנותוייגבוביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,דיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

) FRS (ההון;שוקעלהממונהולהוראותן

החברהשלהגילוילגבןןוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנןן )ג(

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלת

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,

כספידיווחעלנהלת Jהrנהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלכדוח Lגילינו )ד(

להשפיעשצפויביר C (אומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעוןשאירע,

וכן-כספי;דיווחעלהמנהלןזהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופן

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתברה lnבואחריםאני , 5

עלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלןאת )א(

שלביכולתהלפגועם IIשצפויסביר,אשרכספידיווחעלהפנימית:קרה 1השל

;וכן-כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהמנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתבין""מית, Iתכל )ב(

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורב:ים

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברה

אחןי,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדיל IIלעבאמוראיו

 I ,f/ך 2C ( 14למרץ 26
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסווירי,ראובןאני,

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2013לשנתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהל

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננו,הדוחידיעתיעלבהתבסס . 2

נכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

בז-וח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותם

באופומשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

בהווהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימיהעצמי

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמתויחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהלים

תקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

 ;הדוחשלההכנה

עלפנימותבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,דיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאן]ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

) IFRS ( ההו~;שוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגילוילגביוהנהליב)הבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלת

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,

כספידיווחעלהמנהלתהחבו-השלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )י(

להשפיעשצפויסביראומהותי,באופושהשפיעהרביעיברבעוןשאירע

וכו-כספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופו

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

עלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

שלביכולתהלפגועשצפוייםסביר,אשרכספידיווחעלהפנימותהבקרהשל

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעבד,לרשום,המנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברה

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 :")'~-/,"~,,/_,-~-,---~ 2014למרץ 26
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ושות'לוטרבךורדי

חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבטרהחשבוןרואהדוח

מ 11בעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

השתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

עלבהתבסס , 2013בדצמבר 31ליוםהחברה)-כלהלןבע"מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 Committee ofה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריונים

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission כלהלן-COSO (. הדירקטוריון

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלוההנהלה

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהמנהלת)החברה-(להלןבע"מ

בדוחהנכללתהחברה,שלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתם

דעהלחוותהיא.אחריותנוהמצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריון

 .ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעל

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversightה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

Board בארהII כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברבI רואילשכתידיעלאומצואשר

להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעלבישראל.חשבוו

עלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכל ,קויימהאםביטחוןשלסבירהמידה

הערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו .החברהשלכספידיווח

בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמהותית,חולשהשקיימתהסיכון

כנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללה.ביקורתנושהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימית

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנולנסיבות.בהתאם

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההחברהשלכטפידיווחעלפנימיתבקרה

להנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

בקרה . IFRSבינלאומייםלכלליםובהתאםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונה

לניהולמתייחסים ) Iו :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתהחברהשלכספידיווחעלפנימית

נכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפותסביר,בפירוטאשר,רשומות

נרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 2ומרשותה)הוצאתםולרבותהחברה

וחסכוןביטוח ,ההוושוקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרש

החברהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת . IFRSבינלאומייםלכלליםובהתאםהאוצרבמשרד

 iהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריוולהרשאותבהתאםרקנעשים

 03-7514511פקס. , 03-7514514טל. , SZ5Z1מיקןד 18היצירהרח'גו:רמת
zaha\l.net.il )(tן E-mail: brit-g 



ושות'לוטרב',ורדי

חשבוןרואי

העברהאושימושרכישה,שלבמועדגילויאןמניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 3 (-ו

עלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולההחברה,נכסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבות

 .הכספייםהדוחות

הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובנות,מגבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקתכן,כמומוטעית.

שלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכון

 .לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניות

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקיימה,המנהלתהחברהלדעתנו,

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2013בדצמבר 31ליוםהחברהשלכספי

 . COSOידיעלשפורסמהפנימיתבקרה

 31לימיםהחברהשלהכספייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםגםביקרנו

 2013בדצמבר 31ביוםשהסתיימהבתקופההשניםמשלושאחתולכל 2012ו- 2013בדצמבר

כספיים.דוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל , 2014במרץ 26מיוםשלנווהדוח

26.3.2014 
ושות/ולוטרבךורדיתאריך

חשבוןרואי
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה

מ 11בעוהשרותיםהמינהלעובדי

כספייםדוחות

 2013בדצמבר 31ליום
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה

מ IIבעןהשרןתיםהמינהלעןבדי

 2013בדצמבר 31ליוםכספייםדו~חות

הענייניםתוכו

עמוד

 62שער

 63הענייניםתוכן

 64המבקריםהחשב:וןרואידוח

 65הכספי : lהמצעלדוחות

 66הכולל rהרווןעלדוחות

 67-81הכספיים Jלדוחוובאורים
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ושות'לוטרבךורדי

חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואיח Iדו

לפק.ידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחב,·ה
בע//מוהשירותיםהמינהלעובדי

ההשתלמותקרןן,:ינהל Iשלהמנהלתהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו

ואת-2012ו 2013בדצ:מבר 31לימיםהחברה)-(להלןמ 1Iבעוהשירותיםהמינהכ~עובדילפקידים

 .-2011ו 2012 , 2013בדצמב:ר 31ביוםשנסתיימומהשניםאחתלכלהכוללהרווחעלהדוחות
דעהלחוותהיאאריריותנו .החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות

 .ביקורתנועל.כהתבססאלהכספייםדוחותעל

האוצרבמשרדויחסכוןביטוחההון,שוקאגףהאוצרלהנחיותבהתאם.כיקורתנואתערכנו

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותמקובלים,ביקורתולתקניגמלקופוו!מנהלותלחברות

אתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל . 1973-ג 1Iהתשלחשבון),רואהשלפעולתוודרדחשבון

מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיג ה"" Iבמטולבצעההביקורת

שבדוחותובמידעים .Yבסכוכהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכולי~תביקורתמהותית.
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בעווןנוהשרותיםהמינהלעובדי
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לפקידיםההשתלמןתקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מןהשרןתיםהמינהלעובדי
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

כללי- 1באור

כללי:א.

וחשרותיםהמינהל(.ובדי Iלפקידיםההשתלמותקרןיימינהל"הגמלקופת~ל vהמנהלתהחברה
המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלתברה") lייהiן :(להלןבע"מ

פיננסייםשירותיםעלוח iהפי:ובחוקכהגדרתה ) I1ייהקופה :(להלןמסלוליהשלו(')תעלוהשרותים
הגמל").קופותחוק I1 :כלהלן-2005א I1התשו~גמ)ל,(קופות
השתלמותכקרןואושרהבמניות,מוגבלתפרטיתכחברה , 22.11.1977ביוםנוסדההחברה

לשכירים.
המנהלתהגמלקופותברווקכהגדרתהענפית"גמלייקופתהמהווההשתלמותקרןהינההקופה

להיותעשוייםאומיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספיאת
המעו"ף.הסתדרותעייימיוצגים

אורגניזציה")(יירה-כז.חדשהארגוןהליך 31.8.07ביוםהושלםגמלקופותחוק Iלהוראותבהתאם
וגםהקופהאתגםיחדיוהמכילהתאגידיתקופההחברההייתהההליךלהשלמתעדהחברה.של
החברה.את

המנהלתהחברהביוורישומיתמשפטיתחשבונאית,הפרדהנעשתהמחדשהאן"גוןהליךבמסגרת
בנוסף,הקופח.עמיתילטונ.תבנאמנותהמנהלתהחברהשםעלנרשמו~ה Iהקוונכסילקופה
כהחברההתאגידיתהקופהשלההתחייבויותכלאתעצמהעלליטולהתחייבההמנהלתהחברה
עובדיחסילסיוםייבויות rהתןלמעטשלישייםוצדדיםהקופהעמיתיכלפיאורגניז~ביה)הרהטרם

החברה.עובדיכלפימעביד
המתאיםלתקנוןהחברהתקנוןותוקןהגמללקופתחדשתקנוןנערך ,כז.חדשהארגוןבמסגרת
רשםידיעלאושר(זמנהלתהחברהותקנוןהאוצרמשרדידיעלאושרוהתקנוניםהמנהלת.לחברה

החברות.

מוסדותעיייהחברהנקנון Iלנוסףתיקוןבוצעהחברהלפעילותוהתאמתםהשינוייםבחינתלאחר
 , 5.5.2010ביוםהממונהמארנשנתקבלהמנהלתהחברהתקנוןשינויו~אישורובהמשךהחברה
 15המעודכןהחברהח:קנוןלפיהחברה.תקנוןתיקוןאת 8.7.2010ביוםהחברותרשםאישר

בירגילהלמניהזכאיםיהיוהעמיתיםשלביותרהגדולהמספרבגיןכספיםהמפקיידיםהמעסיקים
אלובימיםאלו.מניותבעלימטעםדירקטוריםלמינוימנגנוןהחברהבתקנוןנקבעואףאחת

ההליךהחברה.בתקנוןלקבו'עבהתאםבימניותבעלישלהרישומיםלהתאמתהחברהפועלת
 . 2014שנתהלך .Yבנלהסתייםאמור

כמתחייב , 8.11.2007ביוםהממונהעל-ידילהשניתןבחברהלשליטההיתרף Jהמעוי'להסת.דרות
בחברה.אחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראות

 :ניהולדמיב.
לכךאירווח.למטרות~~היולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלרה Iהחבתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרביו~שיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהארנתחייבהחברה
 .הדיןהוראות

מסלוליםשניבקרןלפעולן Iהחלההון,שוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 201 ( 8דצמברבחודשג.
 :כדלקמןהכ:ללילמסלולבנוסף
כלרבותממשלתיותח IIנאגהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעים-בואג"חמינהלמסללו

כלללאזאלובהשקעותהמתמחותנאמנותקרנותלהמרה,אג"חקונצרניות,אג"חמקיימים),
הינןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעותמניות,עלו'נגזריםבמניותהשקעה
ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורןיבכפוףח I1כאגמוגדרות
ובחו"ל,בארץבמניותהמסלולמנכסי 50%לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמינהלמסללו

בהשקעותהמתמחותנאמנויתובקרנותל I1ובחובארץמניותומדדמניותעלרם Iבנגזרבאופציות,

אלה.
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לפקידיםההשתלמןתקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)כללי- 1באור

נוסףמסלולבקרןו~פעולהחלההוןשוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2013מאיבחודש
 :כדלקמן
שהוא.סוגמכלח 11באגהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעיםבוקצר-לטווחאג"ןומינהלמסללו
השקעהכלוללאשנה,עליעלהלאהראשיתההתמחותנכסישלהכוללהמנןוצעהחייםמשך

ונגזרים.במניות

הנכסיםלמכסתהגיעילאקצר"לטווחח 1tאגמסלול tIשנפתחהחדשהמסלולכיהעובדהלנוכח
ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבתהוחלט ) fL!.Jמיליון 1 (האוצרהנחיותלפיהנדרשת

המסלול.<}זתלסגור , 26 .. 3.2014

שמעתהכך 11מניותללאמינהל 11מסלולבתקנוןהשינויאתההוןשוקאגף<}זישר 13/11/2011ביוםד.
 75%לפחותיושקעובמכוגרתואשרח, ttאגמתמחהכמסלולויוגדר ttח ttאגמינהל ttהמסלולייקרא
ח. ttבאגמנכסיו

עלונגזריםבמניות'קעה J!הכלללא ttהמשפטיםבתקנוןנוספול 1tהנהשינויבמסגרתכןכמו
 • tlח tlכאגמוגדרותהיינןאשר "-ומניות"

המזומנים,תזרימיעלודוחותבהוןהשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותה.
הכנסותיהוכלרווחלם:טרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,ידע .Yלנמשמעותבהעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפוח:והוצאותיה

הגדרות: .ו

 :או~הכספייםבדוחות
והשרותיםהמינהלעובדילפקידיכוההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה-החברה . 1

מ. tlבע

מסלוליהעלוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמות-קרןופה :jהיהקרו/ . 2
השונים.

עלהפיקוחובתקנותהכי:סהמסבתקנות , IAS 24ב-כהגדרתם-קשוריםצדדים . 3
 . 2012תשע"ב-מוסדיים),גופיםעלהחליםהשקעה(כלליגמ)ל(קופות,פיננסייםשירותים

 . 2010ע- 1tהתשיים), Iשנוכספיים(דוחותערךניירותבתקנותכהגדרתם-ענייןבעלי . 4

מ. tlבעהפועליםבנק-המתפעלהבנק . 5

לסכ\:טיסטיקה.המרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד . 6

 .האו~'::רשבמשרדוחיסכון,ביטוחההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף . 7

 .האוצרבמשרדוחיסכון,ביטוחההוושוקאגףעלהממונההממונה- . 8

 . 2005ה, ttהתשס-גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופויתחוק . 9
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחןתבאןרים

(המשך)כללי- 1באןר

-ד IIתשכ-גמ)לקופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנןת . 10
1964 . 

ידיעלשאומצוו(!רשנויותתקנים- ) IFRSולהלו-בינלאומייםכספידיןווזתקני . 11
בינלאומייםכספידיווחתקכ:יכולליםוהם ) IASB (בינלאומייםחשבונאותלתי~ניהועדה

) IFRS ( בינלאומייםחשבונאותוונקני) IAS ( עלשבקבעואלהלתקניםפרשנויותלרבות
ידיעלשנקבעופרשנויותאו ) IFRIC (בינלאומיכספידיווחשללפרשנויותהועדהידי

בהתאמה ,) SIC (לפרשנויותהמתמדתהועדה

יזחשבןנאיתהמדיניןתעיקרי- 2באןר

הכספייםהדוחןתהצגתבסיס

בינלאומייםכספידיןןחבתקניעמידהעלהצהרהא.

 . )" IFRS " :(להלןבינלאו(ז.:ייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלהןיכנוהכספייםהדוחות
 . 2014במךיץ, 26ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאו'שרוהכספייםהדוחות

הצגהומטבעפעילותמטבעב.

הקרוב.לאלףומעוגליםהחברה,שלהפעילותמטבעשהינובש"ח,ם;וצגיםהכספייםהדוחות
ברה. Iהרפועלתבההעיקריתהכלכליתהסביבהאתשמייצגהמטבעהינוהשקל

המדידהבסיסג.

 .ההיסטוריתהעלותבודיסעלהוכנוהדוחות

דעתשיקלו Iובאומדניםשימוש .ד

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניכ)בהערכות,

אלה.מאומדניםונות t' 'להיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,
נדרשההחברה,שלפיים tהכוהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

בשיקולמשמעותית.וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
הנחותועלחיצוניים:רמים Iגשונות,עובדותעלהחברההנהלתמתבססתןבדנים, Iהאובקביעתדעתה

 .אומדןלכלהמתאימותיבות tלנובהתאםסבירות
מוכריםחשבונאייםבאום;דניםשינוייםשוטף·באופןנסקריםשבבסיסם jlוההנחוהאומדנים

מושפעת.עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנוושבהבתקופה

ית Z--tהחשבןנהמדיניותעיקרי

 ) IIIFRS;ייתקני(להלןלהםוההבהרותבינלאומייםכספידיווחתקניבסיס(בלהוכנוהכספייםהדוחות
נקבעהבסיסםושעלהשנתיהדיווחבמועדמוקדםלאימוץהניתניםאו~וקף nלונכנטופורטמואשר
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדןחותבאורים

(המשך)החשבןנאיתהמדיניןתעיקרי- Zבאור

הממונה.להנחיותבהתאםוכןהחברה,שלהחשבונאיתהמדיניות

:ייהתקןיי).(להלןמתוקןכספיים,דוחותהצגת , IAS 1אתמיישמתהחברה , 2009בינואר 1מיוםהחל
בשניהצגהאואחר)יכוללורווחוהפסדרווחשלמשולב(דוחכוללרווחעליוזידדוחלהציגמאפשרהתקן
כולל.רווחעלמשולבדוחלהציגבחרההחברההכולל.רווחעלנפרדודוחוהפסדרווחדוח-דוחות

מזומניםא,

בשיעבו'ד,מוגבליםאינםאשרבנקאייםבתאגידיםמליידיתלמשיכהמזומנים

קבוערכושב,

שנצבר,פחת:ניכוי lישירות,רכישהעלויותבתוספתהעלותלפימוצגיםהקבוע:הרכושפריטי

החייםתקופתלאורךהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת
 .הכספילדוח 3באור,ראה.לפירוטבנכסהשימושיים

לעובדיםבות tהיבשלהתחייבןיותג,

הפקדותידיעלכללבדרךממומנותהתוכניותהעסקה.לאחרהטבהתוכניותמסכ~רקיימותבחברה
מוגדרות.הטנ:הכתוכניותוכןמוגדרותהפקדהכתוכניותסווגות .Yנוהןביטוחלחברות

קצרלזכז.נלעובדיםהטבות

לאומילביטוחוהפקדותהבראהחופשה,ימימשכורות,כוללותקצרלזמןלעובדיםהטבות
להשתתפותתוכניתאובמזופנןבונוסבגיןהתחייבותהשירותים.מתןעםכהוצאותומוכרות
האמורהסכוםאתלשלםמשתמעתאומשפטיתמחויבותקיימתלקבוצהכ}~שרמוכרתברווחיס,

הסכום,אתמהימןבאופןלאמודוניתןבעברהעובדידיעי~שניתןשירותבגין

פרישו;-לאחרהטבות

בעתכהוצאהנרשמותמוגדך"תלהפקדהלתוכניתהפקדותמוגדרת,להפקדהתוכניותלחברה
מהעובד.העבודהשירותילקבלתב:מקביללתוכניתההפקדה

בהכנסןתהכרה ,ד

שההטבות,צפוימהימןופן Iבאלמדידהניתנותהןכאשרהכוללהרווחעל"וחות Tבמוכרותהכנסות
ניתנותהעסקהבגיןשיתהוואושהתהווהעלויותוכןלחברהיזרמולעסקהת Iהקשורוהכלכליות
מהימן,באופןלמדידה

חדשים IFRSתקניל Iשלראשןנהיישןםה,

להיותצפויהלאיישומם,מועז"הגיעטרםואשרשפורסמוחדשים IFRSכ~תקניהחברה,להערכת
החברה,שלהפעילותתוצאותועלהכספיהמצבעו~מהותיתהשפעה
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מןהשרןתיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

קבוערכוש- 3באור

 :ותנועההרכבא.

התקנות

'יפוריט oומשרדי,ריהוט

כ IIסהבמושכרריטואביזציודמחשוב

ח IIשאלפי

עלות

 298 172 77 49 2012בינואר 1ליוטיתרה

 8 5 3תוספות

 306 177 80 49 20.12בדצמבר 31ליוטיתרה

 49 19 13 17תוספות

 355 196 93 66 2013בדצמבר 31ליוטיתרה

שנצברפחת

 209 121 46 42 2012בינואר 1ליוטיתרה

 53 34 15 4תוספות

 262 155 61 46 20 [. 2בדצמבר 31ליוטיתרה

 27 15 9 3תןספןת

 289 170 70 49 20 [. 3בדצמבר 31ליוטיתרה

בספריםהערך

 66 26 23 17 2013בדצמבר 31ליוט

 44 22 19 3 2012בדצמבר 31ליוט
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בעו/מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המש.}בקבוערכוש- 3באור

שימושייםחייםאורדב.

בדצמבר 31ליום
2013 2012 

מחש,יב

ואביזריםציודמשרדי,ריהוכ\:

במושכרושיפורים~ות Iהתק

15%-33% 
6%-20% 

10%-20% 

15%-33% 
6%-20% 

10%-20% 

חובהויתרותחייבים- 4באור

בדצמבר 31ליום

2013 2012 

שייחאלפי

מראשהוצאות

קשורצדוהשירותים-המינהלעו'נדילפקידיםהשתלמותקרן

חונ;ךויתרותחייביםסה"כ

122 

747 

869 

44 

44 

מזומניםושווימזומנים- Sבאור

בדצמבר 31ליום

2013 2012 

שייחאלפי

 738 42מיידיתלמשיכהמזומנים

ננקי>זיות.הפקדותבגיןשוטפתריביתנושאיםאינםהבנכזאייםבתאגידיםהמזומנים
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מוהשרותיםהמינהלעי~בדי

הכספייםלדוחותבאורים

מניותהון- 6באור

רשוםנפרע

ש"חש"ח

זהה}- 2012ן 2013בדצמבך' 31ליוסההרכבא.

 0.0001 0.0001יסודמניית 1
 0.0001 0.0001הכרעהמניית 1

 3.9998ח 11ש 0.0001בנוותרגילותמניות 39,998
 0.7830 1.0000ח 11ש 0.0001בנ!ותרגילותמניות 10,000

5.0000 0.7831 

שלמנהלתמחברההו~דרשמזעריעצמיוהוןגמ)לוקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותלפיב,
מחברההנדרשחדשיםבשקליםההתחלתיהעצמיההון ,-2012התשע"בפנסיה),קרןגמלקופת

ח. 11 ~'מיליוו 10יהיהמנהלת
עני~ית.גמלקופתהמנהלתחברההיותהמתוקףהחברהעלחלותאינןאלותקנות

הכנסיזעלמיסים- 7באור

החברהעלהחליםהמסחוקיא,

כללי . 1
שלהכנסותעלהחלהמס ..-1975התשלייומוסף,ערךמסבחוקכהגדרתוכספייימוסז- 11הינההחברה
רווח.וממסחברותממסמורכבכספייםמוסדות

להוצאותיה.שווו!הכנסותיהוכלמאחררווח,מטרתללאכחברההחברהפועלתבפועל

מוסףערדמסחוקתיקוו . 2

כספיים,מוסדותעלהחלהרווחמסבחישובכינקבע ,) 35מספרותיקוןמע"מחו(ןלתיקוןבהתאם
בניכוייותרו 2008המס'נת Vב .ששולמוהשכרמסתשלומימלוא 2009המספנשנתהחלבניכוייותרו

המסמשנתהחלישולםהשכרמסבנוסף,שנה.אותהבגיןששולמוהשכרכוסמתשלומימחצית
מחלקמחציתעלה~,כרמסישולם 2008המסבשנתלאומי.בביטוחהמעבידחלקעלגם 2009

 .לי>וומיבביטוחהמעביד

מסשומותב.

היווסדה.מיוםסופיותמסשו'מותהוצאוטרםלחברה
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ IIבעןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכספייםלדןחותבאןרים

נטןלעןבדים,יזטבןתבשלהתחייבויןת- 8באור

בדצמבר 31ליום

2013 2012 

ח 1Iשאלפי

 124 125עובד-מעבידיחסי~סיוםבשלהתחייבויות

תשלומיםמנהלים,בי~טוחיתשלומיידיעלבעיקרהמכוסהמעביד-עובדיחסילסיוםההתחייבותא.
ל. .rגנוקופותפנסיהלקרנות

שבגינןולהתחייבויותלהםניתולאולפיכךהחברה,וניהולבשליטתאינםור .Yכאנשהופקדוהטכומים
מכוטהשאינהההתחייבותיתרתאתמשקפתבמאזןהמוצגתההתחייבות .במאזיןביטויהופקדו,הן

לעיל.כאמור

יחטילטיוםהחברהשל ~ nההתחייבוחישובלצורךוזאתאקטואריחישוב 2 ) 110בשנתערכההחברה
לטיוםההתחייבות:טכום lמהותיהפרשנמצאלאבינלאומיים.חשבונאותלכלליבהתאםמעבידעובד
התחייבותלכךאיהחברה.בדוחותההתחייבותחישובלביןהאקטואריהחישובלפימעבידעובדיחטי

ישראלים.חשבונאותלכלליבהתאםהכספייםבדוחותמוצגתמעבידיעובדיחסילטיום

פעילותהאתהחברהניהלה , 16.6.1996ביוםשנחתםהסכםמכוח , 2008אפרילחודשלסוףעדב.
קרן-רוםשלהמנהלתהחברה-נוטפותמנהלותחברותולשתילהותפת t'המ~מינהלתבאמצעות

בע"מ"השתלמותקרןו"רעותרום")'ייקרן :(להלןבע"מהמקומיותהךישויותלעובדיההשתלמורנ
מזכיריייועלהחברות ל!\(הכללייםמנהליהןידיעלנוהלההמשותפתז.:ינהלת Iהרעות")."קרן :ולהלן
בזכויותיהםבמישריןה lשנש~רום,קרןעובדיהיוהמשותפתהמינהלתעובדיעובדים.וצוות

היחסיחלקהעללשפותהמתחייבתשהחברהתוךלעובדיםהקשורותאחרותובהוצאותהטוציאליות
בשכרם.

ענייניהאתלנהלהחלהוהחבו'ההמינהלת,פוצלההחברהלהחלטתבהתאם , 2008אפרילחודשבתום
רובנותרוהפיצולבמסגרתת"א. 8זכאיבןברחובהקודמיםמשרדיהמתוךעצמאיובאופןבמנותק

 9.2.2009ביוםנוטפים.פרסונאליי~םשינוייםובוצעורום,קרןשלעובדיההמשוךנפתהמינהלתעובדי
לזכויותהקשורבכלבי(,יהןההתחשבנותאתטייםאשרהסכםהמנהלותהחברותשלושחתמו

לקחהוהחברההחברהעובז-תלהיותהפכהמהעובדותאחתכאשרבמינהלת,הועטקואשרהעובדים
עללקחהאשררוםקרןעובך·ילהיותהפכוהעובדיםיתרוכלכלפיה,ייבויות rההתןכלאתעצמהעל

 .כלפיהםייות Iההתחייבכלאתעצמה

תנאיאתמסדירזהויטכםגלר.מרדכימרהחברהלמנכ"להחברהביןהטכםנחתםי 24.12.2012ביוםג.

 .בשכרהחברהכמנכ"ללש(ז.:שהמניעותהסרתבדברלחברההודעתולאורו:ואתהמנכ"לשלהעסקתו
יחסיאתמסדירההסכםהצדדים.ביןשנחתם 29.12.2011מיוםקודםהסכם Iבמקוםבאזההסכם

בהטתדרותהמנכ"לשלמשרתוהיקףשבהבתקופהקיימיםהיולאאשרהצ:דדיםביןוהנ,עבידהעובד

מגמולמורכבשהיהדח"צגמולבגובהדירקטורגמוללקבלתזכאיהיהשבה 100%עלעמדהמעו"ף
הקבועיםלשיעוריםאם jבהוועדותיוובישיבותהדירקטוריוןבישיבותהשתתנ~ותומגמולשנתי

 .הדיןבהוראות
הכללית.והאטיפההדירקטוריוןהביקורת,וועדתע"יאושרההטכם
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

זכייתויתרותזכאים- 9באור

ומשכורתשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדים

מראשהכנסות

לשלםהוצאות

שרותיםונותניספקים

ממשלתין'תורשויותמוסדות

והבראהלחופשההפרשה

קשורצדוהשירותים-המינהלעובדילפקידיםהשתלמוחבלקרןהתחייבות

אחרים

זכןיתויתרותזכאיםהכלסך

ההשתלמותמקרן(;יהלומדמיהכנסות 10-באור

ההשתלמותמקרןיניהולמדמיהכנסות

ההשתלנ(ותמקרןניהולדמי

75 

בדצמבר 31ליום

2013 2012 

ש"חאלפי

1 10 

187 88 

270 256 

331 301 

5 5 

51 33 

2 

7 7 

852 702 

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

20].3 2012 

ש"חאלפי

2011 

3,~:70 3,569 3,741 

ניהולדמישלממוצעו!(ייעור

ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר 31

2013 2012 2011 

אחוזים

0.48 0.47 0.49 



לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
~מ JJבעןהשרןתיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

החברהשבניהלוההשתלמותקן-ואודותנתונים- 11באור

ותשלומיםןבקבוליםמנוהלים,נכסיםהיקףא.

 31ליום

 2013בדצמבר

נכסיםסך

מנוהלים

ביוםשהסתיימהלשנה

 2013בדצמבר 31

תקבולים

ש"חאילפי

תשלומים

 (86,575) 96,010 827,004והשירותיםהמינהלעויבדילפקידיםהשתלמותקרן

כספיםהעברותב.

לשנה
שהסתיימה

 31ביום
 2013בדצמבר

ההשתלמותקרן

ח I1שאלפי

אחריםמגופיםהעברות

גמלמקופותהעברות

לקרוהעברותכלסך

1,167 

1,167 

אחריםלגופיםהעברות

פנסיהלקרנותהעברות

גמללקופותהעברות

מהקרוהעברותכלסך

(14) 

(34,636) 

(34,650) 

 (33,483)נטוהעברות,
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

וכלליותהנהלההוצאות- 12באור

בסךמיכוןבגיןהוצאותכ:וללותוכלליותהנהלההוצאות

ביוסשהסתיימתלשנה
בדצמבר 31

2013 2012 2011 
--

ש"חאלפי

1,391 904 1,104 

27 53 62 

145 163 195 

277 , 368 325 

159 167 147 

17 ~; 167 171 

jS97 764 766 

80 ~; 267 268 

1 

66 ;! 586 563 

67 73 51 

43 46 56 

11 33 
----

70 :~, 3 3,569 3,741 
=== 

33 23 24 
====' 

ונלוותעבודהשכר

והפחתותפחת

דירקטוריסביטוחפרמיית

דירקטוריסגמול

ואחזקהדירהשכר

ואגרותמשרדיות

 ) 15באורכראההמתפעללבנקניהולדמי

 ) 15באור(,ראההשקעותמנהלניהולדמי

סו~תעודותבגיןניהולדמי

 *ומקצועימשפטיייעוץ

דיוור

והשתלמויות,כנסיסעיוןימי

עיקרוניותהכרעותרחוזבגיןפיצוי
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך),יכלליותהנהלההוצאות- 12באור

 :ומקצועימשיפטיייעוץהוצאותפירוט *

ביוסשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2013 2012 2011 --
ח IIשאלפי

 112 197 152פנימיתביקורת

 139 146 146כספיסוניהולחשבות

 91 90 90ח IIרוביקורת

 82 88 85משפטיייעוץ

 47 47 48סיכוניםניהול

 42 )*() 25 (סוקס

 12 9נתוניסטיוב

 12 6 8נכסיסשערוך

 10 7 21מידעואבטחח:טכנולוגיותניהול

 28 18 7אחרמקצועיייעוץ
----

566 586 563 
=== 

 . 2011שנתב:גיוהפרשותתיקוניכולל )*(
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מןהשרןתיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

קשוריםוצדדיםענייובעליעםועסקאוח;יתרות- 13באור

קשוריםוצ'ךדיםענייןבעליעםיתרותא.

ההרכב:

 2013בדצמבר, 31ליום

ענייןבעל
וצדדים

קשורים

 )*(אחרים

ח IIשאלפי

לפקידיםהשתו~מותמקרןלקבלהכנסות
והשירותיםהמינהלעובדי

ל IIו~מנכהטבותבשלהתחייבויות

לפקידיםהשתלמותקרןבגיןמראשהכנסות
והשירותיםהמינהו~עובדי

747 

(42) 

(187) 

עובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהשנהבמשךביותרהגבוההשוטפיםוחובותחובנכסייתרת )*כ
ש"ח.אלפי 747עלעמדהוהשרותיםהמינהל

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאותב.

 2013בדצמבר, 311ביוכשהסתיימהלשנה

ענייןבעל
וצדדים

קשורים

אחרים

ח IIשאלפי

השתלמותמקרוניהולמדמ.יהכנסות
 3,870והשירותיםהמינהלעובדילפקידים

79 



לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעו~בדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)קשוריםוצדדיםענייובעליעםועסקאותיתרות- 13באור

ניהןלייםמפתחלאנשיהטבותג.

בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

2013 2012 2011 

מס'מס'מסן

--סכוםאנשיםסכוםאנשיםסכוםאנשים
אלפיאלפי

ח IIשח IIשח IIשאלפי

 72 1 75 1 308 1נןנכ"לשכרקצר-לזמןהטבות

 87 1 3 1פיטוריןנ*)בגיןהטבות

 Q!._ 1 2 1ארוךלזמןאחרותהטבות

310 78 199 

 )ג( 8באורראה )*(

אחריםענייבולבעליקשורי()לצדדים.הטבותד

בדצמבר 31ב:יוםשהסתיימהלשנה

2013 2012 2011 

מסןמס'מס'

סכוםאנשיםסכוםאנשיםסכוםאנשים ---
אלפיאלפי

ח IIשח IIשח IIשאלפי

 325 9 368 10 277 8ריםדירקטןבגיןשכרהוצאות

 C 145 163 195דירקטורי(ביטוחפרמיית

 268 267 280השקעותמנהלניהולדמי

תלויןתהתחייבןיןת- 14באןר

המפורטותבנסיבותהחברהעלחובה,מטיליםפיועלשהותקנוותקנות 1958-ןז IIהתשיהשכרהגנתחוק
לחברה.כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוק

 2012- (ש"חאלפי 120לכ-מסתכםהכלל,יהחשבריביתבתוספתהמעבידים,חן'בותאומדןהמאזןלתאריך
יועציהבאמצעותהשארביןבפיגורחובותגביתלענייןבחוקכנדרשפועלתהחבר;ך .)ח"שאלפי 398

קרןכספיבהעברתשפיגרומעבידיכןכנגדמשפטיותתביעותמספרהגישהואףשוטף.(באופןהמשפטיים

ההשתלמות.
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרןתיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

ןהתקשרויןתהסכמים 15-באןר

וניהולתפעולשרותיג:נקת Iהעלמ IIבעהפועליםבנקמולההסכם 2008אפריל-l'בחודיחתמההחברהא.
וניהולתפעולשירותיבגיןהחברה.שבניהולהשתלמות)קרן-(מנהלהגמלקופתלעמיתיחשבונות
 0.1%שלשנתיבשיעורתפעו'לדמימ 11בעהפועליםלבנקהחברהתשלםבה'סכם,כאמורחשבונות

 .בחודשוחודשמידיתבוצעהגבייהבקופה.המנוהיליםהנכסיםמסך
 .באוגוסט-1ב-0.085%ולבינואר,-1ב-0.09%ללבנקהמשולםהתפעולדמישיעו'ריירד 2013בשנת
 . 0.07%הינוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014 ~בינואר 1מיוםהחל

מפסגותהקרןנכסישלית Iהשקעניהולשירותיקבלתעל 2008אפרילבחודשהסכ()חתמההחברהב.
בגיןניהולדמישילמההחברהשנחתם,להסכםבהתאםפסגות.~'זמקבוצתמ IIבעערךניירות
חודשמדיבקרןהלו::נוהליםהנכסיםמיתרתשנתין O.O%ושלבשיעורההש'ז:עותניהולשירותי
למנהלקשורצדי IIעשהונפקובנכסיםהשקעהבגיןששולמוניהולדמי(:וללזהסכוםבחודשו.

ניהול.ז.:י Iדהגוביםההשקעות
יולימחודש ,) 11פסגות 'j (11ההשקעוןמנהללביוהמנהלתהחברהביןשנערךחדישלסיכוםבהתאם

 . 0.035%ל- 0.07%מ-השתנההניהולדמיל 1Vהגביהאחוז , 2010

ותקופת 31.1.14ליוםעדאביבבתל 8-זכאיבןברחימשרדיםרוםקרןעםיחדשכרההחברהג.
אביבבתל 9העםאחדברריובהחדשלמשכנההחברהנכנסה 22.1.2014,ביוםהסתיימההשכירות

מולהסכםעלוחתומהבנכסרוםקרןשלמשנהשוכרתהינההחברהענייניה.אותמנהלתהיאמשם
לאחר . 28.2.2019ליוםעדחודשים 62למשךהיאשכירותהסכםתקופת . 2.9 .. 2013מיוםרוםקרן

השכירות.בהסכם ט'" Iכמופהשכירותתקופתלהארכתאופציהתקופתקיימתהשכירותתקופת
ביןהמשותפיםהמשרדיםהחזקתבגיןהוצאותחלוקתקיימת 2.9.2013מי~וםבהסכםכייצוין

 .רוםלקרןהחברה

המאזותאריךלאחראירועים- 16באור

הנדרשתהנכסיםלמכסתהגיע:לא IIקצרלטווחח I1אגמסלול IIשנפתחהחדשהמסלוו~כיהעובדהלנוכח
אתלסגור , 26.3.2014ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבתהוחלט ) fillמיי~יון 1 (האוצרהנחיותלפי

המסלול.
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